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Stvarno kazalo 
k številkam 1. (M. i. 1951) do SI. (29. XII. 1951) 

(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 uvršeni pod geslom Ljudski 
odbori — pravni predpisi (odloki) po abecednem redu kraja in kronološki razporeditvi objave) 

Abonenti: 
oddajanje hrano v zasebnih go- 

spodinjstvih: Celje mesto, 46— 
—710; Črnomelj, 48—728; Gori- 
ca, 49—743; Idrija, 48—741; Je- 
senice, 28—412; Kranj, 42—645; 
Kranj okraj, 43—655; Krško, 
49—747; Ljubljana ok., 41—610; 
Maribor, 20—384, M. Sobota, 
Okraj, 36—540; Nova Gorica. 
49—759; Novo mesto, 36—545; 
Novo mesto okraj, 34—516; Po- 
stojna, 38—572; Ptuj, 48—739; 
Radovljica, 31—477; Sežana, 
34—521; Soštainj, 34—523; Trbov- 
lje, 38—381; Trbovlje okraj, 
50—777 

Akademija: 
slovenska,  znanosti  in   umetnosti 

v Ljubljana, prejemki funkcio- 
narjev  in  članov,  uredba,  14— 
—53 

Inštitut   za  turbinske   stroje,  fi- 
nančno  samostojen   zavod,  od- 
ločba, 43—165, popr. v št. 51 

umetniške, plačevanje   honorarne 
zaposlitve, 44—167 

Akontacije: 
na dohodnino od kmetijstva, do- 

ločitev   plačevanja   v   1954:  za 
I. četrtletje, 3—10, za II. 14—48, 
za III. 26—101 

Akumulacija: 
nekaterih   gospodarskih   podjetij 

v Trbovljah, spr, stopenj,  11— 
—178 

Arboret: 
Volčji potok, finančno samostojen 

zavod, odločba, 30—123 

B 
Babice: 

služba in porodniška pomoč izven 
zdravstvenih    zavodov,   zakon, 
26-42 

Biki: 
plemenski, plačevanje skočnine, 

vzdrževalnina v okrajih: Celje, 
56—533; Maribor okolica, 2—30; 
M. Sobota, 15—247; Ptuj, 46— 
—697; Šoštanj, 49—753 

red na pripustnih postajah okra- 
ja Sežana, 42—637 

Blago: 
Y prometu na trgih in sejmih 

okraja Ljutomer, 38—569; M. 
Sobota, 36—539, popr. v št. 41 

Bolnica: 
za duševne bolezni v Idriji, usta- 

novitev, odločba, 21—76 
Brodovi : 

v okraju   Ljutomer,   promet   na 
Muri, 44—670 

C 
Celje: 

začasni zakon o OLO Celje, 13— 
—42 

Cene: 
najvišje, za dimnikarske storitve, 

glej:  Dimnikarji!  Storitvel 
najvišje, za zobozdravstvene sto- 

ritve, odredba, 30—126 
v finančno  samostojnih  zavodih, 

določitev    strukture,    navodilo, 
40—149 

Cepljenje: 
proti tifusu v Storah, obvezno, 
24—359 

Ceste: 
III. reda, razvrstitev v okrajih: 

Gorica dop. odloka, 14—231; 
Krško, spr. in dop. odloka, 28— 
417; Maribor ok., dop. seznama, 
17—270; 28—419; 

IV. reda v Novi Gorici, kategori- 
zacija, 6—80; v Novem mestu, 
dop. odloka, 42—634 

Cvetenje: 
sadnega drevja in kulturnih rast- 

lin, zavarovanje čebel ob škrop- 
ljenju, odredba, 16—62, zava- 
rovanje čebel v okraju Gorica, 
10—151, v okraju Sežana, 12— 
199, pope. v St. 13 

Cas: 
obratovalni, glej Obratovalni časi 

Čebele: 
zavarovanje ob škropljenju, glej: 

Cvetenje! 
dani: 

komisije za ugotovitev katastr- 
skega dohodka, imenovanje, od- 
ločba, 40—146 

odbora za upravljanje sklada 
>Borisa Kidriča«, imenovanje, 
odločba,  16—59 

Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti v Ljubljani, prejem- 
ki, uredba, 14—53 

sveta za prosveto in kulturo LRS 
imenovanje, 21—70 

sveta za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS, imenovan ie, 21—71 

univerzitetnega sveta r Ljubljani, 
sklep o izvolitvi, 43—162 

Člani: 
upravnega odbora NB, centrale v 

Ljubljani, imenovanje, odločba, 
16—60 

zavodov in organizacij, ki se de- 
legirajo v svet za prosveto in 
kulturo LRS, 14—46, v svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS, 14—47 

Crnilovika: 
na kostanjevem lubu, zatiranje, 

dop. odredbe, 15—56 

..* 
D 

Davek: 
od presežka plač na območju 

Ljubljane, razširitev namena 
uporabe sklada, 1—2 

prometni od proizvodov izkori- 
ščanja gozdov, panoge 313, 
10—26, spr. odloka, 16—57 

na sklad za plače v mestu Trbov- 
lje, razširitev namena uporabe 
sredstev, 6—87 

prometni, uvedba na območju 
ljudskih odborov: Bled, 20—324; 
Celje, 1—4; Celje okolica, 11— 
—162; Črnomelj, 13—205; spr. 
odloka, 45—681; Idrija, 15—253; 
Jesenice, spr. in dop. odloka, 
8—126; Kamnik, spr. odloka, 
9—141. 11—181; Kočevje, 15— 
—238; Kranj. 7—107, 30—154; 
Kranj okraj, 25—369; Krško, 
11—171, spr. in dop. odloka, 
40—597; Ljubljana, spr. odloka, 
33—497; Ljubljana okolica, spr. 
odloka, 15—243; Ljutomer, 31— 
—470; Maribor, spr. in dop. od- 
loka, 19—290; Maribor okolica, 
1—8, 19—291; Murska Sobota, 
spr. in dop. odloka, 42—640; M. 
Sobota okraj, 1—9; Nova Gori- 
ca, 15—220; Novo mesto, 15— 
—258; spr. in dop. odloka, 30— 
—456, popr. v št 32; dop. odlo- 
ka, 33—510; Novo mesto okraj, 
15—248, 34—517; Postojna, spr. 
odloka, 4—60; Ptuj, 1—12, spr. 
odloka, 19—306 spr. in dop. od- 
loka, 30—457; Ptuj okraj, 12— 
—196; Radovljica, 12—198,vspr. 
in dop. odloka, 42—635; Sežana, 
19—298; Slov. Gradec, 11—177. 
spr. odloka, 30—451; Šoštanj, 
spr. odloka, 30—452, 49—754; 
Tolmin, 15—251; Trbovlje, 8— 
128; Trbovlje okraj, 46—705; 
Tržič, 1—13, spr. odloka, 33—513 

Davčne stopnje, glej: Dohodnina! 
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Danki, glej: Dohodnina! Planski in- 
strumenti! 

Delavci: 
obrtni, potrebno število •• usta- 

navljanje obrt. zadrug, 54—81 
Delavnice: 

obrtne, zasebne, za katera se iz- 
dajajo dovoljenja po prostem 
preudarku,  uredba, 24—79 

obrtne, zasebne, v vaseh in manj- 
ših krajih, spregled strokovne 
izobrazbe pri dovoljevanju, 
odredba, 24—88 

podobne obrti, prepoved zaposlo- 
vanja tuje -delovne sile, 30—117 

Glej tudi: Obratovalni čas! 
Delavnosti: 

gospodarske, dop. dohodnina od 
obrtništva, glej: Dohodnina! 

gospodarske, podobne obrti, 
odredba, 24— 8? 

komunalna, ustanovitev  uprave 
na  Prevaljah, odločba, 20—596; 
v   Zireh,   odločba,   17—276 

obrtne, brez stalnega poslovnega 
mesr , 24—88 

postranske,   kmetijske,  kdaj   pre- 
segajo dohodki običajne dohod- 
ke, 50—118 

Delež: 
LRS na dohodkih okrajev in mest, 
,   način  in  roki  vplačila,  uredba, 

14—52, spr. in dop. uredbe, 38— 
—137 

Delavski svet, glej: Svet! 
Delavski   tehnikum: 

v Celju, v Mariboru, pri gradbe- 
nem    tehnikumu    v   Ljubljani, 
ukinitev, odločba, 41—150 

Delo: 
Izvršnega sveta LRS, uredba, 

24—78; potrditev uredbe, 26— 
—99 

nadurno, v prosvetno znanstveni 
službi,   nagrajevanje,   38—139 

terensko, pavšalno povračilo stro- 
škov, glej: Dnevnice! 

zavarovanje  med   službenim   ča- 
som,    ustanovitev    zavoda    za 
proučevanje   varnosti,   odločba, 
21—74 

Delovne knjižice: 
rok   za   zamenjavo  ozir.   izdajo, 

48—184 
Devize: 

vplačilo pozitivnega  salda razlik 
pri tečajih, 5—11 

Dijaški dom: 
v   Tomaju,   socialno  vzgojni   za- 

vod, odločba, 39—590 
Dimnikarji: 

najvišja tarifa za storitve: Gori- 
ca, 22—533, 50—771; Kamnik, 
27—403; Krško, 56—558; Ljub- 
ljana, 6—71; Ljubljana okolica, 
46—695; Ljutomer, 38—568; M. 
Sobota, 43—735; Ptuj, 50-769; 
Slov. Gradec, 15—250, spr. odlo- 
ka 50—774; Trbovlje, 14—236; 
Trbovlje okraj, spr. odloka, 
30—461, določitev okolišev, 50— 
-776 

Dnevnice: 
za uradna (potovanja, povračilo 

stroškov: Celje, 25—368; Crno- 
meij, 12—187; Gorica, za teren- 
sko delo, spr. odloka,  11—164; 

Kočevje, 5—65, 13—206; Kranj, 
15—240; Ljubljana, 20-314; 
Ljubljana okolica, spr. odloka, 
3—42, pavšalno povračilo stro- 
škov, spr. odloka, 5—43; Ljuto- 
mer, 29—431; Maribor okolica, 
dop. odloka, 2—32, spr. odloka, 
48-734; Novo mesto, 17—271; Po- 
stojna, 5—67; Ptuj, 14—234; Se- 
žana, spr. odloka, 8—122, 19— 
—301; pavšalno povračilo stro- 
škov, spr. odloka, 8—125; Slov. 
Gradec, 6—81; Tolmin, 8—125; 
Trbovlje, 45—688 

Dobiček: 
podjetij za ptt. promet v Ljublja- 

ni razdelitev, 26—102 
začasna delitev med gospodarski- 

mi organizacijami in okrajem 
Gorica, 11—166, med okrajem 
Gorica in mestom Nova Gorica, 
11—167, med okrajem Tolminom 
in mestom Idrijo, 12—204; med 
okrajem Radovljico in gosp. or- 
ganizacijami, 6—79; med okra- 
jem ter Bledom in Jesenicami, 
6—80; med okrajem Tolminom 
in gosp. organizacijami, 15—214 

Dodatki: 
posebni, za vzgojno osebje, 38— 

—138;   položajni,   v   prosvetno 
znanstveni službi, 38—140, popr. 
v št. 40 

Dodatni  proračun,  glej:  Proračun! 
Dohodek: 

katastrski, imenovanje predsedni- 
ka in članov komisije za ugoto- 
vitev,  odločba,  40—146 

okrajev in mest, način in rok 
vplačila deleža, ki pripade LRS, 
uredba, 14—52, spr. in dopolni- 
lo uredbe, 38—157 

od izkoriščanja zemljišča v ne- 
kmetijske namene ter postran- 
ske kmetijske delavnosti, kdaj 
presegajo ti običajne dohodke, 
30—118 

od kmetijstva, samostojnih pokli- 
cev  in   premoženja,    določitev 
dop.   dohodnine,   glej:   Dohod- 
nina! 

Dohodnina: 
dopolnilna za pridelovalce hme- 

lja od doseženih višjih dohod- 
kov, 4—144, spr. odloka, 48—182 

od kmetijstva, določitev in plače- 
vanje akontacij v 1934, v I. tri- 
mesečju, 3—10, v II. 14—48, v 
III. 26—101 

v stalnem znesku za 1954, 10—27 
dopolnilna, od kmetijstva v 1954, 

določitev davčnih stopenj: Ce- 
lje mesto. 30—441; Celje okraj, 
50—440; Bled. 38—565; Črno- 
melj, 15—257; Gorica, 10—152; 
Jesenice, 6—84, spr. ' odloka, 
45—691; Kočevje, 49—744; Kr- 
ško, 36—535; Ljubljana, 26—381; 
Ljubljana okolica, 30—455, 38— 
—597; M. Sobota, okraj 21—528; 
Nova Gorica, 13—221; Novo me- 
sto 34—518; Ptuj, 46—711; Ra- 
dovljica, 6—78, spr. odloka, 11— 
—172, 34—519; Slov. Gradec, 
15—212; Tolmin, 13—213, spr. 
45—637; Trbovlje, 15—252 

Dohodnina: 
dopolnilna, od samostojnih pokli- 

cev in premoženja: Celje okraj, 
51—798; Gorica, 50—782; Jese- 
nice, 50—780; Kočevje, 49—745, 
49—746;     Ljubljana,     42—626; 

- Ljubljana okolica, 45—684; Ra- 
dovljica, 50—773; Šoštanj, 31— 
476 

Glej tudi: Planski instrumenti! 
Dolenjska: 

pogoji   za   uporabo   sredstev   iz 
sklada  za  gospodaisko  pomoč, 
uredba, 14—50 

Določitev: 
akontacij dohodnine, glej, Dohod- 

nina! 
gospodarskih delavnosti, ki so po- 

dobne  obrti,  odredba,   24—87 i 
krajevnega območja okrožnega 

sodišča v Gorici, okrajnih so- 
dišč v Kopru in Piranu, 43— 
—159; okrožnega gospodarske- 
ga sodišča v Kopru, 43—160 

objektov, za katerih pregled bo 
imenovala komisijo rep. grad- 
bena inšpekcija, odredba, 24—85 

roka za razpis rednih volitev de- 
lavskih svetov, 6—20 

števila sodnikov pri okrajnih so- 
diščih LRS, 50—190; pri vrhov- 
nem sodišču in okrožnih sodi- 
ščih LRS, 48—175 

števila občasnih sodnikov pri 'Viš- 
jem gospodarskem sodišču LRS 
in sodnikov prj okrožnih gospo- 
darskih sodiščih LRS, 48—175 

dneva nadomestnih volitev po- 
slancev Rep. zbora Lj. skupšči- 
ne LRS v 81. in 83. volilni eno- 
ti, odločba, 3—7 

Glej tudi: Dnevnice! Ljudski od- 
bori I 

Dom: . 
dijaški v Tomaju, soc. vzgojni 

zavod, odločba,  39—590 
mladinski, razglasitev za fin. sa- 

mostojni zavod, odločbe: >Mihe 
Pintarja« na Dobrni, 57—548, v 
Dutovljah, 38—574; »Simona 

•Kosa< v Tolminu, 33—507 
onemoglih, razglasitev za fin. sa- 

mostojni zavod, odločbe: na Je- 
senicah, 38—576, v Predvoru, 
46—706; v Rodiku, 38—575, popr. 
v št. 40; v Slov. Konjicah, 37— 
—551; v Vojniku, 37—552 

počitka v Saleku, fin. samostojni 
zavod, odločba, 44—678 

slepih v Stari Loki, fin. sam. za- 
vod, odločba, 46—707 

upokojencev in oskrbovancev v 
Poljčanah, fin. sam. zavod, od- 
ločba, 45—690 

za duševne defektne v Domavi, 
ustanovitev, odločba, 4—14; v 
Hrastovcu pri Mariboru, soc. 
zdrav, zavod, 21—75 

otroški »Vere Šlandrove« v Pol- 
zeli, fin. sam. zavod, 37—550 

prehodni »Ivanke Uranjekove« na 
Dobrni, fin. sam. zavod, odloč- 
ba, 37—549; v Ljubljani, ustano- 
tev, odločba, 3—13; »Slave Kla- 
vora« v Mariboru, fin. sam. za- 
vod, odločba, 45—689; v Pred- 
dvoru, ustanovitev, odločba, 3— 
—12 
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Dom.: 
zdravstveni, v Oplotnici, ustano- 

vitev, odločba, 29—432, popr. v 
št. 32; v Rušah, 29—433; v Slov. 
Bistrici, 29—434; v Šentilju, 29 
—435 

Dovoljenje: 
za  zasebne obrtne delavnice,  ki 

se izdaja po prostem preudar- 
ku, uredba, 24—79 

Drevje: 
gozdno, gojitev in varstvo, usta- 

novitev skladov, zakon, 13—39; 
sečnja, uredba, 30—116 

sadno, zavarovanje čebel ob 
škropljenju, odredba, 16—62 

eadrno, prepoved škropljenja med 
cvetenjem    v   okraju    Gorica, 
10—151;  v okraju Sežana, 12— 
—199, popr. v št. 13 

Družbeni plan: 
LUS za 1954, spr. in dop. zakona, 

43—137,  48—174 
zvezni, XXXVa poglavje, način 

zbiranja sredstev, ka jih bo 
vplačala LRS, 49—185 

ljudskih odborov: Celje mesto, 
uporaba zač. planskih instru- 
mentov, 9—32, plan za leto 1953, 
spr., 19—269; Celje okolica, 
uporaba zač. plan. instrumen- 
tov, 10—148, spr. plana za 1953, 
10—149, plan okraja za 1954, 
47—714, spr. odloka, 47—715, 
47—716, 50—768; Črnomelj, 30— 
—462, spr. odloka, 45—680; Go- 
rica, za 1953, spr. odloka, 11— 
163, za 1954,47—717; Kranj, upo- 
raba zač. plan. instrumentov, 8— 
—116, za 1954, 35—526, spr. od- 
loka, 42—629; Krško, spr. in dop. 
odloka, 31—467, 31—468, 34— 
—515, 40—-598; Ljubljana, 27— 
397; Ljubljana okolica, 27—398, 
37—555, spr. odloka, 45—685, 
51—800; Ljutomer, 40—601, 
popr. v št. 41; Maribor, 39—585; 
M. Sobota, 33—505, spr. odloka, 
50—772; Novo mesto, 41—619, 
spr. odloka, 41—620; Postojna, 
47—723; Postojna okraj za 1953, 
ep rem. odloka, 9—134, za 1954, 
31—471, sipr. in dop. odloka, 
38—571, 49—751; Ptuj, za 1953, 
spr. odloka, 9—135; Radovljica, 
47—718; Sežana, uporaba plan. 
instrumentov, 10—150, za 1954, 
28—410, spr. odloka, 4—700; Šo- 
štanj, za 1953, spr. odloka, 5— 
—68, za 1954, 47—719; Tolmin, 
47—720, spr. in dop. odloka, 
47—731, 47—722 

Družbeni standard: 
mesta Maribora, ustanovitev skla- 

da za graditev, 50—766 

Elektrarne: 
obvezna pogonska pripravljenost, 

42—152 
Električna energija: 

tarifa za prodajo, 12—30 
Elektroenergetska skupnost (ELES) 

Slovenije: 
ustanovitev, 18—66, dop. odločbe, 

34—130 

Elektroenergetska inšpekcijska 
služba: 
v LRS, organizacija, uredba, 40— 

—143 
Elektrogospodarska podjetja LRS: 

ustanovitev skupnosti, spr. odloč- 
be, 40—147 

Energetika: 
v LRS, ustanovitev komisije, od- 

ločba, 4—145 
Energija: 

električna tarifa za prodajo, 12— 
—50 

Enote: 
volilne, glej: Volitve: 

Fakultete: 
plačevanje honorarne zaposlitve, 

44—167 
preosnovanje Kmetijskega inšti- 

tuta Slovenije kot sam. zavoda, 
odločba, 45—170 

sorodne, združitev, 38—141 
univerze v Ljubljani, volitve za- 

stopnikov, sodelavcev in štu- 
dentov v organe, 43—161; izvo- 
litev članov fakultetnih svetov, 
sklep, 43—162 

za agronomijo, gozdarstvo in ve- 
terinarstvo, preosnovanje Inšti- 
tuta za gozdarstvo in lesno in- 
dustrijo, odločba, 24—82; vklju- 
čitev v univerzo, 38—141 

Filmi: 
pregled,  ustanovitev  rep. komisi- 

je,  18—65 
Finančni odlok: 

mesta Ljubljane za  1954,  17—267 
Finančno   samostojni  zavodi,  glej: 

Razglasitev 1 
Finansiranje: 

finančno    samostojnih     zavodov, 
navodilo, 40—149 

proračunskih izdatkov  LRS v I. 
trimesečjih 1954; 3—9 

proračunskih potreb v I. trime- 
sečju 1954: Celje mesto, 9—132; 
Celje okolica, 10—147; Črno- 
melj za 1954, 7—94, za 1955, 
51—799; Gorica, 11—165; Kam- 
nik, 9—140; Kranj, 15—256; 
Kranj okraj, 8—117; Ljubljana 
okolica, 6^-73; Ljutomer, 20— 
—318; Maribor, 7—100; Maribor 
okolica, 6—75; M. Sobota, 7— 
—102; Nova Gorica, 9—145; Po- 
stojna, 23—548, 12—193»; Ptuj, 
9—130; Sežana, M—174; Šoštanj, 
7—104; Tolmin, 8—124; Trbov- 
lje, 7—106 

Fluorografiranje: 
prebivalcev, obvezno: Celje, 2—19; 

Celje okolica, 10—150; Ljublja- 
na okolica, 14—232; Maribor, 
3—45; Maribor okolica, 6—74; 
Slovenj Gradec, 50—775 

Funkcionarji: 
Slov. akademije zmanosti in umet- 

nosti    v   Ljubljani,    prejemki, 
uredba, 14—53 

G 
Geodetski zavod: 

v Lj., fin. samostojni zavod, od- 
ločba, 27—104 

Geološki zavod: 
v Lj., fin. samostojni zavod, od- 

ločba,  28—110 
Glasbena šola, glej: Sola 
Glasovanje: 

o odpoklicu obč. odbornika v 1. 
vol.   enoti  naselja  Pesje,   obč. 
Artiče, odločba,  18—287 

o  odpoklicu   odbornika   10.   vol. 
enote  v okraju  Črnomelj, od- 
ločba, 42—650 

Glavno poveljstvo: 
slov.   partizanskih   čet,    izplačilo 

obveznic   NOV,   navodilo,   32— 
—129 

Gojitev: 
gozdov, plačevanje prispevkov v 

sklade, uredba, 26—100, popr. v 
št. 28 • 

Gospodarske  šole,  glej:  Sole! 
Gospodarstvo: 

delavnosti, podobne obrti, odred- 
ba, 24—87 

na   Primorskem,   Kočevskem   in 
Dolenjskem, pogoji za uporabo 
sredstev iz sklada za gospodar- 
sko pomoč, uredba*  14—50 

vodno,  LRS,  ustanovitev  uprave, 
>      uredba, 9—23 

vplačilo pozitivnega salda  razlik 
pri deviznih tečajih, 3—11 

Gospodinjska višja šola, glej: Solei 
Gospodinjstva,- zasebna,  oddajanje 

hrane abonentom, glej: Abonenti! 
Gospodinjstvo: 

ustaaovitev   zavoda  v  Ljubljani, 
spr. odločbe o  ustanovitvi, 6—21 

Gostinstvo: 
obvezno vodenje poslovnih knjig, 

glej; Knjige! 
obratovalni   (poslovni)   čas,   glej: 

Obratovalni čas! 
storitve   izven   poslovnih   prosto- 

rov, glej: Storitve! 
turistična taksa v Celju, 1—4, v 

Dravogradu,   55—531,   v Ptuju, 
1—12, v Skofji Loki, 27—404 

zasebna gostišča, UTedba, 14—49 
Gozdarji: 

ureditev službe v okrajih: Celje, 
36—524; Črnomelj, 37—553; Go- 
rica, 28—405; Kočevje, 44—668; 
Kranj, 26—383; popr. v št. 27; 
Krško, 24—360; Ljubljana, 26— 
—382; Ljubljana okolica, 23— 
—344» Ljutomer, 27—400; Mari- 
bor, 33^-503; Sobota, 35—528; 
Novo mesto, 25—374; Postojna, 
27—401; Ptuj, 35—529; Slov. 
Gradec, 25—376; Šoštanj, 26— 
—385; Tolmin, 24—365; Trbov- 
lje, 33—508 

Gozdarstvo: 
LRS, ustanovitev uprave, uredba, 

9—24 
preosnovanje Inštituta pri fakul- 

teti za agronomijo, gozdarstvo 
in veterinarstvo, odločba, 21— 
—82 

ureditev gozdarske službe v okra- 
jih in mestih, navodilo,  15—55 

v Mariboru okolici,    ustanovitev 
uprave, 33—504 

Gozdovi: 
izkoriščanje panoge 313, promet- 

ni davek ođ proizvodov, 10—26 
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Gozdovi: 
obnova, gojitev im varstvo, usta- 

novitev skladov, zakon, 13—39; 
plačevanje in uporaba prispev- 
kov v sklade, uredba, 36—100, 
popr. v št. 28 

sečnja lesa,  uredba, 30—116 
ustanavljanje podjetij in obrti za 

eksploatacijo gozdov, 14—45 
zasebni in zadružni, tarifa pri- 

spevikov za sklade za obnovo, 
10—28 

v okraju Postojna, uvrstitev med 
višinske predele, 28—420 

Govedo: 
obvezna      tuberkulinizacija,      v 

okraju Črnomelj, 1—5; Gorica, 
2—20; Krško,  13—203 

v Ljubljani, zatiranje ogrčavosti, 
15—244 

v Mariboru okolici, tuberkulozno, 
obvezna oddaja v zakol, 4—58 

Gradbena inšpekcija: 
republiška,   objekti,   za   katerih 

tehnični pregled bo imenovala 
komisijo, odredba, 24—85 

Gradbeni tehnikum: 
v Ljubljani,  preimenovanje,  od- 

ločba, 43—164 
Gradbeništvo: 

uporaba zemljišč za gradbene na- 
mene, izvajanje uredbe,  14—54 

>Granit: 
zavod za iskanje granita v Slov. 

Gradcu,   ustanovitev,   odločba, 
49—752 

Grozdje: 
določitev  roka  trgatve v okraju 

Črnomelj,     38—566;     Maribor 
okolica, 41—618 

H 
Hiše: 

iz   sklada   splošnega   ljudskega 
premoženja v Ljubljani, proda- 

ja, 51—795 
stanovanjske,  individualne,   usta- 

novitev  gradbenega   sklada  za 
okraj Radovljica, 31—475; ugod- 
nosti za zidanje, 51—803 

stanovanjske, v Solčavi, kreditira- 
nje sklada za obnovo, 46—701 

stanovanjske, upravljanje, vklju- 
čitev  v   hišne  skupnosti,  glej: 
Skupnosti! Sveti! 

Hišni sveti, glej: Sveti! 
Honorarna   zaposlitev,   glej:   Zapo- 

slitev! 
Honorarji: 

v   prosvetno   znanstveni   službi, 
39—159 

Hmelj: 
dop. dohodnina od višjega dohod- 

ka pridelovalcev, 40—144;  spr. 
odloka, 48—182 

Hrošč: 
koloradski, v okraju Sežaaaa, za- 

tiranje, 13—211 

Industrija: 
lesna, preosnova Inštituta pri fa- 

kulteti AGV, odločba, 24—82 
tekstilna, šola v Mariboru, ukini- 

-tev, odločba, 27—108 

Iglavci: 
omejitev   predelave  lesa,  zakon, 

26—96;   uredba   o   izvrševanju 
zakona, 30—115 

Imenovanje: 
komisiie za tehn. pregled po rep. 

gradbeni    inšpekciji,    določitev 
objektov, odredba, 24—85 

predsednika,   podpredsednika   in 
članov u. o. NB ELRJ, centrale 
za Slovenijo, odločba, 16—60 

predsednika in članov odbora za 
upravljanje sklada >Borisa Ki- 
driča«, 16—59 

predsednika   in članov   sveta za 
prosveto in kulturo LRS, 21—70; 
sveta za zdravstvo in soc. poli- 
tiko LRS, 21—71 

predsednika komisije za ugotovi- 
tev katastrskega   dohodka, od- 
ločba,40—146 

Instrumenti: 
plansiki,   za   leto   1954,   uporaba, 

3—8 
planski,   začasni,   glej   tudi  pod: 

Ljudski odbori! 
Inšpekcija: 

republiška, finančna, ustanovitev, 
14—44 

republiška, gradbena, objekti, za 
katere bo imenovala  komisijo 
za   tehnični   pregled,   odredba, 
24—85 

republiška, parnih kotlov, ustano- 
vitev, 21—72 

republiška,     tržna,     ustanovitev, 
16—58 

finančna, v mestnih občinah s po- 
sebnimi pravicami, ustanovitev, 
odločba, 24—83 

finEinčna, ustanovitev, Celje me- 
sto, 48—727;   v   okrajih   Črno- 
melj, 50—709, v  mestu  Kranj, 
33—509, v okraju Kranj, 33—499, 
v M. Soboti, 49—186, v Postojni, 
ni, 44—674; v Tolminu, 23—352; 
v Škof ji Loki, 40— 782, v Tržiču, 
33—514 

tržna, ustanovitev v okrajih Ce- 
lje, 48—706; Črnomelj, 41—610; 
Kranj,   28—410;   Postojna,  44— 
—673; Tolmin, 25—333 

Inštitut: 
elektrozveze v Ljubljani, fin. sa- 

mostojni   zavod,   odločba,  27— 
—107 -, 

kemični,    >Borisa    Kidriča«    pri 
SAZU, fin. sam. zavod, odločba, 
43—166 

metalurški, ,v Ljubljani, fin.  sa- 
mostojni zavod, odločba, 30—120 

prosvetno znanstveni, plačevanje 
honorarne zaposlitve, 44—167 

za elektroniko pri fakulteti za 
elektrotehniko TVS v Ljublja- 
ni, fin. sam. zavod, odločba, 
30—122 

za geodezijo in fotogrametrijo v 
Lj-, fin. sam. zavod, odločba, 
30—119 i 

za gozdarstvo in.lesno industrijo, 
preosnovanje, odločba, 24—82 

za sadjarstvo in vinarstvo pri 
sam. fakulteti za AGV, preosno- 
va, odločba, 45—170 

za turbinske stroje pri SAiZU, fin. 
sam. zavod, 45—165, popr. v šte- 
vilki 51 

Invalidi: 
zavod za rehabilitacijo v Lj., 

ustanovitev, odločba, 3—15 
zavod za rehabilitacijo mladine v 

Kamniku, fin. sam. zavod, od- 
ločba, 5—15 

Investicije: 
LRS, ustanovitev uprave, uredba, 

9—25; iz rep. kreditnega sklada, 
pogoji za uporabo sredstev, 
uredba, 14—51; revizija in potr- 
jevanje programa, 24—80; zni- 
žanje kreditov rep. kreditnega 
sklada, 48—185 

gospodarskega pomena po okra- 
jih, posojilni pogoji, sklepanje 
kreditnih pogodb, poslovanje 
skladov: Celje okolica, 3—41; 
Črnomelj, 20—315, Gorica, 30— 
—444; ust. sklada, 41—613; Idri- 
ja, 39—592; Kranj, 4—57; 15— 
—239; Ljubljana okolica, 19— 
289; Ljutomer, 33—501; Mari- 
bor, 2—2S, 35—527; M. Sobota, 
33—506; Šoštanj, 50—787; Po- 
stojna, 4—59, 17—272; Radovlji- 
ca, 15—210; 5k. Loka, 50—791; 
Šoštanj, 4—62, 52—487: Tolmin, 
19—305, 40—703 

Izdatki: 
proračunski LRS v I. trimesečju 

1954, finansiranje, 3—9 
proračunski,    po   okrajih,    glej: 

Ljudski odbori! 
Izplačilo: 

obveznic NOV, navodilo,   32—129 
Izpiti: 

privatni, za  učiteljice  kmet.  go- 
spodarskih in'kmet. gospodinj- 
skih   šol,   ustanovitev  priprav- 
ljalnega    tečaja    v    Grobljah, 
27—109 

strokovni, glej: Komisija! 
Izpostava: 

uprave  za  dohodke   v   Lendavi, 
ustanovitev 39—586 

Izvolitev: 
članov univerzitetnih in fakultet- 

nih svetov, sklep, 43—162 
občasnih sodnikov Višjega gospo- 

darskega sodišča LRS, sklep, 
48—178 

predsednika in sodnikov VGS, 
sklep, 48—177 

predsednika in sodnikov okrož- 
nih gospodarskih sodišč LRS, 
sklep, 48—179 

sodnikov okrožnih sodišč v Go- 
rici in Ljubljani, sklep 45—180 

Izvršni svet: 
izvolitev po poslovniku, 5—17 
organizacija in delo, 24—78; po- 

trditev uredbe, 26—99 
organizacija elektroenergetske in- 

špekcijske službe, uredba, 40— 
—143 

ustanovitev komisije za energeti- 
ko, 40-140 

J 
Javni red: 

in mir v okraju Kočevje, 7—96; 
v Ljubljani,  10—145; v okraju 
Novo mesto, 1—10, dop. odloka,' 
26—389; v Sk. Loki, 40—606 
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K 
Kadri: 

na   območju   mesta   Idrija,   ust. 
sklada za usposabljanje, 39—591 

Kataster: 
odmera dop. dohodnine, glej: Do- 

hodnina I 
Kategorizacija: 

cest   III.   reda:   Gorica,   14—231, 
Krško, 28—417; Maribor okolica, 
17—270, 28—419 

cest IV. reda, Nova Gorica, 6—SO, 
Novo mesto, 42—634 

hiš na Jesenicah, 14—235 
psov v Ljubljani, 9—151 
stanovanj: Bled 43—658, Celje me- 

sto, 25—377, Cel j o okraj; 29—426; 
<&       Črnomelj, 42—627; Gorica, 29— 

429, 44—667, popr. v št. 45; Idri- 
ja,   4ß—641;   42—642;   Kočevje, 
43—654; Kranj. 41—624, popr. v 
št.  46;   •••••   okraj,   35—493; 
Krško, 36—537; Ljubljana,  11— 
—161, popr. v št 12, dop. odloka, 
31—465; Ljubljana okolica, 15— 
—242; Ljutomer, 35—502; Mari- 
bor,   S—120;   Maribor   okolica, 
48—733;   Murska   Sobota,   18— 
—282,   23—380;   Murska   Sobota 
okraj,   28—413;   Nova   Gorica, 
11—180,   38—578;   Novo   mesto, 
49—760; Novo mesto okraj, 48— 
—736; Postojna, 58—570, 42—635; 
Ptuj, 26—386; Ptuj okraj, 12— 
—197, 30—449; Radovljica, 48— 
740; Sežana, 41—622; Slov. Gra- 
dec, 30—450; škofja Loka, 40— 
607;   Šoštanj,   51—479;   Tolmin, 
16—263; Trbovlje,  15—226, 51— 
—484;   Tržič,   46—712,   popr. v 
št. 49 

Kemični inštitut: 
>Borisa  Kidriča«  pri   SAZU,  fin. 

samostojni zavod, odločba, 45— 
—166 

Kmetijska zbornica: 
LRS, ustanovitev, zakon, 15—55 

Kmetijske   gospodarsko   šole,   glej: 
Sok! 

Kmetijski inštitut Slovenije: 
preosnovanje v  fin.  sam.  zavod, 

odločba, 45—170 
Kmetijski poskusni in kontrolni za- 

vod >_Slo v eni je: 
v Ljubljani, preosnovanje, odloč- 

ba, 43—170 
Kmetijstvo: 

davčne   stopnje   dop.   dohodnine, 
glej: Dohodnin a I 

določitev plačevanja akontacij do- 
hodnine   v   I. trimesečju   1954, 
5—10, v II. 14—48, v III. 20—101 

kdaj presegajo dohodki od izkori- 
ščanja zemljišča v nekmetijske 

;       namene običajne dohodke, 30— 
—118 

organizacije,  ki   se   štejejo  med 
poskusno obrate, odločba, 45— 

'   —169 
Poskusni obrati v letu  1954, 32— 

-128 
Knjige: 

poslovne, obvezno vodenje v za- 
sebnih gostinskih obratih: Lju- 
tomer, 24—361; Murska Sobota, 
49—757; Novo mesto, 35—511; 
-Nev0-mest0 okraj, 32—485; Po- 

stojna, 45—661, Postojna okraj, 
39—588;  Slov.  Gradec,  34—522; 
Šoštanj, 7—105; Tolmin, 40—604 

Knjigovodstvo: 
enostavno,   gospodarskih   organi- 

zacij, 9—137 
Knjižice: 

delovne,  rok za zamenjavo ozir. 
izdajo, 48—184 

Kočevska: 
pogoji   za   uporabo   sredstev   iz 

sklada  za   gospodarsko  pomoč, 
uredba, 14—50 

Kobilama: 
Lipica,  fin.  sam  zavod, odločba, 

35—151 
Turniščo   Pragersko,   prenehanje, 

35—132 
Turnišče   pri   Ptuju,   ustanovitev, 

odločba 33—134 
Komisija: 

izpitna, za strokovno izpite kvali- 
ficiranih in visokokvalificiranih 
delavcev gradbene in kovinske 
stroke,     pristojnost,     odredba, 

'19—68;   za   mlekarje,   odločba, 
45—172 

pri Svetu za prosveto in kulturo 
LRS   za   vprašanja   nastavitev, 
razrešitev in premestitev učne- 
ga osebja, 45—163 

republiška,   za   pregled    filmov, 
ustanovitev, 18—65 

volilna, za razpis glasovanja o od- 
poklicu odbornika v okraju Čr- 
nomelj, odločba, 42—650, v okra- 
ju Krško, 18—287 

za energetiko, ustanovitev, odloč- 
ba, 40—145 

za revizijo glavnih projektov pri 
Drž.  sekretariatu  za gospodar- 
stvo LRS, odredba, 15—61 

za tehnični pregled objektov, od- 
redba, 24^-85 

za ugotovitev katastrskega dohod- 
ka, odločba, 40—146 

izpitna, za lesno stroko v okraju 
Postojna   in   Sežana,   odločba, 
50—124 

izpitna, za rudarsko, topilniško in 
flotersko stroko v rudniku Me- 
žica, odločba, 50—125 

izpitna, za elektrotehnično in ko- 
vinsko stroko v Trbovljah, od- 
ločba, 45-Î-172 

mojstrska izpitna v Murski Soboti, 
razširitev pristojnosti, 26—105 

Koprsko: 
razširitev   veljavnosti   ustave   in 

drugih  pravnih predpisov LRS 
na  to območje,  zakon,  45—156 

Kostanj: 
•ukrepi proti črnilovki, dop. odred- 

be. 15—50 
Košenice: 

v splošnem ljudskem premoženju, 
odškodnina, 7—22 

Kotli: 
parni, ustanovitev rep. inšpekcije, 

21—72 
Kovačija: 

vodna,   v   Grabčah,   zavarovanje, 
1—5 

Kraji: 
klimatski   in   turistični, določitev 

mej v okraju Radovljica, 44— 
—675 

Kraške jame Slovenije: 
v Postojni, prenehanje ustanove, 

odločba, 40—148 
Krediti: 

dodeljeni iz rep. kreditnega skla- 
da za investicije 1954, znižanje, 
48—185 

za  investicije  gospodarskega po- 
mena v 1954, glej: Investicije I 

Krompir: 
škropljenje  nasadov  v  Mariboru 

okolici, 15—243, popr. v št. 19 
Kulturni spomeniki: 

zavarovanje stare vodne kovačije 
v Grabčah, odločba, 1—5 

Laboratorij: 
vodograobeni v Lj., fin. samostoj- 

ni zavod, odločba, 30—121 
Lastniki: 

psov v Idriji, 36—544; v Ljublja- 
ni, 9—131 

Les: 
kostanjev, ukrepi proti črnilovki, 

dop. odredbe, 15—56 
iglavcev, omejitev predelave, za- 

kon,   26—96;   izvršitev   zakona, 
uredba, 30—115 

Ljudska republika Slovenija: 
uporaba planskih instrumentov 

za 1954, 5—S 
finansiranje proračunskih izdat- 

kov v I. trimesečju 1954, 3—9 
spr. prvega odstavka 76. člena 

ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve, 
razglasitev zakona, 13—32 

ustanovitev Kmetijske zbornice, 
13—35 

potrditev sklep, računa za 1932, 
zakon 13—35; dodatni proračun 
za 1953, zakon, 15—36; proračun 
za 1954, zakon, 13—37, popr. v 
št. 14     '• 

razdelitev na mesta, okraje in 
občine, spr. zakona, 13—41 

ustanovitev rep. finančne inšpek- 
cije, 14—44 

način in rok vplačila deleža na 
dohodkih okrajev in mest, ured- 
ba, 14—52, spr. in dop. uredbe, 
38—157 

razširitev veljavnosti ustave in 
zakonov in drugih predpisov na 
okraj Koper, 43—156 

družbeni plan za 1954, spr. in dop. 
zakona, 43—157, 48—174 

način zbiranja sredstev, ki jih bo 
republika   vplačala na  podlagi 
XXX'V. a pogl. zveznega družbe- 
nega plana, 49—185 

Ljudska skupščina LRS: 
sklicanje Rep. zbora in Zbora pro- 

izvajalcev na 1. skupno sejo, 
1—1 

nadomestne volitve poslancev P«.ep. 
zbora, določitev roka, odločba, 
5—7 

poslovnik, 5—17 
nagrade •poslancem, povračila in 

plače poslancem s stalnimi funk- 
cijami, 13—34 

zapisniki sej, glej: Zapisniki! 
Ljudski odbori: 

mest in mestnih občin, spr. zako- 
na, 13—40 
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Ljudski odbori: 
mest s posebnimi pravicami, usta- 

novitev finančnih, inšpekcij, od- 
ločba, 24—83 

planski instrumenti, glej: Instru- 
menti! 

pravni sklepi in predpisi (odloki): 

Artiče, nadomestno volitve, 20— 
—590 

Besnica, nadomestne volitve, 59— 
—594 

Bistrica ob Soffi, nadomestne vo- 
litve, 17—277 

Bled, začasna delitev dobička go- 
spodarskih organizacij z okra- 
jem, 6—80; oprostitve in olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 15—218; uvedba 
mestnih taks in prometnega 
davka, 20—524; razglasitev 17. 
julija za praznik ljud. vstaje, 
27—402; dopolnilna dohodnina 
od kmetijstva, 58—565; določi- 
tev his stanovanjske skupnosti, 
kategorizacija stanovanj, skle- 
panje najemnih pogodb, 45—683 

Bogojina, nadomestne volitve. 15— 
—227 

Breze, nadomestne volitve, 15— 
228 

Brezovica pri Ljubljani, nado- 
mestne volitve, 50—795 

Brežice, nadomestne volitve, 11— 
—184 

Brusnice, nadomestne volitve, 5— 
—49 

Bnčkovci, nadomestne volitve, 6— 
—89 

Celje mesto, vpeljava mestnih 
taks in prometnega davka, 1—i; 
obvezno fluorografiranje prebi- 
valstva, 2—19; finansiranje pro- 
računskih izdatkov v I. trime- 
sečju 1954, 9—122; uporaba za- 
časnih planskih instrumentov za 
1954, 9—155; spr. družbenega 
plana za 1953, 19—288; kategori- 
zacija stanovanj, 25—577; dop. 
dohodnina od kmetijstva za 
1954, 50—•; dodatni proračun 
za 1954, 56—546; najemnine, 
sklepanje stanovanjskih pogodb, 
46—709; opravljanje gostinskih 
storitev izven poslovnih prosto- 
rov, oddajanje opremljenih sob 
potnikom in turistom, oddaja- 
nje hrane abonentom v zas. go- 
spodinjstvih, 46—710; plakatira- 
nje, reklamna in servisna služ- 
ba, 49—755; spr. odloka o pro- 
računu za 1954, 50—778 

Celje okolica, oprostitve in olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 5—40; sklepa- 
nje kreditnih pogodb za in- 
vesticije 1953, 5—41; finansira- 
nje proračunskih izdatkov v 
I. trimesečju 1954, 10—147; upo- 
ra'ba planskih instrumentov za 
1954, 10—148; spr. družbenega 
plana za 1953, 10—!49; obvezno 
fluorografiranje orebivalst^a, 
10—150; uvedba okrajnih taks 
in prometnega davka, 11—ifé, 
popr. v št. 15 

Celje okraj, obvezno cepljenje 
proti  tifusu  v  Štorah, 24—559; 

proračun za 1954, 25—567; dnev- 
nice za uradna potovanja, 25— 
568; čiščenje vodotokov in vod- 
nih naprav, 28—415; ustanovitev 
stanovanjskih skupnosti, 29— 
—125; kategorizacija stanovanj, 
29—426; ustanovitev kmetijskih 
gospodarskih šol, 29—427, 50— 
—767; dopolnilna dohodnina od 
kmetijstva za 1954, 30—440; od 
samostojnih poklicev in premo- 
ženja, 51—798; plačevanje pav- 
šalne skočnine, vzdrževalnina 
za plemenske bike, 36—535; ure- 
ditev gozdarske službe, 36—534; 
razglasitev domov finančno sa- 
mostojnih zavodov, odločbe: v 
Dobrni, 37—54S, 37—549, na Pol- 
zeli, 57—550, v Slov. Konjicah, 
37—551, v 'Vojniku, 37—552; 
razglasitev reševalne postaje v 
Celju za fin. samostojen zavod, 
odločba, 59—582; družbeni plan 
za 1954, 47—714; spr. odloka, 
47—715, 47—716, 50—768; ustano- 
vitev okrajne tržne inšpekcije, 
48—726; ust. okrajne finančne 
inšpekcije, 48—727 

Crni    Kal,    nadomestne    volitve, 
11—185 

Črnomelj mesto, nadomestne vo- 
litve, 13—219 

Črnomelj okraj, prepoved točenja 
hibridnih vin, označevanje vrst, 
1—6; obvezna tuberkulinizacija 
govedi, 1—5; povračilo stroškov 
za uradna potovanja, 1—7; fi- 
nansiranje proračunskih potreb 
v I. trimesečju 1954, 7—94; na- 
domestne volitve, 7—93, 57—334; 
dnevnice za uradna potovanja, 
12—187; vpeljava taks in pro- 
metnega davka, 15—203; spr. od- 
loka, 45—681; dopolnilna dohod- 
nina od kmetijstva za 1934, 
15—257; proračun za 1954, 17— 
—269, dodatni proračun, 45— 
679; poslovanje in uporaba skla- 
da za kreditiranje investicij v 
1954, 20—515; oprostitve in olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 27—599; družbe- 
ni plan za 1954, 30—442, spr. od- 
loka, 45—680; obratovalni čas 
gospodarskih podjetij, ^30—443; 
ureditev gozdarske službe, 57— 
—553; rok za trgatev grozdja, 
58—566; ust. okrajne tržne in- 
špekcije, 41—610; kategorizaci- 
ja stanovanj, 42—627; dajanje 
poslovnih prostorov v najem, 
42—628; ust. stanovanjskih skup- 
nosti, 43—653; stanovanjska ta- 
rifa, 44—666; opravljanje go- 
stinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, oddajanje oprem- 
ljenih sob potnikom in turi- 
stom, dajajje hrane abonentom 
v zas. gospodinjstvih, 48—728; 
ust. okrajne finančne inšpekci- 
je, 50—769; zač. finansiranje 
proračunskih potreb za 1955,? 
51—799 

Dobrinič, nadomestne volitve, 52— 
—491 

Dobrovo v Brdili, nadomestne vo- 
litve, 52—492 

Dobrovnik,   nadomestne   volitve, 
6—90 

Dolenjske    Toplice,    nadomestne 
volitve, 29—436 

Dravograd,   nadomestne   voEtvc, 
32—493; turistična taksa, 35—531 

Fram, nadomestne volitve, 7—112 
Gaberje, nadomestne volitve, 18— 

—284, 50—794 
Gorica, tuberkulinizacija govedi, 

2—20; dodatni proračun za 1953, 
4—56; prepoved škropljenja sad- 
nega drevja mod cvetenjem, 
10—151; dopolnilna dohodnina 
od kmetijstva, 10—152; družbe- 
ni plan za 1953, spr. odloka, 
11—163; dnevnice, pavšalno po- 
vračilo stroškov za terensko, 
delo, spr. odloka, 11—164; zač.' 
finansiranje proračunskih izdat- 
kov v I. trimesečju 1934, 11— 
—163; zač. -delitev dobička z 
gospodarskimi organizacijami, 
sreostva za rezervni sklad, 
obresti od osnovnih sredstev 
komunalnih podjetij, 11—166, 
delitev dobička z m. o. Nova 
Gorici 11—167; vpeljava občin- 
skega prometnega davka, 11— 
—168; vpeljava okrajnih taks, 
11—169, spr. odloka, 50—770; 
nadomestne volitve, 11—170; 
dop. odloka o razvrstitvi cest 
III. reda, 14—231; tarifa za 
dimnikarske storitve, 22—355; 
50—771; ureditev gozdarske 
službe, 28—405; ustanovitev sta- 
novanjskih skupnosti, sveti, ka- 
tegorizacija stanovanj, 29—429, 
dop. odloka, 44—667, popr. v 
št. 45; poslovanje in uporaba 
sklada za kreditiranje investi- 
cij 1954, 30—444; oprostitve in> 
olajšave samoplačnikov za 
zdravstvene storitve, 39—585; 

, proračun za 1934, 41—611; sklep- 
ni račun ža 1952, 41—612; uist. 
investicijskega sklada, 41—613; 
poslovalni čas trgovin, gostišč 
in obrtnih delavnic, 45—682; 
dop. dohodnina od dohodkov 

• samostojnih poklicev in od pre- 
moženja, 45683; družbeni plan 
za 1934, 47—717; opravljanje go- 
stinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, 49—743 

Gorice (Kranj), nadomestne volit- 
ve, 7—113 

Gornji grad, nadomestne volitve, 
15—229 

Gotna   vas,   nadomestne   volitve, 
21—331 

Gračišče, nadomestne volitve, 5— 
—50; 3—54 

Grahovo ob Bači, nadomestne vo- 
litve, 6—91 

Hruševje,     nadomestno     volitve, 
29—437 

Idrija, zuč. delitev dobička z okra- 
jem Tolmin, 12—204; vpeljava 
'obč. taks in prometnega davka, 
15—253; reja psov, 36—544; ust. 
sklada za usposabljanje kadrov, 
39—591; oblikovanje investicij- 
skega sklpds. p.%4vji1ni pogoji', 
39—592; kategorizacijo stano- 
vanj, 42—641; stanovanjska ta- 
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rifa, razdeljevanje najemnin 
na sikilade, 42—642; obratovalni 
čas gospodarskih podjetij, spr. 
in dopolnitev odloka, 42—643; 
hiše, ki spadajo v stan. skup- 
nost, ust. stanovanjskih skup- 
nosti, 43—659; opravljam j e go- 
stinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, oddajanje oprem- 
ljenih sob potnikom in turistom, 
dajanje hrane abonentom v zas. 
gospodinjstvih, 48—741 

Ivanjkovci, nadomestne volitve, 
5—51, 45—667 

Jesenice, olajšave in oprostitve 
samoplačnikov za zdravstvene 
storitve, 5—47; zač. delitev do- 
bička gosp. organizacij z okra- 
jem Radovljica, 6—80; dop. do- 
hodnin od kmetijstva, 6—84, spr. 
odloka, 45—691; zač. f inansi ra- 
nje proračun v I. trimesečju 
1954, 6—85, popr. v št. 7; mestne 
takso in prometni davek, spr. 
in dop. odloka, 8—126; določitev 
hiš stan. skupnosti, organizacija 
upravljanja in kategorizacija 
stanovanj, 14—255; sklepni ra- 
čun za 1952, 24—366, razglasitev 

t' 1. avgusta za ljudski praznik, 
15—254; proračun za 1951, 22— 
—337, spr. odloka, 42—644; od- 
dajanje hrane abonentom v zas. 
gospodinjstvih, 28—412; oprav- 
ljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov, 32—489; od- 
dajanje opremljenih sob potni- 
kom in turistom, 32—490; raz- 
glasitev doma onemoglih za fin. 
samostojni zavod, odločba, 38— 
—576; določitev mej mestnih 
okolišev, 43—660; stanovanjska 
tarifa, razdelitev najemnin na 
sklade, 50—779; dop. dohodnina 
od obrtništva, 50—780 

Kamnik, razdelitev dohodkov za 
zač. financiranje, 9—140; vpe- 
ljava taks in prometnega davka, 
spr. odlolka, 9—141; 11—181; 
nadomestne volitve, 16—264; 
proračun za 1954, 22—338; do- 
ločitev hiš stanovanjske skup- 
nosti, 25—378; najvišja tarifa za 
dimmkarsike storitve, 27—403; 
stanovanjska tarifa, delitev na- 
jemnin na sklade in tega upo- 
raba, 34—524 

Kočevje mesto, nadomestne volit- 
ve, 7—110 

Kočevje okraj, dnevnice za urad- 
na potovanja, 5—65, 13—206; 
javni red in mir, 7—96; vpelja- 
va okrajnih talks, 7—97;> opro- 
stitve in olajšave samoplačni- 
kov za zdravstvene storitve, 12— 
--188; vpeljava obč. prometnega 
•• V ai15-238; proračun za 1954, 
«io—316; ust. stanovanjske skup- 
nosti, volitve svetov, 21—326; 
nadomestne volitve, 30—445; ka- 
ifj?°"?ac5ia stanovanj.in oko- 
"si, 43—654,; ureditev gozdarske 
službe, 44-668; dop. dohodnina 
od Kmetijstva, 49—744, od pre- 
moženja 49-745, od samostoj- 
nih poklicev, 49—746 

Komen, nadomestne volitve, 4—63 

Kostanj (Tomaž pri Ormožu) na- 
domestne volitve, 18—285 

Kozje, nadomestne volitve, 1—16, 
4—64 

Kranj mesto, nadomestne volitve, 
2—35, 15—255; vpeljava mestnih 
taks in prometnega davka, 7— 
—107, dop. odloka, 30—154; zač. 
finansiranje proračunskih izdat- 
kov za april 1954, 15—256, usta- 
novitev stanovanjsko skupnosti, 
volitve svetov, 17—274; sklep- 
ni račun za 1952, 25—379; pro- 
račun za 1954, 26—387; ust. fi- 
načne inšpekcije, 33—509; ka- 
tegorizacija stanovanj, tarifa, 
najemnina, delitev najemnin za 
stanovanjske in poslovne pro- 
store, 41—624, popr. v št. 46; 
zas. gospodinjstva, ki se štejejo 
za gostišča, 42—645; stan. skup- 
nosti, volitve svetov, spr. in dop. 
odloka, 50—781 

Kranj okraj, dajanje posi, pro- 
storov v najem, 2—21; pavšalno 
povračilo stroškov za uradna 
potovanja, 2—22; nad. volitve, 
2—23, 2—24, 2—25, 8—118, 8— 
—119, 41—614, 41—615; sklepa- 
nje kreditnih pogodb za inve- 
sticije gosp. pomena, 4—57; upo- 
raba zač. planskih instrumen- 
tov, 8—116; finansiranje pro- 
računskih izdatkov v I. trime- 
sečju 1954, 8—117; obvezna iz- 
delava investicijskega progra- 
ma, za objekte, finansirane iz 
sredstev, s katerimi gosp. orga- 
nizacija prosto razpolaga, 15— 
239; dnevnice za uradna poto- 
vanja, 15—240; obč. takse in 
prometni davek, 25—369; opro- 
stitve in olajšave za zdravstve- 
ne storitve samoplačnikom, 25— 
370; ureditev gozdarske službe, 
26—383, popr. v št 27; ustano- 
vitev okrajne tržne inšpekcije, 
28—416; stanovanjske skupnosti, 
sveti, kategorizacija stanovanj, 
33—498; ust. finančne inšpekci- 
je, 33—499; družbeni plan za 
1954, 35—526, spr. in dop. od- 
loka, 42—629; proračun za 1954, 
spr. odloka, 59—584; opravlja- 
nje gostinskih storitev izven po- 
slovnih prostorov, 40—596; od- 
dajanje hrane abonentom zas. 
gospodinjstev, 43—655; oddaja- 
nje opremljenih sob potnikom 
in turistom, 44—669; razglasitev 
Doma onemoglih v Preddvoru 
za fin. samostojen zavod, od- 
ločba, 46—706, Doma slepih v 
Stari Loki, odločba, 46—707; 
Vzgajališča Smlednik, odločba, 
46—706; siklepni račun za 1953, 
48—729 

Kranjska gora, ust uprave komu- 
nalne delavnosti, odločba, 32— 
—495 

Križevci pri Ljutomeru, nadomest- 
ne volitve, 2—37 

Kržiko, spr. odloka o skladu za 
vzdrževanje hiš, 2—26; obrato- 
valni čas v trgovskih, gostinskih 
in obrtnih obratih, 5—66;  vpe- 

ljava okrajnih taks in promet- 
nega davka, 11—171, spr. in dop. 
odloka, 40—597; oprostitve in 
olajšave samoplačnikom za 
zdravstvene storitve, 13—207; 
obvezna tuberkulinizacija gove- 
di, 13—208; načrtna obnova vi- 
nogradov in sadovnjakov, nad- 
zor nad sadikami, 10—260; pro- 

• račun za 1954, 20—317; ureditev 
gozdarske službe, 24—359; kate- 
gorizacija cest ILL reda, spr. in 
dop. odloka, 28—417; družbeni 
plan za 1954, 34—515, spr. odlo- 
ka, 31—467, spr. in dop. odloka, 
31—468, 40—598; sklepni račnn 
za 1953, 31—469; dop. dohodni- 
na od kmetijstva, 36—555; ust. 
stanovanjskih skupnosti, volitve 
svetov, 36—536; kategorizacija 
stanovanj, 36—53-7; tarifa za 
dimnikarske storitve, 56—538; 
sklepanje stamovanjskih po- 
godb, 38—567; nadomestne vo- 
litve, 42—630, 42—631; ust. sta- 
novanjskih skupnosti, 43—656; 
opravljanje- gostinskih storitev 
izven poslovnih prostorov, od- 
dajanje opremljenih sob, daja- 
nje hrano abonentom v zas. go- 
spodinjstvih, 49—747 

Lenart v Slov. goricah, nadomest- 
ne volitve, 17—278 

Limbuš, nadomestno^volitve, 3—52 
Ljubljana mesto, tržni in sejem- 

ski red, spr. in dop. odloka, 
1—1; razširitev namena upora- 
be sklada davka od presežka 
plač, 1—2; dopolnilni popis po- 
slopij, stanovanj in poslovnih 
prostorov, 1—3; sklad za vzdr- 
ževanje hiš, spr. in dop. odloka, 
2—18; tarifa za dimnikarske 
storitve, 6—71; nadomestne vo- 
litve, 8—115, 8—127, 10—146, 
20—313, 22—332, 43—651, 43— 
—652, 48—725; predpisi o po- 
sesti psov, 9—131; javni red in 
mir, 10—145; organi upravlja- 
nja, hiše stanovanjske skupno- 
sti, 11—160, popr. v št 12; kate- 
gorizacija stanovanj, 11—161, 
popr. v št. 12; oprostitve in olaj- 
šave samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 12—186; finanč- 
ni odlok o proračunu za 1954, 
17—267; sklepni račun za 1952, 
17—268; dnevnico za uradna po- 
tovanja, 20—314; dop. dohodni- 
na od kmetijstva za 1954, 26— 
381; ureditev gozdarske službe, 
26—382; družbeni plan za 1954, 
27—397; stanovanjska - tarifa, 
razdelitev najemnin na sklade, 
31—464, popr. v št. 35; katego- 
rizacija stanovanj, okoliši, spr, 
in dop. odloka, 31—465; ust. sta- 
novanjskih skupnosti, Ï1—466; 
ust., zbiranje in kreditiranje 
sredstev kreditnega sklada, 33— 
496; takse in prometni davek, 
spr. odloka, 33—497; obratoval- 
ni ćas, 35—525; sklepanje stano- 
vanjskih pogodb, 37—547; do- 
polnilna dohodnina od samo- 
stojnih poklicev in premoženja, 
43—626;  prodaja  stanovanjskih 
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hiš iz sploš. ljud. premoženja, 
51—795 

Ljubljana okolica, dnevnice za 
uradna potovanja, spr. odloka, 
3—42, pavšalno povračilo stro- 
škov, spr. odloka, 5—43; zač. 
skrajšanje obrat, časa v trgov- 
skih obratovalnicah in obrtnih 
delavnicah, 5—14; dop. dohod- 
nina od kmetijstva, 6—72; fi- 
nansiranje proračunskih izdat- 
kov v I. trimesečju 1954, 6—73; 
razglasitev glasbene šole v Liti- 
ji za fin. samostojen zavod, od- 
ločba, 7—98; ust. glasbene šole 
v Medvodah, 7—99; obvezno 
fluorografiranje prebivalstva, 
14—232; hiše, ki spadajo v sta- 
novanjsko skupnost, 15—241; 
kategorizacija stanovanj, 15— 
—242; okrajne takse in promet- 
ni davek, spr. odloka, 15—243; 
zatiranje ogrčavosti pri govedu, 
15—244; proračun za 1954, 16— 
—261; pristojnost za zadeve in 
naloge šole za učiteljice kmet. 
gospodarskih in kmet. gospo- 
dinjskih šol v Lj., 17—63; iz- 
delava in potrditev investicij- 
skega programa za objekte, fi- 
nansirane iz sredstev, s kateri- 
mi gosp. organizacije prosto 
razpolagajo, 19—289; ureditev 
gozdarske službe, 23—344; naj- 
višja tarifa za dimnikarske sto- 
ritve, 25—371, spr. in dop. od- 
loka, 46—695; družbeni piata za 
1954, 27—398, spr. odtoka, 37— 
—555, 45—6S3, 51—800; gostin- 
ske storitve izven posi, prosto- 
rov, 28—118; ust. okr. sklada za 
gradnjo stanovanj, 53—5O0; skle- 
panje kred. pogodb za dodeli- 
tev sredstev iz sklada za kredi- 
iiranje investicij, 33—501; sta- 
novanjska tarifa, delitev na- 
jemnin na sklade, 40—599; po- 
goji za sklepanje stan. pogodb, 
40—600; oddajanje hrane abo- 
nentom v zas. gospodinjstvih, 
41—616; dop. dohodnina od sa- 
mostojnih poklicev in od pre- 
moženja, 45—6S4; razglasitev 
deškega vzgajališča v Logatcu 
za fin. sam. zavod, odločba, 48— 
—730, dekliškega vzgajališča v 
Višnji gori, odločba, 48—731; 
zavoda za rehabilitacijo invalid- 
ne mladine v Kamniku, odločba, 
48—732 

Ljutomer mesto, nadomestne vo- 
litve, razpis, 8—127 

Ljutomer oikraj, finan. proračun- 
skih potreb v I. trimesečju 1954, 
20—318; odplačilni roki za inve- 
sticijska posojila v 1. 1953, 20— 
—319; dodatni proračun za 1953, 

« 20—320; oprostitve in olajšave 
samoplačnikov za zdravstvene 
storitve, 20—321; proračun za 
1954, 20—522; obratovalni čas, 
spr. in dop. odloka, 22—334; ob- 
vezno vodstvo poslovnih iknjig 
v zas. gostiščih, 24—561; ustano- 
vitev stanovanjskih skupnosti, 
hiše, ki spadajo v skupnosti, 
25—372; ureditev gozdarske služ- 

be, 27—100; razglasitev vzgaja- 
lišča Veržej za fin. samostojen 
zavod, odločba, 29—430; dnev- 
nice za uradna potovanja, 29— 
431; občinske takse im promet- 
ni davok, 31—470; kategoriza- 
cija stanovanj, 33—502; dimni- 
karski okoliši in tarifa za sto- 
ritve, 38—568; promet blaga na 
trgih in sejmih okraja, 38—569; 
družbeni plan za 1954, 40—601, 
popr. v št. 41; sklepanje stano- 
vanjskih pogodb, 41—617; stano- 
vanjska tarifa, razdelitev na- 
jemnin na sklade, 42—632 

Loče, nadomestne volitve, 3—55 
Logatec, nadomestne volitve, 30— 

—462, 35—532 
Lovrenc na Pohorju, nadomestne 

volitve, 17—279 

Maribor mesto, II. dodatni prora- 
čun za 1953, 2—27; formiranje 
sklada za kreditiranje gospo- 
darskih investicij v 1953, 2—28; 
nadomestne volitve, 2—29, 7— 
101, 12—190, 28—406, 41—609, 
47—724; obvezno fluorografira- 
nje prebivalstva, 3—45; finansi- 
rainje proračunskih potreb v 
I. trimesečju 1954, 7—100; vo- 
litve svetov stan. skupnosti, ka- 
tegorizacija stanovanj, 8—120; 
dop. dohodnina od kmetijstva, 
12—189; takse in prometni, da- 
vek, spr. in dop. odloka, 19—290; 
sklepni račun za 1952, 21—327; 
gospodinjstva z abonenti, ki se 
štejejo za gostišča, 26—384; pro- 
račun za 1954, 30—446, spr. od- 
loka, 46—694; ureditev gozdar- 
ske službe, 33—503; oblikovanje 
investicijskega sklada, posojil- 
ni pogoji za gosp. investicije, 
55—527; razglasitev prehodnega 
mladinskega doma »Slave Kla- 
vora« za tin. samostojni zavod, 
odločba, 45—689, doma upoko- 
jencev in oskrbovancev v Polj- 
čamah, odločba, 45—690; ustano- 
vitev sklada za graditev druž- 
benega standarda, 50—766; obra- 
tovalni čas, 51'—796   , 

Maribor okolica, vpeljava okraj- 
nih taks in prometnega davka, 
1—8, obč. taiks in obč. promet- 
nega davka, 19—291; skočnina, 
vzdrževanje plemenskih bikov, 
2—30; nadzor nad trsnimi in 
sadnimi sadikami, 2—51; dnev- 
nice za uradna potovanja, dop. 
odloka, 2—32; nadzor nad rav- 
nanjem in prodajo vinskega mo- 
šta in vina, 3—46; obvezna od- 
daja tuberkulozne govedi v za- 
kol, 4—58; obvezno fluorografi- 
ranje prebivalstva, 6—74; zač. 
finansiranje proračunskih po- 
treb v I. trimesečju 1954, 6—75; 
ust. kmetijskih gospodarskih 
šol, 8—121; nadomestne volitve, 
12—191, 15—246, 23—345, 23— 
—346, 23—347; hišne skupnosti, 
kategorizacija stanovanj, 15— 
209; škropljenje okuženih krom- 
pirjevih nasadov, 15—245, popr. 
v   št.  19;   dop.   seznama   cest 

III. reda, 17—270, dop. odloka, 
28—119; sklepni račun za 1952, 
19—292; proračun za 1954, 19— 
—293;    oprostitve    in    olajšave 

- samoplačnikov za zdravstvene 
storitve, 25—373; ust. zdravstve- 
nih domov, odločbe: v Oplot- 
nici, 29—132, popr. v št. 32, v 
Rušah, 29—433, v Slov. Bistrici. 
29—134, v Šentilju, 29—435; ust. 
uprave za gozdarstvo, 33—504; 
prepoved trgatve grozdja pred 
10. oktobrom, 41—618; kategori- 
zacija stanovanj ia najemnine, 
48—733; dnevnico za uradna po- 
tovanja, spr. odloka, 4S—734 

Metlika, nadomestvc volitve, 9— 
—142, 49—764; ust. fin. sam. za- 
voda »Vodovod MetlMca<, odloč- 
ba, 23—358 

Miren, nadomestne volitve, 45— 
—693 

Mlinše, nadomestne volitve, 8— 
—129 

Moravče, nadomestne volitve, 6— 
—92 

Murska Sobota, mesto, kategoriza- 
cija stanovanj, 18—281; nado- 
mestno volitve, 18—282; volitve 
svetov stan. skupnosti, katego- 
rizacija stanovanj, najemnine, 
stan. pogodbe, prevzem hiš, 25— 
—380, spr. in dop. odloka, 49— 
—702; razdelitev stanovanj na 
kategorije, 28—413; dop. dohod- 
nina od kmetijstva, 30—455; 
dop. dohodnina od samostojnih 
poklicev in premoženja, 38—577; 
stanovanjska tarifa, 40—605; 
mestne takse in prometni da- 
vek, spr. in dop. odloka, 42—646; 
obvezno vodenje posi, knjig v 
zas. gostiščih, 49—757 

Murska Sobota okraj, vpeljava 
okrajnih taks in prometnega 
davka, 1—9; finansiranje pro- 
računskih izdatkov v I. trime- 
sečju 1954, 7—102; skočnina in 
vzdrževalnina plemenskih bi- 
kov, 15—247; sklepni račun za 
1953, 19—294; proračun za 1954, 
19—295; hišni sveti, stanovanj- 
ske skupnosti, kategorizacija 
stanovanj, stanovanjske najem- 
nine, 19—296; dop. dohodnina 
od kmetijstva, 21—328; opro- 
stitve in olajšave samoplačni- 
kov za zdravstvene storitve, 
50—447; poslovanje in uporaba 
sklada za kreditiranje investi- 
cij, 33—506; ureditev gozdarske 
službe, 35—528; promet z bla- 
gom na trgih in sejmih okraja, 
36—539, popr. v št. 41; oprav- 
ljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov, 36—540; 
ust. izpostave uprave za dohod- 
ke v Lendavi, 39—586; nado- 
mestne volitve, 40—602; druž- 
beni plan za 1954, 33—505, spr. 
odloka 50—772; stanovanjska 
tarifa, 42—633; najvišja tarifa 
za dimnikarske storitve, 48—735' 

Muta, nadomestno volitve, 29—138 
Nova Gorica, kategorizacija cest 

IV. reda, 6—86;  zač. finansira- 
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nje proračunskih izdatkov v 
I. trimesečju 1954, 9—143; zač. 
delitev dobička z okrajem, 11— 
—107; kategorizacija stanovanj, 
okoliši, 11—160, spr. odloka, 38— 
—578, 49—760; mestno takse in 
prometni davek, 13—220, dopol- 
nitev odloika, 33—910; dop. do- 
hodnina od kmetijstva, 13—221; 
upravljanje stanovanjskih skup- 
nosti, prevzem zasebnih hiš, 
15—257; proračun za 1954, 26— 
—388; sklepni račun za 1933, 
26—589; stanovanjska tarifa, 
razdeljevanje najemnin, skladi, 
38—579, spr. odloka, 50—783; 
pogoji za sklepanje stanovanj- 

. skih pogodb, 38—580; nadomest- 
no volitve, 39—595, popr. v št. 40; 
opravljanje gostinskih storitev 
izven poslovnih prostorov, od- 
dajanje opremljenih sob pot- 
nikom in turistom, oddajanje 
hrane abonentom v zas. gospo- 
dinjstvih, 49—759; dop. dohod- 
nina od sam. poklicev in pre- 
moženja, 50—782 

Novo mesto, nadomestno volitve, 
7—114; mestne takse in promet- 
ni davek, 15—258, spr. in dop. 
odloka, 30—456, popr. v št. 32, 
dop. odloka, 33—510; trzni in 
sejcmsiki red, 15—259; proračun 
za 1954, 22—339; sklepni račun 
za 1952, 22—340; organi uprav- 
ljanja, določitev hiš stanovanj- 
ske skupnosti, 22—341; javni 
red in mir, dop. odloka, 26—389; 
vodenje poslovnih knjig v za- 
sebnih in manjših gostiščih, 
33—511; opravljanje gostinskih 
storitev izven poslovnih prosto- 
rov, 36—545; razdelitev najem- 
nine in skladov, 39—593; čas, 
način in pogoji za sklepanje 
stanovanjskih pogodb, 42—647 

Novo mesto okraj, javni red in 
mir, 1—10; nadomestne volitve, 
2—34, 21—329, 30—418; oprostit- 
ve in olajšave samoplačnikov za 
zdravstvene storitve, 10—153; 
vpeljava okrajnih taks in pro- 
metnega davika, 15—248; dnev- 
nice za uradna potovanja, 17— 
—271; proračun za 1954, 19—297; 
sklepni račun za 1952, 24—362; 
ureditev gozdarske službe, 25— 
—374; vodcnjo poslovnih knjig 
zasebnih manjših gostišč, 32— 
—485; opravljanje gostinskih 
storitev izven poslovnih prosto- 
rov, oddajanje opremljenih sob 
potnikom in turistom, 34—516; 
vpeljava obČ.  taks in  promet- 

- nega davka, 34—5H7; dop. do- 
hodnina od kmetijstva, 34—518; 
družbeni plan za 1954, 41—619, 
spr. odloka, 41—620; določitev 
cest III. reda, dop. odloka, 42— 
-—634; poslovalni čas gosp. obra- 

. '<>v, 46—696; nst. stanovanjskih 
skupnosti, volitev svetov, kate- 
gorizacija stanovanj, 48—736; 
sejmi jn sejemski red, 48—737; 
razdeljevanje stan. najemnin 
na sklade, 51—801 

Ožbalt ob Dravi, nadomestno vo- 
litve, 5—70 

Pesnica, nadomestne volitve, 19— 
—310 

Podgorje, nadomestne volitve, 
13—230 

Ponikva pri Grobelnem, nado- 
mestne volitve, 7—111 

Postojna mesto, plakatiranje, 7— 
108; uprava in vzdrževanje vo- 
dovodnega omrežja, 17—275; 
vpeljava mestnih taks, 18—283; 
proračun za 1954, 30—458, do- 
datni proračun, 42—648, spr. in 
dop. odloka, 50—766; sklepni 
račun za 1953, 30—159; obvezno 
vodenje poslovnih knjig v za- 
sebnih in manjših družbenih 
gostiščih, 43—661; družbeni plan 
za 1954, 47—705; pogoji za skle- 
panje stanovanjskih pogodb, 
49—761; oblikovanje investicij- 
skega sklada, posojilni pogoji, 
50—787 

Postojna okraj, obrestna mera za 
investicijske kredite iz okrajne- 
ga sklada, 4—59; okrajne takse 
in prometni davek, spr. odloka, 
4—60; dnevnico za uradna poto- 
vanja, 5—67; oprostitve in olaj- 
šavo samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve, 6—76; družbeni 
plan za 1953, sprememba odloka, 
9—134; uporaba zač. planskih 
instrumentov, 12—192; finansi- 
ranje proračunskih izdatkov v 
I. trimesečju 1954, 12—193; pav- 
šalno povračilo stroškov za 
uradna potovanja, 12—194; od- 
plačilni roki za investicijska 
posojila, 12—195; nadomestne 
volitve, 15—249, 48—738; obliko- 
vanje investicijskega sklada, 
posojilni pogoji do sprejetja 
družbenega plana, 17—272; po- 
trditev investici jskega programa 
za objekte iz sredstev za prosto 
razpolaganje, 32—348; proračun 
za 1954, 24—363; dodatni pro- 
račun, 39—587, 49—750; ureditev 
gozdarske službe, 27—401; skle- 
panje računa za 1952, 28—114; 
uvrstitev okraja med višinske 
gozdne predele, 28—420; obrato- 
valni čas gospodarskih podjetij, 
dop. odloka, 28—421; družbeni 
plan za 1954, 31—471, spr. in 
dop. odloka, 38—571, 49—751; 
javni napisi, 32—186; kategori- 
zacija stanovanj, 38—570; odda- 
janje hrane abonentom v zas. 
gospodinjstvih, 38—572; oprav- 
ljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov, _ 38—573; 
vodenje poslovnih knjig v zas. 
gostiščih, 39—588; ust. kmetij- 
skih gospodarskih šol, 40—603, 
spr. odloka, 44—671; stanovanj- 
ske skupnosti, 42—635; oddaja- 
nje opremljenih sob potnikom 
in turistom, 44—672; ustanovitev 
tržne inšpekcije, 44—673, finanč- 
ne, 44—674; stanovanjska tarifa, 
49—748; potrditev sklep, računa 
za 1953, 49—749; sklepanje sta- 
novanjskih pogodb, 51—802 

Pragersko, nadomestne volitve, 
1—14, 29—438 

Prevalje, ustanovitev upravo ko- 
munalne delavnosti, odločba, 
26—396 

Prežganje, nadomestne volitve, 
18—2S6 

Ptuj mesto, vpeljava mestnih taks 
in prometnega davka, 1—12, 
dop. odloka, 19—306, 30—457; 
ust. stanovanjskih skupnosti, vo- 
litve svetov, 13—222; oprostitve 
in olajšavo samoplačnikov za 
zdravstvene storitve, 13—223; 
uporaba zemljišč za gradbene 
namene, 13—224; obratovalni 
čas gosp. organizacij, spr. od- 
loka, 19—307; tržni red, spr. od- 
loka, 19—308; kategorizacija 
stanovanj, 26—386; dop. dohod- 
nina od kmetijstva, 46—711; naj- 
višja tarifa za dimnikarsko sto- 
ritve, 50—789; stanovanjska ta- 
rifa, razdeljevanje najemnin na 
sklade, 50—790 

Ptuj okraj, 2. dop. proračun za 
1953,   4—61;   družbeni   plan   za 
1953, spr. odloka, 9—135; finan- 
siranjc proračunskih potreb v 
I. trimesečju 1954, 9—136; orga- 
nizacije, ki vodijo knjigovod- 

stvo   po   skrajšanem   kontnem 
planu, 9—137; varstvo in čišče- 
nje vodotokov in vodnih zgradb, 
9—138, najemanje poslovnih pro- 
storov, 10—154; okrajne takse, 
prometni davek, 12—196; stano- 
vanjske skupnosti, kategorizaci- 
ja stanovanj, 12—197, ' 30—449; 
oprostitve in olajšave samoplač- 
nikov za zdravstvene storitve, 
14—253; dnevnice za uradna po- 
tovanja,   14—234;   proračun   za 
1954, 28—407; sklepni račun za 
1952, 28—408; nadomestne volit- 
ve, 28—409; ureditev gozdarske 
službe, 35—529; poslovni čas 
gospodarskih   obratov,   41—621; 
Eavšalna skočnina za plemenske 

ike, 46—697; stanovanjska ta- 
rifa, razdeljevanje najemnin na 
sklade, 46—698; opravljanje go- 
stinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, oddajanje oprem- 
ljenih sob, dajanje hrane abo- 
nentom v zasebnih gospodinj- 
stvih, 48—739 

Radovljica, vpeljava okrajnih 
taks, 6—77, okrajnih taks in 
prometnega davika, spr. in dop. 
odloka, 42—635; dop. dohodnina 
od kmetijstva, 6—78, spr. odlo- 
ka, 11—172, 34—519; zač. delitev 
dobička z gospodarskimi orga- 
nizacijami, 6—79, z m. o. Ra- 
dovljica, Bled in Jesenice, 6—80; 
nadomestne volitve, • 11—173, 
36—541; uvedba obč.' prometne- 
ga davka, 12—198; ust. in poslo- 
vanje investicijskega sklada, 
13—210; sklepni račun za 1952, 
22—335, za 1953, 23—349, pro- 
račun za 1954, 25—375, dodatni 
proračun, 31—474; oprostitve in 

. olajšave samoplačnikov za 
zdravstvene    storitve,    31—472; 
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ust. sklada za gradnjo indiv. 
stanovanjskih niš, 51—473; 
opravljanje gostinskih storitev 
izven poslovnih prostorov, 51— 
—475; oddajanje opremljenih 
sob potnikom in turistom, 31— 
—476; oddajanje hrane abonen- 
tom v zasebnih gospodinjstvih, 
31—477; ust. pašnega sklada, 
34—520; obratovalni čas gosp. 
podjetij, 39—589; določitev oko- 
lišev mest ter klimatskih in 
turističnih krajev, 44—675; druž- 
beni plan za 1954, 47—718; 
upravljanje stanovanjskih hiš, 
48—740; ugodnosti za zidanje 
stanovamjsûoh hiš, 51—803 

Ribnica na Pohorju, nadomestne 
volitve, 17—280 

Ruše, nadomestne volitve, 16—265 
Selnica ob Dravi, nadomestne vo- 

litve, 26—391 
Semič, nadomestne volitve, 16—266 
Senovo, nadomestne volitve, 3—55 
Senožeče, nadomestne volitve, 

10—157 
Sežana okraj, nadomestne volit- 

ve, 3—55; dnevnice za uradna 
potovanja, spr. odloka, 8—122, 
pavšalno povračilo stroškov, 
spr. odloka, 8—123; oprostitve 
in olajšave samoplačnikov za 
zdravstvene storitve, 10—155; 
uporaba planskih instrumentov 
za 1954, 10—156; zač. finansira- 
nje proračunskih potreb v I. tri- 
mesečju 1954, 11—174_; razdelitev 
sklada za vzdrževanje hiš, 11— 
—175; vpeljava okrajnih taks, 
spr. odloka, 11—176; prepoved 
škropljenja sadnega drevja med 
cvetenjem, 12—199, popr.vžt. 13; 
zatiranje kolorafdskega hrošča, 
13—211; vpeljava občinskega 
prometnega davka, 19—298; po- 
trditev proračuna za 1952, 19— 
—299; proračun za 1954, 19—300; 
družbeni plan za 1954, 28—110,- 
spr. odloka, 46—700; opravlja- 
nje gostinskih storitev izven po- 
slovnih prostorov, 34—521; raz- 

Êlasitev mladinskega doma v 
>utovljah za, fin. samostojni 

zavod, odločba, 38—574, doma 
onemoglih v Rodiku, odločba, 
38—575, popr. v št. 40, dijaške- 
ga doma v Tomaju, odločba, 
39—590; stanovanjske skupnosti, 
kategorizacija stanovanj, 41— 
—622; plemenitev goveje živine 
na pripustnih postajah, 42—637; 
sianovanjska tarifa, delitev na- 
jemnine na sklade in uporaba, 
42—658; ustanovitev kmetijskih 
gospodarskih šol. 46—699 

Slivnica, nadomestne volitve, 8— 
—130 

Slovenj Gradec, dnevnice za urad- 
na potovanja, 6—81; nadomest- 

> ne volitve, 6—82, 41—623; finam- 
siranje proračunskih potreb v 
I. trimesečju 1954, 7—103; okra}- 
ne   takse   in   prometni   davek, 

• 11—177, spr. odloka, '30--151; 
dop.  dohodnina od  kmetijstva, 

13—212; spr. dimnikarskih oko- 
lišev, najvišja tarifa za storitve, 
15—250, spr. odloka, 50—774; 
ust. okrajnega revizijskega za- 
voda, odločba, 17—273; proračun 
za 1954, 23—350; potrditev sklep- 
nega računa 1952, 24—364; ure- 
ditev gozdarske službe, 25—376; 
oprostitve in olajšave samoplač- 
nikov za zdravstvene storitve, 
28—422, popr. v št 30; katego- 
rizacija stanovanj, 30—450; vod- 
stvo poslovnih knjig v zas. go- 
stiščih, 34—522; predračuni fi- 
nančnih samostojnih zavodov, 
ki so del proračuna, 36—542; 
upravljanje stanovanjskih hiš, 
44—676; ust. zavoda za iskanje 
granita »Granit«, odločba, 49— 
—752; obvezno fluorografiranje 
prebivalstva, 50—775 

Smlednik,    nadomestne     volitve, 
32—794 

Srednje, nadomestne volitve, 2—38 
Salovoi, nadomestne volitve, 19— 

—311 
Šentilj, nadomestne volitve, 10— 

—158 
Šentjanž (Krško), nadomestne vo- 

litve, 42—649 
Skocjan (Krško), nadomestne vo- 

litve, 9—144 
Skófja Loka, nadomestne volitve, 

11—185, 40—608; zemljišča za 
splošne gradbene namene, 13— 
—225; obratovalni čas za gosti- 
šča, 19—309; turistična taksa, 
27—404; javni red in mir, 40— 
606; popis in ocenitev stanovanj, 
40—607; ust. finančne inšpekci- 
je, 49—762; vključitev hiš v sta- 
novanjsko sikuipnost, stan. tarifa, 
delitev najemnin na sklade, 
49—765; oblikovanje investicij- 
skega sklada, posojilni pogoji, 
50—791 

Šoštanj okraj, ust. kmetijskih go- 
spodarskih šol, 1—11; obrato- 
valni čas, sprememba in dopol- 
nitev odloka, 2—33; sklepanje 
kreditnih pogodb za investicije 
gosp. pomena, spr. in dop. od- 
loka, 4—62; družbeni plan za 
1953, spr. odloka, 5—68; opro- 
stitve in olajšave samoplačni- 
kov za zdravstvene storitve, 6— 
—83; finansiranje proračunskih 
potreb v I. trimesečju 1954, 7— 
104; obvezno vodenje poslovnih 
knjig v zas. gostiščih, 7—105; 
dop. dohodnina od kmetijstva, 
12—200; razpis nadomestnih vo- 
litev, 9—139, 12—201, 12—202, 
19—302, 33—512; dnevnico za 
uradna potovanja, 19—301; obra- 
tovalni čas gosp. podjetij, spr. 
odloka, 22—336, 45—686; ust. sta- 
novanjskih skupnosti, volitve 
svetov, 23—351, popr. v št. 24; 
ureditev gozdarske službe, 26— 
—585; takse in prometni davek, 
spr. odloka, 30—452, obč. takse 
in prometni davek, spr. odloka, 
49—754; proračun za 1954, 30— 
453; dop. dohodnina od samo- 
stojnih poklicev, 31—478; kate- 

gorizacija stanovanj, 31—479; 
uporaba sklada za kreditiranje 
investicij, 52—487; opravljanje 
gostinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, 34—523, najem- 
nine in sklepanje najemnih 
pogodb za stanovanja, 43—657; 
razglasitev doma počitka v Sa- 
leku pri Velenju za fin. samo- 
stojen zavod, odločba, 44—678; 
ust. kreditnega sklada za obno- 
vo stan. hiš v Solčavi, 46—701; 
družbeni plan, 47—719; skočni- 
na, vzdrževanje plemenskih bi- 
kov, 49—753 

Škofljica, nadomestne volitve, 
26—392 

Šmarje' pri Jelšah, nadomestne vo- 
litve, 26—394 
Smarjeta, nadomestne volitve, 
23—356 

Šmartno pri Litiji, nadomestne 
volitve, 6—95 

Tišina, nadomestne volitve, 1—17, 
10—159 

Tolmin, finansiranje proračunskih 
izdatkov v I. trimesečju 1954, 
8—124; dnevnice za uradna po- 
tovanja, 8—125; obrestne mere 
in odplačilni roki za investicij- 
ska posojila, 12—203; zač. deli- 
tev dobička z m. o. Idrija, 12— 
—204, z gosp. organizacijami, 
13—214; dop. dohodnina od kme- 
tijstva, 13—213, spr. odloka, 45— 
—697; oblikovanje rez. sklada, 
del dobička, ki se sme uporabiti 
za plačilni sklad v gosp. orga- 
nizacijah, 13—215, pri trg. pod- 
jetjih in trgovinah, 13—216; vpe- 
ljava okrajne takse in promet- 
nega davka, 15—251; volitve hiš- 
nih svetov in svetov stan. skup- 
nosti, hiše stan. skupnosti, 16— 
—262; kategorizacija stanovanj, 
16—263; sklepni račun za 1952, 
19—303; proračun za 1954, 19^ 
—304, spr. odloka, 36—545, 46— 
—702; obvezna izdelava invest. 
programa za objekte gospodar- 
skih organizacij, 19—305; opro- 
stitve in olajšave samoplačnikov 
za zdravstvene storitve, 20—323; 
ureditev gozdarsike službe, ust. 
finančne inšpekcije, 23—352; 
tržne inšpekcije, 25—353; uredi- 
tev gozdarske službe, 24—365; 
razglasitev mladinskega doma 
>Simona Kosat za finančno sa- 
mostojen zavod, odločba, 33—507; 
vodenju posi, knjig v zas. gosti- 
ščih, 40—604; poslov, in uporabna 
sklada za kreditiranje investi- 
cij, 46—703; stanovanjska tarifa, 
razdelitev najemnin na sklade, 
46—704; družbeni plan za 1954, 
47—720, spr. in dop. odloka, 47— 
—721, dop. odloka, 47—722 

Trbovlje mesto, nadomestne vo- 
litve, 2—36; 3—48; razširitev na- 
mena uporabe sredstev od dav- 
ka na sklad za plače, 6—87; 
obrestna mera za osnovna sred- 
stva kom. podjetij, 6—88; zem- 
ljišča za gradb. namene zdrav- 
stvenih zavodov, 7—109; uvedba 
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obč. prometnega davka, 8—123; 
kategorizacija stanovanj, 11— 
—226, spr. in dop. odloka, 31— 
—484; tarifa za dimnikarske sto- 
ritve, 14—256, spr. odloka, 30— 
—461; proračun za 1954, 21—530; 
sklepni račun za 1952, 22—542; 
ust. stan. skupnosti, prevzem 
hiš, najemno .pogodbe, 22—343; 
•ureditev zunanjega lica mesta, 
23—354; obratovalni čas gosp. 
obratovalnic, 33—530; dajanje 
hrane abonentom v zas. gospo- 
dinjstvih, 38—581; opravljanje 
gostinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov, 43—662; stanovaj- 
ska tarifa, 45—692 

Trbovlje okraj, zač. obratovalni 
čas gosp. obratovalnic, 5—69; 
finansiranje proračunskih po- 
treb v I. trimesečju 1954, 7—106; 
spr. akumulacije in družbenih 
skladov nekaterih gosp. podjetij, 
11—178; olajšave in oprostitve 
samoplačnikov za zdravstvene 
storitve, 11—179; nadomestne vo- 
litve, 13—217, 32—488; dop. do- 
hodnina od kmetijstva, 15—252; 
upravljanje stanovanjskih hiš, 
28—411; proračun za 1954, 31— 
—480; ustanovitev zbornic: trgo- 
vinske, 31—481, gostinske, 31— 
—482, obrtne, 31—483; ureditev 
gozdarske službe, 33—50S; sta- 
novanjska tarifa, 42—639; obra- 
tovalni čas gosp. podjetij, 42— 
—640; dnevnice za uradna po- 
tovanja, 45—688; vpeljava obč. 
taks in prometnega davka, 46.— 
—705; dimnikarski okoliši, 50— 
—776; gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov, oddajanje 
opremljenih sob potnikom in 
turistom, 50—777 

Tržič, vpeljava mestnih taks, pro- 
metnega davka, 1—13, spr. od- 
loka, 53—515; hiše stanovanjske 
skupnosti, volitve svetov, 25— 
—355; proračun za 1954, 28—133; 
razglasitev 8. avgusta za ljud- 
ski ••••••, 28—424; sklepni 
račun za 1952, 30—460; ustano- 
vitev finančne inšpekcije, 33— 
514; oddajanje hrane abonen- 
tom v zas. gospodinjstvih, 43— 
—663; kategorizacija stanovanj, 
najemnina za vrtove, 46—712, 
popr. v št. 49; stanovanjska ta- 
rifa, delitev najemnin na skla- 
de, 46—713; gostinsko storitve 
izven poslovnih prostorov, 50— 
—792 

"Velika Dolina, razglasitev obč. 
vodovodnega omrežja za fin. 
sam. zavod, odločba v št. 6 

Veliika Loka, nadomestne volitve, 
43-665 

»eržej, nadomestne volitve, 23— 
—357 

videm-Dobrepolje, nadomestne vo- 
litve, 1—15 ' 

videjn.Kriko nadomestne volitve, 
H—182 

Vransko, nadomestne volitve, 20— 
—325 

Žalec, nadomestne volitve, 30—463 
Žiri, ust. uprave komunalne de- 
lavnosti, odločba, 17—276 

Lov: 
zakon, 26—94 

M 
Meje: 

okolišev mesta Jesenice, 43—660 
okolišev  mest  ter klimatskih  in 

turističnih   krajev   okraja   Ra- 
dovljica, 44—675 

Mere: 
obrestne,   za   investicijska   poso- 

jila v okraju Ljutomer v  letu 
•    1953, 20—319 

Mesta: 
in   mestne   občine,   spr.  zakona, 

13—40; razdelitev LRS, spr. za- 
kona, 13—41 

dohodki,   način   in   roki   vplačila 
deleža LRS, uredba, 14—52, spr. 
in dop. uredbe. 38—137 

ureditev gozdarske službe, navo- 
dilo, 15—55 

s posebnimi pravicami,  ustanovi- 
tev finančnih inšpekcij, odločba, 
24—83, dop. odločbe, 49—186 

Metalurški inštitut v Ljubljani: 
fin. sam. zavod, odločba, 30—120 

Mir: 
in javni red, glej: Javni red! 

Mladina: 
duševno defektna, ustanovitev do- 

ma v Domavi pri Ptuju, odloč- 
ba, 3—14 

invalidna, zavod v Kamniku fin. 
samostojen, 48—732 

vzgojno zanemarjena in izprijena, 
vzgajališče   v   Smledniku   fin. 
sam. zavod, odločba, 40—•08 

Mladinski dom: 
v Dutovljah, fin. sam. zavod, od- 

ločba, 38—574 
Mladinsko okrevališče: 

na Rakitni, ustanovitev, odločba, 
44—677 

Mlekarji: 
strokovni izpiti, pristojnost izpit- 

ne komisije v Kranju, 45—172 
Mojstri: 

kovinske, krojaške in čevljarske 
stroke, ustanovitev šolo v Mari- 
boru, spr. in dop. odredbe. 49— 
—187 

Glej tudi: Komisije! 
Most: 

vinski, nadzorstvo nad ravnanjem 
in prodajo v Mariboru okolici, 
3—46 

Mura: 
promet z brodovi v okraju Ljuto- 

mer, 44—670 

N 
Nadzor: 

nad proizvodnjo in prometom s 
sadikami trto in sadnega drev- 
ja, 2—31 

nad sadovnjaki in vinogradi v 
okraju Celje, 29—428 

nad trsnimi in sadniki sadikami v 
okraju Krško, 16—260; v Mari- 
boru okolici, 2—51 

Nadzor: 
nad ravnanjem in prodajo vinske- 

ga  mošta  v   Mariborn  okolici, 
3—46 

Nagrade: 
poslancem Lj<udsko skupščine LRS, 

13—34 
Naj eni: 

poslovnih prostorov, v okraju Čr- 
nomelj, 42—628, v okraju Kranj, 
2—21, v okraju Ptuj, 10—154 

Najemnine: 
stanovanjske, razdelitev na skla- 

de, Jesenice, 50—779; Kamnik, 
34—524; Ljubljana, 31—464, popr. 
v št. 33; Ljubljana okolica, 40— 
—599; Maribor okolica, 48—733; 
Nova Gorica, 38—579, 50—783; 
Novo mesto, 39—593; Ptuj, 50— 
—790; Ptuj okraj, 40—698; Ra- 
dovljica, 48—740; Sežana, 42— 
—638; Skoîja Loka, 49—763; Šo- 
štanj, 43—657; Tolmin, 40—704; 
Tržič, 46—715 

Glej tudi: Kategorizacija! Skup- 
nosti 1 

za vrtove v Tržiču, 46—712, popr. 
v št. 49 

Napisi: 
javni  v okraju Postojna, 32—106 

Naprave: 
vodne,   varstvo  v  okraju   Celje, 

28—415,  v  okraju Ptuj, 9—138 
Narodna bauka: 

centrala   za  LRS, imenovanja   v 
upravni odbor, odločba,  16—60 

Narodnoosvobodilna voj,na: 
izplačilo priznanic posojila, po- 
daljšanje roka, odločba, 42—155 

Nasadi: 
krompirja v Mariboru okolici, 

škropljenje okuženih območij, 
15—245, popr. v št. 19 

sadovnjakov in vinogradov, nad- 
zor, glej: Nadzor! 

Nastavitev: 
učnega osebja, komisija pri Svetu 

za   prosveto   in   kulturo   LRS, 
ustanovitev, 45—165 

Nepremožni: 
zdravljenje, razveljavitev uredbe, 

17—64 
Novčanice: 

kontrolne, okupacijske med NOV, 
izplačilo, 32—129 

O 
Občine: 

mestne, spr. zakona v ljudskih od- 
borih, 15—40, spr. zakona o raz- 
delitvi LRS, 13—41 

mestne,   s   posebnimi   pravicami, 
ustanovitev finančne inšpekcije, 
odločba, 49—186 

Objekti: 
nove gradnje, revizna po komi- 

siji za glavne projekte, odredba, 
16-61 

ki so splošnega pomena za LRS, 
revizija in potrjevanje investi- 
cijskega programa, 24—80 

Obnova: 
gozdov, tarifa prispevkov za skla- 

de od lesa zasebnih in zadruž- 
nih gozdov, uredba, 10—28 
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Obnova: 
gozdov, plačevanje in uporaba 

prtsoevJcov za sklade, uredba, 
26—ÌO0, popr. v št. 28 

sadovnjakov in vinogradov v 
rvkratu Celje, 29—428, v okraju 
Krško, 16—260 

stanovanjskih hiš v Solčavi, usta- 
novitev kreditnega sklada, 46— 
—701 

Odškodnina: 
za košeniee in pašnike spi. ljud- 

skega premoženja, 7—22 
Obratovalni cas: 

gospodarskih poslovalnic: Črno- 
melj,, JO—143; Gorica, 45—682; 
Idrija, 42—643; Krško, 5—66; 
Ljubljana, 53—525, popr. v št. 41; 
Ljubljana okolica, 5—44; Ljuto- 
mer, 22—534; Postojna, 28—421; 
Ptuj, 19—307, Ptuj okraj, 41— 
—621; Radovljica, 39—589; Skof- 
ja Loka, 19—309; Šoštanj, 2—33. 
22—356, 45—686; Trbovlje, 33— 
530. Trbovlje okraj, 5—69, 42— 
—640 

Obrti: 
brez stalnega poslovnega mesta, 

odredba, 24—S8 
delavnice, zasebne, za katere se 

izdajajo dovoljenja po prostem 
preudarku, uredba, 24—79 

delavnice, zasebne po vaseh in 
manjših krajih, spregled stro- 
kovne izobrazbe pri dovoljeva- 
nju, odredba, 24—8S 

določitev ' gospodarske delavnosti, 
podobne obrti, odredba, 24—87; 
prepoved zaposlovanja iuje de- 
lovne sile, 30—117 

gospodarske, za eksploatacijo go- 
zdov,  ustanavljanje.  14—15 

stroke, ki so med seboj sorodne 
ali se dopolnjujejo, odredba, 
24—89 

zadruge, obrtne, potrebno število 
delavcev za ustanovitev, 24—81 

Obrati: 
gostinski,   obvezno   vodenje   po- 

slovnih  knjig,  glej:  Knjigel 
odpiranje, glej: Obratovalni čas! 
poskusni v letu 1934, katere kme- 

tijske   organizacije   se   štejejo 
semkaj, 32—128. 45—169 

začasni  obratovalni   čas   v  Ljub- 
ljani okolici, 3—14, v Trbovljah, 
5—69 

Obrtništvo: 
davčne   stopnjo   dop.   dohodnine, 

glej: Dohodnina! 
Obsojenci: 

pomilostitev, 51—191 
Obveznice: 

iz NOV. izplačilo. 32—129 
Odbor: 

upravni,   NB,   centrale   za   LUS, 
imenovanje, odločba, 16—60 

za   upravljanje    sklada    »Borisa 
Kidriča«,   imenovanje,   odločba. 
K»—59 

Odborniki: 
10- volilne enote okraja Črnomelj, 

odpoklic,   odločba,   42—•),   v 
okraju Krško. 18—287 

Odborniki: 
ljudskih odborov, glej  tudi: Vo- 

litve! 
Odprava: 

okrožnega sodišča v Kopru, 43— 
—159 

Ogrčavost: 
pri govedu, zatiranje v Ljubljani 

okolici, 15—244 
Ohromelost: 

prašičev v okraju Murska Sobota, 
razglasitev okužitve.  1—2, pre- 
klic odredbe, 31—127 • 

Okoliši: 
dimnikarski, glej: Dimnikarji! 
stanovanjski, glej: Kategorizacija! 

Okraji: 
dohodki,   način   in   roki   vplačila 

deleža LRS, uredba, 14—52, spr. 
in dop. uredbe, 38—137 

Koper, razširitev veljavnosti usta- 
ve, zakonov in drugih predpi- 
sov na to območje, zakon, 43— 
—156 

razdelitev LRS na okraje, spr. za- 
kona, 13—11 

ureditev   gozdarske  službe,  glej: 
Gozdarji! 

Okrevališče: 
mladinsko  na  Raikitni,  ustanovi- 

tev, odločba, 44—677 
Olajšave: 

za zdravstvene storitve, glej: Sa- 
moplačniki! 

Omejitev: 
predelave   iesa   iglavcev,   zakon, 

26—96 
Omrežje: 

vodovodno,   v   okraju   Postojna, 
uprava in vzdrževanje, 17—275 

Onemogli, glej: Razglasitev! 
Oprema:  ; 

poslovnih   prostorov    trgovinskih 
predstavništev, odredba, 24—84 

Oprostitev: 
od zdravstvenih storitev, glej: Sa- 

• moplačniki! 
Organi: 

upravljanja     stanovanjskih    hiš, 
glej: Skupnosti! Sveti! 

Organizacije: 
gospodarske, vplačilo pozitivnega 

salda razlik pri deviznih teča- 
jih, 3—11 

ki delegirajo svoje člane: v Svet 
za prosveto in kulturo LRS, 
14—16; v Svet za zdravstvo in 
socialno politiko LRS, 14—17 

gospodarske v Ljubljani okolici, 
izdelava in potrditev investicij- 
skega programa, 19—289 

gospodarske, delitev <"x>bička z 
okrajem, izdelava investicijske- 
ga programa, glej pod predpise 
ljudskih odborov! 

hišnih svetov, glej: Sveti! 
kmetijske, ki se ìtejejo za po- 

skusne obrate, odločba. 32—128, 
45--169 

Organizacija! 
in delo Izvrčnega sveta LRS, ured- 

ba,   24—78,   potrditev    uredbe, 
26-99 

Organizacija: 
elektroenergetske inšpeikcijske 

službe, 40—143 
Orožje: 

nošnja,   zakon,   20—97,   pravilnik 
za izvajanje zakona, 28—112 

Osebje: 
učno in vzgojno, posebni dodatki, 

38—138; položajni dodatki, 38— 
—140; honorarna služba, nagra- 
jevanje za  nadurno delo, 38— 
—139 

učno, komisija za vprašanja na- 
stavitve,   premestitve   ali   raz- 
rešitve, 43—163 

Označevanje: 
vin v okraju Črnomelj, 1—6 

Pašniki: 
v   splošnem   lj.   premoženju,  od- 

šikodnina, 7—22 
Plače: 

poslancev   Lj.   skupščine   LRS,   s 
stalnimi   funkcijami,   13—34 

Plakatiranje: 
v Celju, 49—755; v  Postojni, 7— 

—108 
Plan, družbeni, glej: Družbeni plan! 
Planski instrumenti: 

za leto 1934, uporaba, 3—8 
začasni,   uporaba:   Celje,   9—133, 

Celje   okolica,   10—148,   Kranj, 
8—116; Postojna, 12—192; Seža- 
na, 10—156 

Plernenjaki: glej: Skočnina! 
Podjetja: 

gospodarska za eksploatacijo go- 
zdov, ustanavljanje, 14—15 

gospodarska, poslovni čas, glej: 
Obratovalni čas! 

gospodarska, v Trbovljah, spr. 
stopnje akumulacije, 11—178 

gostinska, opravljanje storitev iz- 
ven poslovnih prostorov, glej: 
Storitve! 

komunalna, v Trbovljah, obrest- 
•na mera za osnovna sredstva, 
6—88 

trgovska, določitev števila vajen- 
cev, odločba, 19—69 

vplačilo pozitivnega salda razlik 
pri deviznih tečajih, 3—11 

za ptt promet v Ljubljani, raz- 
delitev dobička, 26—102 

železniško prevozno v Lj., volitve 
v delavske svete, 19—67 

Pogodbe: 
kreditne, za investicije, glej: In- 

vesticijeJ 
najemne, z upravo stanovanjskih 

hiš, glej: Skupnosti! 
Poslanci: 

Rep.   zbora   Lj.   skupščine   LRS, 
volitve v 81. in 83. volilni  enoti, 

odločba, 3—7; nagrade za stal- 
ne funkcije, 13—"U 

Poslopja: ' 
v Ljubljani, dopolnilni popis, 1—3 

Poslovni čas, glej: Obratovalni čas! 
Poslovanje: 

finF.nčno, zavodov s samostojnim 
financiranjem, navodilo, 40—149 
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Poslovnik: 
Ljudske skupščine LRS, 5—17, Rep. 

zbora, 5—18, Zbora proizvajal- 
cev. 5—19 

Posojila: 
iz   investicijskega   sklada,   glej: 

Investicije! 
med NOV, izplačevanje obveznic 

32—129 
Postaja: 

reševalna, v Celju, fin. sam. za- 
vod, odločba, 39—582 

Pošiljanje: 
tiskanih stvari, obvezno razvelja- 

vitev uredbe, 2—5 
Poklici: 

samostojni, dopolnilna dohodnina, 
glej: Dohodnina! 

Pomoč: 
gospodarska Primorski, Kočevski 

in Dolenjski, uredba, 14—50 
porodniška, izven zdravstvenih za- 

vodov, zakon, 26—92 
Potniki: 

in turisti, oddajanje opremljenih 
sob, wie j: Sobe I 

Pomilostitev: 
obsojencev, 51—191 

Potovanja: 
uradna,   določitev  dnevnic,   glej: 

Dnevnice! 
Potrditev: 

sklepnih računov, glej: Računi 
Potrjevanje: 

investicijskega programa  za ob- 
jekte, ki so splošnega pomena 
za LRS. 24—80 

Povračilo: 
poslancem s stalnimi funkcijami, 

13—34 
stroškov   za   uradna   potovanja, 

o'lej: Dnevnice! 
Prašiči: 

. ohromelost v okraju Murska So- 
bota, razglasitev, 1—2, razvelja- 
vitev odredbe, 31—127 

Praznik: 
ljudske   vstaje,    razglasitev:   na 

Bledu,   27—402,   na   Jesenicah, 
15—254. v Tržiču, 28—424 

Prebivalstvo: 
obvezno    fluorografiranje,    glej: 

Fluorografiranje! 
Predpisi: 

ljudskih   odborov,   glej   Ljudski 
odbori! 

.   zakonski, razširitev na okraj Ko- 
per, zakon, 43—156 

Predsednik: 
komisije- za ugotovitev katastr- 

skega dohodka, imenovanje, od- 
ločba,  40—146 

Ljudske skupščine LRS. poslov- 
nik, 5—57 

odbora za upravljanje sklada 
»tforisa Kidričac, imenovanje, 
odločba, 16—59 

Sv.eta za prosveto in kulturo LRS, 
imenovanje, odločba, 21—70; 
ûyeta za zdravstvo in soc. po- 
litiko LRS, 21-71 

Predsednik: 
upravnega  odbora   NB,   centrale 

za  Slovenijo,   imenovanje,  od- 
ločba, 16-60 

Predstavništva: 
trgovska, oprema poslovnih pro- 

storov, odredba, 24—84 
Pregled: 

filmov po rep. komisiji, ust 18— 
-65 

Prehodni    mladinski    dom,    glej: 
Dom! 

Preimenovanje: 
Gradbenega tehnikuma v Lj., od- 

ločba, 43-164 
Prejemki: 

frnkcionarjev   in   članov   SAZU, 
uredba, 14—53 

Premoženje: 
davčne   stopnje  dop.  dohodnine, 

glej: Dohodnina! 
Prenehanje: 

kobilarne Turnišče-Pragersko, od- 
ločba, 35—132 

podjetja >Kraških jam Slovenijec 
v Postojni, odločba, 40—148 

Preosnovanje: 
Inštituta za  gozdarstvo  in  lesno 

industrijo, odločba, 24-82 
Premočnina, glej: Sobel 
Prenos: 

sodnih opravil na sodišče v Škof ji 
Loki, odredba, 2—6 

Prepoved: 
škropljenja sadnega drevja med 

cvetenjem, odredba, 16—62; v 
okraju Gorica, 10—151, v okra- 
ju Sežana, 12—199, popr. v št. 13 

točenja hibridnih vin v okraju 
Črnomelj, 1—6 

zaposlovanja tuje delovne sile v 
delavnicah   z   delavnostjo,   po- 
dobno obrti, 30—117 

Pridelovalci: 
hmelja, dop. dohodnina od dose- 

ženih višjih dohodkov, 40—144, 
spr. odloka, 48—182 

Primorska: 
pogoji za uporabo sredstev iz 

sklada za gospodarsko pomoč, 
uredba, 14—50 

Prispevki: 
za rap. sklad za urejanje voda, 
.   21—73 
za   sklad  za  obnovo  gozdov  od 

lesa  iz  zasebnih  in   zadružnih 
gozdov, tarifa, uredba, 10—28 

Pristojnost   izpitnih   komisij,   glej: 
Komisija! 

Priznanice: 
za posojila v NOV, dop. navodila 

za izplačilo, 45—171 
Prodaja: 

električne energije, tarifa, 12—30 
stanovanjskih hiš v Liubljami iz 

sklada splošnega ljudskega pre- 
moženja, 51—793 

'    vinskega moštva, nadzor v Mari- 
boru okolici, 3—46 

Proizvajalci: 
vina in žganja, količine, ki  jih 

smejo uporabiti doma brez pla- 
čila prometnega davka, 44—168 

Proizvodi: 
izkoriščanja   gozdov  panoge  313, 

prometni davdk, 10—26 
Promet: 

s sadikami sadnega drevja in trte, 
nadzor v okraju Krško, 16—260, 
v Mariboru okolici, 2—31 

z blagom na trgih dn sejmih, gloj: 
Sejmi! 

z brodovi na Muri, v okraju Lju- 
tomer, 44—670 

Prometna zbornica: 
LRS, ustanovitev, 26—96 

Piometni davek, glej; Davek! 
Proračun: 

Ljudske   republike   Slovenije   za 
1952, potrditev sklepnega raču- 
na,  zakon,  13—35;  dodatni, za 
1953, zakon. 13—36; za 1954, 13— 
—37, popr. v št. 14 

ljudskih odborov (finansiramje v 
I. trimesečju, dod.prorač.) : Celje, 
9—132, 36—546, spr. odloka, 50— 
—778; Celje okraj, 25—367; Čr- 
nomelj, 7—94, 17—269, 45—679; 
Gorica, 4—56. 11—65, 41—611, 
41—612; Jesenice, 6—85, popr. v 
št. 7, 22—337, 42—644; Kamnik, 
9—140, 22—338; Kočevje, 20— 
—516; Kranj, 8—117, 20—387; 
Kranj okraj, 39—584; Krško, 
20—317; Ljubljana okolica, 6— 
—73, 16—261; Ljutomer, 20—318, 
20—320, 20—322; Maribor, 2—27. 
7—100, 30—446, 46—694; Maribor 
okolica, 6—75, 19—293; MuTska • 
Sobota, 7—102, 19—295; Nova 
Gorica, 9—143, 26—388; Novo 
mesto, 22—359; Novo mesto 
okraj, 19—297; Postojna, 30— 
458, 42—648, 50—786; Postojna 
okraj, 24—363, 39—587, 49—750; 
Ptui, 4—61, 9—136, 28—407; Ra- 
dovljica, 25—375, 31—474; Seža- 
na, 11—174, 19—299, 19—300; 
Slov. Gradec, 23—350; Šoštanj, 
30—453; Tolmin, 8—124, 19—304, 
36—543, 46—702; Trbovlje, 21— 
--330; Trbovlje okraj, 7—106, 
31-480; Tržič, 28—425 

Glej tudi: Račun! 
Prostori: 

poslovni, trgovskih predstavni- 
štev, oprema, odredba, 24—84 

poslovni, dajanje v najem v okra- 
ju   Črnomelj,   42—628;   Kranj, 

i-, 2—31;   Ljubljana,   dop.   popis, 
"" 1—3; Ptuj, 10-154 

Psi:. 
posest na območju Idrije, 36—544, 

Ljubljane, 9—131 
Puška rska šola: 

v Kranju, določitev ustanovitelja, 
spr. odredbe, 49—188 

R 
Račun: 

sklepni, LRS, za 1952, potrditev, 
zakon, 13—35 

sklepni, za 1952, ljudskih odborov: 
Gorica, 41—612; Jesenice. 24— 
—366; Kranj, 23—379; Kranj, 
41—612, za 1953, 48—729; Krško, 
za 1953, 31—469; Ljubljana, 17— 
-J268; Maribor, 21—327; Maribor 
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okol., 19—392; M. Sobota, za 1953. 
19—294; Novo mesto, 22—540, 
Novo mesto oikraj, 24—362; Po- 
stojna, za 19'53, 5—459; Postojna 
okraj, 28—414, za 1953, 49—749; 
Ptuj, 28—108; Radovljica, 22— 
535, za 1953, 23—349; Slov. Gra- 
dec, 24—364; Tolmin, 19—303; 
Trbovlje, 22—342; Tržič, 30—460 

Radio Ljubljana: 
nadaljevanje poslovanja kot fin. 

samostojen zavod, odločba, 42— 
—154 

Rak: 
na   kostanjevem   lesu,   zatiranje, 

dop. odredbe o zatiranju, 15—56 
Rastline: 

zavarovanje čebel ob škropljenju, 
odredba, 16—62 

Razdelitev: 
dobička podjetja za ptt promet v 

Ljubljani, 26—102 
najemnin na sklade, glej: Najem- 

nine! 
odprtih  voda  v  LRS  na   ribiške 

okoliše, odredba, 22—77 
Razglasitev: 

finančno samostojnih zavodov, od- 
ločbe: 

Arbo ret Volčji potok, 30—123 
Deško vzgajališče v Logatcu; 48— 

—730; dekliško vzgajališče v 
Višnji gon, 48—75; dijaški dom 
v Tomajn, 39—590; dom onemo- 
glih na Jesenicah, 38—576; dom 
onemoglih v Preddvoru, 46—706; 
dom onemoglih v Rodi'ku, 38— 
—575, popr. v št. 40; dom one- 
moglih v Slov. Konjicah, 57— 
—551; dom onemoglih v Vojni- 
ku, 57—552; dom upokojencev 
in oskrbovancev v Poljčanah, 
45—690; dom slepih v Stari Loki, 
46—707; dom počitlka v Saletku, 
44—678; dom za duševno defekt- 
ne v Hrastovem pri Mariboru, 
21—75 

Geodetski zavod v Lj., 27—204; 
Geološki zavod v Lj., 28—110; 
Glasbena šola v Litiji, 7—98 

Inštitut za elektroniko v Lj., 30— 
—122; Inštitut za elektrozveze 
v Lj., 27—107; Inštitut za geode- 
zijo in fotogrametrijo v Lj., 
30—119; Inštitut za turbinslke 
stroje pri SAZU, 43—165, popr. 
v št. 51 ^ 

Kemični inštitut »Borisa Kidriča« 
v Lj., 43—166; Kobilarna Lipica, 
35—121; Metalurški inštitut v 
Lj., 30—120; Mladinski dom 
»Mihe Pintarja« na Dobrni, 37— 
548; Mladinski dom v Dutov- 
ljah, 38—574; Mladinski dom 
»Simona Kosa« v Tolminu, 33— 
507 

Občinsko vodovodno omrežje, Ve- 
lika Dolina, v št. 6; Obč. vodo- 
vod Vransko, 19—312; Otroški 
dom »Vere Slandrove« na Pol- 
zeli, 37—550 

okraja Murska Sobota za okuže- 
nega po ohromelosti prašičev, 
1—2, razveljavitev odredbe, 31— 
—137 

Razglasitev: 
8. avgusta za lj. praznik Tržiča, 

28—424 
Prehodni mladinski dom »Ivanke 

Uranjakovet na Dobrni, 37— 
549; Preh. mlad. dom »Slave 
Klarvora« v Mariboru, 45—689 

1. avgusta za praznik lj. vstaje 
na Jesenicah, 15—254 

Reševalna postaja v Celju, 39— 
582; Revizijski zavod v Ljub- 
ljani, 27—105 

»VetpromeiU v Lj., 27—106; Vodo- 
gradbeni laboratorij v Lj., 30— 
—121; Vzgajališče v Smledniku, 
46—708; Vzgajališče v Veržeju, 
29—430 

Zavod za napredek gospodinjstva 
v Lf., 42—153; Zavod za raziiska- 
vanje materiala in konstrulkcij 
LRS v Lj., 28—111; Zavod za 
rehabilitacijo invalidne mfladii- 
ne v Kamniku, 48—732 

Razpis: 
nadomestnih volitev, glej: Volitve I 

Razrešitev: 
učnega osebja, komisija pri Svetu 

za prosveto in kulturo LRS, 
ustanovitev, 43—163 

sodnikov okrožnih sodišč v Celju 
in v Gorici, äklep, 48—181 

Razširitev: 
pristojnosti    izpitne   komisije   v 

Murski Soboti, 26—103 
veljavnosti    ustave,   zakonov   in 

drugih   predpisov   v   LRS   na 
koprski okraj, zakon, 43—156 

Raizvel javite v: 
uredbe o zdravljenju nepremož- 

nih, 17—64 
Razvrstitev  cest,  glej:  Kategoriza- 

cija! 
Red: 

hišni, v okraju Radovljica, 48—740 
javni, v okraju Novo mesto, 1—10, 

dop. odloka, 26—389 
na pripustnih postajah okraja Se- 

zana, 42—637 
sejemski, v okraju Novo mesto, 

48—737 
tržni in sejemski v Ljubljani, spr. 

in dop. odloka, 1—1, v Novem 
mestu, 15—259 

tržni, v Ptuju, spr. odloka, 19—308 
Rehabilitacija: 

invalidne mladine, zavod v Kam- 
niku fin. samostojen, odločba, 
48—732 

invalidov, zavod v Ljubljani, usta- 
novitev, odločba, 3—15 

Reja: 
plemenskih  bikov,  vzdrževalnina 

rejcem, glej: Biki! Skočninal 
psov v Idriji, 36—544; v Ljubljani, 

9—31 
Reklama: 

in servisna služba v Celju, 49— 
—755 

Rentgensko slikanje,  glej: Fluoro- 
grafiranje! 

Republiška finančna inšpekcija: 
v Lj., ustanovitev, 14—44 

Republiška inšpekcija par. kotlov: 
r Lj„ ustanovitev, 21—72 

Republiška tržna inšpekcija: 
v Lj., ustanovitev, 16—58 

Republiški zbor, glej: Zbor! 
Reševalna postaja: 

v Celju, fin. sam. zavod, odločba, 
39—582 

Revizija: 
glavnih projektov po komisiji pri 

Drž.   sekretariatu   LRS,  določi- 
tev objektov, odredba, 16—61 

investicijskih   programov   za  ob- 
jekte, ki so splošnega  pomena 
za LRS, 24—80 

Revizijski zavod LRS: 
v Lj., fin. samostojen, odločba 

27—103 
Ribiški okoliši: 

odprtih  voda  v  LRS,  razdelitev, 
odredba, 22—77 

Ribištvo: 
sladkovodno, zakon, 26—95, popr. 

v št. 36 
Roki: 

odplačilni, za investicijska poso- 
jila v okraju Ljutomer v 1953, 
20—319;  Postojna,  12—195 

priglasitveni, za izplačilo prizina- 
nic med NOV, podaljšanje, od- 
ločba, 42—155 

vplačila deleža LRS na dohodkih 
okrajev in mest, uredba, 14—52, 
spr. in dop. uredbe, 38—137 

za razpis rednih volitev delavskih 
svetov, 6—20; za' razpis nado- 
mestnih   volitev,   glej:   Volitve! 

za trgatev grozdja v Beli Krajni, 
določitev, 38—566, Maribor oko- 
lica, 41—614 

za zamenjavo delovnih knjižic, 
48—184 

Sadike: 
trsne in sadne, nadzor nad proiz- 

vodnjo in prometom  v •••••• 
Kräko, 16—260; v Mariboru oko- 
lici, 2—31 

Sadjarsko vinarska postaja: 
poskusna, v Brestanici, ustanovi- 

tev, odločba, 35—155 
Sadovnjalki: 

nadzorstvo  in   obnova   v  okraju 
• Celje, 29-428, Krško, 16—260 

Saildo: 
pozitivnih razlik pri deviznih te- 

čajih, vplačilo, 3—U 

Samoplačniki: 
za zdravstvene storitve, oprostitve 

in olajšave na območju lj. od- 
borov: Bled, 13—218; Celje oko- 
lica, 3—iO; Črnomelj, 27—399; 
Gorica, 39—383; Jesenice, 3—47; 
Kočevje, 12—188; Kranj, 25— 
—370; Krško, 15-207; Ljublja- 
na, 12-T-186; Ljutomer, 20—321; 
Maribor okolica, 25—373; Mur- 
ska Sobota, 30—447; Novo me- 
sto, 10—193; Postojna, 6—76; 
Ptuj, 13—223; Ptuj okraj, 14— 
—233;   Radovljica,  51—472;   Se- 
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zana,   10—155,  Slovenj   Gradec, 
28—422, popr. v št. 30; Šoštanj, 
6—S3; Tolmin, 20—325; Trbovlje, 
11—179 

Sečnja: 
gozdnega drevja, uredba, 30—116 

Seje: 
obeh domov Lj. skupščine LRS, 

poslovnik, 5—17 
Glej tudi: Zapisniki! 

Sejmi: 
promet z blagom, v Ljubljani, 

spr. in dop. odloka, 1—1, v okra- 
jih Ljutomer, 38—569, Murska 
Sobota, 36—539, popr. v št. 41, 
v Novem mestu, 48—737 

Sekcije: 
vodnogospodarske,      ustanovitev, 

odločba, 36—136 
Seznam cest, glej: Ceste! 
Skladi: 

>Borisa Kidriča«, imenovanje od- 
bora za upravljanje, odločba, 
16—59 

družbeni, nekaterih gosp. podje- 
tij v Trbovljah, spr. 11—178 

finančno samostojnih zavodov, na- 
-vodilo, 40—149 

investicijski, lj. odborov, glej: 
Investicije! 

kreditni v Ljubljani, ustanovitev, 
33—496 

kreditni, za obnovo stanovanj- 
skih hiš v Solčavi, 46—701 

paišni, v okraju Radovljica, 34— 
—520 

republiški, kreditni za investicije, 
pogoii za uporabo sredstev, 
uredba, 14—51 

republiški, kreditni, znižanje kre- 
ditov za investicje 1954, 48—183 

republiški, za urejanje voda, pla- 
čevanje prispevkov, 21—75 

rezervni, v okraju Gorica; 11— 
—166; Tolmin, 13—215, 13—216 

stanovanjski, glaj: Najemnine! 
Skupnosti! 

za gospodarsko pomoč Primorski, 
Kočevski in Dolenjski, uredba, 
14—50 

za graditev družbenega standarda 
v Mariboru, 50—766; stanovanj 
v Ljubljani okolici, ust. 33—500, 
v okraju Radovljica, 31—473 

za kreditiranje investicij: Črno- 
melj, 20—315; Gorica, 30—444; 
Maribor, 2—28; Postojna. 12— 
—195; Šoštanj. 32—487; Tolmin, 
12-203 

za obnovo, gojitev in varstvo go- 
zdov, zakon, 13—39; plačevanje 
Prispevkov, uredba, 26—100, po- 
pravelk v št. 28 

za plače v Trbovljah, razširitev 
namena uporabe sredstev, 6—87 

za urejanje voda, zakon, 13—38 
za Usposabljanje kadrov v Idriji, 

ustanovitev, 39—591 
zdravstvenih zavodov s sam. fi- 

ksiranjem, spr. odredbe, 29— 

Skočnina: 
pavšalna, plačevanje, Celje, 56— 

—533;   Maribor   okolica,   2—30; 
Murska   Sobota,   15—247;   Ptuj, 
46—697; Šoštanj, 49—753 

Skejmosti: 
Elektroenergetska Slovenije 

(ELES), ustanovitev, 18—66, dop. 
odločbe, 34—130 

elektrogospodarskih podjetij v 
LRS, spr. odločbe o ustanovitvi, 
40—147 

stanovanjske, na območju lj. od- 
borov: Bled, 43—658; Celje, 29— 
—425; Črnomelj, 43—653; Gori- 
ca, 29—129, 44—667, popr. v št. 45 
Idrija. 43—659; Kamnik, 25—378; 
Kočevje, 21—326; Kranj, 50—781; 
Kranj okraj (in kategorizacija), 
33—498; Krško. 36—536, 45—650; 
Ljubljana, 31—466; Ljutomer, 
23—372; Maribor, 3—120; Mur- 
ska Sobota, 25—380; Novo me- 
sto, 22—341; Novo mesto okraj, 
48—736; Postojna, 42—635. 50— 
—781; Ptuj, 50—7SS; Radovljica, 
48—740; Sežana. 41—622; Škof ja 
Loka, 49—763; Šoštanj, 23—351; 
Tolmin, 16-262; Trbovlje, 22— 
343; Tržič, 23—355 

Slikanje, glej: Fluorografiranje! 

Slovenska   akademija   znanosti   in 
umetnosti: > 
prejemki funkcionarjev in članov, 

uredba, 14—53; razglasitev In- 
' štituta za turbinske stroje za 

fin. sam. zavod, odločba, 43— 
165, popr. v št. 51; kemičnega 
inštituta >Borisa Kidriča«, od- 
ločba, 43—166 

Služba: 
babiška, zakon, 26—92 
elektroenergetska, inšpekcijska r 

LRS, uredba, 40—143 
gozdarska, glej: Gozdarji! 
prosvetno znanstvena, posebni do- 

datki za učno in vzgojno osebje, 
33—138; nagrado za nadurno 
delo, 38—139, položajni dodat- 
ki, 38—140, #opr. v št. 40 

Sobe: 
opremljene, oddajanje potnikom 

in turistom, Celje, 46—710; Čr- 
nomelj, 48—728; Idrija, 48—74-1; 
Jesenice, 32—490; Kranj 44—669; 
Krško, 49—747; Nova Gorica, 
49—759; Novo mesto, 34—516; 
Postojna, 44—672; P*uj, 48—739; 
Radovljica, 31—476; Trbovlje, 
50-777; Tržič, 48—742 

Socialni zahodi: 
zakon, 20—91 

Sodelavci: 
univerzitetni  in  fakultetni   v Lj., 

volitve njih zastopnikov v orga- 
ne univerze in fakultet, 43—161 

Sodišča: 
okrajna, v LRS, določitev števila 

sodnikov, 50—190 
okrajno, v Kopru in Piranu, kra- 

jevno območje 43—159 

Sodišča: 
okrajno, v Sk. Loki, ustanovitev 

in    pristojnost,    uredba,    2—4; 
prenos opravil, 2—6 

okrožna gospodarska LRS, iz- 
volitev predsednika in sodnikov, 
sklep, 48—179 

okrožno, y Celju in v Gorici, raz- 
rešitev sodnikov, sklep, 4S—181 

okrožno, v Gorici in v Ljubljani, 
izvolitev sodnikov, sklep, 48— 
—180 

okrožno, v Kopru, odprava, 43— 
159, v Gorici, krajevno območ- 
je, 43—159 

okrožno gospodarsko v Kopru, 
ustanovitev, 43—160 

Višje gospodarsko LRS, določitev 
števila sodnikov, 48—176; izvo- 
litev predsednika in sodnikov, 
sklep, 48—177; izvolitev občas- 
nih sodnikov, sklep, 48—178 

Vrhovno in okrožna LRS, določi- 
tev števila sodnikov, 48—175 

Sodniki, glej: Sodišča! 
Stanovanja: 

kategorizacija,   razdelitev  najem- 
nin na sklade, glej: Kategoriza- 
cija! Najemnine! 

Stanovanjske skupnosti, glej: Skup- 
nosti! 

Stopnje: 
davčne,     dopolnilne     dohodnine, 

glej: Dohodnina! 
Storitve: 

dimnikarske, glej:  Dimnikarjil 

gostinske, izven poslovnih pro- 
storov na območju lj. odborov: 
Celje, 40—710; Črnomelj, 48— 
—728; Gorica, 49—743; Idrija, 
48—741; Jesenice, 32—489; 
Kranj, 40—596; Krško, 49—747; 
Ljubljana okolica, 23—118, Ma- 
ribor, 51—797; M. Sobota. 36— 
540; Nova .Gorica, 49—759; No- 
vo mosto, 36—545; Postojna, 
50—785; Postojna okraj, 38— 
—573; Ptuj, 48—739; Radovljica, 
31—475; Sežana, 34—521; Šo- 
štanj, 34—5.23; Trbovlje, 43— 
—662; Trbovlje okraj, 50—777; 
Tržič, 50—792 

zdravstvene, oprostitve in olaj- 
šave, glej: Samoplačniki! 

zobozdravstvene, najvišje cene, 
odredba, 30—126 

Stroka: 
čevljarska, ustanovitev mojstrske 

šole v Mariboru, odločba, 49— 
187 

obrtne, glej Obrti! 
prosvetna, komisija pri Svetu za 

prosveto in kulturo LRS za 
vprašanja nastavitve, razširitve, 
premestitve učnega osebja, 43— 
—163; posebni dodatki za, učno 
osebje, 38—138, nagrade za nad- 
urno delo, 38—159, položajni 
dodatki, 38—140, popr. v št. 40 

puškarska, šola v Kranju, dolo- 
čitev ustanovitelja, 49—188 
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razne, opravljanje strokovnih iz- 
pitov, določitev izpitnih komi- 
sij. &leJ: Komisije! 

Sveti: 
delavski, določitev roka za razpis 

rednih volitev, 6—20, razpis vo- 
litev v Železniškem prevoznem 
podjertju v Lj., 19—67 

hišni: glej: Skupnosti! 
Izvršni, glej: Izvršni svet! 
za. prosveto in kulturo LRS, orga- 

nizacije, ki delegirajo člame 
vamj, 14—46, za zdravstvo in 
soc. politiko LRS, 21—71 

S 
Škropljenje: 

krompirjevih nasadov v Maribo- 
ru okolici, 15—245, popr. v šte- 
vilki 19 

rastlin in sadnega drevja, zava- 
rovanje čebel,  glej:  Drevje! 

Šolanje: 
vajencev v vajenskih tečajih, na- 

vodilo, 4—16 

Sole: 
glasbena, v Litiji, fin, sam. zavod, 

odločba, 7—98; v Medvodah, 
ustanovitev, odločba,  7—19 

gradbena, srednja v Lj., preime- 
novanje, odločba, 43—164 

kmetijska srednja v Mariboru, 
ukinitev del. tehnikuma, odloč- 
ba, 41—150 

kmetijsko gospoda rake, ustanovi- 
tev; Celje, 29—427, 50—767; Ma- 
ribor okolica, 8—121; Postojna, 
40—603; Sežana, 46—699; Šo- 
štanj, 1—11 

mojstrska v Mariboru, spr. in 
dop. odločbe, 49—187 

puSkarska v Kranju, določitev 
ustanovitelja, spr. odredbe, 49— 
—188 

strokovne, spr. odločbe o določi- 
tvi ustanoviteljev, 41—151 

tekstilna industrijska v Mariboru, 
ukinitev, odločba, 27—108 

visoke, vključitev v univerzo v 
Lj., 38—141 

višja gospodinjska v Grobljah 
pri Domžalah, zakon, 43—158 

višje zdravstvene, ustanovitev, 
26—93 

za medicinske sestre v Celju, 
ustanovitev, 29—114 

za učiteljice kmet. gospodarskih 
in kmet. gospodinjskih šol v Lj., 
organ, pristojen za zadeve za- 
voda, 17—63; za učiteljice v 
Grobljah, pripravljalni tečaj za 
priv. izpite, odločba, 27—109 

železniška industrijska v Mari- 
boru, določitev ustanovitelja, 
odločba, 49—189 

Šolske sestre: 
v Celju, ustanovitev šole, 29—114 

Studenti: 
univerze in fakultet v Lj., volitve 

zastopnikov v umiv. in fak. or- 
game, 43—161 

Takse: 
mestne; Bled 20—324; Celje 1—4; 

Jesenice, 8—126; Kamnik, 9— 
141, spr. odloka, 11—181; Kranj, 
7—107, 30—454; Ljubljana, 33— 
497; Maribor, spr. in dop. odlo- 
ka, 19—290; M Sobota, spr. in 
dop. odloka, 42—646; Nova Go- 
rica, 13—220, 15—258; Novo rrie- 
sto, 30—456, popr. v št. 32, dop. 
odloka, 53—510; Postojna, 18— 
283; Ptuj, 1—12, 19—306, spr. m 
dop. odloka, 30—457; Tržič, 1— 
—13, 33—513 

občinske, Črnomelj, spr. odloka, 
45—691; Idrija, 15—252; Kranj, 
25—369; Ljutomer, 31—470; Ma- 
ribor okolica, 19—291; Novo me- 
sto, 34—517; Šoštanj, spr. odlo- 
ka, 49—754; Trbovlje, 46—703 

okrajne, Celje okolica, 11—162, 
popr. v št. 13; Črnomelj, 13— 
—205; Gorica, 11—169, spr. odlo- 
ka, 50—770; Kočevje, 7—97, 
Krško, 11— 171, spr in dop. od- 
loka, 40—597; Ljubljana okoli- 
ca, spr. odloka, 15—243; Mari- 
bor okolica, 1—8; M. Sobota, 1— 
—9; Novo mesto, 15—248; Ptuj, 
12—196; Radovljica, 6—77, spr. 
odloka, 42—655; Sežana, spr. od- 
loka, 11—176; Slov. Gradec, 11— 
177; spr, odloka, 30—451; Šo- 
štanj, spr. odloka, 30—452; Tol- 
min, 15—251 

turistična, v Celju, 1—4; v Dra- 
vogradu, 35—531; v Ptuju, 1— 
—12; v Sk. Loki, 27—404 

Tarifa: 
prispevkov   za sklade za obnovo 

fozdov od lesa iz zas. in za- 
raznih gozdov, uredba,  10—28 

stanovanjska: Črnomelj, 44—666; 
Jesenice, 50—779; Kamnik, 34— 
—524, Ljubljana, 31—464, Ljub- 
ljana okolica, 40—599; Ljuto- 
mer, 42—632; M. Sobota, 40—605; 
M. Sobota okraj, 42—633; Nova 
Gorica, 49—760; spr. odloka, 
50—783; Novo mesto, 51—801; 
Postojna, 50—784; Postojna 
okraj, 49—784; Ptuj, 50—790; 
Ptuj okraj, 46—698; Radovljica, 
48—740; Sežana, 42—638; Sk. Lo- 
ka, 49—763; Tolmin, 46—704; 
Trbovlje, 45—692; Trbovlje 
okraj,   42—639;   Tržič,   46—712 

taksna, glej: Takse! 
za dimnikarske storitve, glej: 

Dimnikarji! 
za prodajo električne energije, 

12—30 
za zobozdravstvene storitve, od- 

redba, 30—126 

Tečaji: 
pripravljalni, za priv, izpite uči- 

teljic v Grobljah, odločba, 27— 
—109 

vajenski, šolanje vajencev, navo- 
dilo, 4—16 

Tehnikum,    glej:    Delavski    tehni- 
kum! 

Terensko delo, glej: Delol 

Tifus: 
obvezno cepljenje v Storah, 24— 

—359 
Tisk: 

obvezno pošiljanje tiskanih stva- 
ri,  razveljavitev   uredbe   NVS, 
2—5 

Trgatev, glej: Grozdje; 
Trgi: 

promet    z    blagom,    glej:    Red! 
Sejmi! 

Trgovina: 
določitev števila vajencev, odloč- 

ba, 19—69 
zač. obratovalni čas, v Ljubljani 

okolici, 3—44; v Trbovljah, 5— 
—69 

Glej tudi: Obratovalni čas! 
Tuberkulinizacija: 

govedi v okraju Črnomelj, 1—5; 
Gorica, 2—20;  Krško,  13—208 

Tuberkulozni: 
bolnišnica  v  Sežani,  ustanovitev, 

odločba, 38—142 
Turisti: 

oddajanje opremljenih sob, glej: 
Sobe! 

Turizem: 
vpeljava    turistične    taikse,   glej: 

Takse! 

U 
Učiteljice: 

pripravljalni tečaj za privatne iz- 
pite v šoli v Grobljah, odločba, 
27—109 

Ukinitev: 
delavskega   tehnikuma   v   Celju, 

Mariboru in pri Gradbenem teh- 
nikumu v Lj., odločba, 41—150 

ind.   tekstilne   šole   v  Mariboru, 
odločba, 27—108 

kmetijskega delavskega tehniku- 
ma v Mariboru, odločba, 41—150 

Univerza: 
vključitev visokih šol ;n samo- 

stojnih fakultet, 38—141; volitve 
zastopnikov v njene organe, 43 
—161; izvolitev člainov univer- 
zitetnega in fakultetnih svetov, 
43—162 

Uprava: 
Komunalne delavnosti, ustanovi- 

tev v Kranjski gori, odločba, 
32—495; na Prevaljah, odločba, 
26—396; v Zireh, odločba, 17— 
—276 

za dohodke, ustanovitev izpostave 
v Lendavi, 39—586 

za gospodarstvo LRS, ustanovitev, 
uredba, 9—24 

za gozdarstvo pri OLO Maribor 
okolica, ustanovitev, 33—504 

za investicije LRS, ustanovitev, 
uredba, 9—25 

za vodno gospodarstvo LRS, usta- 
novitev, uredba, 9—23 

Upravljanje: 
hiš stanovanjskih skupnosti, glej: 

Skupnosti! 
Uradna potovanja, glej: Dnevnice! 
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Ureditev: 
gozdarske službe, glej: Služba! 
zunanjega   lica   mesta   Trbovlje, 

25—354 
Urejanje: 

voda, ustanovitev skladov, zakon, 
13—38 

Ustanavljanje: 
gospodarskih, podjetij  za  eksplo- 

atacijo gozdov, 14—15 
obrtnih zadrug, potrebno število 

obrtnih delavcev, 24—81 

Ustanovi teil ji: 
strokovnih šol, določidev, spr. od- 

ločbe, 41—151, 49—188 
železniške ind. šolo v Mariboru, 

določitev, odločba,  49—189 

Ustanovitev: 
bolnic za duševne bolezni v Idriji, 

odločba, 21—76 
bolnice za tuberkulozne v Sežani, 

odločba, 28—142 
Elektroenergetske skupnosti Slo- 

venije, 18—66 
finančnih inšpekcij, glej: Inšpek- 

cija! 
' glasbene šole v Medvodah, odloč- 

ba, 7—99 
odločba, 7—99 

izpostave za dohodke v Lendavi, 
39—586 

Kmetijske zbornice LRS, 13—35 

kmetijskih gospodarskih šol, glej: 
Sole! 

kobilarne v Turnišču pri Ptuju, 
odločba, 35—134 

'komisij, glej: Komisije! 
mladinskega okrevališča • Ra- 

kitni, odločba. 44—677; 
obrtne zbornice v Trbovljah, 31— 

483 
okrajnega sodišča v Šk. Loki, 

2—4 
okrajnega revizijskega zavoda, 

odločba, 17—273 
okrožnega gospodarskega sodišča 

v Kopru, 43—160 

pašnega sklada v okraju Radov- 
ljica, 34—520 

prehodnih domov, glej: Dom! 

Prometne zbornice LRS, 26—98 

Sadjarsko vinarske poskusne po- 
staje Brestanica, odločba, 35— 
—133 

skladov, glej: Skladi! 

stanovanjskih skupnosti, glej: 
Skupnosti! 

šole za šolske sestre v Celju, 29— 
—114 

trgovske zbornice v Trbovljah, 
51—481 

4>tav, glej: Uprave! 

višje gospodinjske šole .v Grob- 
ian, zakon, 45—158 

•^sjili zdravstenih šol, zakon, 
26-93 

Ustanovitev: 
vodnogospodarskih sekcij, odloč- 

ba, 36—136 
vodovoda v Metliki, 23—358 
zavodov, glej: Zavodi! 
zdravstvenih domov, glej Dom! 
Zrebčarne Pragersko, odločba, 35 

—133 
Ustavni   zakon: 

LRS, spr. prvega odstavka 70. čle- 
na, 13—32 

Vajenci: 
v trgovskih   podjeiiih,   določitev 

števila, odločba, Iv—69 
šolanje v tečajih, navodilo, 4—16 

Varnost: 
pri delu, zavod za   proučevanje, 

ustanovitev, odločba, 21—74 

Varstvo: 
čebel ob škropljenju, glej: Drevje! 
gozdov, plačevanje   prispevkov v 

sklade, uredba, 20—160, popr. v 
št. 28 

vodnih zgradb in naprav, čiščenje 
vodotokov v okraju Celje, 28— 
—415; Ptuj, 9—138 

>Vetpromett : 
v Lj., razglasitev za fin. sam. za- 

vod, odločba, 27—106 

Vina: 
hibridna, v okraju Črnomelj, pre- 

poved točenja, obvezno označe- 
vanje, 1—6 

količine, ki jih smejo proizvajalci 
porabiti doma brez plačila pro- 
metnega davka, 44—168 

nadzorstvo nad ravnanjem in 
prodajo, 3—46 

Vinogradi: 
nadzorstvo in obnova  nasadov  v 

okraju   Celje,   29—428;   Krško, 
16—260 

trgatev,   določitev   roka v okraju 
Črnomelj,   38—566; v Mariboru 
okolici, 41—6•8 

Višja gospodinjska šola: 
v Grobljah,   ustanovitev,   zakon, 

43—158 

Višjo gospodarsko sodišče: 
LRS, določitev števila sodnikov, 

48—175; izvolitev predsednika 
in sodnikov, sklep, 48—177, 
izvolitev občasnih sodnikov, 
sklep, 48—178 

Vode: 
odprte v LRS, razdelitev na ribi- 

ške okoliše, odredba, 22—77 
sklad za njih urejanje, plačeva- 

nje prispevkov, 21—73 

Vodogradbeni laboratorij: 
v Lj., razglasitev za fin. sam. za- 

vod, odločba, 30—121 

Vodovod:' 
razglasitev za fin. samostojni za- 

vod, ustanovitev, odločbe: Metli- 

ka, 23—558; Postojna, uprava 
za vzdrževanje, 17—275; Velika 
Dolina, v št 6; Vransko—Teso- 
va, 19—512 

'Vodnogospodarske sekcije: 
ustanovitev, odločba, 36—136 

Volitve. 
delavskih svetov, redne, določitev 

roka, 6—20 
hišnih svetov, stanovanjskih skup- 

nosti, glej: Skupnosti! 
nadomestne, odbornikov ljudskih 

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

Volitve: 
nadomestne, poslancev Rep. zbo- 

ra v 81. in 83. volilni enoti, do- 
ločitev dneva, odločba, 3—7 

zastopnikov univerze in fakultet- 
nih sodelavcev ter študentov v 
organe univerze in fakultet, 
43—161 

Vrtovi: 
na   območju   Tržiča,   najemnina, 

46—712, popr. v št. 49 

Vzdrievalnina: 
rejcem za plemenske bike, glej: 

Skočnina! 

Vzgajališee: 
deSko v Logatcu, fin. sam. zavod, 

odločba,   48—730;    dekliško,   v 
Višnji gori, 48—731 

Smlednik, fin. sam. zavod, odloč- 
ba, 46—708 

Zakol: 
tuberkulozne   goveđi v Mariboru 

okolici, obvezna   oddaja, 4—58 
Zamenjava: 

delovnih knjižic, določitev roka, 
48—184 

Zapisniki : 
sej Republiškega zbora in Zbora 

proizvajalcev Ljudske  skupšči- 
ne LRS, glej: št. 5, 14 in 28 

Zatiranje: 
koloradskega hrošča v okraju Ra- 

dovljica, 13—211 
ogrčavosti pri govedu v Ljubljani 

okolici, 15—244 
rastlinskih   bolezni   ali   škodljiv- 

cev,   zavarovanje   čebel,   glej: 
Drevje! 

Zavarovanje: 
čebel ob škropljenju, odredba, 

16—62; v okraju Gorica, 10— 
—151, Sežana, 12—199, popr. v 
št. 13 

stare vodne kovačije v Grabčah, 
1—3 

Zavodi : 
finančno samostojni, navodilo o 

finansiraniu, finančnem poslo- 
van iu, določitvi strukture cen 
in skladih, 40—149 

finančno samostojni, glej tudi: 
Razglasitev! 
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Zavodi: 
ki delegirajo svoje člane v Svet 

za prosveto in kulturo LRS, 14 
—46; v Svet za zdravstvo in soc. 
politiko LRS, 14—47 

Okrajni, revizijski v Slov. Grad- 
cu, ustanovitev, odločba, 17—273 

socialni, zakon, 26—91 
socialno ždravsteni, glej tudi: 

Razglasitev I 
za iskanje granita »Granite v 

Slov. Gradcu, ustanovitev, od- 
ločba, 49—752 

za napredek gospodinjstva v Lj., 
delna spr. odločbe o ustanovitvi, 
6—21 

za proučevanje varnosti pri delu, 
ustanovitev, odločba, 21—74 

za rehabilitacijo invalidov v Lj., 
ustanovitev, odločba,  3—15 

za živinorejo LRS, ustanovitev, 
12— 51 

zdravstveni, s sam. fin ans i ranjeni, 
spr. odločbe o skladih, 29—113 

Zbor: 
proizvajalcev  Lj. skupščine LRS, 

skucan je   na   1.   skupno   sejo, 
1—1; poslovnik, 5—19 

Republički, skliranje na 1. skup- 
no sejo,  1—1;  določitev   dneva 

volitev v 81. in 83. volilni enoti, 
odločba,  3—7;  poslovnik,  5—18 

Glej tudi': Zapisniki! 
Zbornica: 

prometna LRS, ustanovitev, 26—98 
kmetijska LRS, ustanovitev, 13— 

—33 
gostinska, v Trbovljah, ustanovi- 

tev, odločba, 31—482 
obrtna, v Trbovljah, ustanovitev, 

odločba, 31—483 
trgovska   v   Trbovljah,   ustanovi- 
tev, odločba, 31—481 

Zdravljenje: 
nepremožnih,  razveljavitev ured- 

be, 17—64 

Zdravstvene storitve: 
oprostitve in  olajšave,  glej:  Sa- 

moplačniki! 

Zdravstvene  višje šole,  glej:  Sole! 

Zdravstveni domovi, g]ey. Dom! 

Zemljišča: 
za   gradbene  namene,   v  okraju 

Ptuj,  13—224, v Sk. Loki,  13— 
—225, v Trbovljah, 7—109 

za   gradben e   namene,   izvajanje 
uredbe o uporabi, 14—54        

Zgradbe: 
vodne,   varstvo  v  okraju  Celje, 

2S—415; Ptuj, 9—138 
Zidanje: 

stan.   hiš   v  okraju   Radovljica, 
ugodnosti, 51—803 

Zobozdravstvene storitve, glej Sto- 
ritve! 

Železniška industrijsika šola: 
v Mariboru, določitev ustanovite- 

lja, odločba, 49—189 
Železniško prevozno podjetje: 

v L'ubljami, razpis volitev v de- 
lavski svet, 19—97 

Žganje: 
količine, ki jih smejo proizvajal- 

ci  porabiti  doma  brez   plačila 
prometnega davka, 44—168 

Živina: 
goveja, obvezna tuberknlinizacija 

v okraju Črnomelj, 1—5; Gori- 
ca, 2—20; Krško, 13—208 

Glej tudi: Ogrčavost! Skočnina! 
Živinorejski zavod: 

LRS, preosnova, odločba, 45—170 

Zrebčarna: 
Pragersko,   ustanovitev,   odločba, 

33-133 



Poštnina plačana v gotovini GENA 32 dia 

LIÜDSJLE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto X V LJUBLJANI, dne 14. januarja 1954 Številka 1 

VSEBINA! 

1. Odlok o sklicanju Republiškega zbora In Zbora proizva- 
jalcev Ljudske skupščine. LRS na 1. skupno sejo. 

2. Razglasitev okraja Murska Sobota za okuženega po nalez- 
ljivi ohromelosti prašičev. 

3. Odločba o zavarovanju stare vodne- kovačije v Grabčah. 

Odloki ljudskih odborov: 
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o tržnem in 

sejemskem redu v mestu LJubljani. 
2. Odlok o razširitvi namena uporabe sklada davka od pre- 

sežka plač na območju mesta LJubljane. 
3. Odredba o dopolnilnem popisu poslopij, stanovanj in po- 

slovnih prostorov v mestu LJubljani. 
4. Odlok o uvedbi mestnih taks in prometnega davka v Celju. 
». Odlok o tuberkulinizaciji goveje živine v okraju Črnomelj. 
•. Odlok o prepovedi točenja hibridnih vin ter o obveznem 

označevanju vrste vina v okraju Črnomelj. 

7. Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna potova- 
nja v okraju Črnomelj. 

8. Odlok  o  uvedbi  okrajnih  taks  In  prometnega  davka  v 
okraju Maribor okolica. 

». Odlok o  uvedbi  okrajnih  taks In  prometnega  davka  v 
okraju Murska Sobota. 

10. Odlok o lavnem redu In miru v okraju Novo mesto. 
11. Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih sol v okraju 

Šoštanj. 
12. Odlok o uvedbi mestnih taks m prometnega davka v Ptuju. 
13. Odlok o uvedbi taks in prometnega davka v Tržiču. 
14. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občini Pragersko. 
15. Odlok  o  razpisu  nadomestnih  volitev  v občini   Videm— 

Dobrepolje. 
16. Odtok o razpisu nadomestnih volitev v občini Kozje. 

17. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v občini Tišina. 

i. 
ODLOK 

Na podlagi 60. cilena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih obla- 
sti Ljudske republike Slovenije 

sklicujem 
1. skupno sejo Republiškega zbora in Zbora proiz- 
vajalcev Ljudske skupščine LRS za dne 20. januarja 
1954 ob 10. uri  v prostorih Ljudske skupščine LRS 
v Ljubljani na Trgu revolucije. 

Št. LS 2/1-54 
Ljubljana, dne 12. januarja 1954. 

Ljudska skupščina  Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Miha Marinko 1. r. 

2. 

RAZGLAS 
V okraju Murska Sobota se je v občinah Bodonci, 

Martjanci, Murska Sobota in Rogašovci ugotovila 
nalezljiva ohromelost prašičev. 

'j zvezi s to ugotovitvijo in na podlagi 2. člena 
reabe o preprečevanju in zatiranju nalezljive ohro- 

melosti prašičev (Uradni list LRS, št. 24-150/49) 

razglašam 
raj Murska Sobota za okuženega z omenjeno na- 

trVIV° ^Valsk°   kužno   boleznijo.  V  tej   zvezi  je 
e • glede na 1. člen omenjene uredbe zcradi pre- 

j2    .evanja   in   zatiranja   te   živalske   kužne   bolezni 
vr^evaü v tem okraju predpisane ukrepe, 

njem l •      pi ne k°^° več potrebni, ko bo po zad- 
J      odstavku 8. člena omenjene uredbe razglašeno, üa °kraj ni več okužen. 

St. 1/1-22/1-54 
Ljubljana, dne 12. januarja 1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Na podlagi 1. in 3. člena zakona o Yai*tvu kul- 
turnih spomenikov in prirodnih znamenitosti T Ljud- 
ski republiki Sloveuiji (Uradni list LRS, št. 23-137/46) 
izdaja Svet za prosveto in kulturo LRS na predlog 
Zavoda za spomeniško varstvo LRS 

ODLOČBO 
o zavarovanju stare vodne kovačije v Grabčah 

Stara vodna kovačija v Grabčah pri Gorjah, zna- 
čilen primer tehniškega kovaškega obrata, ki leži 
med dvema rakama in ima ob eni raki kovačijo z 
brusom, norcem in dvema ognjema, ob drugi pa 
visoko >sapot z vodnim kolesom, ki žene bat v cilin- 
dru in meh, oboje postavljeno v stolpiču nad kovač- 
nico, se zaradi svojega pomena za domačo tehniško 
kovaštvo v preteklosti in tudi zaradi posrečene kra- 
jinske kompozicije zavaruje kot kulturni spomenik. 

Zavarovana kovačija stoji na parceli št. 266 pri 
vložku št. 235 k. o. Višelnica in je last Stroja Mihaela 
iz Grabč št. 15. 

3 
Brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spome-; 

niško varstvo LRS se zavarovani objekti ne smejo 
podirati, predelovati, restavrirati, dozidavati ali pre- 
meščati. 

Ob prodaji mora prodajalec zavarovane nepre- 
mičnine najprej ponuditi v odkup Tehniškemu mu- 
zeju Slovenije v Ljubljani; ta mora najpozneje v 
30 dneh izjaviti, ali uporabi svojo predkupno pravico. 

Zavarovani objekti morajo biti dostopni javnosti. 
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Lastnik mora zavarovane objekte vzdrževati na 
svoje stroške. 

7 
Varstvo tega kulturnega spomenika se izroča 

občinskemu ljudskemu odboru Gorje. 
Vrhovno varstvo in splošno nadzorstvo nad zava- 

rovanimi objekti ima Zavod za spomeniško varstvo 
LRS. 

8 
Kršilci te odločbe se kaznujejo po 18. členu za- 

kona o varstvu kulturnih spomenikov in prirodnih 
znamenitosti v LRS z dne 21. V. 1948 AJradni list 
LRS, št. 23-137/48) v zvezi s 1. členom in V/l zakona 

o vaJcladiM predpisov o kaznivih dejanjih in pre- 
krških v zakonih Ljudske republike Slovenije s ka- 
zenskim zakonikom in uvodnim zakonom h kazen- 
skemu zakoniku z dne 15. VI. 1951 (Uradni list LRS, 
št. 21-110/51). 

9 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, za lastnika pa takoj po pravnomočnosti. 
St. II. 4294/1 
Ljubljana, dne 24. decembra 1953. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Anton Melik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 

Na podlagi 1. in drugega odstavka 23. in 79. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52), v zvezi s 3., 8. in 141. 
členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št 46-428/51) ter na predlog sveta za gospodar- 
stvo MLO je mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljane na XVI. seji mestnega zbora dne 17. no- 
vembra 1953 sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o tržnem in 

sejemskem redu 
Odlok o tržnem in sejemskem redu, ki ga je 

sprejel mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljub- 
ljane na V., rednem zasedanju dne 11. VI. 1951, izpre- 
menil pa. na VII. in XIII. rednem zasedanju dne 14. 
XI. 1951 in 22. IV. 1952, se spremeni in dopolni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redn 

I. Krajevna veljavnost 
1. člen 

Ta odlok velja za vse tržne in sejemske prostore 
T Ljubljani, občinski odbori pa lahko za svoje ob- 
močje sami določijo občinske trge, tržni čas in stoj- 
nino. 

It Tržni in sejemski prostor 

2. člen 
Trgi in sejemski prostori v Ljubljani, ki'jih vzdr- 

žuje, upravlja in nadzoruje Uprava tržišč MLO Ljub- 
ljana, so: 

i. Stalni tržni prostori: 
a) glavni trg, ki obsega prostor od Tromostovja 

do Zmajskega mostu s Pogačarjevim trgom in Dolni- 
čarjevo ulico, 

b) trg v Šiški, ki obsega prostor na vogalu Ce- 
lovške ceste in ob Tržni ulici, 

c) trg za Bežigradom na prostoru ob Titovi cesti 
in ob Bežigradu, 

č) trg na Viču, ki obsega prostor na vzhodni stra- 
• ni viške gimnazije, 

d) trg na Levstikovem trgu. 
2. Nestalni tržni prostori: 

a) Trg za prodajo kuriva na Gallusovem nabrežju 
vzhodno od Šentjakobskega mostu do Stiske ulice, 

b) trg za prodajo ozimnice (v večjih količinah) 
na Poljanskem nasipu vzhodno od Zmajskega- mosta 
do pralnice >Labod«, 

c) trg za prodajo vencev, cvetlic, sveč in posi- 
•palnega peska pred pokopališčem na Žalah, 

č) tržni prostori za posebne primere, ki jih določi 
svet za gospodarstvo MLO v soglasju s svetom za ko- 
munalne zadeve in gradnje MLO. Pri tem se hkrati 
dolor"';o tudi vrste blaga in prodajalci. 

5, Sejemski prostori 
Sejmi z živino so na ograjenih zemljiščih v bli- 

zini Klavnice Ljubljana ob Poljanski cesti in Mesar- 
ski ulici. 

Kolikor bi ""bilo iz regulacijskih ali drugih raz- 
logov opustiti določene tržne in sejemske prostore in 
jih zamenjati z novimi, se pooblašča svet za gospo- 
darstvo MLO, da potrdi nove tržne oziroma sejemske 
prostore. 

3. Člen 
Blago je dovoljeno prodajati samo v zanj dolo- 

čenem prostoru na trgu oziroma sejmišču. 
Sveže meso se sme prodajati samo v tržnih mes- 

nicah, vodne živali pa v tržni ribarnici. 
Živa perutnina, golobi, kunci in podobne male ži- 

vali se prodajajo na stalnem trgu, druge živali pa na 
sejmišču. 

III. Blago, prodajalci in knpci 
4. člen 

Dovoljeno je prodajati vse vrste nepredelanih 
ali predefenih kmetijskih pridelkov, cvetlic, drva, 
trske, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, divjačino, ribe 
in druge užitne vodne živali ter izdelke domače obrti. 

Na trgih in sejmiSčih je prepovedano kakorkoli 
uspostavljati in prodajati blago iz krajev, ki so urad- 
no razglašeni za okužene. •< 

5. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski proizvajalci svoje lastne kmetijske 

pridelke, 
2. nabiralci in gojitelji cvetlic, zdravilnih zelišč 

in gozdnih sadežev, 5e so blago sami nabrali ali 
vzgojili. 
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3. lovske in ribiške zadruge, družine in društva 
divjačino in ribe, ki so jih samo nalovile, 

4. proizvajalci predmetov krajevno udomačene 
obrti svoje lastne izdelke domače obrti, 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vanja s predmeti, navedenimi v točkah 1.—4. člena. 

Zasebni proizvajalci in nabiralci, našteti v 1., 2. 
in 4. točki prejšnjega odstavka, smejo prodajati edino 
sami ali po družinskih članih, ne pa z najetimi 
ljudmi. 

6. člen 
Vsi stalni prodajalci morajo na prodajnem mestu 

vidno označiti svojo firmo aH naslov, katerega obliko 
potrdi Uprava tržišč MLO Ljubljana. 

7. člen 
Kupovati na stalnih tržnih prostorih smejo samo 

posamezniki za lastne potrebe in za potrebe svoje 
družine. 

Vsako prekupčevanje je prepovedano. 
Uprava tržišč MLO Ljubljana sme dovoliti iz 

utemeljenih razlogov nakupovanje tudi drugim kup- 
cem, n. pr. gostilnam, menzam, zavodom in drugim. 

IV. Tržni in sejemski čas 

8. člen 
Tržni čas se prične vsak dan z ranim jutrom ter 

traja ob delavnikih do 13. ure, ob nedeljah in praz- 
nikih pa do 11. ure dopoldne. 

Sejmi so vsako prvo in tretjo sredo v mesecu; če 
je ta dan praznik, prvi naslednji delavnik. Sejemski 
čas traja od ranega jutra do 13. ure. 

Uprava tržišč MLO Ljubljana dovoljuje v ute- 
meljenih primerih izjeme od veljavnega tržnega in 
sejemskega časa. 

Za stalne prodajalce 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. Izjemo dovoljuje v utemeljenih pri- 
merih Uprava tržišč MLO Ljubljana. 

Ce stalni prodajalec uporablja določeno prodajno 
mesto, zlasti zaprte tržne lope ali tržne mesnice, 
more Uprava tržišč MLO Ljubljana skleniti z njim 
najemno pogodbo. 

t ..„» ak" prodajalci morejo z dovoljenjem Uprave 
snf? ^^ Ljubljana postaviti na določenih jim me- 
t iT ,a,stne prodajne klopi ali lope. Obliko in velikost 
T. klopi oziroma lop odobri Uprava tržišč MLO 
Ljubljana. . 
^   Prostorov, ki jih imajo prodajalci v najemu od 

Prave tržišč MLO Ljubljana, ne smejo brez dovo- 
jenja te uprave odstopiti drugim niti v celoti niti 
"«oma, 

Na ti 1S° Se prot*aja na prodajnih klopeh ali z vozil. 
a tleh se blago ne sme prodajati, razen v primerih 

«ujne potrebe in. če to dovoli Uprava tržišč MLO 
jubljana. V vsakem primeru pa morajo prodajalci 

t,„e •• trg Prineseno blago imeti razloženo na prodaj 
na vidnem mestu. 

a  uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
če ia XiPr-   0i ino: st°Jnino- Stojnina se ne plača, 

J    sklenjena najemna pogodba; v tem primeru pa 

se plačuje najemnina, katere višina se določi v na- 
jemni pogodbi po veljavnih predpisih o najemninah 
za poslovne prostore. 

Kadar prodajalec blago proda, mora prodajno 
mesto zapustiti, čeprav še ni potekel tržni oziroma 
sejemski čas- 

VI. Označevanje cen 

10. člen 
Vsi stalni prodajalci morajo vsako blago vidno 

označiti s cenami. 
Cene mesa se objavijo z vidnim cenikom na pro- 

dajnem mestu. V drugih utemeljenih primerih dovo- 
ljuje objavljanje cen s cenikom Uprava tržišč MLO 
Ljubljana. 

VII. Mere 
11. člen 

Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 
je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali me- 
tre oziroma višje ali nižje enote teh mer. 

Uprava tržišč MLO Ljubljana določi, katero blago 
se sme prodajati na kose ali na votle mere. 

Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpisih 
uradno preizkušene in potrjene merilne priprave, kot 
uteži, tehtnice, votle mere, metri. 

Uprava tržišč MLO Ljubljana poskrbi za potreb- 
no število kontrolnih javnih meril In priprav, t. J. 
tehtnic, uteži, votlih in dolžinskh mer, ki jih imajo 
kupci pravico uporabljati brezplačno. 

Na kupčevo zahtevo je prodajalec dolžan blago 
zmeriti s predpisanimi merili. 

VIII. Varstvo čistoče in zdravja 

12. člen 
Vsi obiskovalci trga in sejmišča morajo skrbeti 

za snago in ravnati z živili tako da ni ogroženo zdrav- 
. je ljudi.- 

Za snago v stalnih prodajnih lokalih in na pro- 
storu pred vhodom v te lokale morajo najemniki 
lokalov sami skrbeti. 

Psov ni dovoljeno voditi po trgu In sejmišču. 
» Pijanim ih nalezljivo bolnim osebam dostop •• 

trg in sejmišče ni dovoljen. 

13. 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. 
Zivil ni dovoljeno otipavati in jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu, 

temveč se mora s trga takoj odstraniti. 

14. člen 
MleSo in mlečni izdelki morajo biti zavarovani 

pred soncem, padavinami in prahom. Mlečni izdelki 
se smejo polagati samo na oprane 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 dokomolčnike. 
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15. člen 
Povrtnina moia biti očiščena prsti ter uc -— biti 

mokra. 
Sadje mora biti zrelo ter ne sme biti gnilo ali 

črvivo. Nagnito, črvivo sadje in sadje za kuho mora 
biti označeno kot tako. 

16. člen 

Živali iz 3. odstavka 3. člena se smejo prodajati 
na stalnem trgu le v kletkah ali košarah. 

Klanje živali na trgu ni dovoljeno. 

17. člen 
t 

Uprava tržišč MLO Ljubljana je' upravičena v 
vseh primerih, kjer bi prodajalci ne upoštevali določb 
13.—17. člena tega odloka, prodajo blaga začasno usta- 
viti ter o tem nemudoma obvestiti sanitarno inšpek- 
cijo MLO zaradi pristojnega ukrepanja. 

IX. Promet 

18. člen 

V tržnem času je prepovedano voziti z vozili ka- 
kršnekoli vrste po trgu in sejmišču. 

Dovoljena je vožnja z otroškimi vozički in hro- 
mih oseb. 

Izjeme dovoljuje v utemeljenih primerih Uprava 
tržišč MLO Ljubljana. 

Vozila puščajo obiskovalci na prostoru, ki ga do- 
loči in vidno označi Uprava tržišč MLO, ter plačajo 
za shrambo vozila posebno pristojbino. Po preteku 
tržnega oziroma sejemskega časa morajo obiskovalci 
vozila odpeljati. 

X. Nadzorstvo in inšpekcija tržnih in sejemskih 
prostorov 

19. člen 
Poleg organov Uprave tržišč MLO izvajajo na 

,vseh tržnih in sejemskih prostorih v skladu z ustre- 
zajočimi posebnimi zakonitimi predpisi nadzorstvo 
in inšpekcijo tudi sanitarna, veterinarska in gospo- 
darska inšpekcija MLO po svojih stalnih inšpekcij- 
skih organih, posebej določenih za opravljanje te 
službe. 

XI. Prekrški in kazni 

20. člen 

Kršitve predpisov tega odloka po 4/IL, 5., 6., 7/1L, 
10., 11., 12/1 in II., 13., 14., 15. in 16. členu se kaznu- 
jejo z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev po predpisih 
temeljnega zakona o prekrških. 

21. člen 

Organi Uprave tržišč MLO Ljubljana, ki so dolo- 
čeni za tržno nadzorstvo, smejo brez zaslišanja in 
brez posebne odločbe o kaznovanju predpisati in iz- 
terjati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri 
storitvi lažjih prekrškov, določenih s tem ^dlokom. 
Tržni nadzorniki morajo za predpisovanje in izter- 
jevanje teh denarnih kazni imeti posebno pooblastilo 
tajništva za gospodarstvo MLO Ljubljana. O plačani 
kazni se izda potrdilo. Zoper izterjanje denarne kazni 
ni pritožbe. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po prednjem 
odstavku, veljajo tiste prekršitve predpisov tega od- 

loka, zaradi  katerih  ni  bilo  škodljivih  posledic ali 
pa so bile posledice neznatne. 

Denarne kazni po prvem odstavku tega člena se 
smejo odmeriti in izterjati takoj na mestu za tele 
prekrške in v tehle zneskih: 

a) po 100 din: 
1. prodaja ali kupovanje na javnem prostoru 

zunaj trga ali sejmišča, 
.2. vožnja z motornimi ali vprežnimi vozili ob 

prepovedanem času, 
3. prikrivanje blaga za prodajo; 

b) po 70 din: 
1. prodaja   blaga   zunaj   določenega   tržnega 

prostora, 
2. prodaja izven veljavnega tržnega ali sejem- 

skega časa, 
3. vodenje psov na trg; 

c) po 50 din: 
1. vožnja s kolesi ali  ročnimi vozili ob pre- 

povedanem času, 
2. puščanje   vozil  na  nedovoljenem  prostoru. 

XII. Tržne in sejemske pristojbine 

a) Stojnina 

22. člen 
Za uporabo tržnega oziroma sejemskega prostora 

in naprav plačajo prodajalci Upravi tržišč MLO Ljub- 
ljana tole stojnino: 

1. od cele klopi po 60 din, 
2. od ročnega vozila po 50 din, 
3. od voza po 100 din, 
4. od živali: od oddojkov in drobnice po 30 din, 

od konj, govedi, prašičev po 100 din, 
5. za prostor, na katerem prodajalec postavi last- 

no stojnico, po 100 din. 
Ako se pokaže potreba po dodelitvi pokritih in 

drugih posebnih prodajnih mest, bodisi po predlogih 
prodajalcev, bodisi da se primerno porazdeli prodaja 
posameznih vrst blaga, bo Uprava tržišč MLO tudi 
določila stojnino, ki bo ustrezala vzdrževalnim stro- 
škom prodajnih naprav. 

Stojnino mora prodajalec plačati takoj, ko zasede 
prostor. 

Za zasego in uporabo prostorov na trgih in sej- 
miščih se ne plača mestna taksa za uporabo pločnika 
pred poslovnim prostorom. 

b) Uporaba merilnih naprav 

23. člen 
Za posojilo tehtnice se plača za vsak tržni dan 

po 50 din. 

XIII. Cas veljavnosti 

24. člen 
Odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

Tajn št. 2457/53 
Ljubljana, dne 22. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r.        . 
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Na podlagi 2. odstavka 2,5. člena in 9. točke 65. 
člena zakona o ljudskih odborih, mest in mestnih ob- 
čin v zvezi s 1. členom uredbe o pravici ljudskih od- 
borov mest, mestnih občin s. posebnimi pravicami in 
občin, da smejo razširiti namen določenih namenskih 
sredstev (Uradni list FLRJ, št. 43-364/53, izdaja mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po predlogu 
sveta za komunalne in gradbene zadeve MLO in po 
sklepu VII. redne seje mestnega zbora in III. redne 
seje zbora proizvajalcev z dne 23. decembra 1953 

ODLOK 
O razširitvi namena uporabe sklada davka 

od presežka plač 

1. člen 
Sklad iz davka od presežka, ki je bil namenjen 

«amo za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš ali 
za druge posebne oblike stanovanjske ali komunalne 
graditve, se sme uporabiti tudi za vzdrževanje in 
gradnjo kulturno-prosvetnih, socialnih in zdravstve- 
nih objektov. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 

Tajn št. 2801/53 
Ljubljana, dne 28. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Hell Modic 1. r. 

Na podlagi 1. odstavka 23. člena in 118. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
izdaja mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljub- 
ljane po predlogu urada za statistiko in evidenco 
Pri MLO v Ljubljani 

ODREDBO 
0 dopolnilnem popisu poslopij, stanovanj in poslov- 

nih prostorov v mestu Ljubljani 

1. Zaradi perspektivne stanovanjske graditve, 
vodstva stanovanjske politike in reševanja drugih 
komunalnih zadev in, ker obstoječi statistični po- 
datki ne ustrezajo tem potrebam, se bo opravil v 
toestu Ljubljani dopolnilni popis poslopij, stanovanj 
ln poslovnih prostorov. 

2. S popisom se zajemajo: 
a) vsa poslopja in v teh stanovanja ter poslovni 

Prostori, ki so bila pri popisu leta 1949 iz kakršnega- 
koli vzroka izpuščena; 

b) vsa poslopja in v teh stanovanja ter poslovni 
Prostori   ki so se ob popisu še zidala; 

c) vsa poslopja in v teh stanovanja ter poslovni 
Prostori, ki so se pričela zidati po popisu leta 1949 
•• so bik ali bodo do 31. XII. 1953 dozidana; 

c) vsa poslopja in v teh stanovanja ter poslovni 
Prostori, ki so se pričela zidati po popisu leta 1949 
ln se 31. XII. 1953 še zidajo. 

Od podrobnega popisa so izvzeta in se samo regi- 
strirajo: 

a) stanovanjska in poslovna poslopja, ki. so last 
diplomatskih predstavništev ali jih ta v celoti upo- 
rabljajo; 

«) vojaška poslopja, razen stanovanjskih poslo- 
P>J.vV  katerih  stanujejo pripadniki  JLA  s  svojimi 

3. Priprave, organizacijo in izvedbo tega popisa 
bo vodil urad za statistiko in evidenco pri MLO v 
Ljubljani, in sicer po mestni komisiji za dopolnilni 
popis poslopij, stanovanj in poslovnih prostorov ter 
po občinskih komisijah. V ta namen se ustanovijo 
mestna in občinske komisije. 

Mestna komisija se ustanovi pri MLO v Ljub- 
ljani, občinski komisiji pa pri občinskih ljudskih 
odborih v Polju in Šentvidu. 

Mestno komisijo imenuje predsednik MLO, ob- 
činski komisiji pa predsednika občinskih ljudskih 
odborov na predlog urada za statistiko in evidenco 
pri MLO v Ljubljani. 

Mestno komisijo sestavljajo: 
a) kot predsednik: načelnik tajništva za komu- 

nalne zadeve in gradnje pri MLO v Ljubljani, 
b) kot tajnik: šef urada za statistiko in evidenco 

pri MLO v Ljubljani, 
c) kot člani: 
šef gradbene inšpekcije MLO, 
zastopnik tajništva za komunalne zadeve in grad- 

nje pri MLO v Ljubljani, 
zastopnik JLA, 
zastopnik tajništva za notranje zadeve pri MLO 

v Ljubljani. 
Občinski komisiji sestavljajo: 
a) kot predsednik: ljudski odbornik OBLO, 
b) kot tajnik: tajnik OBLO, 
c) kot člani: stanovanjski referent, 

komunalni referent. 
4. Popis se opravi v januarju 1954 po staryu z 

dne 31. XII. 1933. Mestna komisija določi rok, v ka- 
terem naj se opravi popis. 

5. Neposredni izvršitelji tega popisa bodo popiso- 
valci, ki jih v ta namen določijo in pooblastijo MLO 
v Ljubljani, oziroma občinska ljudska odbora v Polju 
in Šentvidu. 

Popisovalci morajo varovati kot uradno tajnost 
vse, kar zvedo pri opravljanju te svo*e dolžnosti. 

6. Vsi organi za upravljanje poslopij, ki so last 
splošnega ljudskega premoženja, zadružnih ali druž- 
benih organizacij, zasebni lastniki in najemniki sta- 
novanj in poslovnih prostorov, katere zadene ta po- 
pis, morajo čitljivo in pazljivo izpolniti vse vpra- 
š*lne pole, dati popolne in resuične podatke o vsem, 
kar se v vprašalnih polah zahteva, in zaradi njih 
preveritve omogočiti popisovalcem dostop in vpogled 
v vsa poslopja in vse prostore stanovanja in poslov- 
nih prostorov. 

7. Potrebne obrazce in navodila za izvedbo do- 
polnilnega popisa poslopij, stanovanj in poslovnih 
prostorov predpiše urad za statistiko in evidenco pri 
MLO v Ljubljani po poprejšnjem sporazumu z Za- 
vodom Za statistiko in evidenco LRS. 

Stroški za izvedbo popisa obremenjujejo pro- 
račun MLO v Ljubljani. 

8. Ta odredba velja od dneva objave v >Urad- 
nem listu LRS<. 

Tajn št. 2711/53 
Ljubljana, dne 17. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. ç. 
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Na podlagi 8. toćke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin - (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) ter v zvezi s 6. členom uredbe o pravici 
ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) je mest- 
ni ljudski odbor Celje sprejel na seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 17. decembra 1953 po po- 
prejšnji prit.'ditvi Izvršnega sveta LRS, št. 638 z dne 
25. XI. 1953, 

ODLOK 
o uvodbi mestnih taks in mestnega davka od prometa 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Člen     • 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo na območju MLO 
Celje še takse in prometni davek, ki so predpisane s 
tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek mest- 
nega proračuna in proračunov občin. Uporabiti se 
smejo samo za komunalno delavnost (za vzdrževanje 
in zidanje stanovanjskih, hiš, za zidanje zdravstve- 
nih, prosvetnih in drugih zavodov ter komunalnih 
objektov, za graditev cest, mostov itd.). Način upo- 
rabe teh dohodkov se določi vsako leto z mestnim 
proračunom in proračunom občin ter se stekajo v 
»komunalni sklad«. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pob. lo- 

ločbah tega odloka, pripada 
mestu Celju 85% 
občinam 15% 

Pripadajoči znesek občinam se razdeli v soraz- 
merju s številom njihovega prebivalstva. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih mestnih taksnih 

znamkah. Dokler taksne znamke ne bodo dotiskane, 
se plačujejo takse v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovim. 

5. člen 
Kjer je po veljavnih predpisih priznana oprosti- 

iev taka oziroma prometnega davka, se ne morejo 
pobirati takse in prometni davek po tem odloku. 

Takse in prometni davek po tem odloku se ne 
pobirajo tudi v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji 
o tem vzajemnost. 

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) ter uredbe o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, žt. 1-1/53) z 

, vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami se 
primerno-uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor v tem 
odloku ni drugače določeno. 

7. člen 
r Navodila za izvajanje iega odloka daje svet za 

gospodarstvo in komunalne zadeve MLO Celje. 

8. člen 
Ta odlok se začne .izvajati 1. januarja 1954, ob- 

javi pa se v »Uradnem listu LRS« in na krajevno 
običajni način. 

II. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 

Tar. št. i: Takse za vloge 
Za vsako vlogo, ki se naslovi na mestni ljudski 

odbor Celje ali na občinske ljudske odbore na ob- 
močju mesta ali na njihove organe, urade, proračun- 
ske ustanove in predračunske ustanove s samostoj- 
nim finansiranjem, din 

se plača 20 
Tar. št. t2: Takse za odločbe 
Za odločbe, ki jih izdajajo mestni ljudski odbor 

Celje ali občinski ljudski odbori na območju mesta, 
njihovi organi, uradi, proračunske ustanove in pred- 
računske ustanove s samostojnim finansiranjem, se 
plača: din 

1. za odločbe o dovolitvi podaljšanja obrato- 
valnega časa v gostinskih, obratih, za en 
večer 1.000 

2. za odločbe o dovolitvi priložnostnega to- 
čenja alkoholnih pijač 2.000 

3. za vsako drugo odločbo, razen primerov 
pod 1. in 2. točko te tarifne številke, ter 
odločb, za katere predpisuje ta tarifa po- 
sebne takse 70 
Tar. št. 3: Takse za potrdila 
Za potrdila, ki jih izdajajo mestni ljudski odbor 

Celje ali občinski ljudski odbori na območju mesta, 
njihovi organi, uradi, proračunske ustanovo in pred- 
računske ustanove s samostojnim finansiranjem, 'se 
plača:l din 

1. za vsako spričevalo ali potrdilo, s kate- 
rim se potrjujejo kake lastnosti, razmer- 
ja ali okolnosti 50 

2. za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 
živine (živinski potni list) se plača: 
a) za drobnico od vsake- glave ' 10 
b) za živino od vsake glave 30 

3. za vsako potrdilo o prenosu lastnine ži- 
vine na kupca se plača taksa kakor po 
2.' točki te tar. številke. 
Tar. št 4: Takse za odhod uslužbencev ljudskih 

odborov, izven uradnih prostorov na zahtevo stranke 
' Za odhod uslužbencev mestnega ljudskega od- 

bora Celje ali občinskih odborov na območju mesta 
na zahtevo stranke, razen kadar gre za stnovanjske 
zadeve ali za zadeve do vrednosti 1.000 din,* se plača! 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na-        din 
prave - 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
a) pri pregledu do 5 prostorov 100 
b) pri pregledu od' 6 do 20 prostorov. 200 
c) pri pregledu nad 20 prostorov 500 

3. za vsako- pot izven uradnih prostorov 
na zahtevo zasebnika ne glede na število 
uslužbencev 100 
Tar. št. 5: Takse za odločbe, s katerimi se dajejo 

dovoljenja za gospodarske delavnosti ' 
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Za odločbe, s katerimi daje mestni ljudski odbor 
Celje, njegovi organi ali uradi dovoljenje za gospo- 
darske delavnosti, se plača: din 

1. za trgovska podjetja na debelo 1.200 
2. za trgovska podjetja na drobno, kolikor 

ni drugače določeno 720 
3. za obrtna podjetja in obrtne obrate s stal- 

nim sedežem, kolikor ni drugače določeno 2.400 
4. za obrtne obrate brez stalnega sedeža 900 

5. za agentursko-komisijska podjetja, trgov- din 
ska zastopstva in druga posredniška pod- 
jetja 4.S00 

6. za špediterska podjetja 2.400 
7. za kočije in enovprežnike 720 
8. za gradbena podjetja 2.400 
9. za industrijska podjetja 3.600 

10. za opravljanje privatne prakse zdravni- 
kov, inženirjev, veterinarjev, geometrov, 
babic in podobnih poklicev 480 

11. za gostinske obrate: 
a) restavracije, gostilne, v katerih se ne 

točijo alkoholne pijače 4.800 
b) za   restavracije   z  alkoholnimi   pijača- 

mi, kavarne, krčme,' gostilne,  bifeje       12.000 
c) za hotele 2.400 
č) za penzionska podjetja in prenočišča 1.200 
d) za bare 48.000 
e) za mlekarne in obrate, v katerih se to- 

čita samo čaj in kava 1.200 
12. zt^ podjetja in obrate za prevoz potnikov 

in blaga: 
a) avtobusna 1.200 
b) avtotaksijska 600 
c) kočijaška 240 

13- za dimnikarje 600 
14. za starinarnice 720 
!'• za trgovine z orožjem, strelivom in eks- 

plozivom ter obrtne obrate, ki izdelujejo 
orožje, strelivo in eksploziv 960 

16. za proizvodnjo farmacevtskih preparatov 4.800 
J7. za prodajalne monopolskih predmetov na 

I             drobno             , 240 
18. za proizvodnjo električne energije 480 
!9. za opravljanje bančnih  poslov 7.200 
20. za zastavljalnice -7.200 
21- za informacijske pisarne 12.000 
32> za potniške,   turistične,   pomorske,   rečne 

agencije 3.600. 
"• za posredovalnice  za  nakup  in   prodajo 

nepremičnin 12.000 
24- za kinematografe 2.400 

... Pripomba 1: Taksa se plača po številu strok, ki 
Jih obsega dovoljenje za gospodarsko delavnost òzi- 
roma odločba o registraciji. 

1 V ?'r'pom^a 2: Za dovolitev, da se odpre pomožni 
jokal, se plača enaka taksa kot za glavni lokal v 
»steni primeru, kadar je za uporabo pomožnega lo- 
cala potrebno dovoljenje pristojnega organa. 

, ar. "'• 6: Takse za potrjevanje pogodb 
u» drugih listin 
„„  Za P°trJevanje pogodb  in  drugih listin 
Po mestnem ljudskem odbbrü Celje in občin- , 

skih   ljudskih   odborih   na   območju   mesta, 
njihovih organih in uradih se plača 

1. za potrdilo vsake listine: din 
za prvo polo 30 
za vsako nadaljnjo polo 20 
Ce se potrdi samo podpis! se plača taksa 
25 dinarjev za potrditev vsakega podpisa 
ali pečata. 

2. za potrditev cenitve posestva 250 
3. za potrditev poslovnih knjig od vsakega 

lista 2.50 
4. za potrditev kopiranega načrta po držav- 

nih   organih,   če   zahtevajo   kopiranje   za- 
sebniki 500 

5. za prepise uradnih aktov ali listin, ki se 
napravijo v državnih uradih: 
a) če jih prepišejo   zasebniki,   od   vsake 

pole izvirnika 10 
b) -če jih prepišejo državni organi od vsa- 

ke pole izvirnika 50 
c) če prepišejo državni organi akte ali li- 

stine v tujih jezikih, od vsake pole iz- 
virnika 100 

6. za potrditev pogodbe pri državnem orga- 
nu se plača: 
a) za na novo sklenjeno pogodbo, katere 

vrednost znaša: 
od   10.000 din 75 
od   10.000 do 50.000 din 150 
od   50.000 do 150.000 din 300 
od 150.000 do 250.000 din 500 
nad 250.000 din 4t% 

b) za   potrditev   podaljšave pogodbe   se 
plača, 50% takse iz točke a) te 'tarifne 
številke. 

Pripomba: Ta taksa se ne plača za potrditev učne 
pogodbe po zakonu o vajencih. 

Tar. št. 7: Takse za odločbe v postopku 
o prekrških 

Za vse odločbe o kazni v postopku o pre- 
krških, za katere je pristojen sodnik za 
prekrške mestnega ljudskega odbora Ce-      din 
lje, se plača 250 

Tar. št. 8: Takse za glasbo v javnih lokalih 
Za glasbo v gostinskih in drugih podob- 
nih lokalih, če se za vstop v nikakršni 
obliki ne pobira vstopnina, se plača taksa: 

1. za glasbo v kavarnah, gostilnah in podob- 
nih lokalih: din 
a) koncertna glasba brez plesa, mesečno 2.000 
b) glasba s plesom, mesečno 4.000 

2. za občasno glasbo v kavarnah, gostilnah 
in podobnih javnih lokalih: 
a) koncertna glasba brez plesa 1.000 
b) glasba s plesom 2.000 
Kot stalno glasbo je razumeti vse vrste 
muzikalnih nastopov, če so najmanj en- 
krat tedensko. 
Za glasbo v barih in nočnih lokalih se 
plača taksa mesečno 12.000 
Takso je plačati tudi za glasbo pri zaba- 
vah na prostem, če je vstop prost brez 
vstopnine, in sicer: 
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1. za plesno glasbo za 1 dan din 1.000 
Za plačilo takse odgovarja prireditelj glasbe, pod- 

pisan na priglasitvi, ki jo morajo po 6. členu zakona 
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list LRS, 
št. 16-88/49 in št. 40-184/51) predložiti tajništvu za no- 
tranje zadeve MLO Celje zaradi potrditve priglašene 
prireditve. 

Takoj po prejemu te potrditve, najkasneje pa 
pred samo izvedbo glasbe mora prireditelj predlo- 
žiti tajništvu za gospodarstvo in komunalne zadeve 
mestnega ljudskega odbora Celje priglasitev o glasbi 
in plačati ustrezno takso. 

Tar.  št.  9:   Takse   za   uporabo   pločnika 
pred poslovnim prostorom 

Za uporabo pločnika pred poslovnim pro- 
storom se plača taksa, in sicer: • 

1. če se javni prostor (pločnik, cestišče, trg, 
zemljišče  in   podobno)   trajno  uporablja:       din 
za vsak m2 zaseženega prostora letno .    20O 

2. čistilci čevljev plačajo letno takso 3.000 
3. kioski za prodajo časopisov, revij in po- 

dobno plačajo letno takso 5.000 
4. za uporabo javnega prostora po cirkusih, 

vrtiljakih, streliščih, stojnicah in podob- 
no, ki traja najmanj 3, toda ne več kot 20 
dni, se plača od zavzetega m2 površine 
enkratna taksa 50 
Uporabo javnega prostora za več kot 20 
dni je šteti za trajno uporabljanje. 

5. za eno ali  dvodnevno uporabljanje jav- 
nega prostora od m2 zavzetega prostora 10 
Kraj in površino uporabe javnega prostora dolo- 

či  tajništvo  za   gospodarstvo  in  komunalne   zadeve 
mestnega ljudskega odbora Celje. 

Taksa se pfača ob izdaji dovoljenja. 

Tar. št. 10: Taksa za izobešanje firme 
Za izobešanje firm v mestu Celju morajo gospo- 

darske organizacije, pravne in  fizične osebe, ki  se 
pečajo  s  kakršnimi  koli  pridobitnimi  posli, plačati 
takso po velikosti izobešenega napisa, in sicer: 

din 
1. od napisa do 0,5 m' površine, letno 400 
2. od napisa od 0,51 m2    do    1 m2    površine, 

letno . 800 
3. od  napisa   od   1,01 m2   do  4 m2   površine, 

letno 1.500 
4. od napisa nad 4 m2 površine, letno 2.500 

Lastniki firm morajo priglasiti tajništvu za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve mestnega ljudskega 
odbora Celje, v 15 dneh po izobešen ju podatke o 
kraju, velikosti in vsebini napisa ter natančen naslov 
imetnika firme, hkrati pa plačati ustrezajoče takso. 

Za firme, ki so na dan objave tega odloka že.izobe- 
šene, je rok za priglasitev in plačilo 30 dni po dnevu 
objave odloka v Uradnem listu LRS. 

Tar. št. li: Takse za uporabo zidov za izobešanje 
in pisanje reklam: 

Za reklame, ki se zaradi materialne koristi obe- 
šajo, ali kako drugače pritrdijo, napišejo ali nasli- 
kajo na zidove ali v notranjosti javnih lokalov, na 
Ograjah, avtobusih, v izložbenih oknih in podobno, se 
plača enkratna taksa ne glede  na število izvodov: 

din 
1. za reklame v velikosti do 0,5 m2 400 

.2. za reklame v velikosti 0,5 m2 do 1 m* 800 
3. za reklame v velikosti od 1,01 m2 do 4 m*      1.500 
4. aa reklame v velikosti nad 4 m* 2.500 

Te takse so oproščene reklame, napisi in druga 
obvestila v poslovnih prostorih gospodarskih organi- 
zacij, ki se nanašajo na redno poslovanje samih teh 
gospodarskih enot. 

Za plačilo takse je odgovoren tisti, ki obesi ali 
pritrdi reklamo na javnem kraju. Kolikor pa ne bi 
bilo mogoče ugotoviti tistega, ki je obesil ali pritrdil 
reklamo, odgovarja za plačilo tisti, v čigar korist je 
bila reklama izdana. 

Podjetja za plakatiranje morajo v prvih treh 
dneh vsakega meseca za pretekli mesec predložiti 
tajništvu za gospodarstvo in komunalne zadeve mest- 
nega ljudskega odbora Celje obračun o skupnem 
številu objav ter o vsoti vplačane takse za mesec po- 
ročanja. 

Vsi drugi, ki ne uporabljajo zavodov za plakati- 
ranje, temveč sami' oskrbujejo objavo reklame, pa 
morajo pred objavo reklame tajništvu za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve mestnega ljudskega odbora 
Celje pismeno predložiti podatke o številu, velikosti 
reklamnih izvodov z obračunom o že plačani taksi. 

Tar. št. 12: Takse za pse 
Kdor ima psa na območju mestnega ljudskega 

odbora Celje, mora plačati takso za psa, ki znaša 
letno: din 

a) za psa čuvaja 200 
b) za lovskega psa , 500 
c) za luksuznega psa 1500 
Za pse, ki izpolnijo 6 mesecev starosti šele v dru- 

gi polovici koledarskega leta, takse za tisto leto ni 
treba plačali. 

Takse so oproščeni uradni psi varnostnih orga- 
nov, reševalni psi ter psi, ki vodijo slepe. 

Takso za psa morajo imetniki psov plačati v ne- 
deljenem znesku naenkrat. 

Takso pobere mestni veterinar ob letnem cep- 
ljenju. 

Tar. št. 13:  Takse  za  registracijo motornih vozil 
Za registracijo motornih vozil ee plača taksa: 

1. za vsak avtomobil, avtomobilski priklop-      din 
nik, avtobus in traktor vlačilec, letno 2.000 

2. za vsako motorno kolo s priklopnikom ali 
brez njega, letno 1.000 
Taksa mora biti plačana vsako leto najkasneje 

v roku, ki ga določi tajništvo za notranje zadeve mest- 
nega ljudskega odbora Celje za predložitev promet- 
nih dovolilnic v potrditev. 

Takso morajo plačati v prometni dovolilnici izka- 
zani lastniki oz. posestniki motornih vozil. 

Od koles s pomožnimi motorji se taksa za regi- 
stracijo motornih vozil ne pobira. 

Tar. št. 14: Takse za ponudbe na ofertalnih lici- 
tacijah pri državnih uradih in zavodih, gospodarskih 
in drugih organizacijah, glede na vrednost dela, za 
katero se daje ponudba 

Pri ofertalnih licitacijah, ki jih razpisujejo dr- 
žavni uradi, proračunske ustanove, ustanove s samo- 
stojnim finansiranjem ter drugi državni zavodi, go- 
spodarske in druge organizacije s sedežem v Celju, 
se plača od proračunske vrednosti dela taksa po tile 
lestvici: din 

za vrednost do   20.000 din 500 
za vrednost od   20.000 do 100.000 1.000 
za vrednost od 100.000 do 500.000 din 2.000 
za vrednost od 500.000 do 1,000.000 din ' 3.000 
od vsote preko 1,000.000 din pa poleg 3.000 

din še 0,015%. 
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Takso po tej tar. št. pobere organ, ki je razpisal 
ofertalne licitacije. 

• V treh dneh po licitaciji mora ta organ predložiti 
tajništvu za gospodarstvo in komunalne zadere mest- 
nega ljudskega odbora Celje obračun o pobranih tak- 
sah s podatki o številu ofert in njihovi posamični   . 
kakor tudi skupni vrednosti. 

Tar. 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 
izdajo mestni ljudski odbor Celje ali občinski odbo- 
ri, njihovi organi in uradi, se plača 3.000 din. 

B.   Turistična   taksa 

Gostinska podjetja, organizacije in zavodi ter za- 
sebniki, ki proti plačilu oddajajo prenočišča, pobirajo 
od oseb, ki se mudijo v Celju kot turisti, turistično 
takso: din 

1. v glavni sezoni od postelje dnevno 20 
2. pred sezono in po sezoni od .postelje dnev- 

no •        15 
Pobrano turistično takso morajo plačati mestne- 

mu ljudskemu odboru Celje mesečno hoteli in go- 
stinski obrati, ki imajo prenočišča. 

C.   Tarifa   prometnega   davka 

Tar. št. 1: Prometni davek od potrošnje alkohol- 
ih pijač v gostinskih podjetjih in obratih 

Od alkoholnih pijač, ki se potrošijo v gostinskih 
podjetjh in obratih na območju mesta Celja se pla- 
čuje 5% prometni davek. 

Za plačilo prometnega davka so odgovorna go- 
stinska podjetja in obrati. 

Tar. št. 2: Prometni davek od vstopnic za kine- 
matografske  in  za  fizkulturne  ter  druge prireditve 

Od vseh kinematografskih predstav, fizkulturnih 
ter drugih prireditev (n. pr. veselice, artistični nasto- 
f.1,'. mpdne revije, cirkuške predstave, panorame, vr- 
tiljaki), h katerim je dovoljen vstop proti vstopnini, 
se plača 5% prometni davek od bruto cene vstop- 
nice. 

Pri izračunu prometnega  davka se morajo zne- ' 
ski od 0,51 din do 0,90 din zaokrožiti na polni dinar, 
zneski od 0,01 din do 0,50 din pa se ne upoštevajo. 
* uveljavitvijo te zaokrožitve znaša prometni davek: 

din 
Pri vstopnici s ceno 11 do 30 din 1 
pri vstopnici s ceno 31 đo 50 din 2 
Pri vstopnici s ceno 51 do 70 din • 3 
pri vstopnici s ceno 71 do 90 din 4 
Pri vstopnici s.ceno 91 do 110 din 5 

Prometni davek plača kinematografsko podjetje 
°2- Prireditelj ob nabavi vstopnic državne izdaje. 

Prometni  davek od prireditev, za  katere se ne 
P'aça prometni davek po tarifi prometnega davka, se 

»Pobira na način, kot je določen v pripombi,3. k tar. 
m a ^ — storitve tarifnega prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 1-1/1953). 

Prometni davek po tej .taiifni številki- se ne plača 
oct vstopnic za kulturno-urnetniške prireditve. 

Tar. št. 3: Prometni davek od nakupa, prodaje 
nepremičnin 

Ud vsakega odplatnega prenosa lastninske pra- 
ice na nepremičninah v Celju se plača prometni da- 

vek v višini 10% od stopenj, predpisanih z uredbo o 
tarifi prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1/1-53). 

Prometni davek odmerjajo in pobirajo organi, 
ki so pristojni za odmero in pobiranje prometnega 
davka po navedeni uredbi. 

Tar. št. 4. Prometni davek od klanja živine 
Od klanja živine v Celju se plača prometni da- 

veJc, in sicer: din 
1. za vsako glavo živine 100 
2. za vsako glavo drobnice 50 

Prometni davek pobira Klavnica Celje in se pla- 
čuje mestnemu ljudskemu odboru Celje 1., il. in 21. 
dne. v mesecu. 

Tar. št. 5: Prometni davek od loterij in drugih 
iger na srečo 

Družbene organizacije, ki imajo svoj sedež v Ce- 
lju, morajo od loterij, tombol, srečolovov in drugih 
iger na srečo plačati prometni davek, ki znaša 5% 
od vrednosti vplačanih 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 52) pa v nobenem 
primeru ne sme znašati 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 sre- 
čo, za katere da dovoljenje zvezni ali republiški fi- 
nančni organ, mora plačati prireditelj najpozneje 3 
dni pred prireditvijo. 

Prom&tnd davek po tej tar. št. se ne plačuje od lo- 
terij in drugih iger na «reco, ki jih priredijo družbe- 
ne organizacije, če je čisti dohodek prireditve name- 
njen za zdravstvene ali' socialne namene. 

Tar. št. 6: Prometni davek od biljarda, igralnih 
kart, balinišč, kegljišč in podobnih iger 

Gostinski obrati motajo plačati letni prometni da- 
vek za v prometu se nahajajoče biljarde, pakete 
igralnih kart, balinišča, kegljišča in druge podobne 
iire. 

Prometni davek znaša: din 
1. za vsak biljard 1.000 
2. za vsaik paket igralnih kart 500 
3. za vsako balinišče 500 
4. za vsako kegljišče 1.000 
5. za vsako drugo podobno igro 500 

Za šah se ta prometni davek ne plača. 
Gostinska podjetja morajo na poziv tajništva za 

gospodarstvo in komunalne zadeve mestnega ljudske- 
ga odbora Celje v času od 1. januarja do 31. januarja 
vsakega leta priglasiti vse vrste in število iger, bali- 
nišč in kegljišč ter plačati predpisani prometni davek. 

Če gostinski obrat med letom .nabavi ali postavi 
nova igralna sredstva, mora to v 5 dneh naznaniti 
tajništvu za gospodarstvo in komunalne zadeve mest- 
nega ljudskega odbora Celje in hkrati plačati pro- 
metni davek. To ne velja za igralna sredstva, ki se 
nabavijo namesto izločenih igralnih sredstev, za ka- 
tera je bil v tistem letu že plačan prometni davek. 

St. 7700/55—9. 
Celje, dne 17. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

S 
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5. 

Na podlagi 15, io lOS. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v 
zvezi z določbami pravilnika o zatiranju in prepre- 
čevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, 
St. 51-430/49) izdaja okrajni ljudski odbor Črnomelj 
na seji obeh zborov dne 12. decembra 1953 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizacijl goved v okraju Črnomelj 

C U člen 

Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze 
pri goveji živini in posredno tudi pri ljudeh se mora 
v okraju Črnomelj preiskati na tuberkulozo vsa 
goveja živina, stara nad 2 meseca. 

. Preizkus živine glede na tuberkulozo se opravi 
s tuberkulinom. Tuberkulinizacijo bo opravil okrajni 
živinozdravnik. 

2. člen 
Tuberkulinizacija goveje živine se opravlja na 

zbirnih mestih. Prvi pregled bo na zbirališčih ali v 
hlevih oziroma na dvoriščih posameznih gospodar- 
stev. 

V sumljivih primerih obolenj za tuberkulozo se 
pri prvem pregledu žival ponovno tuberkulinizira. 
Drugi pregled se potem opravi na domovih tistih 
gospodarstev, katerih živali so bile ponovno tuber- 
kulinizirane. 

3. člen 
Vsa tuberkulinizirana živina se mora zaznamo- 

vati s preluknjanjem desnega dšesa. 
živali, ki pozitivno reagirajo na tuberkulin, ve- 

ljajo za okužene s tuberkulozo in se morajo zazna- 
movati s preluknjanjem obeh uies. 

4. člen 
Tuberkulinizacija živine se opravi vsaj enkrat 

letno v času, ki ga določi okrajni veterinar. 

5. člen 
Pristojbina  za  opravljeno   tuberkulinizacijo   in  , 

preglede znaša .30 din od glave. 
V primeru posebno opravljene tuberkulinizacije 

za zamudnike pa se morajo plačati poleg pristojbine 
30 din tudi veterinarjev! prevozni stroški. 

6. Člen 
2ivina, o kateri je ugotovljeno, da je tuberku- 

lozna, se sme klati samo v klavnicah, ki so pod stal- 
nim nadzorstvom veterinarja, to je v Črnomlju, ali 
v Metliki. 

7. Člen 
Kdor ne pripelje živine k obveznemu pregledu, 

ali kdor pregled in preiskavo kako drugače prepreči, 
kakor tudi tisti, kdor ravna proti predpisom 6. člena 
tega odloka, se kaznuje z denarno kaznijo. Storilci 
takih prekrškov se zaradi, istočasne kršitve 46. in 
49. člena pravilnika za izvajanje uredbe o zatiranju 
in preprečevanju živalskih kužnih bolezni na pod- 
lagi 53. člena uredbe o izravnavi posebnih predpisov 
o prekrških z določbami temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 56/51) kaznujejo z de- 
narno kaznijo do 10.000 din. 

8. člen 
Ta  odlok velja  od  dneva  objave v  >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-2433/25-53 
Črnomelj, dne 12. decembra 1953. 

Predsednik OLOs 
Janez Žunič 1. r. 

6. 

Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. decembra 
1953, na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-59/52) 
sprejel 

ODLOK 
o prepovedi točenja .hibridnih vin, ter o obveznem 

označevanju vrste vina 
1. člen 

Pod imenom vinq, je v okraju Črnomelj dopustno 
prodajati samo pijače, ki so proizvod alkoholnega 
vrenja mošta in presnega grozdja vinske trte in ki 
ne smejo vsebovati nobenih tujih primesi razen onih, 
ki so potrebne za umno negovanje vina. 

Prepovedano pa je prodajanje hibridnih vin ter 
pod imenom vino vse sintetične pijače in umetno iz- 
delana vina iz sadnih sokov, tropin, suhega grozdja 
ih podobno. Enako je prepovedano prodajali pod 
imenom >vinoc bolna in  pokvarjena  vina. 

Specialne desertne in likerske pijače, ki se dobi- 
vajo s posebnim predelovanjem bodisi presnega, bo- 
disi posušenega grozdja z dodatki potrebnih količin 
sladkorja, alkohola, dišečih rastlin in drugih potreb- 
nih sestavin, se ne smejo mešati z naravnim vinom 
in se smejo prodajati le pod posebnimi označbami 
in imeni. 

2. člen 
Posode, iz katerih se v gostinskih obratih vina 

točijo in prodajajo, morajo nositi označbo vinorod- 
nega predela in kraja ali kleti, vrste grozdja, letnice 
staristi ali kakšne druge posebnosti; 

Vina se smejo'prodajati in označevati v cenikih 
samo z označbami, ki ustrezajo označbam na sodih. 

Neresnične označbe so kaznive po 225. členu 
kazenskega zakonika. Po istem členu kazenskega za- 
konika se kaznujejo gostilničarji in upravniki gostin- 
skih obratov, če se v teh obratih dobijo sodi z vinom 
ali ceniki, na katerih ne bi bilo označbe, ki je pred- 
pisana v prvem odstavku tega člena. 

3. člen 
Za kršitve predpisov iz i. člena tega odloka se 

kaznujejo gostilničarji in upravniki gostinskih obra- 
tov po 226. členu kazenskega zakonika. 

4. člen 
Gostilničarju, ki v tretjič prekrši predpise iz 1; 

ali 2. Člena tega odlolca, se lahko odvzame dovoljenje 
za izvrševanje gostilne na podlagi določb. 20. člena 
temeljnega zakona o zasebnih trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št 39/48). 

5. člen 
Kolikor kršitve predpisov iz 1. in 2. člena ne bi 

bile kaznive po kazenskem zakoniku, se gostilničarji 
in upravniki gostinskih podjetij, ki storijo te pre- 
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krške, kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo do 
3.000 din. 

6. člen 
Ta odlok velja  od  dneva  objave  v  >XJradnem 

listu LBS». 

St. I-22S5/12-53 
Črnomelj, dne 12. decembra 1933. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. decembra . 
W53 na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
0 okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 
19-89/32) in v zvezi s 4. členom uredbe o spremembah 
*n dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stro- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 29-233/53) sprejel 

ODLOK 
0 pavšalnem povračilu stroškov za uradna potovanja 

na območju okraja Črnomelj 

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 
veterinarjev, veterinarskih bolničarjev, gozdarjev, 
logarjev, davčnih izterjevalcev, inšpektorjev vseh 
v,*st služb ter uslužbencev patronažne in šoferske 
službe. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za uradna potovanja v mejah' okraja do- 
loči pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal), če 
njihova opravila terjajo povprečno več kot 8 dni 
zunanjega dela na mesec. 

1 >iv Pavšal se ob pogojih iz drugega odstavka 
lahko določi tudi  tajniku okrajnega ljudskega od- 

ora, načelnikom tajništev okrajnega ljudskega od- 
j fa in njihovim  pomočnikom ter šefu uprave za 

2. člen 
v   .'ni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 

nasati   največ   6.000  din   ter  se  plačuje   mesečno 
Vnaprej. 

Uslužbenci,   ki prejemajo potni .pavšal,   morajo' 
in

eSe i1 ° za nazaJ predložiti opis uradnih potovanj • zadev, ki so jih opravili. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1-4850/36-53 
Črnomelj, dne 12. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1, r. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 6. člena 
uredbe o pravicah ljudskih odborov, da lahko pred- 
pisujejo takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, 
Št. 19/53) in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije je 
okrajni ljudski odbor Maribor okolica na VI. redni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
15. avgusta 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks in okrajnega davka 

od prometa 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Maribor 
okolica še takse in prometni davek, ki so predpisani 
v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodki okraj- 
nega proračuna in občinskih proračunov. Uporabiti 
se smejo samo za komunalne gradnje (za vzdrževanje 
in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstve- 
nih, prosvetnih in drugih zavodov in komunalnih ob- 
jektov), za graditev cest, mostov in podobno. Način 
uporabe bo določen z okrajnim oziroma občinskim 
proračunom. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po do- 

ločbah tega odloka, pripada okraju 40%, občinam 
pa 60%. 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 
Slov. Bistrica 9% Hoče 4% 
Ruše 6% Rače. Vfo 
Poljčane 6% Pragrsko 4,% 
Lenart v Slov. gor. 5% Selnica ob Dravi 3% 
Lovrenc na Poh. 5% Pekre-Limbuš •7• 
Šentilj v Slov. gor. 5% 

Vsi drugi občinski ljudski odbori po 2%. 

i. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih mark ne more na- 
baviti, 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 plačuje v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse in 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, kp izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi [obstoji 
o tem vzajemnost (reciprociteta). 



Stran 12 URADNI LIST Štev. 1 — 14. I. 1954 

ljudski 
din 

20 
90 

75 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, at. 

68/46), uredbe o davku od prometa proizvodov (Ur. 
list FLRJ, št. 24/47) in uredbe o tarifi prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) z vsemi kasnej- 
šimi spremembami in dopolnitvami se primerno upo- 
rabljajo tudi glede taks in prometnega davka, pred- 
pisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku dru- 
gače določeno. 

7. člen 
Navodila z i izvrševanje tega odloka izda svet 

za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 

,    II. DEL: TARIFA 

A. Taksna  tarifa 
Tar. št. i: 
Za vloge,   ki se naslavljajo na okrajni 

odbor in na občinski ljudske odbore: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 
2. za vsako pritožbo 

Tar. it. 2: 
1. Za vsako odločbo, ki jo izdajo, okrajni 

ljudski odbor ali občinski ljudski odbori, 
razen za odločbe iz 5., 6., 7. in 15. točke 
2. člena zgoraj cit. uredbe 

2. Za odločbo s katero se dovoljuje prilož- 
nostno točenje alkoholnih pijač 
Tar. št. 3: 

1. Za potrdila, ki jih4 izdajajo okrajni ljud- 
s"ki odbor in občinski ljudski odbori, ra- 
zen za živinske potne liste 

2. Za potrdila o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni list) kakor tudi potrdila 
za prenos lastnine na kupca: 
a) pri drobnici od glave 
b) pri živini od glave 
Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev okrajnega ljud- 
skega odbora in občinskih ljudskih odbo- 
rov izven uradnih prostorov na zahtevo 
stranke, razen kadar gre za stanovanjske 
zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, in 
sicer: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6—20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

3. za vsako  siceršnjo pot  teh  uslužbencev 
izven uradnih prostorov, ne glede na šte- 
vilo uslužbencev 
Tar. št 5: 
Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 
nja za gospodarske delavnosti: 

1. za trgovinske prodajalne na debelo 
2. za trgovinske prodajalne na drobno 
3. Za opravljanje obrti: 

a) t stalnim sedežem 
b) z nestalnim sedežem 

4: Za agencije, komisije, trgovinska zastop- 
stva in druge posredniške posle 4.800 

1.000 

50 

10 
30 

200 

100 
200 
500 

100 

1.200 
700 

2.400. 
900 

5. Za zasebno poklicno udejstvovanje jav- 
nih pravuih zastopnikov, zdravnikov, in- 
ženirjev, veterinarjev, geometrov, babic 
in podobnih poklicev 

6. Za gostinske obrate: 
a) za restavracije in gostilne, v katerih 

se ne točijo alkoholne pijače (menze) 
b) za restavracije z alkoholnimi pijača- 

mi, gostilae, krčme, bifeje in vhiske 
kleti 

c) za hotele 
č) za penzione, gostišča in prenočišča 
d) za mlekarne in obrate, v katerih se 

točijo samo brezalkoholne pijače 
7. Za prevoz potnikov • blaga: 

a) avtobusna in avtoprevozniška 
b) avto taksi j ska 
c) prevozniška s konjsko vprego za to- 

vorni in osebni promet 
č) za prevoz z brodovi, brez lastnega po- 

gona 
z lastnim pogonom 

8. za dimnikarje 
9. za trgovine s tobačnimi izdelki, vžiga- 

licami in cigaretnim papirjem 

Tar. št 6: 
Za potrjevanje pogoib in drugih listin, 
ki jih opravljajo okrajni ljudski odbor 
ali občinski ljudski odbori: 

1. za potrditev poslovnih, bančnih in po- 
dobnih knjig, od vsakega lista po 

2. za potrditev načrta pri državnih organih, 
če to zahtevajo zasebniki 

3. za potrditev pogodbe pri državnih or- 
ganih: 
a) za novo sklenjeno pogodbo, katere 

vrednost znaša: 
do 10.000 din 
do 50.000 din 
do 150.000 din 
do 250.000 din 
nad 250.000 din 

din 

500 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

1.200 

1.200 
600 

250 

500 
1.200 

400 

250 

2.50 

500 

75 
150 
300 
500 
0,25% 

če se vrednost pogodbe ne da oceniti din 125 
b) za potrditev podaljšane pogodbe se 

plača iz ,toč. 3/a te tar. štev. 
c) za potrditev pooblastila 
za prepise uradnih aktov ali listin, ki se 
napravijo v- 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 

50% 
din 45 

10 

50 

Tar. št. 7: 
Za odločbe o kazni v postopku o prekr- 
ških, za katere je pristojen okrajni sod- 
nik  za  prekrške,, razen  za  odločbe,  iz- 
dane v mandatnem postopku 
Tar. št 8: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih jav- 
nih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnina: 

1. Če  godba   igra   1—2 krat   tedensko,   se 
plača mesečno 

2. če godba igra več kot tri dni tedensko, 
se plača mesečno 

100 

250 

800 

1.000 
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Razglasi in objave 
Si Org 43/48-456 11361 

PRVI OKLIC 

I 
Sestavljen je osnutek nove zem- 

ljiške knjige za k. o. Razdrto v 
sodnem okraju Postojna in se do- 
loči 

1$. januar 1954 
kot dan, od katerega dalje ie treba 
postopati s tem osnutkom kakor z 
zemljiško knjigo. 

Od navedenega dne dalje je "sa- 
mo z vpisom v novoosnovano zem- 
ljiško knjigo mogoče doseči učinke 
zemljiškoknjižnega vpisa glede 
zemljišč, vpisanih • tej zemljiški 
knjigi. 

II 
Obenem se z dnem 15. januarja 

1954 uvaja postopek za popravlja- 
nje navedene novoosnovane zemlji- 
ške knjige. Zato se pozivajo, naj 
priglasijo svoje zahteve najkasneje 

do vštetega 15. marca 1954 
a) vsi tisti, ki zahtevajo na pod- 

lagi pravice, pridobljene preci 15. 
januarjem 1954, da bi se spremenili 
vpisi, ki jih obsega novoosnovana 
zemljiška knjiga in ki se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmerij, 
Pa najsi se izvede ta sprememba, z 
°dpisom, pripisom ali s prenosom 
a» s popravo označbe zemljišč ali 
» sestavo zemljiškoknjižnih teles 
ali kakor koli drugače; 

°) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
lo-, januarjem 1954 na zemljiščih, 
vpisanih v novoosnovani zemljiški 
knjigi ali na njihovih delih zastav- 
ic, služnostne ali druge pravice. 
Prikladne za knjižni vpis, kolikor 
bi 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 
Zetolji§koknjižne vložke, v katerih 
na-j#se izvrši Vpis. Navesti je treba 
tudi, na kaj se opira priglašena 
pravica in na kaj vrstni red. 

"uglasitvam pod a) in b) je treba 
priložiti izvirnik in prepis listine, 
" Katere izhaja dotična pravica ozi- 
roma dejstvo, in sicer v primerih, 
STA 

s?vPravice ali dejstva nastala 
• •. \* 1941, brezpogojno, v pri- 
?e"n. kjer so nastala pred tem 
onem, pa kolikor ima tako listino 
stranka ali njen zastopnik. 

Priglasdtyene dolžnosti v ničemer 
io ^"""nja to, da je pravica, ki 
Ì\A1Ì •   ,ba.  PriKla"5iti, morda  raz- 
IÄ,? k^ne listine' • h že pri «xHäcu,  ah  «  kakšnega  sodnega 

sklepa itd. Pač pa so od priglasit- 
vene dolžnosti izvzete: 

1. pravice in dejstva, za katera 
so ali bodo do vštetega 14. januarja 
1954 upravičenci položili listine za- 
radi pridobitve stvarnih pravic na 
nepremičninah, ki niso vpisane v 
zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo na 
pogodbe (n. pr. pravice, pridobljene 
zaradi agrarne reforme, zaplembe 
in podobno), ker bodo te pravice 
itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. 
marca 1954, izgubi pravico, uveljav- 

oklicu se lahko vlagajo pismeno ali 
ustno na zapisnik pri okrajnem so- 
dišču v Postojni. 

Proti zamudi rokov za prigla- 
sitve in ugovore A dopustna posta- 
vitev v prejšnji stan in se ti roki 
ne smejo podaljšati za posamezne 
stranke. 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS 

Opozorilo naročnikom 
Vse naročnike in druge 

interesente za >Uradni list 
LRS« opozarjamo, da bo- 
mo, kakor vsako leto, tudi 
letos 

ustavili nadaljnje poši- 
ljanje lieta vsem, ki ne bo- 
do najpozneje 

do 25. januarja 1954 

plačali celoletne naročnine 
za 1. 1954 v znesku 

800 dinarjev. 
Uprava 

1 jati priglasitvi zavezane zahtevke 
do tretjih oseb, ki si pridobijo 
knjižne pravice v dobri veri na 
podlagi vpisov, obstoječih v • novo- 
osnovani zemljiški knjigi, kolikor 
ti vpisi niso izpodbijani. 

III 
Za vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki 
bodo v novoosnovani zemljiški knji- 
gi obstojali na dan 15. januarja 1954, 
naj vsi tisti, ki mislijo, da so z ob- 
stojen^ kakšnega teh vpisov ali z 
njegovim vrstnim redom oškodo- 
vani na svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
15. marca 1954, 

ker -dobiio sicer ti vpisi učinek 
zemljiškoknjižnih  vpisov. 

IV 
Novoosnovana zemljiška knjiga 

je vsakomur na vpogled med red- 
nimi uradnimi urami pri okrajnem 
sodišču v-Postojni. Morebitne pri- 
glasitve in ugovori po pričujočem 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva  okrajnih  oziroma mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

1. 
Vpisi 

Besedilo: >Avtotehnac, Ljubljana. 
Poslovni delokrog: Opravljanje 

zadev trgovskega zastopništva, sku- 
paj s servisno službo ter tehnični- 
mi in drugimi storitvami (trgovsko- 
tehnično predstavništvo; prodaja- 
nje blaga, ki ga tuja firma zaupa 
v konsignacijo (konsignacijsko skla- 
dišče). . 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni 
svet. Ljudske skupščine LRS", od- 
ločba št. 960/3-53 z dne 4. XI. 1955. 

Gospodarska uprava: Državni se- 
kretariat  za  gospodarstvo LRS. 

Posle trgovsko tehničnega pred- 
stavništva lahko opravlja podjetje 
tudi v svojem imenu in na svoj 
račun. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zupančič Janez, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zak. pooblastil in 
pravil podjetja; GroboJjšek Franc, 
v. d. gl. računovodje, sopodpisnje 
listine po 47. členu szdgp. , 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. novembra 1953. 
St. 111-1165/1-1953        9362 

2. * 
Besedilo:    >Figovec«,    Ljubljana 

(Ajdovščina). 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

vseh zadev, ki spadajo v področje 
dela splošnih gostinskih obratov — 
gostiln, kavarn in  slaščičarn. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. Tajn. 2091/53 z 
dne 11. IX. 1953. 

Gospodarski upravni, organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Ljubljana. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kušar Anton, v. d. upravnika, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Bizjak 
Franc, računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 12. novembra 1953. 

G št. 7957/53 9514 
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Besedilo: Trgovsko podjetje »Vo- 
lan«, Ljubljena  (Tavčarjeva 7). 

Poslovni predmet: Trgovina z 
avtomobilskimi nadomestnimi deli, 
splošnim, tehničnim in elektroma- 
terialom, gumami, dvokolesi in na- 
domestnimi deli za dvokolesa, na 
drobno. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. G-6822/53 z dne 
4. XI. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Birimiša Jakob, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Mlakar Ru- 
di, namestnik direktorja, v odsot-; 
nosti direktorja, v istem obsegu; 
Kavčič Milka, računovodja, sopod- 
pisuje vse listine po 47. členu szdgp 
• Nemec Ivanka, finančni pom. 
knjigovodja, ki podpisuje v odsot- 
nosti računovodje, v istem obsegu. 
MLO Ljubljana, 24. decembra 1953. 

G št. 9420/53 9603 
i. 

Besedilo: »Remont« Obč. LO Pre- 
bold. 

Poslovni predmet: Stavbeno mi- 
zarstvo, pleskarska, krovska, zidar- 
ska in tesarska dela na območju in 
izven območja občine. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Obč. LO Prebold, odločba št. 
887/1-1953 z dne 12. VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hrašan  Ivan, poslovodja,  Potoč- 

nik Tomo, Sušak Adolf, po zakoni- 
tih pooblastilih, po dva •••••.. 
OLO Celje ok., 9. decembra 1953. 

St. 11-1/488-1953 9506 
5. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Ortnek«. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil, •preskr- 
ba gostov s prenočišči. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ustanovitelj podjetja: OLO Ko- 

čevje, odločba št. 1036/1 z dne 4. 
IV. 1953. 

Poljanžek Jože, direktor, samo- 
stojno, v mejah zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, Frelih Ja- 
nez, računovodja, po. 47. členu 
szdgp. 
OLO Kočevje, 19. decembra 1953 

St. 2822/2-53 9556 

Besedilo: Mestno remontno pod- 
jetje, Kamnik (sedež v Kamniku). 

Poslovni predmet: Opravljanje 
zidarskih del pri adaptacijah zgradb, 
komunikacij m podobnih napravah, 
izdelovanje umetnega kamna in be- 
tonskiL. cevi. 

Ustanovitelj podjetja: LO MO 
Kamnik, odločba št. 1677/1-53 z dne 
3. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stupar Albert, upravnik, samo- 

stojno, v mejah zakonitih poobla- 
stil; Belcjan Janez, namestnik, pod- 
pisuje z istimi pooblastili, v odsot- 
nosti upravnika. Gril j Božena,* ra- 
čunovodja, sopodpisTije spise finanč- 

nega pomena, in  Grilj  Janez, so- 
podpisuje z istimi pooblastili, v od- 
sotnosti računovodje. 
OLO Ljubljana  ok.,  14.  dec.  1953. 

II-2 št. 24/816-1953 9612 
7. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Pesnica. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja po panogah: živinoreja, 
poljedelstvo, sadjarstvo, vinograd- 
ništvo in vrtnarstvo. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: OLO Maribor okolica. 

Za podjetje podpisujeta: 
Pisar Filip, upravnik, neomejeno, 

Budja Vera, računovodja, sopodpi- 
suje, po 47. členu szdgp. 

OLO Maribor ok., 24. dec. 1953. 
St. II-8047/1-53 9598 

8. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Gradišče v SI. gor. (št. 35). 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja po obratih in panogah: ži- 
vinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo in 
vinogradništvo. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni  organ  podjetja:   OLO Maribor 
okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Potočnik Ivan, upravnik, neome- 

jeno in Zavernik Avgust, računo- 
vodja, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp. 

OLO Maribor ok., 21. dec. 1953. 
St II-8231/1-53 9596 

9. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Drvanja. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja po obratih in panogah: ži- 
vinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo 
in vinogradništvo. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni voditelj podjetja: OLO Maribor 
okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Feri Ferdo, upravnik, neomejeno, 

in  Lorenčič  Slavko,   po  47. členu 
szdgp. 

OLO Maribor ok., 21. dec. 1953. 
St. II-8198/1-53 9597 

10. . 
Besedilo: Krajevno čevljarsko 

podjetje. Straža. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

čevljev ter popravilav 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: Obč. LO Straža. 
Za podjetje podpisujeta: 

' Henigman   Franc,   upravnik   in 
Franko Ivan, tajnik obč. LO Straža, 
skupaj, v vseh zadevah, po pravil- 
niku podjetja. 

OLO Novo mesto, 24. dec. 1952. 
St. 4113-53/6-52       .230 

il. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Lo- 

vec«, Rakek. 
Poslovni predmet: Izvrševanje "go- 

stinskih storitev s pripravo in pro- 
dajo toplih in mrzlih jedil ter to- 
čenje alkoholnih pijač. - 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Rakek. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zupančič Drago, upravnik samo- 

stojno, v okviru zakonskih določil 
in pravil podjetja, Lipovec Zinka, 
knjigovodja, sopodpisuje vse listine 
finančnega pomena. 

OLO Postojna, 7. decembra 1953. 
Up št. 96/218 9601 

12. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Ravnik«, Rakek. 
Poslovni predmet: Priprava in 

prodaja toplih in mrzlih jedil ter 
točenji, alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Rakek, odločba št. 362-254/2 z dne 
28. XI. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rok Nežka, upravnik, v okviru 

zakonskih določb in pravil pod- 
jetja, Godeša Tončka, knjigovodja, 
sopodpisuje -se listine finančnega 
pomena. 
OLO Postojna, 5. decembra 1953. 

UP št. 96/215 9600 

Besedilo: Restavracija Vino-Ko- 
per, poslovalnica Slovenj  Gradec. 

Gostinsko podjetje Vino-Koper v 
Kopru je odprlo to restavracijo v 
Slovenjem Gradcu, v prostorih 
Okrajne restavracije pri kolodvo- 
ru, Slovenj Gradec, ki preneha za- 
časno poslovati. 

Za podjetje podpisujeta: 
Peterka Emerik, upravnik, He- 

rič Sonja, knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec, 11. nov. 1953. 

St.  44/IV-1377261-53       9373 
14. 

Besedilo: Tovarna poljedelskega 
orodja in livarna, Muta ob Dravi. 

Poslovni predmet: Livarna in iz- 
delovanje   poljedelskega  orodja. 

Za podjetje podpisujejo: 
Rožej Alojz, direktor, Malv Roža, 

računovodja in Zerak Zdenko, ob- 
ratovodja in namestnik direktorja. 

St. 137/248-53 9527 
Besedilo: Tovarna meril, Slovenj 

Gradec. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

meril, šolskih in pisarniških potreb- 
ščin ter galanterijskega blaga iz 
lesa, na industrijski način. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. S-67 z dne 22. XI. 1946. 

Za podjetje podpisujeta: 
Jurjec Franjo, v.  d.  ravnatelja, 

Lenič Marija, v. d. računovodje. 
OLO Slov. Gradec, 25. nov. 1953. 

St. 137/227-53 9525 
15. 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 
Dravograd. 

Poslovni predmet: Prodaja kme- 
tijskih pridelkov na debelo in drob- 
no, industrijskih izdelkov le na de- 
belo. Industrijsko blago sme pro- 
dajati samo zadrugam, ki so članice 
ustanoviteljice, Okrajne zveze kme- 
tijskih zadrug. • 

Ustanovitelj podjetja: OZZ Dra- 
vograd, na podlagi odločbe OLO 
Slovenj Gradec, št. 2064/1-52 
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Podjetje prevzame tudi zadeve 
zadružnega sklada ter dosedanje 
Trgovsko posredništvo pri OZKZ 
Dravograd. 

Za podjetje podpisujejo: 
Majnik Rudi, upravnik, Irgl Jan- 

ko, računovodja, Počivavšek Alojz, 
komercialist, in Bart Franc, pred- 
sednik OZZ Dravograd. 
OLO Slovenj Gradec, 7. dec. 1953 

St.  157/242-53 9533 
16. 

Besedilo: Elektrarna, Dravograd. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

električne energije. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 

odločba št. H-l 135/1-52 z dne 25. 
XI. 1952. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vilic Alojz, direktor, inž. Razpo- 

lic Anton, obratovodja, Križevnik 
Ivo, pomočnik obratovodje, Sendor- 
ler Ciril, računovodja m Rozman 
Ivan, finančni knjigovodja. 

St.  137/292-53 9530 
Besedilo: Rudnik svinca in topil- 

. niča, Mežica. 
Poslovni predmet: Izkoriščanje 

nahajališča svinčene in oinkove ru- 
de ter predelava surovin v vse vr- 
ste izdelkov in polizdelkov. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ, odločba št. IV-929/t z dne 6. 
V. 1947. 

Za podjetje podpisujejo: 
inž. Lučovnik Rudolf, direktor, 

Pintarič Ivo, tehnični direktor, v 
odsotnosti direktorja, in Lednik Ja- 
nez, vodja gospodarsko-računskega 
sektorja. 

St.  157/282-53 9331 
Besedilo: Elektro Slovenj Gradec 

v Slovenjem Gradcu. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje, 

rekonstrukcija in gradnja daljno- 
vodov, transformatorskih postaj, 
nirež, inštalacij ter inkaso za pro- 
dano električno energijo. 

Ustanovitelj podjetja: 'Vlada LRS, 
odločba št. II-113Ó/1-52. 

Za podjetje podpisujejo: 
Debelak Bojan, v. d. direktorja, 

samostojno, Arnold Pavel, v. d. 
Slavnega inženirja, v odsotnosti 
direktorja, Rutar Ivan, glavni raču- 
novodja, in Kuhar Marta, knjigo- 
vodja. 

St.  137/293-53 9529 

• Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Nakup lesa, 
žajranje in predelava lesa ter pro- 
daja proizvodov lesne industrije. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni 
svet LRS, odločba št. 264/3-53 z dne 
6- V. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
rerber Miroslav,  direktor, samo- 

stojna, Novak Franc, tajnik, v od- 
sotnosti direktorja, Recelj Ciril, ko- 
mercialist,   v   odsotnosti   direktorja 
m  tajnika, in  Savinec Mihael, šef 
računovodstva, vse' finančne listine. 
OLO Slovenj Gradec, 8. dec. 1953. 

St.  137/294-53 9528 

17. 
Besedilo: Splošno čevljarstvo) 

Hrastnik (št. 117). 
Poslovni predmet: Izdelovanje in 

popravilo čevljev. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj podjetja: LO MO Hrastnik- 
Za  podjetje  podpisujejo: 
Lipovšek Anton, poslovodja, Ber- 

žan Ivan in Soper Jože, čevljarska 
pomočnika, po zakonskih poobla- 
stilih. 

OLO  Trbovlje,   12.  maja   1953. 
St.  2879/1-1953' A078 

Spremembe 
18. 

Besedilo: »Brlvnica in česalnica«, 
Jezica, Stožice 28. 

Podjetje je z odločbo MLO Ljub- 
ljana, Tajn. št. 1076/53 z dne 22. 
V. 1953 prešlo v likvidacijo. 

Besedilo odslej: Brivnica in česal- 
nica, Jezica, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Koltaj Mihael, uslužbenec, 
predsednik, Verbič Anton, in Suš- 
nik Stanko, člana komisije. 

MLO Ljubljana, 2. julija 1953. 
G št. 4680/53 4473 

19. 
Besedilo: >Slovenijasport«,'Ljub- 

ljana. 
Izbriše se Bahovec Anton, raču- 

novodja in vpiše 
Zakonišek Hedvika, računovodja, 

ki sopodpisuje ved listine finančne- 
ga pomena. 
MLO Ljubljana, 26. novembra 1953. 

G št. 8072/53 9443 
20. 

Besedilo:  Tovarna perila,  Celje. 
Vpiše se: Krajne Rozika, namest- 

nik, ki podpisuje v odsotnosti rav- 
natelja v istem obsegu. 

MLO Celje, .24. novembra 1953. 
Št. 11-2064/5-5,3 9366 

21. 
Besedilo: Hotel Dom pod Tolstom. 
Z odločbo MLO Celje, Št. 1020/3 je 

prešlo podjetje v likvidacijo. Člani 
likvidacijske komisije so: Vudler 
Zoran, Modec Jože, Fidler Albin, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

MLO Celje, 24. decembra 1953. 
St. 1169/1-52 11702 

22. 
Besedilo: »Krojaška delavnica« 

KLO Vojnik. 
Besedilo odslej: »Občinska kro- 

jaška delavnicac Vojnik. 
Izbriše se Kolar Martin in vpiše 
Kveder Viljem, ki podpisuje sku- 

paj s poslovodjem po zakonitih po- 
oblastilih in pravilh podjetja. 
OLO Celje okolica, 15. nov. 1953. 

. St. 11-3877/21-1952 10778 
23. 

Besedilo: Hotel »Savinja«, Laško. 
Izbriše se Herman Anica in vpiše: 
Lapornik   Valerija,   knjigovodja, 

ki podpisuje po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih tiodjetja. 

"t.  •-1/549-i St. -1953 9497 

Besedilo:  »Restavracija«, Laško. 
Izbriše se Herman Anica in vpiše 
Lapornik Valerija, knjigovodja, 

ki podpisuje po zakonitih poobla- 
stilih.  • 

St. II-1/550-1953 9498 
Besedilo: »Pekarna«, Obč. LO 

Žalec 
Izbriše se Stoklas Ivan, upravnik 

in vpišetar 
Razgoršek' Anton, poslovodja, 

Veldin Jože, računovodja, ki pod- 
pisujeta po zakonitih pooblastilih 
m pravilih podjetja. 

OLO Celje okohca, 8. dec. 1953. 
St.  II-1/548-1953 9496 

24. 
Besedilo: Industrija rogaških na- 

ravnih kamnov »Kambrus, Rogatec 
Izbriše se Oplotnik Martin, raču- 

novodja in vpiše 
Kunej    Avgust,   knjigovodja,   ki 

podpisuje po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 10. "dec 1953. 

St. II-1/536-1953 9502 
25. 

Besedilo: »Kmetijsko gospodar- 
stvo« Arja vas — Petrovce. 

Izbriše se Pisar Filip in vpiše 
Pečnik Ivan, direktor, ki podpi- 

suje po zakonitih pooblastilih. 
St. 11-1/560-1953 9553 

Besedilo: »Tovarna poljedelskih 
strojev«, Šentjur pri Celju. 

Izbrišeta se Krajne Rozalija in 
Fidler Jože in vpišeta: 

Zore Franc, direktor, Gorenšek 
Leon,  računovodja, ki  podpisujeta 
F o  zakonitih pooblastilih;  Zdolšek 

rane podpisuje za podjetje odslej 
kot predsednik u. o. 

OLO Celje okolica, 15. dec. 1953. 
St. H-l/555-1953 9552 

26. . 
Besedilo: »Opekarna«, Loče. 
Izbriše se Trojar Matija in •••• 
Skrbiš Stane, upravnik, ki podpi- 

suje; po zakonitih pooblastilih. 
OLO Celje okolica, 19. dec. 1933. 

St. IM/1953 9546 
27. 

Besedilo: Mestno gostinstvo, Sol- 
kan. 

Izbriše se podružnica gostinskega 
obrata »Gostilna pod smreko«. Pri- 
stava 35. 

OLO Gorica, 26. novembra Ï953. 
St. II/2-105/137-53 9428 

28. 
Besedilo: Klavno prodajno pod- 

jetje mesa, Vipava. 
Besedilo odslej: Mesnica, Vipava. 
Vpiše se: 
Hrovatin Ivan, upravnik, 2gur 

Milka, knjigovodja in Gozej Dore, 
mesar, ki podpisujejo po zakonitih 
pooblastilih. » 

OLO Gorica, 11. decembra 1953. 
"    St. 11-105/143-53 9543 

29. 
Besedilo: Tekstilna tovarna v Aj- 

dovščini. 
Vpišeta se: 
Rijavec Stanko, šef komerciale in 

Peljhan Marta, fin. knjigovodja, ki 



Stran 4 JRADNi USI Štev. 1 — 14. I. 1954 

bosta    j-opisovala   po    47.    členu 
szdgp. 

OLO Gorica, 15. decembra 1953. 
St. II-2-105/142-53 9542 

30. 
Besedilo: Tovarna pohištva  »Ed- 

vard Kardelj«, Nova Gorica. 
Besedilo odslej : Tovarna pohištva, 

Nova Gorica. 
OLO Gorica, 22. decembra 1953. 

St. II/2-105/151-53 9587 
31. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 
stavracija pri kolodvoru«, Kočevje. 
' Podjetje je z odločbo LO MO Ko- 

čevje, It. 1869/4 z dne 17. XII. 1953 
prešlo v likvidacijo. Za podjetje v 

.   iujejo: Zaje 
Stropnik" Jože in Dernič Lea. 
likvidaciji podpisujejo: Zaje Vinko, 

OLO Kočevje, 21. decembra 1953. 
St. 4130/2-53 9554 

32. 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje, Kočevska Reka, " likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpi- 

sujejo: Golob Franc, Rakovič Vinico 
in Tome Franc, po dva skupaj vse 
listine, denarnega, materialnega in 
finančnega pomena. 
OLO Kočevje, 16. decembra 1953. 

St. 2881/53 9547 
33. 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Kočevje. 

Poslovni predmet odslej: Nakup, 
žaganje in predelava lesa v poliz- 
delke ter prodaja proizvodov lesne 
industrije. 

Izbrišejo se Žagar Jože, Arko An- 
drej in Rigler Karel ter vpišejo: 

Rigler Karel kot direktor, Podpe- 
čan  Fianjo,  komercialist, in  Turk 
Marija, računovodja, ki podpisuje- 
jo po zakonitih pooblastilih. 

OLO Kočevie, 19. decembra 1953. 
St.  4181/2-53 9571 

34. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, 

Naklo. . 
Izbrišu  se Futer Franc in vpiše 
Košmelj Jože. upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, 15. decembra 1953. 
St. 8339/2-53 9548 

35. 
Besedilo: Gostinstvo MLO Kosta- 

njevica. 
Izbriše se Gorenšek Jožefa, raču- 

novodja in vpiše 
Kežman Martin, z istimi poobla- 

stili. 
OLO Krško, 17. decembra 1953. 

St. 17.852/1 9549 
36. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo 
»Rdeča zvezde«, Stara vas-Bizeljsko. 

Vpiše se Zalokar Ivan, ki podpi- 
suje v'odsotnosti direktorja, z isti- 
mi pooblastili. 

Št. 17.967/1 9557 
Besedilo:   »Pletilnica  v  Dobovi«. 
Izbriše se računovodja Kerin 

Ivanka in vpiše 
Urek Ivanka, predsednik u. o. 

St. 17.919/1 9558 
OLO KrSko, 16. decembra 1953. 

37. 
Besedilo: Krajevna opekarna, Lu- 

kovica. 
Izbriše se Kersnik Urška in vpi- 

šeta: 
Kroprivšek Tončka, knjigovodja, 

in Cožar Miha, obč. tajnik, ki so- 
podpisuje v odsotnosti upravnika ali 
knjigovodje. 
OLO Ljubljana ok., 21. nov. 1953. 

II. št. 1431/203-1952       11091 
38. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Ig 
pri Ljubljani. 

Vpiše se nov gostinski obrat v 
kraju Golo, s sedežem na Golem 
št. 12. 

OLO Ljubljana ok., 14. dec. 1953. 
II-2-št. 14.789/1-1953       9592 

39. 
Besedilo: Realitetna agencija, 

Maribor (Slovenska ul. 13). 
Sedež odslej: Maribor, Partizan- 

ska 24. 
MLO Maribor, 10. oktobra 1953. 

St. Pov 4/160 9200 
40. 

Besedilo: Okrajno remontno pod- 
jetje, Hoče. 

Izbriše se Košir Martin in vpiše 
Osim Herman, računovodja, ki 

podpisuje po zak. pooblastilih. 
OLO Maribor ok., 21. nov. 1953. 

St. II-7819/1-53 9434 
41. 

Besedilo: Okrajno posestvo, Le- 
nart v SI. gor. 

Besedilo odslej: Kmetijsko go- 
spodarstvo, Lenart v SI. gor. 

Izbrišejo se Potočnik Ferdinand, 
Vovk Martin in Mirtič Miha in vpi- 
šejo: 

v. d. upravnika Arnuš Stanko, ki 
podpisuje neomejeno, knjigovodja 
Cene Rezika, ki sopodpisuje pa 47. 
členu szdgp ter blagajnik Potočnik 
Ferdo, ki podpisuje v odsotnosti 
upravnika ali Knjigovodje. 

OLO Maribor ok., 22. dec. 1953. 
St. 11-1411/4-53 9593 

42. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Be- 

nedikt (št. 8). 
Besedilo odslej: Gostilna pri žagi, 

Drvanja. 
St. II-SOOO/1-53 9507 

Besedilo: Krajevna pekarna Be- 
nedikt (št 9). 

Gospodarski upravni organ od- 
slej: Občinski LO Drvanja/ 

Vpiše se knjigovodja Lebreht Li- 
zika, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp. 

Besedilo odslej: Pekarna pri žagi, 
Drvanja. 

Sf. II-8001/1-53 9508 
Besedilo: Krajo>na žaga in mlin, 

Benedikt (št. 7). 
Besedilo odslej: Parna Žaga, Dr- 

vanja. 
Gospodarsk* upravni organ od- 

slej: Občinski LO Drvanja. 
št.  II-7999/1-53 9510 

Besedilo: Krajevno remontno pod- 
jetje, Benedikt  (št. 7). 

Besedilo odslej: »Remont«, Drva- 
nja. 

St.  11-78 i 6/2-53 9511 
OLO Maribor ok., 11. nov. 1953. 

43. 
Besedilo: Parna žaga, Drvanja 

(št. 7). 
Izbriše se Rojko Franc in vpi- 

jeta: 
Erjavec Janez, predsednik obči- 

ne, ki podpisuje neomejeno, in Le- 
breht Lizika, knjigovodja, ki so- 
podpisuje po 47. členu szdgp. 

St.  II-7999/2-^• 9576 

Besedilo: Krajevna mesarija, Sv. 
Peter pri Mariboru (Malečnik 5). 

Besedilo odslej: »Mesarija«, Ma- 
lečnik (št. 5). 

Gospodarski upravni organ odslej: 
Občinski LO Malečnik. 

Izbriše se Verlič Stanko in vpi- 
šeta: 

Crnko Zoran, predsednik občine, 
ki podpisuje neomejeno, in Zelenko 
Jože, finančni uslužbenec, Jri so- 
podpisuje po 47. členu szdgp. 

OLO Maribor okol., 14. dec. 1953 
St. II-7857/2-53 9575 

44. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Ki- 

no Stefana Kovača«, Beltinci. 
Izbriše se Verban Jože in vpiše 

Zver Franc. 
St. II/25-9.107/1-53 9337 

Besedilo: Občinsko podjetje »Ža- 
ga«, Beltinci. 

Izbriše se 'Verban Jože in vpiše 
Brumen Ivan. » 

St. H/25-9.105/1-53 9339 

Besedilo: Občin, podjetje »Mline, 
Beltinci. 

Izbrišeta se Verban Jože in Za- 
dravec Ivan in vpišeta: 

Lesnjak Stefan,, poslovdja in Bru- 
men Ivan. 

St. H/25-9.104/1-53 9340 

Besedilo: Občinsko podjetje 
»Mostna tehtnica«, Beltinci.   . 

Izbriše se Verban Jože in vpišeta: 
Brumen Ivan in Zver Franc. 

Št. II/25-9.103/1-53 9341 
OLO Mur. Sobota, 20. nov. 1953 

49. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Tu- 

riška vas. 
Izbriše se Fele Lojzka in Dvorjak 

Tončka in vpišejo: 
šoti Vikica, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno v vseh zadevah! 
Pajžler Franc in Mithans Avgust. 

OLO Slov. Gradec, 25. nov. 1953 
St. 137/280-53 9537 

46. 
Besedilo: Mestno podjetje »Čev- 

ljarstvo«, Velenje. 
Ustanovitelj in gospodarska opra- 

va: LO MO Velenje. 
Izbriše se Grudnik Stanko in vpi- 

Se: Pustinek Ivan, poslovodja. 
OLO Šoštanj, 21. decembra 1953 

St. 64/53.190 9579 
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47. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OLO 

Tolmin. 
Izbriše se Volarič Stanko, uprav- 

nik in vpiše: 
Taljat Franc, uslužbenec OLO, ki 

podpisuje s pooblastili po pravilih 
podjetja, 

OLO - 

48. 

Tolmin, 13. novembra 1953 
St. II/C-343.2/1-1953 9310 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Bo- 
vec. 

Izbriše se Bačak Ladislav in 
vpiše: 

Kovačič Milka, računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena po zakonitih poblastilih. 

OLO Tolmin, 28. novembra 1953 
St. II/C-680/3-1953 9449 

49. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »So- 

ča«, Most na Soči. 
Vpiše se: >Vinska klet« kot samo- 

stojni  obrat  v  sklopu  Trgovskega 
podjetja >Soča«, Most na Soči. 

' Uprava in podpisniki so isti kot 
pri Trgovskem podjetju >Soča<. 

OLO Tolmin, 11. decembra 1953 
St. •/•-3768/1-1953 9494 

Izbris] 
50. 

Besedilo: Krajevna gostilna Do- 
bravlje. 

St. H/2-105/116-53 9262 
Besedilo: Krajevna maloprodaja 

tobaka, Dol Predmeja. 
St. II/2-105/115-53 9261 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Otlica. 

St. II/2-105/117-53 9263 
Besedilo:    Krajevna  gostilna   — 

Male Zabije. 
Ker so prenehala s poslovanjem. 

St. II/2-105/119-53 9265 
OLO Gorica, 3. novembra 1953 

51. 
Besedilo: Kraj. mesnica, Krom- 

berg. 
Ker je prešla v sklop podjetja 

»Zivanoprometc, Gorica. ' 
OLO Gorica, 11. decembra 1953 

St. II/2-105/126-53 9544 
52. 

Besedilo: Krajevno čevljarsko 
podjetje, Dobrovo. 

Ker je prešlo v sklop Kmetijske 
delovne zadruge, Dobrovo, 

OLO Gorica, 22. decembra 1953 
St. II/2-105/132-53 9584 

53. 
Besedilo: Okrajni magazin Mari- 

Cor okolica v likvidaciji (Maribor, 
Jurčičeva (5). 

Ker je likvidacija'končana. 
OLO Maribor ok., 5. decembra 1953 

St.  H-7205/1-53 9492 
5*. 

Besedilo:  Mestna  lekarna, Tržič. 
.,4^;•:. Je.postala ustanova s samo- 
•?'•1 lansiranjem. 
ULU •••••, 22. decembre 1953 

St. 8444/2-53 9572 

55. 
Besedilo: Okrajno gospodarstvo, 

Sremič. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo, Videm ob Savi. 
OLO Krško, 21. decembra 1953 

St. 17.130/2 9561 
56. 

Besedilo: Okrajno podjetje za 
odkup živine, mesa in živalskih pro- 
izvodov OLO Ljubljana okolica, v 
likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana ok., 10. nov. 1953 

St. H-2-24/721-53 9444 

Zadružni register 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpiti 
57. 

Besedilo: Zavod za napredek go- 
spodinjstva, Ljubljana (Erjavčeva 
12).   . 

Ustanova ima nalogo, da strokov- 
no proučuje celotno gospodinjsko 
področje in da v ta namen sode- 
luje z ustreznimi državnimi organi, 
gospodarskimi organizacijami, usta- 
novami in društvi. Za izvrševanje 
teh nalog ima ustanova svoje komi- 
sije, razne stalne naprave in pro- 
store za preizkušanje In demon- 
stracije, razstave in razne oblike 
organizirane pomoči za gospodinj- 
stvo. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo spada ustanova: Državni 
sekretariat za gospodarstvo LRS. 

Ustanovitelj ustanove: Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS, odloč- 
ba št. 862/2-53 z dne 4. VIII. 1953. 
MLO Ljubljana, 25. decembra 1953 

G-št. 9278/53 9604 

Spremembe 
58. 

Besedilo: Okrajni zavod za soci- 
alno zavarovanje, Slovenj  Gradec 

Izbriše se Skrjanc Lovro in vpi- 
šeta: 

Kočar Slavko, direktor, Snlei 
Anton, pomočnik direktorja. 

OLO Slov. Gradec, 8. dec. 1953 
Si  137/266-55 9535 

59. 
Besedilo: Okrajni zdravstveni 

dom, Radovljica. 
Izbriše se Cerne Božo in dr. Sliv- 

nik Anton ter Vpišeta: 
Lenpc Vito, vd. sekretarja in 

Marfcič Darja, knjigovodja OZD, 
Radovljica. 

OLO Radovljica, 18. decembra 1953 
SL a2î6/2-53 .   9545 

Okrožna lodllča razglagajoi 

Vpisi 
1. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Ljubljana-Ježica. 

Na ustanovnem zboru 25. III. 1953 
je bila zadruga ustanovljena za ne- 
določen čas. Delež znaša 1000 din. 

Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega deleža. Upravni odbor je iz- 
vršilni organ zadruge, ki vodi vse 
delo zadruge. Predsednik upravne- 
ga odbora predstavlja in zastopa 
zadrugo ter zanjo podpisuje v ime- 
nu upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora so: 
Erjavec Janko, kmet, Jezica 26,' 

Peršin Franc, kmet, Jezica 21, Jer- 
neje Lojze, zadružnik, Ljubljana, 
Zupanova 18, Bolka Alojzij, kmet, 
Stožice 4, Skerlep Alojzij, kmet. 
Mala vas 5, Rotar Janez, zadružnik, 
Jezica 32, Sitar Karel, kmet, Sto- 
žice 28. 

Ljubljana, 21. decembra 1953 
Zt 24/53—Zadr VIII 113/1    11374 

2. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

Okrajne zadružne zveze, Novo me- 
sto. 

Posestvo je bilo ustanovljeno na 
podlagi sklepa seje upravnega od- 
bora z dne 29. IX. 1953 s sedežem 
v Trški gori. 

Poslovni predmet: Vinogradni- 
štvo, trsničarstvo, sadjarstvo, polje- 
delstvo in živinoreja. 

Upravni voditelj posestva je 
Okrajna zadružna zveza Novo me- 
sto, ki imenuje tudi upravnika po- 
sestva. Za podjetje podpisujeta g še 
enim pooblaščencem OZZ: 

Malus Avgust, upravnik, Sevno i, 
in Barbo Jože, delovodja posestva, 
Sevno 5. 

Novo mesto, 25. decembra 1953 
Zadr III 16/11 11505 

Spremembe 
5. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Smartnem. 

Izbrišejo se Medveščck Ivan, Li- 
pičar Franc, Bajt Anton, Gašparin 
Mirko, Peršolja Karel in Simčič 
Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

SimčiČ Leopold, Šmartno 83, Per- 
šolja Emil,.Šmartno 156, Simčič Sil- 
vester, Šmartno 101, Zorzut Anton, 
Šmartno 65, Medvešček Jožef, 
SmaTtno 145, Vendramin Franc, 
Šmartno 100. 

Gorica, 14. decembra 1953 
Zadr VI/8-13 11300 

4. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Miaoslav Vilhar« na Planini 
pri Rakeku. 
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•Po sklepu občnega zbora 9. de- 
cembra 1953 je zadruga prešla v li- 
kvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

V komisiji za likvidacijo so: Klo- 
bučar Franc, predsednik gospodar- 
skega sveta, Postojna, Šile Jakob, 
upravnik KZ Grahovo, Zakrajšek 
Alojz, predsednik OZZ Postojna, 
Malec Milan, tajnik OZZ Postojna, 
Petkovšek Franc, Istenič Jože, Ma- 
tičič Jože, Žitko Rafael in Lavrič 
Frančiška, zadružniki KDZ Planina. 

Gorica, 29. decembra  1953 
Zadr VII/211-9        ' 1156? 

Izbrisi 
5. 

Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Borba« v Divači. 
•   Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 21. decembra  1953 
Zadr 'VII/123-8 11372 

6. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Dravlje-Siška. 
Zaradi prenosa vseh aktiv in pa- 

siv na Kmetijsko zadrugo z o. j., 
Dravlje-Siška. .    . 

Ljubljana, 14. decembra 1953 
Zadr VII 104/3 11276 

7. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga Slape v Slapah v likvida- 
ciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 26. decembra 1953 

Zadr VII 85/3 11538 

Trgovinski register 

Spremembe 
& 

Besedilo: Gostilna Belingar Ma- 
tilda (Solkan). 

Z odločbo tajništva za gospodar- 
stvo OLO Gorica, št. 1172-4816/3-53 
z dne 24. XI. 1953 je bilo Belingarju 
Ivanu iz~Solkana, Skalnisska cesta 
11, dovoljeno, da nadaljuje posle 
zasebnega gostinskega obrata na 
podlagi obrtnega dovolila njegove 
pok. žene Matilde Belingar, in sicer 
za čas od 1. decembra 1933 do 31. 
januarja 1954. 

Gorica, 14. decembra 1953 
Zt 12/51-10-Rg A I/iO    11299 

Razglasi sodišč 

G 752/53 59 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
Tožba za razvezo zakona: 
Mihelač Ida, namešcenka v Mari- 

boru,' Prelogova 14, proti Mihelaču 
Jožefu, _ železničarju, sedaj nezna- 
nega bivališča. Skrbnik, odsotnemu 
je Zlemder Mirko, pravni referent 
pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

Razprava bo 18. I. 1954 ob pol 9. uri 
v sobi št. 58/1 okrožnega sodišča v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 7. januarja 1954 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnie, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlltu svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
R 333/53 , 5449 

Grošelj Frančiška, Lukovica 17, 
prosi za amortizacijo izgubljene za- 
varovalne police Državnega zava- 
rovalnega zavoda, poslovalnica 
Ljubljana okolica, št. 203299, z vso- 
to 11.140 din; zavarovanje od 1. X. 
1947 do 1. X. 1962. Koristnik je Gro- 
šelj Marija Draga, roj. 30. III. 1939, 
Lukovica 17, sklenitelj in zavaro- 
vanec ça Grošelj Frančiška, gostil- 

•ničarski poslovodja, Lukovica 17. 
Priglasitveni rok: šesl mesecev 

od te objave. 
Okrajno sodišče v Kamniku, 

dne 26. maja 1933 

IR 364/53-3 11362 
Pengov Ana, Ljubljana, Karlov- 

ška 19, Pengov Frančiška istotam in 
Pengov Janez, dipl. ekonomist, isto- 
tam, prosijo za amortizacijo izgub- 
ljene police št. 110.348 Splošne za- 
varovalne družbe >Jugoslavija« v 
Ljubljani, izdane 26. IX. 1928 na vso- 
to 25.000 din. Sklenitelj in zavaro- 
vance je Pengov Osvald iz Ljub- 
ljane, roj. 15. VII. 1883, začetek za- 
varovanja je 1. X. 1928, konec 1. X. 
1944. Upravičenec o"b doživetju je 
sam zavarovanec, po prejšnji smrti 
pa soproga Frančiška Pengov, roj. 
Rastohar. Polica je obremenjena s 
posojilom 12.000 din. Sedanja valo- 
rizirana vrednost police znaša po 
odpisu posojila 3.900 •••; 

police št."110.3"49, izdane od Sploš- 
ne zavarovalne družbe >Jugoslavi- 
ja« v Ljubljani 26. IX. 1928 na vso- 
to 50.000 din. Sklenitelj in zavaro- 
vanec je Pengov Osvald iz Ljub- 
ljane, roj. 15. VII. 1883. Začetek za- 
varovanja je 1. X. 1928, konec 1. X. 
1952. Upravičenec ob doživetju je 

-sam zavarovanec, po prejšnji smrti 
pa hčerka Anica Pengov. Polica je 
obremenjena,s posojilom 11.000 din. 
Sedanja valorizirana vrednost po 
odpisu posojila znaša 18.800 din; 

polica št. 110.35t), izdana od Spi. 
zavarovalne družbe >Jugoslavija< v 
Ljubljani 26. IX. 1928 na vsoto 25 
tisoč din. Sklenitelj in zavarovanec 
je Pengov Osvald iz Ljubljane, roj. 
15. VIL 1883. Začetek zavarovanja 
je 1. X.'1928, konec 1. X. 1.950. Upra- 
vičenec ob doživetju je sam zava- 
rovanec, po prejšnji smrti pa sin 
Janko Pengov. Polica je obreme- 
njena s posojilom 6,000 din. Seda- 
nja vrednost po odpisu posojila 
znaša 8.000 din. 

Okrajno sodišče I r Ljnbljani 
• dne 2. decembra 1953. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje obveznosti do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
11507 

Na podlagi sklepa obi. zbor* z 
dne 28. XI. 1953 in zaznambe v za- 
družnem registru okrožnega sodi- 
šča v Mariboru z dne 17. XII. 1953, 
posi. št. Zadr. V. 26 je prešla KDZ 
Cirknica v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: 31. januarja 1954. 

Likvidacijska komisija 
11241 

Z odločbo obč. LO Borovnica so 
prešla v likvidacijo tale podjetja: 
Krajevno podjetje »Mesanjac, Bo- 
rovnica, Krajevno podjetje »Kinoc, 
Borovnica in Uprava krajevnih 
podjetij, Borovnica. Priglasitveni 
rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Kmetijska zadruga v Škofljici je 
27. XII. 1953 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
javi. 

Likvidacijski odbor 
St. 497/53 U482 
. Vinarska zadruga z omejenim 
jamstvom v Ptuju je na podlagi od- 
ločbe Sveta LRS št. 1819 z dne 7. I. 
1953 prešla v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: do 1. marca 1954. 

Likvidacijska komisija 

,r 1121° 
Kmetijska delovne zadruga Nem- 

ška Loka pri Kočeviu, Stari trg ob 
Kolpi, je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: en mesec po tej ob- 
javi. 

Likvidacijska komisija 
St.rP-258/l-53 11278 

Krajevna gostilna Mala Nedelja 
in Krajevna čevljarska delavnica v 
Godemarcdh sta po sklepu redne 
seje Obč. LO Bučkovci prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 21 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijski odbor 
77 

Vinogradniška zadruga >Ivan 
Cankar<, MaleČnik pri Mariboru, 
je po sklepu izrednega zbora član- 
stva 25. novembra 1953 prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: do 
vključno 25. januarja 1954. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
prekliea jejo 

Arnuš Anton, Martin 3 pri Mari- 
boru, prometno knjižico za kolo 
znamke >Pucb« št. 17/522, izdano v 
Mariboru. 117 

Auberšek Berta, Maribor, Pošlel- 
ska 5, osebno izkaznico, reg. št. 
34662, ser. št. G-0036598. 113 

JBadovdnac Milka, Ljubljana, Fri- 
škovec 6, delovno knjižico št 137612/ 
/19695, izdano v Ljubljani. 65 
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Baloha  Štefanija,  Maribor,  Pra- Grandovšek     Marija,     Maribor, Krajne Jožefa, Maribor, Tržaška 
protnikova   27,    osebno   izkaznico, Mlinska 35, osebno izkaznico, reg. 13, preklic o izgubljeni osebni iz- 
reg. št. 30120, ser. št. 00282169.     95 št. 320. ser. št. 002230.                   88 kaznici, reg. št 18077, ser. številka 

Belec Ivan. Grajenščak pri Ptuju, Gril Justina, Celje, Teharje, oseb- 0582455.                                          87 
osebno izkaznico reg. št. 277887, iz- no izkaznico,  reg.  št.  632, ser.  št. Krajne Manja,   Maribor,  Tomši- 
dano v Ptuju, vojaško potrdilo  o 0242644.                                      11392 fera 20. osebno izkaznico, reg. št 
stalni nesposobnosti 'št 1046 in re- Grmek Jozcf, Tomaj 74, okr. Se- 3806?, ser. st. 0036877.                   98 
žijsko vozno karto št. 43953 za smer žana,   osebno   izkaznico,   reg.   št. Kralj ing. Ivan, Ljubljana, osebno 
Ljubljana—Ptuj, izdano na Jeseni- 3061, ser. št. 0203771.                11444 izkaznico, reg. št. 88919/51, ser. št. 
cah.                                                66 Gorjup Albert. Srednji Lokovec F-0111229,    in  duplikat sindikalne 

Bordon Aldo, Podpeč 32, p. Črni 131. P- Cepovan, osebno izkaznico, izkaznice, izdano v Ljubljani.      22 
Kal, osebno izkaznico, reg. Št 18668, ••. št^ 9273. ser. št 317766.^   11376 Kraner Ivari( Smarjeta ob Pe$ni. 
ser. št 0219378.                           11336 Hajos Manja. Dol. Lakos  14. p. d   osebno irfcaznico> reg. gt. 37153 

Borštnar Jože, Ljubljana, osebno fondava, osebno izkaznico, reg. s t. ser# št_ 028im.                            100 
izkaznico,   reg.  št.  5757/50,  ser.  št 10338. ser. št. G-0233148.            11490 R      .     - _.             p            D . 
F-0023067                                          35 Hartman Janko.    Ljubljana,    in- D J i°J «t   n fi      J"   u      • î       • r UUJJUO^.                                       n iiole« «rlii*i«1ciiiri»TV4 T inHinn«    7• Radulje 16. Bučka, osebno ìzkazni- 

Božič Matija, Maribor. Podbreška dHPMCUki   Kamnik 125 m?'•! CO
 

reS- St. 38478, ser. št. F-0382788. 
38. preklic o izgubljeni osebni iz- .«ccl 4*1•^«•;•   p"    Ä •                                  "048 u.»_:„:          •*    nicnn    ..„..    x» nboru,   osebno izkaznico,   reg. st. „•     . •-. ,      „,,           . ~, kaznici,    reg.    st.   24699,   ser.   št. ,J£fi »       .,  •/•••!               5 1(5 Krapše Stefan, Vrhloga pn Slov. 
G-0018294,  izdano  v   Prelogu   1951, *T' •>1••„\••    Korn*« Bistrici, osebno izkaznico,    reg. št 
objavljen v U, listu LRS. ker se je t^^zkâznto?^. «A «* «•'• » °383136-                    <" 

•n    J      AI      o    TJ .     •,=      T sor. št. 0048425.                              102 Kravama    Viktor,    Maribor-Stu- 
b Sat7,Ä iS   « IP,; t Hlebanja Andrej, Kranjska gora, denci, Sokolska 22, osebno izkazni- 
itzšicA 'FK

?                     30 osebno izkaznico,  reg. št. 917, ser. ço   reg. št  24978,  ser.  Št.  0035396. 
À               •    J•"^"*",J'•    ..           .,       ,JU J*   0297627                                                  «mol îzHmin  v   MnTihnrn                                    Ol 

G-02635S9'                           '             62 ^ev^eva 74> baraka, osebno izkaz- Križič   Vinko,    Maribor-Studenci, 
•    v      v . ,.          ^     n J      • D'00. re&> š*- 27404, ser. št. 0115774, Limbuška 31, osebno izkaznico, reg. 

^P^pec.Knstina.     Zg.  Radvanje, izdano v prelogu 20. XII.  1952, to- št. 36986, ser. št 32398.                 108 
Ob Ribniku 20 pri Mariboru, oseb- varaijko izkaznico, izdano od  »Li- Krneli Anton   Fužina   Gramozni- 
no izkaznico, reg. št. 2662,. ser  st tostroja«  dn  sindikalno  izkaznico. ••••? .to^ p•«f "Sdtao 

Dežman   Anton   Liubliana    Teži- lz^no v Ljubljani.                        20 iAaznico,   reg.   št.   14405,   ser. št. 
„.«       ^          iiiT   '   5'    wi Hrastnik   Fanika,   Manbor,   Rad- F-0624715   izdano v Postomi       124 ca 30, spričevalo III.b razreda obrt- Vflnislcn 2A   „(•• irknmirn   «p ^>^^J, "y»"» •, •°°w'ai:   ..V* 
ne nadaljevalne  šole v Ljubljani. « i&  ser It •17•4            106 \ukoTe£ Franc' Maribor. Strmšce. 
izdn-nn 1045                                      67 St-T^

w    .' s.cr" 8,             ,. ... 1U0 osebno izkaznico reg. št. 13065, ser. 
Doìenc Anton   Maribor    Heroja •

•••   ^nt°?   2/0••'   .^ub,ljana' žt- °254"79. ^ano v Ptuju.          83 i^oienc Anion,   Aianoor,    neruja Marxov trg 2, učno spričevalo so- • „t.   ••<„•   v*rA-A.7   ^••«  ;, 
Staneta 4. («ebno izkaznico, reg. st boslikarskS  in  pleskarske   stroke. k.,S«   rV»'«   ••••^   »?   F 
^nf' ser;,št-..003!)

7
376-,, ..      ,„ 105 «dano leta 1949 v Ljubljani.        21 •°°> •^;•0  SîÂn^  LÏ' Drozg Marija, Zg. Ročica 30, p. •,•••  Mnriin   •••-rlnin  r»«  • v u   ..   ' v°znisko dovoljenje kate- 

Benedilt. SI. gor., osebno izkaznico. BÄU ZXo izkaznico   reg   il gorlja l štI 812 in meeeč
T
n.° •

•,•^•••• 

reg. št. 1260S. ser. št. 0069918. izda- 15311 J
scr It •7221                      75 v%n? -1"'°  Za  Smer LjoMJ"»— 

nov Radgoni.                  _                          1 T-fc'/iiMS Mirko.  fWkviS?*  7.  nkr. -/•1•1•- 

|er. št. 0002986.   izdano   od   OLO •••• Stanislav, Ljubljana, Hotni- •^•••^•"' "*' ""ÎSÎÎ 
Ljubljana okolica.                          68 kova 12, osebno izkaznico, reg. št. l.'J"\ Št- ,05<>0860-.   vj       "^11 

rirm Mirko, Postojna, spričevalo 82225/52, ser. št. F-0104535.       11578 •-•••• Angela, SKOVIC st. 4, p. lr- 
nižje gostinske šole, izdano leta 1951 Kastele   Jože    Grabrovec  10    p. žišče na ^1-' osebno izkaznico, reg. 
• Rogaški Slatini.                        123 Metlika,  osebno  izkaznico,  reg', št. #• l22?' ser- št- 0513539, izdano  v 

Fräs  Stefan,  Vranji   vrh   31  pri 2335, ser. št. 0483645.                 11445 "cbnjem.              .   v ,    ..   „12.5 

Velki, preklic o izgubljeni osebni Kocmut Ana.    Brengova-Cerkve- K^Sfr^V^L^nT^^v"' 
izkaznici,    reg.  št.  45037.    ser.  št. njak 45. osebno izkaznico,  reg. št. •'ufrÜSL^^hZ      ?& 
0195451, objavljen v Ur. listu LRS. 15198, ser. št 0072208. izdano vW "fcfH^S•"0'?T Vin ioi£ ker se je našla.                            119 goni.                                                  16 Maček Koloman. roj. 28. VIII. 1903, 
, Fras Terezija, Rogoza pri Mari- * Kodelja Ana, roj. 3. IV. 1936, Dol- ^fp

z
n
n0VC1 9( Bof,(>•c,' osebno "ka£ 

ßoru,   osebno   izkaznico,    reg.   št. ga. poljana  8, Ajdovščina,    osebno »>' 1           Tt - i      •> i *   m    • 
39259, ser. št. 0570029.                    86 izkaznico.                                    11341 „M.a^°Ie?   •"11^'••1•^•,••.••,•• 

Gerlec    Zofka,    Maribor - Tezno, Konda Alojz.   Metleče.   Šoštanj. SXÄS 4  *> 'iÄ'nin 
ltn& 187' osebno izka?nico' re^- osebno izkaznico, reg. št. 2064, ,eJ tì°v1 ;^a J|o  • ^952         P   mS st 46146, ser. št. 0048391.                99 št F-0425374,                                11283 «adovljica 20. II. 1952.               11342 

Golobic Mijo, >Gradis<, Vuz^nica, Koprivšek   Marija,   Kočevje    15. Maraš Adriana, Ljubljana, Dseb- 
osebno izkaznico, reg. št. 24150. iz- osebno izkaznico, reg. št. 14046, ser. no izkaznico, reg. št. 15261, ser it. 
dano v Varaždinu.                         76 št. 0560356.                                       56 0331628, izdano v Gonci.          11579 

Golja Francka, Sk. Loka, Spodnji Kovačič Amalija, Maribor, Ruška Markcž Marija roj. Sire, Lunovec 
«f>   18,  osebno  izkaznico,    reg.  št. 39, osebno izkaznico, reg. št. 12247, 8, Ormož, osebno izkaznico, reg. št. 
•••25, ser. št. 0211135.                11443 ser. št. 0256557, izd. v Ljutomeru.  84 21785, ser. št. F-0265095.             11284 

Gradišek Alojzija, Kamnik mesto Kovačič Justa, Maribor, Pobrežje, Mastnak Alojz Slavko, Ljubljana, 
33> osebno izkaznico, reg. št. 13359, Geršakova    10,   osebno    izkaznico, indeks pravne fakultete univerze v 
ser. št. F-0459669.                           69 reg. št. 535/1, ser. št. 0057245.       89 Ljubljani.                                       126 



Stran 8 URADNI LIST Štev. i — 14. I. 1954 

Medaš Franc, Ljubljana, Vrhov- 
čeva 12, osebno izkaznico, reg. št. 
4658/51, ser. št. F-0026668. 38 

Medvedec 'Vinko, Jereslavec 42, 
Kapele, Dobova, vozniško dovolje- 
nje št. 432. • 11491 

Miholič Ludvik, Ljubljana, Lin- 
hartova 28, osebno izkaznico, reg. 
št 5760/50, ser. št. F-0028070. 39 

Mulec Alojzija, Sp. Korena v Slo- 
venskih goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 17581, ser. št. 0578159.        82 

Mustavar Ana, Rašica 5, p. Velike 
Lašče, osebno izkaznico, reg. št 
18988, ser. št. 0019298. 11285 

Namestnik Ivan, Vrata 27, p. Mu- 
ta ob Dravi, osebno izkaznico, reg. 
št. 32/118037 4829. 11492 

Nerat Slavko, Zg. Radvanje, Ko- 
sova 8, pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12415, ser. št. 0764375, 
izdano v Rogaški Slatini. 107 

Ogorelc Jožef, Sela 3, p. Dobova 
pri Brežicah, osebno izkaznico, reg. 
št. 4079, ser. št. 0369389. 34 

Pavlic Marija, Maribor, Ruska 39, 
osebno izkaznico, reg. št. 55960, ser. 
Št. 0192822. 120 

Pavlinič Jožef, Tovarna glinice in 
aluminija Kidričevo, osebno izkaz- 
nico št. 0239005. 11365 

Pavčič, Stanislav, Ljubi jana-Bizo- 
vik, osebno izkaznico, reg. št. 329, 
izdt.no v Ljubljani. 11580 

Pečečnik Avgust, Maribor-Stu- 
denci, Erjavčeva 18, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 42871, serija 0035689, 
izdano v Mariboru 1951. 118 

Perse Leopold, Dol. Suhor/p. Dra- 
gatuš, osebno izkaznico, reg. št. 
12455. ser. št. F-0495765. 11221 

Pirman Lojze, Zavrh 13, zdaj v 
Cerknici 230, Postojna, osebno iz- 
kaznico, izdano na Jesenicah.     11447 

Pirnat Avgust, Skale 86, p. Vele- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 10560, 
ser. št 435870. 10383 

Podlogar Aleksander, traktorist, 
Slovenska vas 29, Kočevje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2304, ser. štev. 
0548614.    , 11286 

Popit France, Ljubljana, Savije 
99, prometno knjižico osebnega av- 
tomobila znamke >Mercedesc štev. 
S-1104. 11581 

Popit Franc, Ljubljana, Savije 99, 
vozniško dovoljenje št. 3065, izdano 
v Ljubljani. 156 

PrašnikaT Franc,' Ljubljana, Ti- 
tova 90, osebno izkaznico, reg. št. 
31736/51, ser. št. F-0054046. 24 

Premrl Mihael, Smihel, Postojna, 
osebno izkaznico, reg. št. 18342, ser. 
št. 629652, izdano v Postojni.       25 

»Pridelki«, trg. podjetje, Murska 
Sobota, reg. tablico osebnega avto- 
mobila S-615. 11134 

Primcič Drago, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 27576/51, ser. št. 
F-0049896. 11593 

Prosič Franc, Otovci 71, osebno 
izkaznico, reg. štev. 44535, ser. štev. 
0126249, izdano v M. Soboti.     11381 

Puc Marija, Stranska vas 33, p. 
Dobrova, osebno izkaznico, reg. št. 
16192, ser. št. F-0135934. 11584 

Pukšec Terezija, Maribor, Ulica 
Pohorskega bataljona 52, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 48756, ser. štev. 
0049278. 80 

Pušer ak Anica, Maribor, Delav- 
ska 26, osebno izkaznico, reg. štev. 
40632, ser. štev. 0038378. 122 

Ratko Hermina, Murska Sobota, 
Ivanocijeva 30, osebno izkaznico, 
reg. št. 26892, ser. št. 0198702.       135 

Ravnik Zora, Maribor, Maistrova 
10, osebno izkaznico, reg. št. 6427, 
ser. št. G-0016238. 121 

Recek Jožef, Žižki 94, p. Čren- 
šovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
20129, izdano v Lendavi.      '       15 

Rihtar -Metod, Ljubljana, Draž- 
goška 4, osebno izkaznico, reg. št. 
85191/51, ser. št. F-01O55O1, in šofer- 
sko poklicno  izkaznico, kategorija 
11, izdano v Ljubljani. 40 

Rotovnik Anica, p. Mislinje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 25945, ser. št. 
0361253.                                          11576 

Rožič Ivanka, Zgornji Obrez 12, 
p. Artiče, osebno izkaznico, reg. št. 
12868, ser. št. 378178. 5 

Sagadin Nevenka, Ragoza, Ptuj- 
ska pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št 50786, ser. št. 0480894.       104 

Satler Jože, Polana 3 pri Hočah" 
osebno izkaznico, reg. št. 13911, ser. 
št. 0581866. 85 

Senegačnik Slavko, Poljčane, 
osebno izkaznico, reg. št 455, ser. 
št. 0760341. 90 

Serdinšek Alojz, Grosuplje, oseb- 
no izkaznico, reg. št 17067, ser. št. 
0278874, izdano v Ptuju. 41 

Serien Leopold, Depala vas pri 
Trzinu, osebno izkaznico, reg. šiev. 
23078, ser. št. 0468988. 26 

Slabe Filip, Ziri 91, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 25444, ser. št. 0204554, 
in orožni list, reg. št. 521, izdano 
od ••^• Kranj okolica 16. januar- 
ja 1951. 11343 

Sluga Leopold, Maribor, Partizan- 
ska 43, osebno izkaznico, reg. štev. 
43115, se?r. št. 0040933. 94 

Stanič MaTtin, Gornja Pirošica 16, 
osebno izkaznico, teg. et. 17016, ser. 
št. 0395326.. 42 

Sterle Alojz, Snežnik 1, Stari trg 
pri Rakeku, osebno izkaznico, reg. 
št. 15800, ser. št F-0626110.       11366 

Stojkovič Alojzija, Ljubljana, 
Vodmatska 10, osebno izkaznico, 
reg. št. 28234, ser. št. F-0050544.     58 

Suša Dušan, Ljubljana, Vižmarje, 
spričevalo o izpitu železolivarske 
stroke, izdano v »Litostroju« 1950.  71 

Šebjan Marija, Ljubljana, Viška 
11, osebno izkaznico, reg. št. 14579, 
ser. št. G-0095289, izdano v Murski 
Soboti. 72 

Seneker Elica, Maribor, Koroška 
7, osebno izkaznico, reg. št. 50618, 
ser. št. 0051148. 97 

Sifrer Frančiška, Srednje Bitnje 
9, osebno izkaznico, reg. št. 18532, 
izdano v Kranju. 57 

Skerl Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 89088/51, ser. št. 
F-0111398. 73 

Sketa Julijana, Maribor, Gospo- 
ska 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
8142, ser. št. 0004352. 110 

Špic Ljudmila, Dogoše 59 pri Ma- 
ribor'i, osebno izkaznico, reg. štev. 
6582, ser. št. 0577992. 96 

Stuhec Jakob, Stara Nova vas, p. 
Križevci pri Ljutomeru, osebno iz- 
kazn:"o št. 7571. 11511 

Tolar Franc, Podlonk 16, Želez- 
niki, osebno izkaznico št. 55674.  11367 

Topličanec Jože, Hotiza 91, oseb- 
no izkaznico, reg. št 61287, ser. št. 
96997.' 11498 

Tovarna pohištva, Maribor, evid. 
tablico št. S-5664 za osebni avto 
znamke »Adam-Opel«. 92 

Tršavec Pavlina, Hrenca-Maleč- 
nik pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 50959, ser. št. 0481066, in sin- 
dikalno izkaznico sindikata MTT v 
Mariboru. 79 

Ujčič Ivan, Veliko Brdo 19, p. Jel- 
šane, osebno izkaznico, reg. štev. 
8330, ser. št. 0355640. 11588 

Urbar.ija Ivan, Slivna pri Vačah, 
osebno izkaznico, reg. št. 8599, •••. 
št. 0166903. 11586 

Uhi Franc, Maribor, Smetanova 48, 
osebno izkaznico, reg. št. 5112, ser. 
št. 0010823. 109 

Vavpotič Fran ja, Ljubljana, Stross- 
mayerjeva 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 15434/50, ser. št. F-0037744.   11587 

Verdnik Ilona, Dravče, p.. Vuze- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 21202, 
ser. š.t. 0282518. 11515 

Vernik Ana, Laznica 35 pri Ma- 
riboru, -osebno izkaznico, reg. štev. 
14867, ser. št 05769221, 111 

Vičar Franc, VGP, otok Brioni, 
pomočniško spričevalo zidarske 
stroke, zadnje šolsko spričevalo, 
spričevalo normirskega tečaja iz 
Medvod in učno pogodbo od bivšega 
podjetja »Megrad«. 11344 

Vrtačnik Jernej, Kranj, Rupa 39, 
osebno izkaznico, reg. št. 3778, ser. 
št 0180088. * 74 

Zima Janez, Maribor-Studenci, 
Ruška 89, osebno izkaznico, reg. št 
13652, serija G-0020336, izdano v 
Mariboru 1951, in sindikalno knji- 
žico sindikata delavnic drž. želez- 
nice. 78, 

Zibert Marko, G. Skopice 46, p. 
Krška va«, osebno izkaznico, reg. št 
28505, ser. št. 0406815.                     141 

Zirovnik Doroteja, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 92513/51, 
ser. št. F-0114823. 43 

Zulič Jože, Osterc 14, p. Kosta- 
njevica ob Krki, osebno izkaznico, 
reg. št 25327, ser. št. 0403637. 11493 

Zvipelj Anton, Kokarje 4, p. Na- 
zarje, osebno izkaznico, reg. štev. 
17544, izdano v Šoštanju. 11346 

Udaja- «Drađnl  Uit   LBS« — Direktor   la   odgovorni   urednik!  dr. Rast:»  Močnik  —  tlaka   tiskarna   «Toneta   Tomälf». 
v UubUam 
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3. če godba igra   na -občasni   zabavi   brez 
dobrodelnega namena, se plača za  vsak        din 
primer ,      800 
Pripomba: Taksni zavezanci so dolžni najkasneje 

do zadnjega dneva v mesecu priglasiti godbo in pla- 
čati takso za prihodnji mesec organu, ki jim izda 
dovoljenje za godbo. V primeru iz točke 4) te tarifne 
številke morajo taksni zavezanci priglasiti glasbo 
in plačati takso  najkasneje 48  ur pred izgranjem. 

Tar. št. 9: 
Za uporabo javnega prostora: din 

1. če se prostor uporablja  trajno,  od  1 m' 
letno 200 

2. če  se prostor uporablja občasno za po- 
stavitev  stojnic,  vrtiljakov,  cirkusov  in 
podobno, za vsak m9 in za vsak dan ' 10 
Pripomba: Ta taksa se plača le, če se zaseženi 

prostori uporabljajo v pridobitne namene. Taksni 
zavezanci morajo priglasiti uporabo prostora do 
konca leta za prihodnje leto in plačati takso pri- 
stojnemu občinskemu ljudskemu odboru. Ce uporab- 
ljajo taksni zavezanci prostore le občasno, morajo 
priglasiti in plačati takso" najkasneje 24 ur pred 
uporabo. 

Tar. št. 10: 
Za izobešanje firme: din 

1. pri površini table do •• ms« letno 400 
2. pri površini table do   1 m' letno 800 
3. pri površini table do   4 m* letno 1.500 
4. pri površini table nad 4 m' letno 2.500 

Tar. Št. 11: 
Za reklame, ki se zaradi materialne koristi obe- 

šajo ali kako drugače pritrdijo, napišejo ali nasli- 
kajo na zidove ali v notranjosti javnih lokalov, na 
ograje, v izložbenih oknih in podobno, glede na veli- 
kost reklame: din 

1- pri površini reklame do M m' 400 
2. pri površini reklame do   1 m' 800 
3. pri površini reklame do   4 m1 1.500 
4. pri površini reklame nad 4 m' 2.500 

Pripomba: Te takse ne plačajo firme od svojih 
reklam, ki jih izobesijo v svojem lokalu ali v svo- 
jem izložbenem oknu. K o ris t ni ki reklam kot taksni 
zavezanci morajo najkasneje 24 ur pred publikacijo 
reklame priglasiti reklamo občinskemu ljudskemu 
odboru in plačati takso. 

Tar. št. 12: 
,   Za  registracijo  motornih  vozil  se  plača 

letna taksa: din 
1. za  vsak avtomobil,   osebni   ali   tovorni, 

priklopnik ali avtobus 2.000 
2. za vsako motorno kolo s priklopnikom ali 

irez njega 1.000 
Pripomba: Te takse ne plačujejo za svoja vozila 

ILA, ljudska milica, Ljudska tehnika, Rdeči križ, 
rešilne postaje, gasilska društva, zdravniki in vete- 
rinarji. Takse pobira tajništvo za notranje zadeye 
OLO Maribor okolica ob registraciji vozil. 

Taksa se ne pobira za priklopnike, ki se upo- 
rabljajo v kmetijske namene. 

Tar. št. 13: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri državnih 

uradih in zavodih, gospodarskih in drugih organiza- 
cijah se plača glede na vrednost dela, za katero se 
daje ponudba: 

1. za vrednost do    20.000 din din    900 
2. za vrednost do   100.000 din 1.000 
3. za vrednost do   500.000 din 2.000 
4. za vrednost do 1,000.000 din 3.000 
5. za vrednost preko 1,000.000 din poleg           3.000 

še 0.015% 
Tar. št. 14: 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza,      din 

kamenja,  zemlje,   žganja  apna  in   podobno, 
letno 1.000 

Tar. št. 15: 
Za podaljšanje obratovalnega časa v go- 

stinskih obratih preko obratovalnega časa, 
dovoljenega po odloku OLO Maribor okolica 
(Uradni list LRS, št. 13/53) 

za vsak večer 1.000 
Pripomba: Takso po navedeni tar. številki pobira 

tajništvo za notranje zadeve OLO Maribor okolica 
ob izdaji dovoljenja za podaljšanje obratovalnega 
časa. 

B. Tarifa prometnega davka 
Tar. št. i: 
Od potrošnje alkoholnih pijač vseh vrst 

v gostinskih podjetjih in obratih (gostinski 
mreži) od prodajne cene. na drobno 5% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po obra- 
čunu, ki ga morajo davčni zavezanci predložiti upravi 
za dohodke OLO Maribor okolica do 15. v mesecu za 
pretekli mesec. 

Tar. št. 2: • 
Vstopnice za fizkulturne-prireditve, vstop- 

nice za veselice, vrtiljake, cirkuške predsta- 
ve, artistične nastope in sploh za prireditve, 
razen kino predstav, kjer se ljudje zbirajo 
zaradi razvedrila in zabave, od prodajne cene . 
vstopnic 5% 

Pripomba: Za kulturno-prosvetne in telesno vzgoj- 
ne prireditve brez veselice in točenja alkoholnih 
pijač, se ta taksa ne plačuje. 

Tar. št 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin od 

zvezne tarife po tar. št. l/C tarife (Uradni lisi 
FLRJ, št. 1/53) 10 % 

Tar. št 4: 
Od loterij in drugih iger na srečo ob po- 

gojih uredbe o loterijah in drugih igrah na 
srečo (Uradni list FLRJ, št. 4-26/52). od vred- 
nosti izdanih srečk oziroma vplačanih vložkov      10 % 

Pripomba: Davek v višini 10% od vrednosti ia- 
danih srečk oziroma vplačanih vložkov se predpiše • 
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. čle- 
nu cit. uredbe o loterijah in drugih igrah na srečo. 
Ako je finančni organ predpisal večji odstotek, se za 
isti odstotek zmanjša davčna stopnja po tej tar. šte- 
vilki, vendar skupni odstotek prispevka in tega dav- 
ka ne sme presegati 25% vrednosti izdanih -srečk 
oziroma vplačanih vložkov. 

Ce pa prirejajo izvenokrajni prireditelji, igre na 
srečo na območju okraja Maribor okolica, plačajo 
takso, določeno za prireditelje igre na srečo, pri 
upravi za dohodke OLO Maribor okolica. 
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Prireditelji iger na srečo morajo predložiti igral- 
ni načrt in srečke upravi za dohodke OLO Maribor 
okolica zaradi žigosanja in plačila davka, preden 
dajo srečke v promet. 

Tar. št. 5: 
Od garancijskih pisem, ki jih dajejo 

banke kot poroštvo za zavarovanje izpolnit- 
ve določenih obveznosti, od zneska, za kate- 
rega se daje garancija 0,2 % 

Tar. št. 6: 
Od najemnin za hiše (stanovanja, poslov- 

ne prostore in drugo) in od zakupnin za druge 
nepremičnine in pravice od zvezne tarife po 
tar.št.3/B tarife  (Uradni  list FLRJ, št. 1/53)    100% 

St. 1-6664/1-53 
Maribor, dne 15. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

9. 
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 pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) in po 
poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS je okrajni ljudski odbor Murska Sobota 
na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
20. VIII. 1953 sprejel 

OE>LOK 
o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

.   1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Murska 
Sobota še takse in prometni davek, ki so predpisani 
s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po oo- 

> ločbah tega odloka, se stekajo v sklad za komunalne 
gradnje pri okrajnem ljudskem odboru oziroma pred- 
stavljajo proračunski dohodek občinskih LO. Upora- 
biti se smejo samo za komunalne gradnje (za vzdrže- 
vanje 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. Način uporabe se določi z ob- 
činskim proračunom. 

3.člen 
' .Od taks in prometnega davka, pobranih po do- 

ločbah tega odloka, pripada okraju 60%, občinam pa 
40%. 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

1. Beltinci 
2. Bodonci 
3. Bogojina 
4. Cankova 
5. Cren šorci 
6. Dobrovnik 
7. Gabrje 
8. G. Petrovci 
9. Grad 

10. Križevci 
11. Kuzma 

10% 
3% 
3% 
4% 
8% 
4% 
3% 
4% 
5% 
3% 
3% 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 

Lendava 
Mačkovci 
Martjanci 
Polana 
Prosenjakovci 
Puconoi 
Rogašovci 
Sal ovci 
Tišina 
Tumišče 

15% 
3% 
4% 

.3% 
3% 
4% 
5% 
4% 
5% 
4% 

Odstotek udeležbe občin pri deležu dohodkov do- 
loči okrajni ljudski odbor vsako leto, upoštevajoč pri 
tem potrebe posameznih občin po komunalnih grad- 
njah, število prebivalcev in druge okoliščine. 

4. člen 
Takse se plačujejo y posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh znamk ne more nabaviti, 
plača takso y gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, 
pa mora nabaviti lokalne taksne znamke in jih uni- 
čiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čujejo 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 s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku sé tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji v tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-483/46) uredbe o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi pro- 
metnega davka (Uradni list FLRJ. št. 1/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami in dopolnitvami •• 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 tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

II. DEL: TARIFA 
A. Takse 

8. člen 
Za območje okraja Murska Sobota se predpisujejo 

in pobirajo tele takse: 
Tar. št 1: 
Za vloge, ki  se  naslavljajo na ljudske 

odbore: 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbo 
b) za vsako pritožbo 
Tar. št. 2: 
Za vse odločbe, ki jih izdajajo ljudski 

odbori, za katere ni drugače predpisano 

din 
20 
90 

75 
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Tar. št. 3: 
Za vsa potrdila, ki jih izdajajo ljudski 

odbori: 
a) za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 
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 ljudskih odborov 

izven uradnih prostorov na zahtevo stranke, 
razen kadar gre za stanovanjske zadeve ali 
zadeve neznatne vrednosti: 

a) za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov,  da bi  se izdalo  uporabno 

dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6  do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo stranke, ne 
glede na število uslužbencev 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti: 
a) za trgovska podjetja na debelo 
b) za trgovska podjetja na drobno 
c) za agenture, trgovska zastopstva in 

druga zastopniška podjetja 
č) za   kočije in dvovprežnike 
d) za restavracije in gostilne, v katerih 

se ne točijo alkoholne pijače 
e) za restavracije z alkoholnimi pijačami 

kavarne, krčme, bifeje in vinske kleti 
f) za hotele 

g) za avtobusna podjetja 
h) za' avtotaksije   ' 
i) za brodove 
j) za posredovalnice za nakup in prodajo 

nepremičnin 
k) za  industrijska  proizvodna  podjetja 
1) za obrtna podjetja: 

s stalnim poslovališčem 
brez stalnega poslovališča 

Tar. št. 6: 
Za potrjevanje pogodb   in drugih listin: 
a) za potrditev pogodbe pri državnem or- 

ganu se plača za novo sklenjeno po- 
godbo, katere vrednost znaša: 
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 
had 250.000 din 

Ce se vrednost pogodbe ne da oceniti, se 
plača 
»n »Za Potrditev podaljšane pogodbe se plača 
'O % od takse. 

din 
50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

1.200 
720 

4.800 

720 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

600 
480 

12.000 
24.000 

2.400 
900 

75 
150 
300 

'500 
0,25% 

din 
425 

Tar. št 7: 
. Za odločbe o kazni v prestopku o prekr- 

ških, za katere je pristojen okrajni sodnik        din 
za prekrške 250 

Tar. št. 8: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 

lokalih, če se za vstop ne pobira vstopnina: 
a) za glasbo na plesu, veselici in podobno 

(enkratna prireditev) 1.000 
b) če je glasba redno ob določenih dnevih. 

v tednu, od vsakokratnega primera 200 
Tar. št. 9: 
Za pse v mestu Lendavi: 
a) za pse čuvaje, letno 500 
b) za lovske pse, letno 1.000 
c) za luksuzne pse, letno 2.000 
Te takse so oproščeni psi varnostnih or- 

ganov. Za luksuzne pse je šteti vse tiste, ki 
niso priklenjeni na verigi. 

Tar. št. 10: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
a) za  vsak  avtomobil,  avtomobilski   pri- 

klopnik, avtobus in traktor vlačilec 2.000 
b) za vsako motorno kolo s priklopnikom 

ali brez njega 1.000 
Tar. št 11: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
'državnih uradih in zavodih, gospodarskih 
in drugih  organizacijah glede na vred- 
nost dela za katero se daje ponudba: 
za vrednost do     20.000 din 500 
za vrednost do   100.000 din 1.000 
za vrednost do   500.000 din 2.000 
za vrednost do 1,000.000 din   * 3.000 
pri vrednosti nad 1 milijon din 3.000 

+ 0.015% 
B. Prometni  davek 

9. člen 
Za  območje   okraja   Murska   Sobota   se 
predpisuje in pobira tale prometni davek: 

1. od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 
skih podjetjih in obratih od prodajne cene        5% 

2. od vstopnic za prireditve,, izvzemši kul- 
, turno-umetniške in  fizkulturne 5% 

3. od nakupa in prodaje nepremičnin, od 
stopenj, predpisanih z uredbo o tarifi pro- 
metnega davka 10% 

4. od klanja živine v mesnicah-klavnicah: din 
a) za vsako glavo živine 50 

b) za vsako glavo drobnice 30 

10. člen 
Ta odlok dobi veljavo z objavo v >Uradnem listu 

LRS<. 
St. 1-6206/5-53 
Murska Sobota, dne 20. avgusta 1953. 

Predsednik OLO: 
Stefan Sabjan 1. r. 
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10. 

Okrajni ljudski odbor Noro mesto je na podlagi 
2. odstavka 1?. člena in 64. 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) ter 
s 5. in 4. členom temeljnega zakona o prekrških na 
seji obeh zborov, dne 24. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

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, pa- 
zijo na čistočo, ne kvarijo lepote zunanjega lica 
naselij, ne delajo škode na javnih prostorih in ne 
ogrožajo ljudem zdravja. 

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. Prepovedano je: 
1. uporabljati zvočnike, radioaparate, gramofone 

in druga glasbila ali kakršne koli druge naprave 
tako, da se v veliki meri moti okolica; 

2. uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih motorna vozila, ki nimajo izpušne dušilke. 

3. člen 
Od 22. do 5. ure so prepovedana vsa dejanja, ki 

kakor koli motijo nočni mir. Izvzete so motnje, ki 
izvirajo iz kmetijskega ali 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 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno: 
a) v zvezi z rednimi cerkvenimi obredi enkrat 

z& posamezen obred in sme trajati, največ 1 minuto; 
b) zjutraj in opoldne sme trajati največ 1 minuto; 
c) pri pogrebih sme trajati največ 3 minute. 
Pritrkavanje z zvonovi ni dovoljeno. 

• Ce je nujno potrebno zaradi miru, kot na pri- 
mer v bližini javnih ustanov, sme tajništvo za notra- 
nje zadeve OLO na določenih krajih in ob določenem 
času predpisati nadaljnje omejitve zvonjenja. 

III. Varstvo mladine 

5. člen 
Mladina pod 16. letom starosti ne sme brez sprem- 

stva staršev ali drugih odraslih oseb: 
1. udeleževati se javnih prireditev, ki se kon- 

čajo po 22. uri; 
2. obiskovati gostiln in drugih podobnih lokalov; 
3. obiskovati kino predstav, ki se končajo po 

22. uri; 
4. javnih plesov se mladina pod 16. letom staro- 

sti sploh ne sme udeleževati, mladina med 16. in 18. 
letom pa samo v spremstvu staršev ali drugih od- 
raslih oseb, vendar ne po 22. uri. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so strožji. 

Zaradi prekrškov iz 1. odstavka tega člena se 
kaznujejo mladoletnik ali njegovi starši kakor tudi 
lastnik, zakupnik ali  uslužbenec obrata. 

IV. Varstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica naselij 

6. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo ljudem 

zdravje, nasprotujejo pravilom čistoče ali kazijo zu- 
nanjost strnjenih naselij, in sicer: 

1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

2. poškodovati, uničiti ali odstraniti posodo za 
odpadke, nameščeno na javnem prostoru; 

3. odlagati odpadke ali gnoj na mestih ki niso za 
to določena, posebno ob javnih cestah in poteh; 

4. odlagati odpadke na prostem, kjer so izpostav- 
ljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

5. spuščati odplake in gnojnico na javno pot ali 
v odprt cestni jarek; 

6. nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 
ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidovih, 
ograjah ali javnih lokalih; 

7. voditi pse v javne lokale. 

V. Varstvo družbene discipline 

' 7. čleD 
Vsak državljan se mora spodobno vesti na jav- 

nih prostorih in se izogibati dejanj, s katerimi se 
krši družbena disciplina in moti gibanje in delo ter 
razvedrilo sodržavljanov, ali dejanj, ki jih zavajajo 
v nedisciplino ali žalijo javno moralo. Prepove- 
dano je: 

1. izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osebe 
v javnih in zasebnih prostorih; 

2. peti nespodobne ali žaljive pesmi govoriti ne- 
spodobno, preklinjati, žaliti z nespodobnim vedenjem 
čut dostojnosti drugih, kazati nespodobne slike ali 
predmete; 

3. kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času; 

4. surovo pretepati živali ali jih preobremenje- 
vati in uporabljati za dela, ki jih zaradi bolezni, one- 
moglosti ali starosti ne zmorejo. • 

VI. Varstvo ljudi in premoženja 

8. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, s katerimi.se ogroža 

varnost ljudi oziroma premoženja, in sicer: 
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 jav- 
nega prostora; 

3. opustiti popravilo zgradb ali naprav, če ogro- 
žajo, varnost; 

4. poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelje stavb 
z brezobzirno vožnjo; 

5. zasipati ali drugače poškodovati vojaške 
obrambne objekte; 

6. z metanjem kamenja ali drugih predmetov 
ogrožati ljudem varnost; 
„    7. motiti  javne  shode,  zborovanja,  sestanke  ali 

druge javne prireditve; 
8. zadrževanje otrok pod 10 let starosti brez nad- 

zorstva na prometnih krajih, posebno ob cestah. 
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VII. Kazni 
9. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
3.000 din, kdor prekrši prepovedi ali dolžnosti na- 
štete v 2. členu (razen v 2. točki), v 3., 4., 5. členu, 
v 6. členu (razen v 1., 2., 6. in 7. točki) v 7. členu 
(razen v 2. točki) in v 8. členu. 

Za kršitev predpisa pod 8. točko 8. člena se 
kaznujejo osebe, ki jim je poverjena vzgoja ali nad- 
zorstvo nad otroki. 

10. člen 
Pripadniki ljudske milice smejo takoj na meätu 

od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku, izterjati de- 
narno kazen v znesku 50 din, za prekršitev določb 
iz 2. točke 2. člena in iz 1., 2., 6. in 7. točke 6. člena. 

VIII. Končne določbe 

11. člen 
Javni prostor je po tem odloku tisti prostor, ki 

se uporablja za javni promet, kakor tudi javnosti 
dostopen prostor.     _, 

12. 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 e 
posebnimi pravicami izdal samostojen odlok o jav- 
nem redu in miru. 

13. člen 
Ta odlok velja od osmega dne po objavi v urad- 

nem listu LRSc 
St. I.-9233/1-53 
Novo mesto, dne 24. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

3. člep 
Pouk v kmetijskih gospodarskih šolah je teore- 

tičen in praktičen ter je brezplačen. 

4. člen 
Voditelje šole in drugo učno osebje bo imenoval 

okrajni ljudski odbor Šoštanj na predlog sveta za 
prosveto in kulturo OLO Šoštanj. 

5. člen 
Prejemki učnega osebja ter stroški v zvezi z 

ustanovitvijo in vzdrževanjem šol gredo v breme pro- 
računa okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

6. člen 
Pedagoško vodstvo in nadzorstvo nad poukom 

splošnih predmetov bo opravljal svet za prosveto in 
kulturo, nad poukom strokovnih predmetov pa svet 
za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

7. člen 
Natančnejše določbe za izvajanje tega odloka, 

zlasti pa določbe o trajanju šolskega leta, o šolskem 
delu, predmetnikih, učnih načrtih, o obisku šole in 
izpitih bo predpisal svet za prosveto in kulturo OLO 
Šoštanj s sodelovanjem sveta za gospodarstvo OLO 
Šoštanj. 

8. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRSc 

St.  4173/1-53 
Šoštanj, dne 28. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
' Tone Ulrih 1. r. 

11. 
Na podlagi 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 2. 
Členom uredbe o kmetijskih gospodarskih šolah 
(Uradni list LRS, št. 17-87/51) je okrajni ljudski od- 
bor Šoštanj na predlog sveta za prosveto in kulturo 
OLO Šoštanj na skupni seji dne 28. novembra 1953 
izdal 

ODLOK 
o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol 

1. člen 
Da si pošolska kmečka mladina poglobi in raz- 

širi splošno izobrazbo in da se strokovno vsestransko 
vzgoji za delo v kmetijstvu, se ustanovijo dvoletne 
kmetijske in gospodarske šole v občinah: 

Velenje • sedežem v Velenju, 
Šoštanj s sedežem v Šoštanju, 
Šmartno ob Paki s sedežem v SmaTtnem ob Paki, 
Mozirje s sedežem v Mozirju, 
Rečica ob Savinji s sedežem v Rečici ob Savinji, 
Ljubno s sedežem v Ljubnem, 
Gornji grad s sedežem v Gornjem gradu, 
Nazarje s sedežem v Nazarjih. 

2. člen 
Sola se odpre, če se vpiše vanjo najmanj 25 učen- 

cev. V šolo se lahko vpiše kmečka moška mladina z 
dopolnjenim 17. letom in ženska kmečka mladina z 
dopolnjenim 16. letom. 

12. 

Na podlagi 14. in 27. točke 28. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin in 6. člena 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pisujejo takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, 
št. 19 — 118/53) ter po poprejšnji pritrditvi Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, 
je ljudski odbor mestne občine Ptuj nk seji 22. ok- 
tobra »1953 sprejel 

ODLOK 
o mestnih taksah in prometnem davku 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v mestni občini 
Ptuj še takse in prometni davek, ki so predpisani s 
tarifo v drugem dein tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek mestne 
občine Ptuj. Uporabiti se smejo samo za komunalne 
gradnje (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, 
za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavo- 
dov in komunalnih objektov), za graditev cest, mo- 
stov, in podobno. Način uporabe bo določen z mest- 
nim proračunom. 
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3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce taksni zavezanec teh taksnih znamk ne 
more nabaviti, plača takso v gotovini; uslužbenec, ki 
takso pobere, pa mora nabaviti lokalne taksne znam- 
ke in jih uničiti na spisu. Taksa se plača v gotovini 
v tistih primerih, kjer je s tarifo to predpisano. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse V gotovini. 

Prometni davek in turistična taksa se plačujeta 
y gotovini. 

4. 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 s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
rte 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). 

5. 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 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. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Ptuj. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajni- 
štvo za gospodarstvo ljudskega odbora mestne ob- 
čine Ptuj. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSt. 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št 1: 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudski odb • 
mestne občine Ptuj: din 
a) za vsako vlogo, razen pritožbe 20 
b) za vsako pritožbo 90 

Tar, št. 2: 
Za odločbe, ki jih izda ljudski odbor mest- 
ne občine Ptuj ali njegovi organi: 
a) za vsako odločbo, kolikor ni za posa- 

mezno  odločbo predpisano  drugače 75 
b) za   odločbe   o   podaljšanju  obratoval- 

nega časa, za vsak večer -   1.000 
c) za odločbe o dovoljenju priložnostnega 

točenja alkoholnih pijač 500 

Tar. št. 3: 
Za vsa potrdila, ki jih izda ljudski odbor 
mestne   občine   Ptuj   ali   njegovi   organi 
državljanom: 
a) kolikor ni drugače predpisano 50 

b) za potrdila o lastnini in zdravju živi- 
ne (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: din 
za drobnico od glave io 
za živino od glave 50 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora 
mestne občine Ptuj izven uradnih prosto- 
rov na zahtevo stranke, razen kadar gre 
za stanovanjske zadeve ali zadeve neznat- 
ne vrednosti: 
a) za pregled stavbišč ali prostora za na- 

prave 200 
b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 

prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
nad 20 prostorov 500 

,    c) za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnika 100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 
za gospodarsko delavnost, se plača: 

1. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
2. za   opravljanje  prostih  poklicev   (zdrav- 

• niki, inženirji itd,) 480 
3. za proizvodnjo umetnih mineralnih vod 4.800 
4. za gostinska podjetja in obrate: 

a) za restavracije in gostilne (ljudske ku- 
hinje), v katerih se ne točijo alkohol- 
ne pijače 4.800 

b) za restavracije s pijačo, kavarne, go- 
stilne  (krčme), bifeje in kleti 12.000 

c) za hotele 2.400 
č) za penzione in prenočišča              » 1.200 
d) za mlekarne  in  obrate, v  katerih   se 

točita samo kava in čaj 1.200 
5. za prevozništvo: 

a) za prevoz potnikov z avtobusi 1.200 
b) za prevoz potnikov z osebnimi avto- 

mobili (avtotaksi) 600 
Pripomba: Če opravlja ista gospodarska 

organizacija prevoze potnikov z avtobusi in 
avtomobili, plača celo takso iz točke a) in 
50% takse iz točke b). 

c) zà prevoz blaga (špedicije): 
s tovornimi avtomobili 2.400 
s konjsko vprego 720 

č) za"prevoz potnikov s konjsko vprrgo 240 
6. za dimnikarje 600 
7. za podjetja za čiščenje: 

a) greznic in kanalov 240 
b) za dezinfekcijo in desinsekcijo 480 

8. za  prodajo  monopolskih   predmetov na 
drobno 240 

9. za opravljanje bančnih poslov 7.200 
10. za informacijske urade 12.000 
11. za nepremičninske posredovalnice 12.000 
12. za kinematografe 2.400 
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13. za obrti i   din 
s stalnim sedežem 2.400 
brez stalnega sedeža 900 
Pripombe: 

1. Takse po tej tarifni številki se plačujejo 
za vsako poslovalnico (podružnico). 

2. Taksa se plača ob izdaji'odločbe. 

Tar. št. 6: 
Taksa za potrjevanje pogodb in drugih 
listin: 
a) za overitev vseh listin se plača: 

za prvo polo 37 
za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba: Ce se overi več izvodov iste 
listine, se za prvi izvod plača taksa po tej 
tar. št., za vsak nadaljnji izvod pa 37 din od 
izvoda ne glede na število strani. Če se overi 
samo podpis, se plača taksa 25 din za overi- 
tev podpisa ali pečata. Za overitev podpisa in 
pečata se plača samo ena taksa. 

b) za ocenitev premoženja 250 
c) za  vse  poslovne  knjige,  od  vsakega 

lista 2.50 
Pripomba: Ta taksa se ne plača za knji- 

ge, ki jih vodijo zasebniki izključno za po- 
trebe državne uprave. 

č) za kopirni načrt na zahtevo zasebnika 500 
d) za pogodbe: 

novo sklenjene po vrednosti: 
do 10.000 din 75 
od 10.000 do 50.000 din 150 
od 50.000 do 150.000 din 300 
od 150.000 do 250.000 din 200 
nad 250.000 din V«»/« 

din 
če je vrednost pogodbe neocenljiva 125 
za overitev podaljšanih pogodb se pla- 
ča 50°/o lakse, predpisane za overitev 
novo sklenjenih pogodb, 
za overitev pooblastila • 45 

Pripomba: Ta taksa se ne plača za overi- 
tev učne pogodbe po zakonu o učencih v go- 
spodarstvu. 

e) za heliografski načrt (črtež) s platna, 
od kvadratnega metra 100 

f) za prepise uradnih spisov ali doku- 
mentov, ki se opravijo v uradih LO 
MO Ptuj: 
če jih izvršijo zasebniki, od pole iz- 
virnika 10 
če jih izvrši organ LO MO Ptuj, od 
pole izvirnika                                                100 

Tar. št. 7t 
Za glasbo s plesom ali brez plesa v go- 
stinskih in podobnih javnih lokalih, Že se 
za vstop ne pobira vstopnina: 
a) kavarne in gostilne: 

če je glasba tri- ali večkrat tedensko, 
• v mesečnem znesku skupaj 500 

če je glasba dvakrat tedensko, v me-        * 
sečnem znesku vnaprej 400 

za enkratno glasbo 100 
če je glasba enkrat tedensko, v meseč- 
nem znesku vnaprej 200 

b) za glasbo na veselici s plesom din 500 
c) za glasbo na plesni prireditvi 500 

Pripomba: Za glasbo na prireditvah or- 
ganizacije Rdeči križ se ta taksa ne plača. 

Za plačilo lakse odgovarja prireditelj, ki 
je dolžan prireditev priglasiti notranji upravi 
OLO Ptuj. Takoj po prejemu dovoljenja, pred 
izvedbo glasbe, mora priglasitelj plačati takso 
vnaprej LO MO Ptuj. 

Tar. St. 8: 
Za uporabo pločnikov in drugih javnih 

prostorov: 
a) za stalno uporabo javnih prostorov od 

ms letno 100 
b) za sezonsko uporabo javnih prostorov 

— največ do 6 mesecev — za sezono 
od m' 50 

c) obrtniki brez stalne poslovalnice (či- 
stilci čevljev, brusači in pod.) letno, ne 
glede na površino 2.000 

č) za kioske letno, ne glede na površino     4.000 
d) cirkusi in podobna zabavišča, ki se 

občasno mude v mestu Ptuju, od m' 
površine glede na čas: 
do 5 dni nastopanja, dnevno 20 
od 5 do 10 dni nastopanja, dnevno 15 
od 10 do 20  dni   nastopanja,   dnevno 10 
nad 20 dni nastopanja, dnevno 10 

e) za postavitev stojnic izven sejmišča in 
tržnih prostorov ob sejmskih dneh 200 

f) za postavitev stojnice in peči za pe- 
čenje kostanjev, za eno sezono 500 

Pripombe: 
1. Taksni zavezanci so gospodarske organi- 

zacije in obrtniki ter drugi' poslovale!, ki 
uporabljajo javni prostor. 

2. Taksa pod a), b), c), č), d) in f) se plača 
ob izdaji odločbe o uporabi javnega pro- 
stora, takso pod e) pa pobere finančni 
organ LO MO Ptuj po svojem izvršitelju 
na kraju samem proti izročitvi vrednost- 
nega bloka. 
Tar. št. 9: 
Za'izobešanje firm se plača letno po veli- 

kosti napisne deske: 
do pol m* 400 
od pol do 1 m' 800 
od 1 do 4 m' 1.500 
nad 4 m* 2.500 

Pripomba: 
1. Taksni zavezanec je lastnik firme, ki 

mora plačati takso najpozneje po 15 dneh 
po izobešenju firme oziroma vsako na- 
daljnje leto najpozneje do 15. januarja. 

2. Taksa se plača za celo leto (od 1. ja- 
nuarja do 31. decembra), če je firma 
izobešena v prvem polletju, če .pa je 
izobešena v drugem polletju, se plača 
taksa v polovičnem znesku. 

3. Za premestitev firme zaradi preselitve 
obratovalnice se ne plača taksa. 

4. Taksa po tej tar. številki se plača v go- 
tovini pri finančnem organu LO MO Ptuj. 
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5. Za firme, ki so na dan objave tega od- 
loka že izobešene, }'" rok za priglasitev 
in plačilo 30 dni po dnevu objave tega 
odloka v »Uradnem listu LRS«. 

Tar. št. 10: 
Za reklame, ki se zaradi materialne ko- 

risti obesijo ali kako drugače pritrdijo, napi- 
šejo ali naslikajo na zidove ali v notranjosti 
javnih lokalov, na ograjah, v izložbenih oknih 
in pod., se plača taksa, ki znaša glede na 
velikost reklame letno: din 

do pol ma 400 
od pol do 1 m' 800 
od 1 do 4 m2 1.500 
nad 4 m' 2.500 

Pripomba: 
i. Glede taksnega zavezanca in načina pla- 

čila veljajo ustrezno pripombe št. 1, 2 in 
4 k tar. št. 10. 

2. Za premestitev reklame se plača taksa 
kakor za novo reklamo. 

3. Za plačilo takse je odgovoren tisti, ki 
obesi ali pritrdi reklamo na javnem pro- 
storu. Če ne bi bilo mogoče ugotoviti 
tistega, ki je obesil ali pritrdil reklamo, 
odgovarja za plačilo tisti, v čigar korist 
je bila reklama izdana. 

4. Podjetja, ki plakatirajo, morajo predlo- 
žiti tajništvu za gospodarstvo obračun o 
skupnem številu objav ter o vsoti pla- 
čane takse do 5. v mesecu za nazaj. 

5. Vsi drugi, ki ne. uporabljajo zavodov za 
plakatiranje, temveč sami oskrbujejo ob- 
javo reklam, morajo pred objavo rekla- 
me predložiti tajništvu za gospodarstvo 
podatke o številu, velikosti reklamnih 
izvodov z obračunom o že .plačani taksi. 

6. Taksa po tej tarifni številki se ne plača 
za kulturno-umetniške predstave, za šol- 
ske telovadne nastope, akademije in pri- 
reditve množičnih organizacij. 

Tar. št. 11: 
Za  pse v mestu Ptuju se plača letna  taksa: 
za pse čuvaje na verigi se ne plača taksa. 
za lovske pse 100 
za luksuzne pse • 1.000 

Pripomba: 
1. Taksa po tej tar. številki se ne plačuje 

za uradne pse varnostnih organov. 
2. Kot luksuzni psi se štejejo psi, ki jih 

„ lastniki imajo v stanovanjih — razen lov- 
skih psov — in ki se očitno ne uporab- 
ljajo za čuvanje dvorišč in osamljenih, 
zgradb, kakor tudi vsak drug in nadaljnji 
pes pri majhnem dvorišču oz. osamljeni 
zgradbi, ki  jo  lahko  čuva  en  sam pes. 

3. Za pse do starosti 6 mesecev se taksa 
ne plačuje. 

4. Glede taksnega zavezanca in načina pla- 
čila veljajo ustrezno pripombe št. 1, 2, 3 
in 4 tar. št. 10 s pristavkom, da se last- 
niku psa ob plačilu izda kovinska pasja 
znamka z vtisnjeno letnico in LO MO 
Ptuj. Takso pobere odsek za kmetijstvo 
In gozdarstvo pri tajništvu za gospodar- 
stvo LO MO Ptuj. 

Tar. št. 12: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah glede na vrednost dela, 
za katero se daje ponudba: 

do   20.000 din 
od   20.000 do 100.O0O din 
od 100.000 do 500.000 din 
od 500.000 do 1 milijona din 
nad 1 milijon din poleg 3.000 din se 0,015% 
od presežka preko 1 milijona. 
Pripomba: 
Takso po tej tar. številki pobere organ, 

ki je razpisal ofertalne licitacije. 
V 3 dneh po licitaciji mora ta organ pred- 

ložiti obračun o pobranih taksah. 

Tar. št. 13: 
Za dovoljenja za: 
kopanje peska in gramoza 
za kopanje kamenja in zemlje 
za žganje apna 

B. Turistična   taksa 
Tar. št. 14: 
Taksa za osebe, ki se mudijo v mestu 

Ptuju kot turisti, od postelje: 
v glavni sezoni 
pred sezono in po nji 
Pripomba: Taksa se plača samo za po- 

stelje, ki se dajo turistom proti plačilu na 
razpolago za prenočevanje v hotelih, preno- 
čiščih in pri zasebnikih ter se računa od 
vsake nočnine. 

Turistična taksa se plača v gotovini in 
jo hoteli, prenočišča in zasebniki odvajajo 
LO MO Ptuj do vsakega 5. v mesecu za pre- 
tekli mesec. 

GPrometni   davek 
Tar. št. 15:     - 
Gostinska podjetja in obrati plačajo: 
a) od potrošnje alkoholnih pijač od pro- 

dajne cene 
b) za naprave za igre letno: • 

od kegljišča 
od vsakega biljarda 
od zavitka igralnih kart 

Za plačilo prometnega davka so odgovor- 
na gostinska podjetja in obrati. 

Gostinska podjetja morajo na poziv taj- 
ništva za gospodarstvo LO MO Ptuj v času 
od 1. januarja do 31. januarja vsakega leta 
priglasiti vse vrste in število iger ter plačati 
prometni davek. 

Če gostinski obrat med letom nabavi ali 
postavi nova igralna sredstva, mora to v 
5 dneh naznaniti tajništvu LO MO in plačati 
prometni davek. 

To ne velja za igralna sredstva, ki se 
nabavijo namesto izločenih igralnih sredstev, 
za katere je bil v istem letu že plačan pro- 
metni davek. 

Tar. žt. 16: 

Prireditelji prireditev, h katerim je vstop 
dovoljen za vstopnino, plačajo od pobrane 
vstopnine: 

din 
500 

1.000 
2.000 
3.000 

1.000 
1.000 
1.000 

10 
5 

4% 
din 
1.000 
1.000 
300 
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a) kinematografi 5% 
b) za športne in fizkulturne prireditve 2% 
c) za modne in druge revije 5% 
č) za artistične prireditve 5% 
d) cirkusi in  druga zabavišča   (vrtiljaki) 5% 

Če cirkusi in druga zabavišča, ki ne po- 
birajo določene vstopnine proti vstopnici ali 
bi se višina vstopnine brez velike težave ne 
mogla dognati, plačajo za vsak dan izvajanja 
v stalnem kraju prometni davek v višini 5% 
od pobrane vstopnine, kakor jo določi LO MO 
Ptuj po prostem preudarku. 

Pripomba: 
1. Taksa po tej tar. številki se ne plača za 

kulturno-umetniške predstave, za šolske 
telovadne nastope in akademije množič- 
nih organizacij. 

2. Pri izračunavanju prometnega davka se 
morajo zneski od 0,51 din zaokrožiti na 
polni dinar, zneski do 0,50 din pa se ne 
upoštevajo. Z uveljavitvijo te zaokrožitve 
znaša prometni davek pri: din 
vstopnici s ceno 11 do   30 din 1 

31 do   50 din 2 
51 do   70 din 3 
71 do   90 din 4 
91 do 110 din 5 

nad 110,din 6 

Prometni    davek   se   plača    ob   nabavi 
vstopnic. 

3. Če je na prireditvi, za katero se plača 
davek od prometa proizvodov po tej tar. 
številki, glasba, se za glasbo ne plača po- 
sebna taksa po tar. št. 8. 

Tar. št. 17: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača prometni davek v višini 10% od sto- 
penj, ki jih predpisuje uredba o tarifi pro- 
metnega   davka (Uradni list FLRJ, št. 1/1-1953). 

Prometni davek odmerjajo in pobirajo 
organi, pristojni za odmero in pobiranje pro- 
metnega davka po navedeni tarifi. 

Tar. št. 18: 
Od klanja živine plača gospodarska or- 

ganizacija ali oseba, za katero se zakol 
izvrši : 

a) za vsako glavo živine 50 
b) za vsako glavp drobnice 20 

Prometni davek pobira mestna klavnica 
Ptuj in ga odvaja LO MO Ptuj 15. in 1. dne 
v mesecu za nazaj. 

Tar. št 19: 
Za nameščene svetlobne in neonske raz- 

svetljave   oz. reklame se plača za vsako leto po        500 

Pripomba: 
1. Če je firma obsežena v svetlobni neon- 

ski reklami in nima gospodarska organi- 
zacija ali poslovalnica izobešene druge 
firme, se plača samo davek od prometa 
proizvodov po tej tar. Številki. 

2. Glede plačila tega prometnega davka se 
ustrezno uporabljajo pripombe št. 1 in 2 
k tar. št. 10. 

3. Za med letom inštalirano neonsko rekla- 
mo morajo imetniki plačati takso v treh 
dneh po izvršeni montaži. Za svetlobne in 
neonske reklame, ki so na dan objave 
tega odloka že izobešene, je rok za pri- 
glasitev in plačilo 30 dni po objavi tega 
odloka v »Uradnem listu LRSc 

< 
Tar. št. 20: 
Od reklam v kinematografih se plača mestni pro- 

metni davek v višini do 5% od cene za objavo 
reklame. 

Pripombe: 
1. Davek po  tej  tar. številki odvaja  uprava kina 

mesečno do vsakega 5. za pretekli mesec. 
2. Za obvestila državnih organov in družbenih or- 

ganizacij za uradne objave se ta davek ne plača. 

Tar. št. 21: 
Od oglasov v dnevnem tisku in periodičnih pu- 

blikacijah se plača mestni prometni davek v višini 
5% od cene za objavo oglasa. 

• Pojasnilo: Prometnega davka po tej tarifni 
številki so oproščene uradne objave državnih orga- 
nov in predračunskih zavodov ter družbene orga- 
nizacije. 

Tar. št 22: 
Od loterij in drugih iger na srečo, ki se pri- 

rede v mestu Ptuju, plača prireditelj 5% od vred- 
nosti izdanih srečk oziroma vplačanih vložkov s 
omejitvijo, da ta davek skupno z odstotkom, ki te 
predpiše prireditelju po uredbi o loterijah v korist 
proračuna, ne sme znašati več kakor 25% od izda- 
nih srečk oziroma vplačanih vložkov. 

Prometni, davek po tej tar. številki se ne plača 
od 'oterij in drugih iger na srečo, ki jih priredijo 
družbene organizacije, če je dobiček prireditve na- 
menjen za zdravstvene, socialne an druge dobrodelne 
namene. 

St. 1/1-855/4-53 
Ptuj, dne 22. oktobra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec ], t. 

13. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na predlog 
sveta za gospodarstvo občine Tržič in na podlagi dru- 
gega odstavka 23. člena, 26. in 8. točke 65. člena «a- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19/1952) v zvezi z določbami uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo mest- 
ne takse in prometni daivek (Uradni list FLRJ, ït. 
19/1953) na soji dne 4. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi mestnih taks in prometnega davka na 

območju mestne občine Tržič 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Na območju mestne občine Tržič se poleg taks in 

prometnega davka, ki se plačuje po veljavnih, pred- 
pisih, pobirajo še takse in prometni davek, ki so pred- 
pisani s tarifo v drugem delu tega odloka. 



Stran 22 URADNI LIST Štev. i — U. I. 1954 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega odloka, so proračunski dohodek mestnega 
proračuna. Uporabiti se smejo samo za komunalne 
gradnje [za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih 
hiš, zdravstvenih, prosvetnih ustanov in drugih za- 
vodov ter komunalnih objektov), za graditev cest, 
mostov in pedobno. Način uporabe bo določen z mest- 
nim proračunom. 

3. člen 

Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Če stranka teh 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 in mora o teh dohodkih vo- 
diti mestna uprava za dohodke posebno evidenco za 
vsako vrsto takse posebej. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. 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 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 do držav, s katerimi obstoji o tem 
reciprociteta. 

5. 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 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. 

6. člen 

Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Tržič. Za izvrševanje tejra odloka skrbi taj- 
ništvo sveta za gospodarstvo mestne občine Tržič. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

2. DEL: TARIFA 

A. T a k s e 
Tar. št. 1: din 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudski odbor 

nestne občine 20 
.   Tar. št. 2: 

Za vse pritožbe, ki se naslovijo na ljudski 
odbor mestne občine 90 

Tar. št 3: 
Za vse odločbe, ki jih izda LO MO Tržič 75 
Tar. št. 4: 
Za odločbo, s katero se podaljša obrato- 

valni čas v gostinskih obratih za eno noč 50 

Tar. št. 5: 
Za vsii potrdila, ki jih izda LO MO Tržič.      din 

(razen za živinske potne liste) 5 

Tar. št. 6: 

Za odhod uslužbenca LO MO Tržič izven 
uradnih prostorov na zahtevo stranke (tar. 
št. 46—48 zakona o taksah), razen kadar gre 
za stanovanjske zadeve ali zadeve neznatne 
vrednosti: 
1. za pregled stavbišč ali prostorov za naprave        200 
2. za pregled vse zgradbe ali posameznih pro- 

storov, da bi se izdalo uporabno dovoljenje: 
do pet prostorov 100 
od šest do dvajset prostorov 200 
nad dvajset prostorov 500 

3. za  vsako  pot  uslužbencev  izven   uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede 
na število uslužbencev 100 

Tar. št. 7: 

Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 
nja za gospodarske delavnosti (tar. št. 18 in 
19 zakona o taksah) se plača: 

za odločbo, s katero se daje pooblastitev: 

1. za kočijaže enovprežnike 720 
2. za gostinska podjetja: 

a) restavracije    z    alkoholnimi    pijačami, 
gostilne, kavarne, krčme, bifeje in vin- 
ske kleti . 4.800 

b) za hotele 2.400 

c) za penzione, gostišča in prenočišča 1.200 

č) za bare                                                           48.000 

d) za mlekšrne in podjetja, v katerih se 
toči samo čaj in kava 1.200 

3. za avtobusna podjetja 1.200 

a) za avtotaksna podjetja 600 

b) za kočijaška podjetja 240 

4. za dimnikarska podjetja 240 

5. za starinarnice 72Q 
6. za otvoritev, prenos ali oddajo v najem 

lekarne ali  drogerije 1.200 
7. za prodajalne monopolskih predmetov na 

drobno 240 
8. za proizvajanje električne energije 480 
9. za opravljanje bančnih in menjalnih zadev     7.200 

10. za potniške in turistične agencije 3.600 
11. za posredovalnice za nakup in prodajo ne- 

premičnin 12.000 
12. za kinematografe 2.400 

13. za opravljanje tovarniške proizvodnje          24.000 
14. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) z nestalnim sedežem 900 

Pripomba: Za dovolitev otvoritve pomož- 
nega lokala se plača enaka taksa kot za glav- 
ni lokal. Taksa iz te tarifne številke se plača 
po številu ttrok, ki jih obsega izdano dovolje- 
nje. 
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Tar. št. 8: 
a) za potrjevanje pogodb in drugih listin: '    din 
za prvo polo 35 
za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba: Ce se potrdi več izvodov iste 
lutine, se za prvi izvod plača taksa po tej ta- 
rifni številki, za vsak nadaljnji izvod pa po 
35 din od vsakega izvoda, ne glede na število 
strani. 

Če se potrdi samo podpis, se plača taksa 25 
za potrditev vsakega podpisa ali pečata. 

Za podpis In pečat' se plača skupno samo 
ena taksa. 

a) za overitev  cenitve posestva se plača        250 
b) za overitev poslovnih knjig (trgovin- 

skih, bančnih in podobnih) se plača od 
vsakega lista po 2,50 

Pripomba: Te takse so oproščene knjige, 
ki jih vodijo zasebniki izključno za potrebe 
državne administracije. 

č) za potrditev načrta, če to zahteva za- 
sebnik 500 

b) za prepise uradnih aktov ali listin, ki 
se napravijo v državnih uradih: 

če jih prepišejo zasebniki sami, od vsake 
pole izvirnika po 10 
če jih prepiše LO MO Tržič, se plača od 
vsake polpole izvirnika 50 

Tar. «t. 9t 
Za stalno glasbo v javnih lokalih ( v ka- 

varnah, gostilnah In podobnih lokalih) ter za 
glasbo na prostem, kjer je vstop splošno do- 
voljen brez vstopnine, se plača mesečno 2.000 

Ce igra godba občasno in se ne pobira 
vstopnina, se plača za vsak primer dnevno 200 

Za glasbo v barih in nočnih lokalih, kjer 
se pobira vstopnina, se plača za vsako noč 300 

Za glasbo na veselicah, kjer se ne pobira 
vstopnina, se plača za dan 300 

Pripomba: Takse po tej tarifni številki 
te ne plačajo, če se pobira vstopnina, v takem 
primeru se plača samo prometni davek od 
vstopnine. 

Tar. št. 10: 
Za uporabo pločnika pred poslovnimi 

prostori od m* vsako leto 300 
Za uporabo javnih prostorov za postavi- 

tev kioskov, letno po 4.000 
Za uporabo javnih prostorov za postavitev 

stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusoT In po- 
dobno, za vsak m* za vsak dan 30 

Tar. št. ti* 
Za pse v mestih: 
za vsakega psa na območju mestne ob- 

čine Tržič: 
za psa čuvaja, letno po 100 
za lovskega psa, letno po 200 
za luksuznega psa, letno po 2.000 

Pripomba: Taksa se plača za vsakega 
Psa, ne oziraje se na starost. Čuvaj je pes, 

ki čuva samotno domačijo. Samotna domačija 
je le takšna, ki je vsaj 50 metrov oddaljena 
od drugih hiš. Ena domačija more imeti samo 
enega psa čuvaja. Takse za pse ne plačajo 
varnostni organi (Ljudska milica), če se upo- 
rabljajo psi za službene namene. 

Tar. št. 12: 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 

kamenja in žganega apna se plača: 
a) za kopanje peska 
b) za kopanje gramoza 
c) za kopanje kamenja 
č) za žganje apna 

B. Prometni davek 
Tar. št. i: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih obratih od prodajne cene 

Tar. št. 2: 
Od vstopnic za kinematografske pred- 

stave in za fizkulturne in druge prireditve 
od cene vstopnic 

Pripomba: Ta prometni davek se pobira 
tudi od vstopnic za veselice, vrtiljake, cirku- 
ške predstave, modne revije, artistične nasto- 
pe in podobno. 

, Davek se pobira tudi od vstopnic na take 
prireditve, ki niso zavezane prometnemu dav- 
ku po tarifi prometnega davka, pobira pa se 
davek na enak način, kot je predpisan s pri- 
pombo k tarifni številki 1 del B »Storitve« 
TPD. 

Od kulturno umetniških- prireditev se ta 
davek ne plača. O tem, katera prireditev je 
kulturno-umetmška, odločajo predsednik ozi- 
roma podpredsednika LO MO Tržič, ako bi 
prireditev že sama na sebi pismeno ne doka- 
zovala, da je kulturno-umetniška. 

Za glasbo na taki prireditvi, kjer se po- 
bira vstopnina, se ne pobere še posebej mest- 
na tak|a. 

Tar. Št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin: 10% 

od stopenj, ki so predpisane z uredbo o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1/53).' 

Tar. Št. 4: 
Od klanja živine: 
a) za viako glavo živine 
b) za vsako glavo drobnice 

Tar. št 5» 
Od loterij in drugih iger na srečo, od 

vrednosti izdanih srečk 

Pripomba: 
a) Prireditelji morajo predložiti igralni 

načrt in srečke upravi za dohodke LO MO 
Tržič zaradi Žigosanja:in plačila davka, pre- 
den dajo srečke v promet. 

b) Prometni davek po tèj tar.. številki 
skupno z odstotkom, ki se predpiše priredi- 

din 
2.000 
1.000 
1.500 
2.000 

5% 

5% 

35 
12 

10% 
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telju po 5. členu uredbe o loterijah in drugih 
iger Qa srečo (Uradni list FLRJ, št. 4/53), ne 
srne presegati 25 % od vrednosti izdanih srečk 
oziroma vplačanih vložkov. 

Tar. št. 6: 
Od najemnin in zakupnin se plačuje na 

zvezno tarifo po tar. št. 3 B tarife, Uradni list 
FLRJ, št. 1-1/1952 100% 

Tar. št. 7: 
Od vsakega balinišča in kegljišča v go- 

stinskih in podobnih prostorih, kjer se igra za      din 
denar ali vrednosti, se plača letno 2.000 

St. 86-878/21 
Tržič, dne 6. oktobra 1953. 

Predsednik LO MO: * 
Lovro Cerar 1. r. 

14. 
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) je občinski ljudski odbor Pragersko na 9. 
redni seji dne 15. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti občine Pragersko, ki obsega vzhodni del naselja 
Pragersko in celotno naselje Stari log, ker je prenehal 
mandat odborniku Kasjaku Dragi, učiteljici, Pragersko 
št. 95, ki je bila izvoljena v tej volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 14. februarja 1954 ob 

7. uri. 
III 

Ta odlok se objavi v »Uradnem list LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

St. 823/1-53 
Pragersko, dne 15. decembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan Maver 1. r. 

15. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov je občinski ljudski odbor Vi- 
dem-Dobrepolje po sklepu 8. seje ljudskega odbora 
z dne 8. decembra 1953 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v' I. volilni 

enoti za volitve v občinski ljudski odbor Videm-Dc- 
brepolje. 

2. člen 
Ker se je odbornik občinskega ljudskega odbora 

Videm-Dobrepolje za 1. volilno enoto Valjavec Niko- 

laj zaradi premestitve na novo službeno mesto v Tur- 
jak odpovedal mandatu, mu je mandat po sklepu ob- 
činskega ljudskega odbora prenehal. 

3. člen 
Nadomestne volitve za 1. volilno enoto, ki obsega 

vas Videm, bodo v nedeljo dne 7. februarja 1954. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

občinski običajni način ter v sami 1. volilni enoti 
Videm. 

St. 552/3-53 
Videm-Dobrepolje, dne 7. decembra 1953. 

Za predsednika Obč. LO: 
Dušan Kavčič 1. r. 

16. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona ò volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRŠ, št. 31/53) 1er 
na podlagi sklepa občinskega ljudskega odbora Kozje 
z dne 24. decembra 1953 izdajamo 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

5t. Vu, ki obsega naselje Buče, ker je odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora Lojenu Jožku prenehal 
mandat. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 31. januarja 1954. 

3. člen 
Odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in v na- 

selju Buče. 
Kozje dne 24. decembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Rupret 1. r. 

17. 
Občinski ljudski odbor na Tišini je na 16. redni 

seji dne 22. XII. 1953 na podlagi 20. in 117. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o volit- 
vah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Urad- 
ni list LRS, št. 19/1952) spfejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 9, ki obsegajo celo vas Gederovci, ker je prenehal 
mandat Edšidu Alojzu, odborniku občinskega ljud- 
skega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 9. 
St. Pov 128-53 
Tišina, dne 24. decembra 1933. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojz Činč 1. r. 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto X V LJUBLJANI, dne 21. januarja 1954 Številka 2 
VSEBINA: 

4. Uredba o ustanovitvi okrajnega sodišča v Skofjl Loki ter 
o njegovi krajevni pristojnosti. 

5. Uredba o razveljavitvi uredbe Narodne vlade Slovenije 
o obveznem pošiljanju tiskanih strani. 

6. Odredba o prenosu opravil na okrajno sodišče v Skofji 
Loki. 

Odloki ljudskih odborov: i 
18. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o delitvi sklada 

za vzdrževanje his na območju mesta  LJubljane. 
M. Odlok o obveznem fluorograllranju prebivalstva na ob- 

močju mesta Celje. 
Se. Odlok o obvezni tuberkullnizacijl goveje živine v okraju 

Gorica. 
*1. Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v okraju 

Kranj. * 
*2. Odlok o določitvi paväalnega povračila stroškov za služ- 

bena potovanja v okraju Kranj. 
2j. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti et. 12 

okraja Kranj. 
Î4. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti 4t. H 

okraja Kranj. 
Î5. Odlok o razpisu nadomestnih "volitev v volilni enoti št. 34 

okraja Kranj. 
M. Odlok o spremembi odloka o delitvi sklada za vzdrževa- 

nje hiS v okraju Krško. 

27. Odlok o II. dodatnem proračunu mesta Maribora. 
28. Odlok o formiranju sklada za  kreditiranje gospodarskih 

investicij mesta Maribora za 1. 1953. 
29. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 28. In 41. volilni 

enoti mesta Maribora. 
30. Odlok o pobiranju povprečne skočnlne ter o vzdrževanju 

plemenskih bikov v okraju Maribor okolica. 
31. Odlok  o  nadzoru  nad   proizvodnjo  in  prometom  trsnlh 

sadik In sadik sadnega drevja v okraju Maribor okolica. 
33. Odlok o dopolnitvi j>dloka o določitvi visine dnevnic za 

službena potovanja v okraju Maribor okolica. 
33. Odlok, o spremembi in dopolnitvi odloka o obratovalnem 

času gospodarskih podjetij v okraju Šoštanj. 
34. Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev  v  volilnih enotah 

št. 20, 39 in 44. okraja Novo mesto. 
33. 'Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 10.  volilni enoti 

mesta   Kranj. 
38. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 16. volilni enoti 

mesta  Trbovlje. 
37. Odlok  o  razpisu  nadomestnih  volitev  v  občini Križevci 

pri Ljutomeru. 
38. Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev  v  občini  Srednja 

(Maribor okolica). 
39. Odlok o razpisu nadomestnih volitev Y občini TiJln*. 

Na podlagi 43. člena zakona o ureditvi ljudskih 
sodišč (Uradni list FLRJ, št. 51-349/46) v zvezi z 11. 
členom zakona za izvršitev ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije (Uradni liât LRS, žt. 3- 
H/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na 
predlog državnega sekretarja za pravosodno upravo 
LRS 

UREDBO 
o ustanovitvi okrajnega sodišča v Škof j i Loki ter o 

njegovi krajevni pristojnosti 

1. člen 
Ustanovi se okrajno sodišče v Škof ji Loki. 

2. člen 
Okrajno sodišče v Skofji Loki spada v območje 

«krožnega sodišča v Ljubljani. Njegova krajevna 
pristojnost obsega tele občine iz okraja Kranj: Go- 
renja vas, Poljane, Sovodenj, Selce, Skofja Loka, Zali 
log, Zminec, Železniki, Ziri in Zabnica — izvzemši 
*• o. Bitnje. Te občine se izvzamejo iz krajevne pri- 
stojnosti okrajnega sodišča v Kranju. Katastrska ob- 
čina Bitnje (Spodnje Bitnje, Srednje Bitnje in Zgor- 
aJe Bitnje) ostane še nadalje v območju okrajnega 
sodišča v Kranju. 

3. člen 
Državni sekretar za pravosodno upravo LRS do- 

loči, kdaj prične poslovati okrajno sodišče v Škofji 
Loki in izda natančnejše predpise za izvedbo te 
uredbe. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v  »Uradnem 

listu LRSc 
St. U-2/54 
Ljubljana, dne 14. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. t. 

5. 
Na podlagi 14. člena uredbe o obveznem pošilja- 

nju tiskov' (Uradni lût FLRJ, št. 27-216/53) izxlaja Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
o razveljavitvi uredbe Narodne vlade Slovenije o 

obveznem pošiljanju tiskanih stvari 

1. člen 
Uredba Narodne vlade Slovenije o obveznem po- 

šiljanju tiskanih stvari, objavljena v Uradnem listu 
Slovenskega narodno osvobodilnega sveta in Narodne 
vlade Slovenije št. 45-317/45, se razveljavi. 

2. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1954.   , 
St.U-1/54. 
Ljubljana, dne 16. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Na podlagi 3. člena uredbe o ustanovitvi okraj- 
nega sodišča v Skofji Loki ter o njegovi pristojnosti 
z dne 14. januarja 1954 (Uradni list LRS, št. 2-5/54) 
izdajam 

ODREDBO 
o prenosn opravil na okrajno sodišče v Skofji Loki 

1 
Okrajno sodišče v Skofji Loki začne poslovati 

dne 1." februarja 1954. 
2 

Okrajno sodišče v Kranju obravnava in dokonča 
vse,civilne in kazenske zadeve iz svoje dosedanje 
pristojnosti, če je o njih do 1. II. 1954 že bila razpi- 
sana obravnava oziroma narok. Vse druge nedokon- 
čane zadeve odstcpi okrajnemu sodišču v Skofji Loki, 

. če je to pristojno za njih rešitev glede na novo pri- 
stojnost obeh sodišč. 

3 
Okrajno  sodišče v   Skofji • Loki  naj   prevzame 

zemljiške knjige in mape za tiste katastrske občine, 

ki leže na njegovem območju. Če je katastrska obči- 
na deljena, prevzame zemljiško knjigo in mape za to 
katastrko občino tisto sodišče, v katerega območju 
leži večji del te katastrske občine. To sodišče vodi 
zemljiško knjigo za to katastrsko občino vse dotlej, 
dokler ne bo delitev izvedena v zemljiški knjigi. Zbir- 
ke listin ostanejo pri sodišču dosedanje krajevne pri- 
stojnosti. 

4 
Prenos opravil po tej odredbi mora biti končan 

do 15. II. 1954.   • 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc. 

St. Org 155/51-136 
Ljubljana, dne 14. januarja 1954. 

Za državnega sekretarja 
za pravosodno upravo LRS 

državni podsekretar: 
Dr. Kostja Konvalînkn 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
18. 19. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 9. točke 65. čle- 
na zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
v zvezi s predpisi uredbe o delitvi sklada za vzdrže- 
vanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12/53) izdaja mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane po predlogu 
sveta za komunalne in gradbene zadeve MLO in po 
sklepu VIL seje mestnega zbora in III. seje zbora pro- 
izvajalcev z dne 28. decembra 1953 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o delitvi sklada za 
vzdrževanje hiš In o postopku za črpanje in uporabo 

teh sredstev z dne 24. aprila 1953 

1. člen 
V odloku o delitvi sklada za vzdrževanje hiš in 

o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev se 
2. člen spremeni in glasi: 

N 

Od sredstev vplačanih v sklad za vzdrževanje 
hiš se sme porabiti 75 % za vzdrževanje hiš, od ka- 
terih izvirajo vplačani prispevki, ostalih 25 % pa upo- 
rabijo mestni ljudski odbor oziroma občinski ljudski 
odbori za vzdrževanje in graditev stanovanjskih hiš 
na svojem območju in za kritje režijskih stroškov. 

i 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, 
Tajn. št. 2801/53. 
Ljubljana, dne.28.decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modle l.r. 

Na podlagi 25. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-W/52) 
ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-438/51) je mestni ljudski odbor Celje 
na slkupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 19. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva na območju mesta Celja 
1. člen 

Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 
izvede obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev •• 
območju mesta Celja (ožje mestno območje) in obči- 
ne Store, 9kof ja vas in Šmartno v Rožni dolini, starih 
nad 15 let. 

2. člen 
Fluorografiranje bo brezplačno in gredo stroški 

zanj v breme proračuna mesta Celje. 
3. člen 

Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
MLO Celje se pooblašča, da izda navodila, odredbe in 
druge ukrepe za izvršitev tega odloka ter da določi 
tudi čas rentgenskega slikanja. 

4. Člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor se ne udeleži fluorografiraja, čeprav je k 
temu obvezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje Iz- 
vrševanje ukrepov na podlagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je spre- 

jel mestni ljudski odbor Celje, objavi pa se na kra- 
jevno običajni način in v »Uradnem listu LRS«. 

St 8420/53-6 
Celje, dne 19. novembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 
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20. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in zadnje- 
ga odstavka 64. člena zakona o okrajniK ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi z določbami 
pravilnika o zatiranju in preprečevanju živalskih 
kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 51/49) je okrajni 
ljudski odbor Gorica, da se prepreči in zatre tuber- 
kuloza živine ter zavaruje ljudsko zdravje, na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
20. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o obvezni tuberkulinizaciji goveje živine na območja 

okrajnega ljudskega odbora Gorica 
u 

1. člen 
Da se.izloči tuberkulozna goveja živina, se mora 

v okraju Gorica preiskati glede na tuberkulozo in 
tuberkulinizirati vsa goveja živina, stara nad 4 me- 
sece, 

Pregled in cepljenje goveje živine opravijo pri- 
stojni področni veterinarji ob sodelovanju občinskih 
ljudskih odborov. 

2. člen 
Pregled in tuberkulinizacijo morajo veterinarji 

opravljati v skladu z najnovejšimi ugotovitvami vete- 
rinarske znanosti in po navodilih strokovno nadreje- 
nega organa. 

3. člen 
Živina, pri kateri se ob drugem pregledu ugotovi, 

da je okužena s tuberkulozo, se mora vidno zazna- 
movati s preluknjanjem levega uhlja. 

4. člen 
Veterinarji, ki opravljajo tuberkulinizacijo, mo- 

rajo živinorejcem svetovati in obrazložiti nadaljnje 
ukrepe s tuberkuloznimi živalmi. 

5. člen 
Bolno govojo živino na smejo lastniki pripuščati 

ali odtujiti, razen za zakol. 
Mleko bolne živine se ne sme prodajati; za do- 

mačo uporabo pa se inora prekuhati. 
Občinski ljudski odbori smejo izdati bolni živini 

živinski potni list le, če je namenjena z- zakol. 

6. člen 
Pristojbina za dvakratni pregled vsakega goveda 

' Je 50 din. Plačati jo mora lastnik živine živinozdrav- 
niku že ob prvem pregledu. 

Vsa druga sredstva za izvršitev tuberkulinizacije 
so brezplačna. 

•. člen 
Kdor prekrši določbe tega odloka, se zaradi isto- 

časne prekršitve 48. in 49. člena pravilnika za izvaja- 
nje uredbe o zatiranju in preprečevanju živalskih 
kužnih bolezni v zvezi s 54. členom uredbe o izrav- 
navi posebnih predpisov o prekrških (Uradni list 
*LRj, št. 51/49 in 56/51) kaznuje z denarno kaznijo 
°o 10.000 din. 

8. člen 
T    Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. H/2-1953 
Nova Gorica, dne 20. novembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

21. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 2. od- 
stavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in v zvezi z 2. členom uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12-69/53) na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1953 sprejel' 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

4       okraja Kranj 

i. člen 
Poslovni prostori se dajejo v najem prosto na 

podlagi pismene pogodbe, sklenjene med najemoda- 
jalcem in najemnikom. 

• En izvod najemne pogodbe mora najemodajalec 
predložiti tajništvu občinskega ljudskega odbora naj- 
pozneje 8 dni po dnevu, ko je bila pogodba sklenjena. 

Vse najemne pogodbe, ki so bile ustno dogovorje- 
ne pred uveljavitvijo uredbe o dajanju poslovnih 
prostorov v najem, se morajo sestaviti v pismeni ob- 
liki. 

Po en izvod pismenih najemnih pogodb, ki so bile 
sklenjene pred uveljavitvijo tega odloka, se mora 
najpozneje v 14 dneh po objavi tega odloka v Urad- 
nem listu LRS predložiti tajništvu pristojnega občin- 
skega ljudskega odbora. 

2. člen 
Ce v najemnih pogodbah odpovedni rok ni izrec- 

no dogovorjen, velja obojestranski dvomesečni od- 
povedni rok. 

3. člen 
Najemodajalec mora v 15 dneh sporočiti pristoj- 

nemu tajništvu občinskega ljudskega odbora vsako 
spremembo glede na višino najemnine za poslovne 
prostore. 

4. člen / 
V sporu, ali je določen prostor šteti kot poslovni 

prostor ali ne, odloči pristojni občinski ljudski odbor. 

5. člen 
Ta odlok ne velja za ljudske odbore mestnih ob- 

čin Kranj, Skofja Loka in Tržič. 

6. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta naje- 

modajalec in najemnik, če v predpisanem roku ne 
" skleneta pismene pogodbe alf če ne sporočita spre- 

membe glede na višino najemnine za poslovni prostor. 

' 7. Člen 
, Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 8550/1-53 
Kranj, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran KoŠmelj 1. r. 
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22. 
Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 2. od- 

stavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
in T zvezi z 28. členom uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in št. 29-253/53) 
na seji obeh zborov dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pavšalnega povračila stroškov za službena 

potovanja na območju okraja Kranj 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora Kranj se lahko določi povračilo stroškov za 
službena potovanja v mejah okraja v obliki meseč- 
nega pavšala. 

2. člen - 
Povračilo v obliki mesečnega pavšala pripada le 

za take vrste opravil na terenu, ki se stalno ponavlja- 
jo in ki terjajo povprečno na mesec 10 dni zunanjega 
dela. 

3. člen 
Potni pavšal določi predsednik okrajnega ljud- 

skega odbora s posebno odločbo in sme znašati največ 
6.500 din ter se plačuje mesečno vnaprej. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti opis službenih potovanj 
in del, ki so jih opravili. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. decembra 1953. 
St. 8551/1-53 
Kranj, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLO:   ' 
Miran Košmelj 1. i. 

23. 
Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 20. in 

117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/102-53) na seji zbora 
proizvajalcev dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 12, ki obsega gospodarska podjetja: Lesno indu- 
strijsko podjetje Kranj, Gozdno gospodarstvo Kranj,, 
Sitarsko-žimarska zadruga Kranj, Invalidsko podjet- 
je Plastika, Invalidsko podjetje Vrtnarija, privatni 
obrtniki in gostinstvo na desnem bregu Save, enote 
JD2 in vse gospodarske organizacije občine Mavčiče, 
ker je prenehal mandat Knificu ing. ' Janku, od- 
borniku zbora proizvajalcev, ki je .bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v petek dne 12. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 12. 
St. 8.556/2-53. 
Kranj, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r 

in 

24. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 20. 
in 177. člena zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/102-53) na seji okraj- 
nega zbora dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 14, ki obsega naselja Stražišče, Labore, Orehek in 
Drulovka, ker je prenehal mandat Zevniku Juliju, 
odborniku okrajnega zbora, ki je bil izvoljen v tej 

v volilni enoti. 
Volitve bodo v nedeljo dne 21. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 14. 
St. 5.506/2—53. 
Kranj, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLOJ 

Miran Košmelj 1. r. 

». 
Okrajni ljudski Kranj je na podlagi 20. in 117. 

člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št. 31/102-53) na seji okrajnega zbo- 
ra dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 34, ki obsega naselja Sv. Ana, Slap, čadovlje, Do- 
lina, Puterhof, Lom, Grahovče, Potarje, ker je pre- 
nehal mandat Čarmanu Jožetu, odborniku okrajnega 
zbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedelljo dne 21. februarja 1954, 

II 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem listu LRS«  in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št 34. 
St. 8.555/2-53. 
Kranj, dne 23. decembra 1953. „ 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

26. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52) in v zvezi s 1. in 2. členom uredbe o dodelitvi 
sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list FLRJ, št. 12- 
68/53) je okrajni ljudski odbor Krško na 10. seji obeh 
zborov dne 27. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o delitvi sklada 

za vzdrževanje hiš 

1. člen 
1. člen odloka  o delitvi  sklada za  vzdrževanje 

hiš,  sprejetega na  3.  redni   seji obeh zborov  OLO 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

Vpisi 
60. 

Besedilo: »Kozmetika«, podjetje 
za izdelavo kozmetičnih in vseh 
vrst kemičnih izdelkov, Celje (Klju- 
čavničarska i). 

Poslovni    predmet:     Izdelovanje 
kozmetičnih  in  kemičnih  izdelkov. 

Ustanovitelj       in       gospodarski 
upravni organ: MLO Celje, odloč- 
na št. 8420/53. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kramar Jože, obratovodja, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določil in 
pravil "podjetja;  Klančar  Ana,  ra- 
čunovodja,  ki   sopodpisuje   listine 
finančnega pomena. 

MLO Celje, 5. januarja 1953. 
St. II-9944/1-5Š 72 

61. 
Besedilo: Okrajno posestvo, čr- 

mošnjice, (p. Semič). 
Poslovni predmet: Proizvodnja, 

predelava in prodajanje kmetijskih 
proizvodov na kmetijski običajni 
na in. 

UsUnovitelj: OLO Črnomelj, od- 
ločba št. II-4955/1-53 z dne 12. XII. 
1953. 

Organ  gospodarske  uprave:   Go- 
spodarski svet OLO Črnomelj. 

Za podjetje podpisujejo: 
Hojnik Rudi, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; šprogar Jelka, bla- 
gajnik,   sopodpisuje  listine  po  47. 
členu szdgp., v njerii odsotnosti pa 
Lubej Ivan, vet. bolničar. 
OLO Črnomelj, 29. decembra 1953. 

St. 4°55/2-53 45 
62. 

Besedilo: Železarna Jesenice. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

surovega železa, predelovanje su- 
rovega železa v surovo jeklo, pre- 
delava surovega jekla v razne konč- 
ne izdelke (nosilce, pločevina, žeb- 
lje itd.), organizacija in vodstvo 
drugih poslov, ki so v neposredni 
zvezi z delom podjetja. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
fLRJ, odločba Po št. 462/46-3 z dne 
51. X. 1946. 

Za podjetje podpisujejo: 
• Ropret Viktor, direktor, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; ing. Konstantin Rcbek, v. d. 
.direktorja, podpisuje v obsegu po- 
oblastil, določenih od direktorja, » 

odsotnosti direktorja podpisuje v 
istem obsegu: Knaflič Bogdan, ko- 
mercialni direktor, podpisuje v od- 
sotnosti direktorja, v istem obsegu, 
i. ing. Lah Miroslav, glavni računo- 
vodja, ki podpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 
LO MO Jesenice, 26. decembra 1953. 

St. H-6-2916/2-1953 9590 
63. 

Besedilo:      Gradbeno      podjetje 
»Gradbenik«, Ribnica. 

Poslovni predmet: Dela visokih in 
nizkih gradenj. 

Ustanovitelj in   organ   gospodar- 
ske uprave: Obč. LO Ribnica, od- 

Priložili smo položnice! 

Vse naročnike in druge 
interesente za >Uradni list 
LRS* opozarjamo, da bo- 
mo, kakor vsako leto, tudi 
letos . i 

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 

ločba   št.  1105-1/53   z   dne 23. XII. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stare Jože, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pra-. 
vil podjetja; Hren Alojzij, šef teh- 
nične službe, v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu; Stupica Jože, 
računovodja, ki podpisuje vse listi- 
ne po 47. členu szdgp. in Lesar To- 
ne, kalkulant, v odsotnosti računo- 
vodje v istem obsegu. 
OLO Kočevje, 26. decembra 1953. 

St. 4191/2-53 9610 
64. 

Besedilo: Klavnica in mesarija, 
Tuhinj (Laze št. 25). 

Poslovni predmet: Klanje živine 
in drobnice, prodaja in predelava 
mesa. • 

Podjetje je ustanovil: Obč. LO 
Tuhinj, odločba št. VIII/67-53 z dne 
30. III. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bricelj Alojz, upravnik, samostoj- 

no,   v mejah zakonitih pooblastil; 

Hribar Jože, namestnik upravnika, 
z istimi pooblastili, v njegovi od- 
sotnosti; Drolc Hela, računovodja, 
sopodpisuje spise finančnega pome- 
na, in Hribar Jakob, namestnik ra- 
čunovodje, v odsotnosti, z istimi 
pooblastili. 
OLO Ljubljana, 25. decembra 1953. 

•-2-št.   3299/1-1953 •• 
65. 

Besedilo: Strojno mizarstvo, Ru- 
že (št. 19). 

Poslovni predmet: Vsa mizarska 
dela. 

Ustanovitelj podjetja in gospo- 
darski upravni organ: Obč. LO 
Ruše. 

Za podjetje podpisujejo: 
obratovodja Ajd Jože, delovodja 

Golja Anton, računovodja Mohorič 
Franjo in predsednik Obč. LO Mag- 
dič Drago, vsi po pooblastilih. 

OLO Maribor ok., 15. dec. 1953. 
St. II-7789/1-53 9574 

66. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Vremščica«, Dolnja Košana. 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve, priprava in prodaja toplih in 
mrzlih jedil, točenje alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač. 

Ustanovitelj: Obč. LO Dolane. 
Za podjetje podpisujejo: 
Mevlja Anton, upravnik, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb in 
pravil podjetja; Srebot Stanka, knjir 
govodja, vse listine finančnega po- 
mena. 
OLO Postojna, 15. decembra 1953. 

UP-št. 96/222 9602 
67. 

Besedilo: Pekarna Prevalje. 
obrat II. 

Poslovni predmet: Peka in proda- 
ja kruha. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Prevalje, odločba št. 13,17/1-53 z dne 
14. VIII. 1953". 

Za podjetje podpisujeta: 
Rednak Jernej, upravnik, in Roz- 

man Janko, računovodja. 
OLO Slovenj Gradec, 3. nov. 1953. 

St. 137/281-53 9534 

Spremembe 
68. 

Besedilo: »Slovenija-Impex«, tr- 
govska agentnra za izvoz in nvoz, 
Ljubljana. 

Vpiše se Kmet Milan, pomočnik 
direktorja, ki podpisuje v odsotno- 
sti direktorja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne  17. decembra 1953 
St. III-l 168/2-1953 1« 
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69. 
Besedilo: »Commerce«, Ljubljana. 
Izbris? se Deržaj Jožica, dispo- 

nent, iu v plie 
Stegu Marjanca, referent, ki so- 

podpisuje v odsotnosti računovodje, 
v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. decembra 1953 
St. •-529-2-1953 21 

70. 
Besedilo: »Slovenija-les«, podjetje 

za izvoz lesa in lesnih produktov, 
Ljubljana.. 

Poslovni predmet odslej: Naku- 
povanje gozdnih proizvodov, proiz- 
vodov lesne industrije in lesne pre- 
delovalne industrije, prodaja in iz- 
voz tega blaga v inozemstvo in v 
tuzemstvu; posredovanje prodaje 
gozdnih proizvodov, proizvodov les- 
ne industrije in lesno predelovalne 
industrije v inozemstvo in tuzem- 
stvo v svojstvu komisionarja ali 
agenta; vskladiščenje lesa in izvr- 
ševanje poslov mednarodne špedi- 
cije glede lesa, namenjenega za iz- 
voz; izvrševanje kvalitativnega in 
kvantitaivnega prevzdma • rezanega 
lesa, lesnih finalnih izdelkov, lesnih 
polizdelkov in izdelkov lesne gozd- 
ne proizvodnje. 

Izbrišejo se: Dermastja Mihaela, 
direktor, Seršen Stanislav, pomoč- 
nik gl. direktorja, in Brajer Ciril, 
sekretar ter vpiše 

ing. Osterman Jože, direktor, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil podjetja. 
Pri že registriranemu Brazu Vojte- 
hu, Sì vpiše, da je odslej pomočnik 
'direktorja, ki podpisuje v odsotno- 
sti direktorja, v istem obsegu. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 19. decembra 1953. 
20 

71. 
St. III-1228/1-1953 

Besedilo: »Špedicija-Ljubljana, 
podjetje za tuzemsko in mednarod- 
no špedicijo«, Ljubljana. 

Izbriše se Svetek Milan in vpiše 
Leder   Avgust,   šef.  špedicijsko- 

komercialnega   oddelka,   ki  podpi- 
suje v odsotnosti direktorja, v istem 

* obsegu. 
G-št. 9568/53 r 9606 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Na- 
rodni magazin«, Ljubljana. 

Izbriše se Volčanšek Viktor, na- 
mestnik direktorja in vpiše 

Trampuž Heda, sekretar, ki pod- 
pisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 
MLO Ljubljana, 23. decembra 1933. 

G-št. 9560/53 9607 
72. 

Besedilo: »Tovarne jedilnega in 
tehničnega olja«, Ljubljana, skraj- 
šano: »Oljarne«, Ljubljana. 

Izbriše se direktor Pavlica 
France. 
MLO Ljubljana, 26. decembra 1953. 

G-št. 9583/53 9619 

73. 
Besedilo: »Projektivni atelje« 

OLO Celje okolica, Celje, Trg svo- 
bode 9. 

Izbrišeta se ing. arh. Žnuderl Ber- 
nard in Verzegnasi Viljem, ter 
vpišeta:, 

ing. jipi?ii> Maks, direktor, in 
Loibner Drago, računovodja, ki 
podpisujeta po zakonitih poblasti- 
lih. 
OLO Celje ok., 12. decembra 1953. 

St. II-1/539-1/540-1953      9515 
74. 

Besedilo: Podjetje Mestna peka- 
rija, Metlika. 

Izbriše se Koren Jure, upravnik, 
in vpiše 

Brajdič Mihael, upravnik, ki pod- 
pi .je po zakonitih določilh in pra- 
vilih podjetj . 
OLO Črnomelj, 26. decembra 1933. 

St. II-4904/2-1953 1 
75. 

'jssedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Ajdovščina. 

Izbriše se Kuščar Avgust, sekre- 
tar in vpišeta: 

Kravos Karlo, šef komercialnega 
oddelka, in Zorž Edvard, šef proiz- 
vodnje, ki bosta podpisovala v od- 
sotnosti direktorja ali računovodje. 

St. II-/2-105/127-53 9586 
Besedilo:   Mlinsko   podjetje,   Aj- 

. dovščica. 
Izbriše se Kravos Franc, računo- 

vodja, ter vpišeta 
Kovšca   Iva,   za  računovodjo  in 

Osjak Albin, obratovodja, ki podpi- 
sujeta vse listine po 47. členu szdgp. 

St..II/2-105/156-53 9582 
OLO Gorica, 22. decembra 1953. 

76. 
Besedilo: Okrajne opekarne, Go- 

rica. 
Besedilo odslej: Podjetje »Ope- 

ka« T Biljah (št. 189). 
OLO Gorica, 22. decembra 1953. 

St. II/2-105/154-53 9589 
77. 

Besedilo: »Mlekarna«, Kočevje— 
Rudnik. 

. Podjetje je z odločbo LO MO 
Kočevje, št. 1632/1- z dne 9. LX. 1953 
prešlo v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Stropnik Jože, Kamensek 
Ignacij in Jajtič Stane, po * dva 
skupaj. 

/ OLO Kočevje, 19. decembra 1953. 
St 3085/1-53 9555 

78. 
Besedilo: »Apnenica«, Videm-Do- 

brepolje. 
Izbriše se Cmak Milan in vpiše 

Zevnik Jože, direktor, z istimi po- 
oblastili. 
OLO Kočevje, 28. decembra 1953. 

St. 2482/3-53 47 
79. 

Besedilo: Kamnolom »Marmor«, 
Hotavlje. 

Izbriše se Pertot Ivan, in vpišeta: 
Kopavnik Rajko, upravnik, ki 

podpisuje samostojne, v obsegu za- 

konitih   pooblastil   in   pravil   pod- 
jetja, Ušeničnik Zofka, knjigovod- 
ja, ki sopodpisuje listine finančne- 
ga pomena, po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 10. decembra 1953. 
St. 6593/3-53 9485 

80. 
Besedilo: Radio mehanika, Tržič. 
Izbriše se Pogačar Mihaela in 

vpiše: 
Koren Dora, računovodja, ki so- 

podpisuje listine finančnega pome- 
na po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 11. novembra 1953. 
St. 6993/3-53 9291 

81. 
Besedilo:      Gostinsko     podjetje 

»Dom na Jezerskem«, Jezersko. 
' Izbriše se Pirnič Mihael in vpiše 

Flisar Karel, vd. ravnatelja, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

OLO Kranj. 22. decembra 1953. 
St. 8448/2-53 9573 

82. 
Besedilo: Mestna ekonomija go- 

spodarskih podjetij MLQ Školja 
Loka. 

Besedilo odslej: »Ekonomija«, 
Škof ja Loka. 

Izbrišejo se Brodar Ivan, Puhar 
Jože in fintar Ivica ter vpišeta 

Pintar Ivica, kot v.d. upravnika, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil iü pravil pod- 
jetja; Lavrič ing. Tanja, agronom 
LO MO Škof ja Loka, ki sopodpisuje 
listine z v. d. upravnika podjetja. 

OLO Kranj, 28.1 decembra 1953. 
St.  5046/4-53 ,9 

83. 
Besedilo: Mestna podjetja »Eko- 

nomija«, Brežice. 
Izbrišeta se Žerjav Miha, ekonom 

ter Volčanšek Ivan in vpiše 
Rupar Jože, konjar. 
OLO Krško, 25. decembra 1953. 

St. 17967/1    . 4591 
84. 

Besedilo': »Čevljarstvo« v Seno- 
vem. 

St. 18402/1 9616 
Besedilo: Delavsko uslnžbenska 

restavracija, Senovo, skrajšano 
»DUR«, Senovo. 

St. 18242/1 9618 
Besedilo; Krajevna mesnica, Se- 

novo. 
St.  18403/1 9615 

Bftsedilo: »Krojačnica« v Seno- 
vem. 

St. 18401/1 9617 
Pri vseh podjetjih se vpiše sopod- 

Eisnik Korinšek Josip, tajnik obč. 
O Senovo, ki sopodpisuje v odsot- 

nosti Radeja Jožka, z istimi poob- 
lastili. 

OLO Krško, 28. decembra 1953. 
85. 

Besedilo: Krajevni kino Dol. Lo- 
gatec. 

Besedilo odslej: Krajevni kino 
Dol. Logatec v likvidaciji. 
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Podjetje preide z odločbo Obč. 
LO Logatec z dne 2. ••. 1953, Štev. 
1119/1-1953 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Baje Mimi, Kune Stanko ali 
Mihevc Anica, po dva skupaj. 
OLO Ljubljana ok., 23. dec. 1953. 

II-2-št. 24/818-1953 33 
86. 

Besedilo: »Sana«, tovarna čokola- 
de, bonbonov in pecil. praškov, Ho- 
če pri Mariboru. 

Izbrišeta se Novak Marija ter 
vpišeta: 

Mučič Jože, računovodja, ki so- 
podpisuje po 47. členu szdgp in 
knjigovodja Novak Marija, ki so- 
poapisuje v odsotnosti direktorja 
ali računovodje. 
OLO Maribor okol., 12. dec. 1953. 

St. II-8199/1-1953 9595 
8?. 

Besedilo: »Pohorska železarna«, 
Zg. Polskava (št. 38). 

Vpiše se računovodja Letonja 
Alojzija, ki sopodpisuje po 47. čle- 
nu szdgp., in Dobnikar Rudolf, pred- 
sednik gospodarskega sveta, ki so- 
podpisuje v odsotnosti direktorja 
ali računovodje. 
OLO Maribor okol., 30. dec. 1953. 

St. II-8402/1-53 27 
88. 

Besedilo: Občinsko podjetje »Kro- 
jaštvo«, Beltinci. 

Izbriše se Verban Jože in vpiše 
Lutar Blaž, poslovodja. 

OLO Mur. Sobota, 20. nov. 1953. 

sky Alojzija in Pernat Oto ter 
vpiše likvidacijska komisija: Dšu- 
ra Ivan, predsednik in Cvar Bogo- 
mir, član, ki podpisujeta v vseh za- 
devah skupno in po zakonitih po- 
oblastilih. 
OLO Slov. Gradec, 16. dec. 1953. 

St 137/228-53   • 43 
93. 

Besedilo:   Krojaška   in  šiviljska 
delavnica, Radlje ob Dravi. 
Izbriše se Korat Anica in vpišejo: 
Berglez Slavko, knjigovodja, ki 

v računskih zadevah podpisuje sku- 
paj s poslovodjem, in Laznik Silvo, 
tajnik Obč. LO, ki podpisuje v od- 
stonosti knjigovodje. 
OLO Slov. Gradec, 17. dec. 1953. 

St.  137/285-53 40 
94. 

Besedilo: Krajevna Šiviljska de- 
lavnica, Šmartno. 

Izbrišeta se Stibler Kristina in 
Gašper Franc ter vpišejo: 

Fišer Štefka, upravnica podjetja, 
ki podpisuje v vseh zadevah samo- 
stojno,   v   finančnih   zadevah   pa 

89. 
St II/25-9106/1-53 ,9338 

skupaj z Belišem Francem, v nje- 
govi odsotnosti pa s Hendler Fran- 
cem, uslužbencema Obč, LO. 

OLO -Slov. Gradec, 2. dec. 1953. 
St.  137/312-53 41 

Izbrisi 
95. 

Besedilo: »Gozdarsko avtopodjet- 
je Bled« — v likvidaciji (reg. na 
158. listu II. zvezka), in 

»Splošni servis« pri Ministrstvu 
za državne nabave LRS« — v likvi- 
daciji (reg. na 169. listu II. zvezka). 

Ker sla njuni likvidaciji končani. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 24. decembra 1953. 
St. •-1077/35-53 25/26 

96. 
Besedilo: »Atlas—Import«, Ljub- 

ljana. 
Ker je z odločbo Izvršnega svet* 

Ljudske skupščine LRS, Št. 924/1-53 

Besedilo: Občinsko podjetje 
»Strojna pletilnica«, Beltinci. 

Izbriše se PuHavec Marija in 
vpiše 

Kavaš Marija. 
OLO Mur. Sobota, 20. nov. 1953. 

St. 22/25-9108/1-53 9342 
90. 

Besedilo: »Steklena galanterija«, 
Sežana. 

Izbriše se Mohorčič Evgen in 
vpiše 

Zvan Jakob, komercialni direktor, 
si zastopa in podpisuje za podjetje 
v# odsotnosti upravnika ter sopod- 
pisuje bančne in druge lisitine fi- 
nančnega pomena. 
OLO Sežana, 30. decembra 1953. 

St. 11-130-112/53 48 
91. 

Besedilo: Mestna mesarija, Ravne 
«a Koroškem. 
. Besedilo odslej: Mestna mesari- 
ja in prekajcvalnica, Ravne na Ko- 
roškem. 

S podjetjem se je združila Mestna 
Predelovamica mesa in prekajeval- 
Bica, Ravne na Koroškem. 
OLO Slov. Gradec, 8. decembra 1953. 

St. 137/2S8-53 9536 

Besedilo: Občinski brivsko-česal- 
W salon, Mula. 
, Besedilo odslej: Občinski brivsko- 
cesalni salon Muta v likvidaciji. 

Izbrišejo se Stiftar Ivan, Orehov- 

O dozorilo! 
V založbi uradnega Usta LRS BO Izšli doslej tl-le učbeniki: 

Dr. J uri j Stempiharj 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr. Junj Stempihars 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(96 strani) Cena 280 dia 

Dr. Alojz Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Alojzij Finžgar: 
DEDNO PRAVO (116 sirani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
L DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

STlverij Pakiž:     • 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Dr. Jože Pokora:. 
UVOD V FINANCE   (152 sraml) Cena 370 din 

Dr. Viklor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA •. DEL ?160 strani)' Cena 390 din 

Dr. Jožo Goričar: 
UVOD V DRUŽBENE VEDE I. del - Temeljni pojmi pred- 

kapitalistične družbene formacije (127 strani)    Cena 350 din 

Razen tega opozarjamo ie na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 dan 

In knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Marijan Blejec: 

TEORIJA STATI8TIKE (343 strani) Cena 350 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS, Ljubljana, Erjavčeva 
tl/a in v vseh knjigarnah 
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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 e 
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 zavodihc, 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. 

Organ drž. uprave, pod katerega 
vodstvo   spada   us'^nova:    Svet   za 
prosveto in kulturo MLO Ljubljane. 
MLO Ljubljana, 24. decembra 1953. 

St. G-9204/53 9605 

z dne 5. VIII.  1953 prenehal s po- 
slovanjem. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 31. decembra 1953. 
St.  TII-1087/2-53 24 

97. 
Besedilo: »Ustroj«, podjetje za 

kmetijsko strojno službo, Ljublja- 
na — v likvidaciji, skrajšano: 
»Ustroj« Ljubljana« — v likvida- 
ciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 8. januarja 1954. 
St. III-20/1-53 51 

98. 
Besedilo: Krajevna mesnica, 

Opatje selo. • 

Ker je prenehala delovati. 
OLO Gorica, 28. decembra 1953. 

St. II/2-105/170-53 2 
99. 

Besedilo: Mestna ekonomija, Je- 
senice na Gorenjskem. 

Ker je z odločbo LO MO Jesenice, 
št. II/1-3324/1 z dne 10. XII. 1953 pri- 
ključena k ustanovi s samostojnim 
finansiianjem, Upravi komunalne 
službe, Jesenice, Gor. 

LO MO Jesenice, 19. dec. 1953. 
St. II/6-3324/3-1953 9559 

100. 
Besedilo: Državno podjetje Kino 

»Svoboda« — Ilirska Bistrica. 
Ker je z odločbo LO MO Ilirska 

Bistrica, št. 1043/2 z dne 20. X. 1953 
združeno z gospodarsko ustanovo 
komunalne dejavnosti, Ilirska Bi- 
strica. 
OLO  Postojna,  17.  decembra   1953. 

UP-št. 96/225 9599 
101. 

Besedilo:     Čevljarska'   delavnica 
KLO Šmartno ob Dreti. 

Zaradi končne likvidacije. 
OLO Šoštanj, 19. decembra 1953. 

St. 64/53-179 9569 
102. 

Besedilo: Elektrarna, Radmirje. 
.      St. 64/53-166 9581 

Besedilo: Vodna žaga KLO Rad- 
mirje. 

St. 64/53-166 9580 
OLO Šoštanj, 21. decembra 1953. 

103. 
Besedilo: Mizarsko-kolarska de- 

lavnica v likvidaciji, Dole pri Li- 
tiji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Trbovlje, 20.  oktobra  1953. 

St. 3233/6-53 9163 

Register 
invalidskih podjetij 

Sprem erabe 
104. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »In- 
dustrija sukna«, Zapuže-Lesce. 

Izbriše se Andoljšek Alojz, višji 
obratni tehnik in začasni v. d. fi- 
nančno komericalnega vodje, in 
vpiše 

Bertoncelj Viktor, finančno ko- 
mercialni vodja, ki sopodpisuje li- 
stine računovodskega pomena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 31. decembra 1953. 
St. III-145/4-1953 

Register 
ustanov s samostojnim 

imansiranjem 

Okrožna  sodisfa  razglašajo: 

Vpisi 
9. 

Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spod rsko podjetje OZZ Zg. Kun- 
gota. 

Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Za podjetje podpisujeta: 
Majcen Matija, upravnik, Kozjak, 

in Medved Justina, knjigovodja, 
Kozjak. 

Maribor, 26. decembra 1953. 
Zadr VI 157 11551 

10. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarsko podjetje OZZ Malečnlk 
pri Mariboru. 

Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Podpisovalca za podjetje sta: 
Bregant Ivan, upravnik, in Loren- 

čič Alojz, računovodja, oba iz Ma- 
ribora. 

Maribor, i. januarja 1954. 
Zadr VI 158 44 

11. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Orač« v Mariboru. 
Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Podpisovalca za podjetje sta: 
Jerič Herbert, komercialist, Ma- 

ribor, Hrenova 18, in Mesaric Zvon- 
ko, knjigovodja, Maribor, Sloven- 
venska 6. 

Maribor, 8. januarja  1954 
Zadr VI 160 166 

23   12. 

Vptei 
105. 

Besedilo: »Dijaška kuhinja Vič«, 
Ljubljana, Tržaška 72. 

Naloge ustanove: Nuditi učencem 
osnovnih šol, dijakom in. učencem 
v gospodarstvu zaposlenih staršev, 
vozačem in siromašnim zdravo 
in tečno hrano po najnižji ceni in 
jim s tem omogočati redno šolanje 
in zdrav telesni razvoj. 

Ustanovitelj ustanove: MLO Ljub- 
ljane, odločba št. Tajn 120/53 z dne 
15. I. 1953. 

Spremembe 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Opatjem selu 

Na občnem zbrou 13. VII. 1952 so 
bila spremenjena zadružna pravila. 
Delež znaša 500 din, delež družin- 
skega .člana 150 din. Član odgovar- 
za za obveznosti zadruge z 20krat- 
nim zneskom «-nkratnega vpisanega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Zadr VI/23-2 11568 

Besedilo: Zadružno rigolno pod- 
jetje  Vinorol-Gorica. 

Izbriše se Povšič Miro in vpiše 
pooblaščenec za podpisovanje Ma- 
rušič Emilija, računovodja, Šempe- 
ter. 

Zadr VIII/36-11 11569 
Gorica, 26. decembra  1953. 

13. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Smeli Slavko« v Iga vasi. 
Po sklepu občnega zbora 23. VI. 

1953 je zadruga prešla v likvida- 
cijo.    . 
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Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Likvidacijska komisija: Klobučar 
Franc, predsednik gospodarskega 
sveta Postojna, Sile Jakob, uprav- 
nik KZ Grahovo, Zakrajšek Alojz, 
predsednik in Mulec Milan, tajnik 
OZZ Postojna, Strle Stanko, Bavec 
Stanko, Skrbeč Janez, Antončič 
Frančiška in Znidaršič Marija, za- 
družni     KDZ Iga v..?. 

Gorica, 29. decembra 1953. 
Zadr VIII/12-19 11570 

14. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 

Ljubljana okolica v Vodicah. 
Poslovni predmet odslej: Pose- 

stvo goji in se bavi z vsemi pano- 
gami kmetijske proizvodnje, vnov- 
čuje proizvode v predelanem in ne- 
predelanem stanju na domačem in 
tujem trgu ter sklepa vse tozadev- 
ne potrebne posle. 

Ljubljana, 13. novembra 1953. 
Zadr -VIII 104/2 11782 

15. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Ljubljana-Vič. 
Po sklepu zbora 20. X. 1953 je za- 

druga prešla v likvidacijo. 
Likvidacijska firma: kakor doslej, 

s pristavkom >v likvidacijic. 
Likvidatorji so: Smerkolj Anton, 

kmečki sin, Viška 52, Vrhove Stan- 
ko, Vrhovci 1, PavliČ Ferdo, Trža- 
ška 101, Novak Franc, Viška 59, No- 
valk Stane, Viška 59, Pance Franc, 
Viška 54, kmetje, ter od Mestne za- 
družne zveze v Ljubljani delegira- 
ni član likvidacijske komisije Bab- 
nik Viktor, fin. revizor, Zalokarje- 
va 3, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Ljubljana, 14. decembra 1953 
Zadr VII 118/3 11272 

16. 
Besedilo: Vodovodna zadruga za 

Vižrnarje in št. Vid v Vižmarjih, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Na zboru 20. I. 1952 so se spre- 
menila zadružna pravila v 17. čle- 
nu. Upravni odbor sestavlja 7 do 
11 članov. 

Vpišejo se novi člani upravnega 
odbora: 

Čepcljnik Franc, mizar, Vižrnarje 
171,.Kopitar Ciril, profesor, Vižmar- 
je 154, Krušec Ciril, vodovodni in- 
stalater, Šentvid 13, Lednik Maks, 
fotograf, Šentvid 16. 

Ljubljana, 21. decembra 1953. 
Zadr I 106/9 11373 

17. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

omejenim jamstvom, Dravlje-Siška. 
Na zboru  18. IV. 1953 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Črnivec Feliks, Su- 
»teršič Dana, Hubad Feliks, Grum 
Anton, Jare Alojzij, Bizjan Miha, 
Marinko Vinko, Novak Jakob in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

' Jenko Franc, Vodnikova 259, Fi- 
»Plič Jože', Vodnikova 277, štru- 
kelj Ivan, Pržani 2, Štrukelj Miha- 
el, Vodnikova cesta 263, Babnik Jo- 

že, Zapužka 8, Berlič Franc, Na Ko- 
rošci 7, Sirnik Valentin, Dravelj- 
ska 20, kmetje, Birtič Franc, za- 
družnik, 'Vodnikova 111, vsi v Ljub- 
ljani. 

Ljubljana, 26. decembra 1953 
Zadr VI 115/2 11537 

18. 
Besedilo: Kmetijski zadruga z 

omejenim jamstvom v Boh. Srednji 
vasi. 

Na zboru 8. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. Delež znaša 500 
dinarjev. Člani jamčijo za obvez- 
nosti zadruge z desetkratnim zne- 
skom svojih obveznih deležev. 
Upravni odbor sestavlja 3 do 11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Arh Janez, Arh Jože, 
Cvetek Jože, Kocjan Jože, Stare Jo- 
že, Odar Lovro in pooblaščenka 
Cerne Minka ter vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora:   . 

Bernik Martin, kovač, Srednja 
vas 82, Cesar Anton, kmet, Jereka 
15, Zupane Ivan, kmet, Srednja vas 
61, Stare Jože, tesar, Srednja vas 
44, Sodja Jože, kmet, Češnjica 68, 
Stare Jakob, mizar, Češnjica 10, Do- 
bravec Jože, zidar, Češnjica 32, 
Sodja Anton, kmet, Jereka 22, Ču- 
den Matevž, kmet, Podjelje 4. 

Ljubljana,   31.   decembra   1953. 
Zadr VII 57/2 29 

19. 
Besedilo: Energieversorgung Siid- 

steiermark d. d. »v likvidaciji« v 
Mariboru. 

Izbrišeta se Lovšin Evgen in ing. 
Pust Ivan ter vpiše kot član likvi- 
dacijske komisije dr. Murko Ivo, 
načelnik v Državnem sekretariatu 
za gospodarstvo LRS v Ljubljani, 
Beethovnova 14. 

9 B 8 10943 
Besedilo: Vinarska zadruga z o. 

j., Ormož. 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

ločbe Sveta za kmetijstvo in gospo- 
darstvo LRS z dne 7. L 1953, št. 1817 
v likvidacijo. ' 

Likvidatorji so nameščenci: Jože 
Krajne, Ptuj, Novak Franc, Hum pri 
Ormožu, Potočnik Štefka, Ormož, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska    firma:    kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidacijic. 

Zadr II 83-9 10945 
Maribor 26. novembra 1953 

20. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Kozjak«, Zg. Kun- 
gota. 

Zadruga je prešla po sklepu obč. 
zbora 6. XI. 1953 v likvidacijo. Li- 
kvidatorji so zadružniki: 

Pignar Ivan, Plintovec, predsed- 
nik, Zunko Ivan, Kozjak, Potrč 
JCarl, Gradišče, Roj Ivan, Kozjak, 
Majcen Rudolf, Rošpoh, Robič Kari, 
Kozjak, Fluher Franc, Plintovec, 
Majcen Matija, Kozjak, in Gril Ste- 
fan, uslužbenec, Plintovec, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska    firma:    kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Maribor, 14. decembra 1953 
Zadr II 120 112J7 

21. 
Besedilo: Zadružno podjetje 

»Strojna služba OZZ, Maribor«. 
Izbrišeta se Pergor Ignac in Pir- 

tušek Rudi in vpišeta: 
Anderlič Franjo, upravnik, Tom- 

šičeva 22, in Obersnu Marjan, ra- 
čunovodja, Medvedova 13, oba v Ma- 
riboru. 

Maribor, 23. decembra 1953 
Zadr VI  115 11441 

22. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Meljski hrib. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa zbora 30. XII. 1953 v likvida- 
cijo. Likvidatorji so: 

ing. Lorbek Štefka, agronom, 
predsednik. Alt Ivan, uslužbenec, 
Fink Matija, predsednik zadruge, 
ing. Ziviko Janko, uslužbenec OZZ, 
vsi Maribor; in zadružniki: Kolet- 
nik Stane, Belej Pavel, Stožer Ge- 
novefa, Meljski hrib ter Ornik Ka- 
rel in Plaveč Anica, Košaki, ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, 28. decembra 1953 
Zadr II 115 11553 

23. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje O^Z Maribor. ' 
Podjetje je prešlo na podlagi 

sklepa občnega zbora OZZ Maribor 
z dne 9. V. 1953 in sklepa seje de- 
lavskega sveta z dne 28. XI. 1953 V 
likvidacijo. 

Likvidatorji so: Slaček Anton, 
uslužbenec, predsednik, Slanic 
Franc, uslužbenec, Glavni trg 22, 
Klančič Zorka, knjigovodja, Sent- 
iljska 42 in Ketiš Mihael, uslužbe- 
nec, Tezno, Miklavžka 9, vsi v Ma- 
riboru, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska komisija: kakor do- 
slej,  s pristavkom  »v   likvidaciji«. 

Maribor, 4. januarja 1954. 
Zadr VI 110 46 

24. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga, Nemška Loka pri Kočevju. 
Po sklepu zbora 29. X. 1953 je 

prešla zadruga v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej s pristav- 

kom »v likvidaciji«. 
Likvidatorji so: Otoničar Stane, 

referent OLO, Golob Franjo, prav- 
ni referent OLO, Kolarič Ërvin, re- 
vizor OZZ, Zobec Janez, referent 
OZZ, vsi v Kočevju, Stimac Ivan, 
šofer, Nemška Loka št. 12, Stamfelj 
Jože, gozdni delavec, Nemška Loka 
11, Kovač Franc, poljedelec, Nem- 
ška Loka 31, Terenta Stefan, zidar, 
Nemška Loka 14, Turk Slavko, 
gozdni delavec, Nemška Loka 20, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Novo mesto, 15. decembra 1953 
Zadr II 146/6 11302 
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25. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sv. Gregor. 
Po sklepu zbora z dne 1. III. 1953 

so se spremenila zadružna pravila 
v 32. členu. Članski delež znaša od 
300 do 1.000 din. 

Izbrišejo se Perovšek Janez, Mo- 
dic Mirko, Perovšek Franc, Oblak 
Vinko, Rigler Alojz in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Rigler Ivan, kmet, Praproče 4, 
Marolt Jože, delavec, Levstiki 3, 
Perovšek Franc, kmet. Sv. Gregor 3, 
Petrič Franc, kmet, Zadniki 2; Mo- 
die Franc, strugar, Brinovščica 3. 

Novo mesto, 17. decembra 1953 
Zadr IV 93/6 •19 

26. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. >Veržej« v likvidaciji«. 

Zaradi končane likvidacije. 
Maribor, 28. novembra 1953 

Zadr IV-40-12 11001 

Trgovinski register 

Vpisi 
27. 

Besedilo:   Narobe Nika,   gostilna 
(Moste pri Radovljici). 

Imetnik: Narobe Nika, Moste 17. 
Obratni predmet: Izvrševanje go- 

stinskega obrta. 
Ljubljana, 31. decembra 1953. 

Zt 25/53 — Rg A VIII 210/1    28 
28. 

Besedilo: Vampeli Jožefa, gostilna 
(Sela pri Ratežu, Novo mesto). 

Imetnik:  Vampelj  Jožefa,  gostil- 
ničarka, Sela 4 pri Ratežu. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stinske obrti. 

Novo mesto, 6. januarja 1954. 
Zt 1/54 — Reg A II-94/1     190 

Izbrisi 
29. 

Besedilo: Centralna vnovčevalni- 
cu za živo in zaklano živino, druž- 
ba z o. z. v likvidaciji v Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 25. decembra 1953. 

Rg C I 135/37 11539 

vrednosti 385.358 din, mizarsko pod- 
jetje 2,138.175.58 diu, premičnine 
344.512 din (I 567/52, V R 1002/53). 

3. Mehle Frančiška, Ljubljana, 
Rudnik 15, premičnine v vrednosti 
88.400 din (I 397/51, V R 1003/53). 

4. Perpar Viktor, Ljubljana, Hra- 
deckega 27, nepremičnine v vredno- 
sti 105.081 din, premičnine 17.575 di- 
narjev (I 932/50, V R 1004/53). 

5. Dr. Stare Egon, bivši odvetnik 
v Ljubljani, nepremičnine v vred- 
nosti 3,836.299 din (I 405/53 V R 
1006/53). 

6. Jambrek Drago, zobotehnik, 
Ljubljana, Marxov trg 8, nepremič- 
nine v vrednosti 13.838 din, premič- 
nine v vrednosti 160.834 din (I 
611/53, V R 1007/53). 

7. Blaha Emerik, Ljubljana, Tav- 
carjeva 6, nepremičnine in premič- 
nine v vrednosti 4,290.023 din (I 
1357/62, V R 1007/53). 

8. Ogrizek Mirko, Ljubljana, Ce- 
lovška 72, premičnine v vrednosti 
67.864 din, gotovina 305.700 din, na- 
kit 48.900 din (I 2160/48 in V R 
1008/53). 

Vsi upniki se pozivajo, naj v ro- 
ku 60 dni po objavi tega razglasa 
priglasijo svoje terjatve do zaple- 
njenega premoženja in obenem do- 
kažejo, če so že svoj čas terjatve 
in izločitvene zahtevke pravočasno 
priglasili oziroma iztožili ali da jim 
rok za vložitev tožbe po 5. členu in 
21. člena zakona o zaplembi premo- 
ženja in o izvajanju zaplembe še 
ni potekel. Pozneje vložene prigla- 
sitve bodo kot zapoznele zavrnjene. 

Organi, ki upravljajo zaplenjeno 
premoženje morajo v istem roku 
predložiti popis premoženja in ter- 
jatev do tretjih oseb ter se izjaviti 
o izterljivosti posameznih terjatev. 

Okrajno sodišče   I v Ljubljani 
dne 12. decembra 1953. 

Razglasi sodišč 
V R 1047/52 11506 

POZIV UPNIKOM 
Po 8. členu uredbe o likvidaciji 

razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženja se uvede likvidacijski po- 
stopek glede premoženja tehle oseb: 

1. Cerne Ivan, Ljubljana, Dvorni 
trg 1, nepremičnine v vrednosti 
454.725 din in premičnine v vredno- 
sti 10.050 din (I 422/51, V R 1001/50). 

2. Zaletel Franc, Stanežiče 52, mi- 
zarski   pomočnik,   nepremičnine  v 

Zp 49/45-30 
RAZGLAS 

11027 

Uvede se likvidacijski postopek 
po 8. členu uredbe o likvidaciji raz- 
merij, nastalih Z zaplembo premo- 
ženja Berganta Jurija, posestnika 
in gostilničarja v Gorenji vaši 37, 
nepremičnine in premičnine v skup- 
ni vrednosti 46.217 din (Zp 59/45). 

Vsi upniki se pozivajo, naj v ro- 
ku 60 dni po objavi tega razglasa 
priglasijo svoje terjatve do zaple- 
njenega premoženja in obenem do- 
kažejo, da so že svoj čas terjatve in 
izložitvene zahtevke pravočasno 
priglasili oziroma iztožili, ali da 
jim rok za vložitev tožbe po 5. in 
21. členu zakona o zaplembi premo- 
ženja in o izvajanju zaplembe še ni 
pretekel. Pozneje vložene prigla- 
sitve bodo zavrnjene kot zakasnele. 

Organ, ki upravlja zaplenjeno 
premoženje, mora v istem roku 
predložiti popis premoženja in ter- 
jatev do tretjih oseb, ter se izjaviti 
o izterljivosti posameznih terjatev. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 4. decembra 1953. 

Dražbeni   oklici 
J 12/52-28 235 

Dne 26. aprila 1934 ob 8.30 uri bo 
pri tem sodišču, v sobi št. 11 dražba 
nepremičnin 

zemljiška   knjiga   k. o. Spodnje 
Scčovo, vi. št. 177. Cenilna vrednost 
72.225     din,     najmanjši     ponudek 
48.150, varščina 7233 din; 

zemljiška   knjiga   k.   o.   Velike 
Rodne, vi. št. 69. Cenilna vrednost 
144.244    din,    najmanjši    ponudek 
96.614, varščina 14.426 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mo- 
gle več uveljaviti glede nepremič- 
nine v škodo zdražitelja, ki je rav- 
nal v dobri veri. Sicer se pa opo- 
zarja na dražbeni oklic na uradni 
deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 

dne 17. decembra 1953. 
J 533/53 224 

Dne 18. III. ob 8. uri bo pri tem 
sodišču, soba št. 1 javna dražba ne- 
premičnin po zemljiški knjigi. 

Cenilna vrednost 1,300.070 din, 
najmanjši ponudek 650.000 din, var- 
ščina 130.000 din. 

J 623/53 223 
Dne 18. marca 1954 ob 10. uri bo 

pri tem sodišču, soba št. 1 javna 
dražba nepremičnin po zemljiški 
knjigi. Cenilna vrednost 1,006.060 
dinarjev, najmanjši ponudek 670.710 
dinarjev, varščina  100.606 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 uveljavljati glede ne- 
premičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer se pa opo- 
zarja na dražbeni oklic na uradni 
deski tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju 
dne 12. januarja 1953. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnte, katerih imetniki io pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiSčn svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
I R 365/53-3 11540 

Sajn Jože, delavec iz Kuteževega 
44, prosi za amortizacijo izgubljenih 
hranilnih knjižic Mestne hranilnice 
ljubljanske z geslom »Stražac in si- 
cer št. 86.960 z vsoto 540 din, št. 
84.082 z vsoto 558 din, in št. 107.099 
z vsoto 488 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 18. decembra 1953Ì 

O 428/52-16 - 93 
Oklio dedičem 

Skopeo Matija, kmet iz Knap 18, 
je umrl 17. XII. 1947, zapustivši na- 
redbo   poslednje    volje.    Njegova 
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vnuka Štefka in Maks Sijart bivata 
neznano kje. Priglasitveni ròk: 6 
mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 30. decembra 1952. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v  danem  roko  priglasijo  terjatve 
oziroma  poravnajo svoje obveznortl đo 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   ie   Sodo 

dolgovi sodno izterjali. 
St. G-8192/53 215 

Družba »Nakup in prodaja reali- 
etc d. z o. z. Ljubljana, je prešla 
po uredbi o likvidaciji družb z ome- 
jeno zavezo, komanditnih družb 
Hd. (Uradni list LRS, št. 8/49) v li- 
kvidacijo. Likvidator je Jurman 
Franc, Ljubljana, Rožna dolina C • 
VI, it 48. 

MLO Ljubljana 
11571 

Podjetje   »Kisarna«   Mengeš   je 
prešlo v likvidacijo.   Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
11572 

Podjetje  Krajevno kamnoseštvo, 
Mengeš je prešlo v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
163 

Kmetijska   obdelovalna   zadruga 
•$•• je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidatorji 
196 

Z odločbo Okrajne zadružne zve- 
ze v Mariboru z due 31. XII. 1953 
ter s sklepom okrožnega sodišča v 
Mariboru, opr. št. Zadr VI 110 z dne 
4. I. 1954 je prešlo Zadružno trgov- 
sko podjetje OZZ v Mariboru, Par- 
tiaansika cesta 6 z 31. XII. 1953 v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: do 31. 
L 1954. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklica jej o 

Zavod za statistiko in evidenco LRS 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 io dostopne 
statističnemu opazovanju: površine zemljiških kategorij, kultur- 
uih 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 naSimi 
republikami in drugim] državami ter nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
oje 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 LRSr, LJubljana. 
Erjavčeva il/a. 

Česen Alojzija, Kranj, Kalvarija 
36, osebno izkaznico, reg. št. 3350, 
ser. št. F-0179669. U 

Della Torre Zora, Vrhovlje 38, 
p. Sežana, osebno izkaznico, reg. št. 
2887, ser. št. 0203597. 11212 

Divjak Dora, roj. 3. I. 1926 v Ma- 
riboru, učiteljica, Ribnica 197, oseb- 
no izkaznico št. 11747. 10497 

Dcžman Franc, Moste 2, p. Žirov- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 4032, 
ser. št. 0396452. 12 

Dobnik Jože, Ljubljana, Aljaževa 
35, osebno izkaznico, reg. številka 
87069/51, ser. Št. F-0109379. 206 

Fabjan Rado, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 93056/51. 207 

Fakin Zdraviko, Škrbina 69, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 600, ser. štev. 
0201310, izdano v Sežani. 200 

Forstnerič Franc, Kranj, osebno 
izkaznico, reg. št. 59329, ser. števil- 
ka 0081639. in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 231 

Ambrožič Anton, rojen 27. VIII. 
1931 v Zg. Gorjah 29, osebno izkaz- 
nico, ser. štev. 0309516, reg. števil- 
ka 18606. 9 
, Bavee Stanko, Vrh št. 3, Stari trg, 
izkaznico rezervnega oficirja, reg. 
St. PU-00018, št. 6909, izdano 1. 1949 
<** voj. okrožja Ljubljana.       10813 

Bregar Stane, Primskovo 173, 
r,.ranJ> osebno izkaznico, reg. št. 
12713. 49 

^kovec Koloman, Kobilje št. 39, 
P- Dobrovnik, osebno izkaznico, reg. 
St. 354, ser. št. G-0223064. 150 

.Celar Jože, Kranj, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 5769. 230 
„Gametnik Alojzij, Ljubljana, $i- 
s*a, Pod hribom 3, osebno izkazni- 
°°. reg. številka 34026, ser. številka 
4U2036. 184 

»GOSPODARSKI KOLEDAR 
ZA LETO 1954« 

je izšel, na kar Se posebej 
opozarjamo^ vse ustanove, sin- 
dikate, družbene organizacije, 
industrijska, trgovinska, obrt- 
na in gostinska podjetja, za- 
druge in poiestva! 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, Zupančičeva ulica 3, 
soba 10. 

Frančeškin Bernard Jesenice, 
Gradiš, osebno izkaznico, reg. ït. 
18586. ser. štev. 286588. 11305 

Gerič Cecilija, Okoslavci 33, 
osebno izkaznico, reg. št. 16777, ser. 
št. 0073787. U556 

Goričar Bruno, Mozirje 7, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19585, izdano 
v Šoštanju. 201 

Gorjup Ema, Ljubljana, Tržaška 
69, osebno izkaznico, reg. številka 
18833/50, ser. št. F-0041143. 208 

Grašlč Radislava, Ljubljana, Li- 
tostroj, blok IV, osebno izkaznico, 
reg. številka 2431/50, ser. številka 
F-0024741. 185 

Hribar Alojz, Studenca, p. Sred- 
nja vas, osebno izkaznico, reg. št. 
14595, ser. Številka 0460505, izdano 
v Kamniku. 160 

Hribar Jože, Koseze 9, osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 3161, ser. številka 
0449471, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 232 

Huber Ernest, Kuzma 86, šolsko 
spričevalo letnika 1937/38. 151 

Jakopin Stane, Klane 65, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 7997,     48 

Jovan Ljubo, Ljubljana, Kidriče- 
va 8, osebno izkaznico, reg. številka 
100553/52, ser, št. F-0474863. 209 

Kern Miha, Primskovo 185, Kranj, 
roj. 27. IX. 1934, spričevalo obrtne 
šole. 11573 

Kernel Miha, Pavlica 6, p. Pod- 
grad, izkaznico za znižano vožnjo 
na železnici. 164 

Kirič Jože, Kapela 44, p. Slatina 
Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
19135, ser. št. G-00752O2. 11310 

Kmet Ivan, Podvince 31, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 8644, ser. 
à*. 350957. 3 

Kolarič Mirko,' Hotiza 146, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, regi števil- 
ka 23223, ser. št. G-0247533.       11489 

Kopitar Janez, Podutik 27, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15705, ser. št. 
0135447, izdano v Ljubljani.       244 

Korošec Franc, Draža vas 7, Lo- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 20184, 
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izdano v Poljčanah, ter delavsko in 
predrojaško  knjižico. 11486 

Kovačič Stanislava, Kočevje 97, 
osebno izkaznico, reg. št. 14674, ser. 
št. 0560984. - 225 

Kozar Terezija, Okoelavci 28, 
osebno Izkaznico, reg. št. 16782, ser. 
it. 0073792. 11557 

Krajne Anton, Sp. Hajdina 143 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
2870, ser. št. 0245177. 176 

Kreslin Marija, Srednja Bistrica 
76, osebno izkaznico, reg. št. 18602, 
izdano v Lendavi. 134 

Kreševec Jakob, Stomaž- 9, po- 
Šta Dobravlje, osebno izkaznico, 
reg. št. 29797, ser. št. 0321900. 4 

Kuzma Peter, Belčvrh 16, p. Dra- 
gatuš, jsebno izkaznico, reg. štev. 
12260, ser. št. 0494570. 11541 

Lesar Franc, Zapotok, Sodražica, 
osebno izkaznico, reg. št. 10800, ser. 
št. 0558110: 33 

Levpuscek Zdravko, Lom Kanal- 
ski 23, Most na Soči, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 8165, ser. številka 
0260875. 11512 

Lešnik Alojz, Prepolje 23, pošta 
Starše, osebno izkaznico, leg. štev. 
37250, ser. Št. 0281488. 11487 

T.nzar Marija, Imenje 1, p. Šent- 
jernej, osebno izkaznico, reg. .štev. 
8101, ser. št. 0312801. 143 

Meško Franc, Miliovci 59, p. Vel. 
Nedelja, osebno izkaznico, reg. št. 
22502, ser. št. 0265612. 13 

Moravec Alojz,. Svržaki, p. Metli- 
ka, osebno izkaznico, reg. št. 3110, 
ser. št. 0486420. 11446 

•Ogrinc Barbka, Smarca pri Kam- 
niku, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7487, ser. št. 0453797. 186 

' Pavlin Alojz, Potavrh 32, p. Novo 
mest->, osebno izkaznico, reg. štev. 
6045, ser. št. 0322671. 144 

Pečovnik Emilija roj. Verdovšek, 
Lipica 1, p. Sežana, osebno izkazni- 
co, reg. številka 769, ser. številka- 
0003179. 11575 

Pelrič Stanislav, Gradišče, pošta 
Vipava, osebno izkaznico, leg. štev. 
27510, ser. št. 0315920. 14 

Pleskovič Marjan, Gor. Gomila, p. 
Bela cerkev, osebno izkaznico, reg. 
št. 14209, ser. št.0364062. 145 

Plešec Jože, Brezovica 2, osebno 
izkaznko, reg. št. 25621/51, ser. št. 
0128931, in knjižico za kolo, štev. 
ogrodja 534431, izdano, v Medvo- 
dah. 202 

Praprotnik Ivanka roj. Rozman, 
Kovor 54, p. Križe pri Tržiču, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14127, ser. Št. 
0203337. 210 

Ramoveš Vinko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 86213/52, ser. 
št. F-0108523. 161 

Ramšak Ljudmila, Dol pri Hrast- 
niku, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 30975, ser. št. F-0744285. 178 

Razinger Alojxija, Moste 6, p. Ži- 
rovnica, osebno tekaznico, številka 
3867/0390287. 51 

Rožac Andrej, Rakitovec 63, po- 
šta Podgorje na Krasu, osebno iz- 
kaznico,  reg. št.  13269. 179 

Sotlar Leopolda Ljubljana, Celov- 
ška 20. osebno izkaznico, reg. štev. 
16138, ser. št. F-0520468. 162 

»LJUDSKA UPRAVA« 

prinaša v 12. številki iz leta 
1953   tole   zanimivo   vsebino: 

Edvard Kardelj: Državljan 
v našem političnem in eko- 
nomskem sistemu — Dr, 
Branko Premrou: Nekaj mi- 
sli o vprašanju organizacije 
vodnega gospodarstva — Ja- 
nez Šmidovnik: Stvarno prav- 
ni položaj tujcev glede na 
nepremično premoženje v 
FLRJ — Dr. Vilko Androjna: 
Pritožba zoper odločbo o pre- 
kršku — Iz prakse Vrhovne- 
ga sodišča v upravnih sporih 
— V. P.: Prisilna izterjava 
davkov in drugih proračun- 
skih dohodkov — Dr. L. S.: 
Določitev pokojninskega raz- 
reda rudarjev, ki so bili za- 
radi oslabelosti dodeljeni k 
zunanjim delom — »Ljudska 
uprava« odgovarja na vpra- 
šanja — Dr. ' Vlado Rupnikf 
Pregled važnih pravnih pred- 
pisov. 

»Ljudska uprava« je s to 
številko zaključila lanski let- 
nik, v katerem je objavila 
vrsto zelo aktualnih člankov 
z najrazličnejših področij 
ljudske uprave in drugih pro- 
blemov pri ustvarjanju naše 
socialistične države. Pri tem 
je dodala lepo zbirko ugoto- 
vitev iz sodne nrakse in od- 
govorila na najrazličnejša 
vprašanja iz vsakdanjega živ- 
ljenja. Svojo zgledno tradi- 
cijo kot te vrste revija bo na- 
daljevala tudi v novem letu. 
Letna naročnina znaša 360 di- 
narjev, posameznea številka 
stane 30 din. Naroča se pri 
»Uradnem listu LRS«, Ljub- 
ljana, Erjavčeva Ila, poštni 
predal 336, št. ček. računa 
601-T-157. 

Strmec Milka, Kanižarica, Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. številka 
16636, ser. št. 477954. 16 

Smid Pavla, Zali log 40, p. Želez- 
niki, osebno izkaznico, reg. številka 
8270, izdano na ime Rant Pavla por. 
Smid.   , 182 

Spedici ja-Ljubljana, avtomobil- 
sko tablico, e vid. št. S-639. 211 

Stßfanec Bernard, Ljubljana, Ro- 
bova  ulica, osebno  izkaznico,  reg. 

štev. 7423685,. izdano v Dolnji, Len- 
davi.   , 246 

Tornine Rudolf, Podlože 115, po- 
šta Ptujska gora, osebno izkaznico, 
reg. številka 41147, serij, številka 
0285384. 205 

Tramšek Marija, učiteljica, Mar- 
kovci, p. Salbvci, Prekmurje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 31325, ser. št. 
0113035. 158 

Turšič Ivan, Verd 109, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 37843, ser. številka 
0145853. 203 

Urlep Franc, Ljubljana, Komen- 
skega 16, osebno izkaznico, reg. št. 
57802/51, ser. št. 0080112. 212 

Vendramin Rudolf, Šmartno 111, 
p. Kojsko, osebno izkaznico, reg. št. 
3857, ser. št. 029230. 11514 

Vidic Jože, Sostro 71 pri Ljublja- 
ni, spričevalo III. letnika Obrtne 
šole v Ljubljani, izdano 1. 1947.   245 

Vidmar Marjan, Breg, p. Stara 
cerkev, osebno izkaznico,, reg. št. 
14199, ser. št. 0560509. 7 

ViaŽič Ježe, Koprivnikpri Kočev- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 14426, 
ser. št. 0497736. 199 

Volf Danica, Skofja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11085, ser. št. 
0885696. 213 

Vranešič Angela, Cerkvišče 29, 
p. Gradac, osebno izkaznico, reg. St. 
717, ser. št. 0483927. 228 

Vukovič Slefan, Strehovci 5, p. 
Dobrovnik, osebno izkaznico, reg. 
št. 6155,   ser. št. 0228865. 11382 

Zadružna špedicija Kranj, sedež 
Skofja Loka, prometno dovoljenje 
na ime Zupane Janez, Skofja Loka, 
št. S-1321 tov. avtomobila znamke 
»Mercedesc 140 

Zalaznik Rok, Ljubljana, Podutik 
19, osebno izkaznico, reg. številka 
20830/51, ser. št. F-0143940. 187 

Zaletelj Leon, Zagorica 20, po- 
šta Dobrnič pri Trebnjem, osebno 
izkaznico, reg. št. 31847, ser. števil- 
ka 0335919. • ' 52 

Zalta Heribert,' Ljubljana, Puhar- 
jeva 3, osebno izkaznico, reg. štev. 
22861/51. .     ,       189 

Zatler Katarina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. štev. 68833/51, ser. 
št. F-0091143. 188 

Zatler Pavle,,Črneče 9, p. Dravo- 
frad, osebno izkaznico, reg. števil- 

a 14818, ser. št. 0276128. 17 
Zrin Roman, Mali Mengeš 58, 

osebno izkaznico,.reg. št. 24455.   233 
Zidanik Sonja, Ljubljana, Mestni 

trg 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
14927, ser. št. 0331247. 247 

Zličar Franc, Dobrava, osobno iz- 
kaznico, reg. št. 20420, ser. številka 
263730. 18 

Znidaršič Marija, Šembilje, pošta 
Knežak, osebno izkaznico, reg. št. 
8857, ser. št. F-0356167, izdano v Po- 
stojni. 214 

Žužek Jeroman. Juršče 1, osebno 
izkaznico, izdano v Postojni, rog. 
št. 10151, ser. št. F-0620461.       11225 

Izda]«   »uradni  Ust   LRS« — Direktor  Io   odgovorni   urednik:   dr. Rastlco  MoSntk   —   tisk*   tiskarna   »Toneta   TomStCa« 
* LJublmr.i 
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Krško, dne 4. aprila 1933 in objavljenega v Uradnem 
listu LRS, št. 14-111/53, se spremeni, tako da se pra- 
vilno glasi: 

Sklad za vzdrževanje hiš se.deli, kakor sledi: 
70 % v sklad vplačanih sredstev se uporabi za 

vzdrževanje hiš, iz katerih sredstva izvirajo.' 
30"/o v sklad vplačanih sredstev lahko uporabijo 

občine za vzdrževanje in zidavo stanovanjskih hiš 
na svojem območju. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 
St.   16623/2-53 
Krško, dne 27. novembra 1953. 

Predsednik OLOt 
Tone Zupančič 1. r. 

27. 

Na podlagi 3. točke 65. člena ter 25. in 28. 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 XXIII. seji 
obeh zborov z dne 29. decembra 1953 

ODLOK . 
o II. dodatnem proračunu mestnega ljudskega odbora 

Maribor za leto 1953 
•    1. člen 

Drugi dodatni proračun mestnega ljudskega od- 
bora Maribor za leto 1953 obsega: 

dohodke v višini 30,427.591 din 
kdatke v višini 30,427.581 din        < 

2. člen 
Dohodki po II. dodatnem proračunu se ne smejo 

uporabljati za proračunske izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso predvideni. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejetja po mestnem 

ljudskem odboru- Maribor. 
St. P-10830/5-53. 
Maribor, dne 29. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledlnek 1.1. 

28. 

Na podlagi 23. in 117. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
•-90/52) in uredbe o začasnem finansiranju investi- 
cij v letu 1933 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) izdaja 
cestni ljudski odbor Maribor na XXIII. seji mestne- 
ga zbora in zbora proizvajalcev dne 29. decembra 
1933 

ODLOK 
0  formiranju  sklada  za  kreditiranje  gospodarskih 

investicij mesta Maribora za leto 1953 
l.člen 

Ustanovi  se  sklad za kreditiranje  gospodarskih 
^yesticij mestnega ljudskega odbora v Mariboru v 
Tlsmi 62,923.036 din. 

2. člen 
Sklad   za   kreditiranje   investicij   se   formira   iz 

e»a sredstev, predvidenih z družbenirn planom'mest- 

nega ljudskega odbora Maribor ter iz sklada dela 
izrednih dohodkov, ki jih v ta namen določi MLO 
Maribor. 

3. člen 
Ta odlok velja samo za investicijske kredite, 

odobrene v letu 1933 od dneva sprejetja po obeh zbo- 
rih MLO Maribor. 

St. P-15638/1-53 
Maribor, dne 29. decembra 1953. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

29. 

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) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na XXIII. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev z 
dne 29. decembra 1953 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 26.~in 41. volilni 

enoti mesta Maribora 

1. člen 
Zaradi prenehanja mandata odborniku 26. volil- 

ne enote mesta Maribora KTamberger Mariji in od- 
borniku 41. volilne enote Vujoviču Milovanu po 3. 
točki 130. člena zakona o- ljudskih odborih mest in 
mestnih občin se razpisujejo nadomestne volitve v 
26. in 41. volilni enoti mesta Maribora. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 14. febru- 

arja 1954. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v »UradnemTlistu LRS< in na 
krajevno običajni način v 26. in 41. volilni enoti me- 
sta Maribora. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. P-2B7/1-1954. 
Maribor, dne 29. decembra 1953. 

' "Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

30. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih1 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, St. 19/52) v zvezi 
s 6. členom uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni 
list LRS, št. 32/47) in 6., 7., 8. in 9. člena pravilnika o 
vzdrževanju plemenjakov ter o načinu plačevanja 
skočnine (Uradni list LRS, št. 41/48), izdaja okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica na skupni seji obeh 
zborov dne 30. decembra 1953 

ODLOK 
o pobiranju povprečne skočnine ter o vzdrževanju 

plemenskih bikov 
1. člen 

Vsi lastniki  krav in nad 1  leto starih teHc so 
dolžni plačati- za vsako od teh živali letno povprečno 
skočnino. 
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2. člen 
Povprečna skočnina za vsako žival iz 1. člena 

tega odloka znaša 300 din letno. 
Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 

Maribor okolica lahko pred pričetkom novega poslov- 
nega leta spremeni višino skočnine. 

Kot osnova za plačilo skočnine se računa število 
krav in nad 1 leto starih telic po dejanskem stanju na 
dan ko zapade obveznost vplačila. 

3. člen 
Povprečno skočnino poberejo občinski ljudski 

odbori v enem obroku do konca meseca februarja 
tekočega leta. 

4. člen 
Lastniki * in rejci praznanih (licenciranih) bikov 

ne smejo pobirati skočnine, bodisi da so to državna, 
zadružna ali zasebna gospodarstva. 

5. člen 
Povprečne skočnine ne plačujejo tista državna in 

zadružna gospodarstva, ki redijo za svoja goveda 
lastne plemenjake in zasebna gospodarstva, ki redijo 
priznane plemenjake. ' 

6. člen 
Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora se 

pooblašča, da izda pravilnik o načinu pobiranja po- 
vprečne skočnine, izplačevanja vzdrževalnine ter o 
kontroli nege in izkoriščanja plemenjakov. 

Stroške za vzdrževanje priznanih plemenjakov 
plača lastniku občinski ljudski odbor po pravilnikn 
iz prejšnjega odstavka. 

7. člen 
Ce zavezanci ne plačajo pravočasno predpisane 

jim povprečne skočnine, jo izterja občinski ljudski 
. odbor po predpisih, ki veljajo za administrativno iz- 

vršbo. 

8. člen 
Določena povprečna skočnina 500 din se razdeli 

tako, da 230 din ostane občinskemu ljudskemu odboru 
za vzdrževanje plemenskih bikov, 50 din pa se odvaja 
na poseben račun okrajnega ljudskega odbora za na- 
bavo plemenskih bikov in umetno osemenjevanje. 

9. člen 
Za prekrške iz 4. člena tega odloka se kršilci 

kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. 

31. 
V interesu uspešne in racionalne obnove in v skla- 

du z desetletnim perspektivnim zveznim planom 
za proizvodnjo in promet s trsnimi in drevesnimi sa- 
dikami v pogledu kvalitete in zdravstvenega stanja, 
izdaja okrajni ljudski odbor Maribor okolica na pod- 
lagi 15. in in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v skladu z od- 
lokom o nadzoru obnove sadovnjakov in vinogradov 
na območju okraja (Uradni list LRS, št. 13/53) na 
skupni seji obeh zborov dne 30. decembra 1953 

ODLOK 
o nadzora nad proizvodnjo in prometom trsnih sadik 

in sadik sadnega drevja 

1. člen 
S proizvodnjo trsnih in sadnih sadik ter ureje- 

vanjem matičnjakov se lahko bavijo samo gospodar- 
ska podjetja in zasebni proizvajalci, ki imajo za to 
dovoljenje gospodarskega sveta okrajnega ljudskega 
odbora Maribor okolica. 

2. člen 
Proizvajalci tega materiala se morajo ravnati po 

strokovnih navodilih, ki jih izdajata Inštitut za vinar- 
stvo LRS in Inštitut za sadjarstvo LRS Mariiör. 

3. člen 
Proizvajalci trsnih in drevesnih sadik morajo 

upoštevati predpisani termin in sadni izbor za pod- 
ročje okraja Maribor okolica. 

4. člen 
Strokovno mnenje pred izdajo dovoljenja za pro- 

izvodnjo trsnih in sadnih sadik na območju okraja 
kakor tudi glede prekrškov tega odloka daje komi- 
sija, ki nadzoruje obnovo sadovnjakov in vinogradov. 

5. člen 
Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 

Maribor okolica se pooblašča, da izda pravilnik za iz- 
vajanje tega odloka. 

6. člen 
Kršitve 1., 2. in 3. člena tega odloka se kaznujejo 

z denarno kaznijo do 3000 din. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-157/1-1954 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof, 1. r. 

10. člen 
Ta odlok velja od dnevu objave v lUradnem listu 

LRS«. 
Občinski ljudski odbori so dolžni, da odlok takoj 

objavijo na krajevno običajni način, 
St. 1-156/1-54 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof l.r. 

32. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 10/52) 
v zvezi s 7. členom uredbe o potnih in selitvenih stro- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 59/52) je okrajni ljudski 
odbor Maribor okolica na skupni seji obeh zborov 
dne 30. decembra 1933'sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o določitvi višine dnevnic za 

službena potovanja v mejah okraja Maribor okolica 

1. člen 
V odloku o določitvi višine dnevnic za službena 

potovanja v mejah okraja Maribor okolica z dne 15. 
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avgusta 1953, št. 1-6661/1-53 (Uradni list LRS, št. 34- 
404/53) se za 1. členom doda nov, l.a člen, ki se glasi: 

»Uslužbencem, katerih službeno delo po svoji na- 
ravi zahteva, da so mesečno več dni izven svojega 
službenega mesta, se lahko prizna potni pavšal. 

Odločbo o priznanju potnega pavšala izda zà na- 
stavitev pristojni starešina. Višina potnega pavšala 
sme znašati največ 8000 dinarjev na mesecfs 

2, člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-159/1-54 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

33. 
Na podlagi 15., 64. in 108. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, It. 19-89/52) 
te 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Šo- 
štanj na ločenih sejah dne 28. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o obratovalnem 
času trgovinskih, storitvenih in gostinskih podjetij za 
območje okraja Šoštanj, sprejetega na ločenih sejah 
obeh zborov dne 15. V. 1953 pod št. 1550/1-53 (Uradni 

list LRS, št. 21-229/53) 
1. člen 

6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

Gostinske obratovalnice gostilne >Pri Stari poštic 
v Šoštanju, kavarna »Centrali v Velenju in restav- 
racija »Pri kolodvoru« v Velenju so odprte do 24. 
ure. 

Bife na kegljišču »Gradiš IMM« v Šoštanju je od- 
prt do 24. ure. odpreti 4.a se sme ob delavnikih ob 
U. uri, ob nedeljah in državnih praznikih pa ob 
8. uri zjutraj. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Št. 2453/5-53 
Šoštanj, dne 26, decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

34. 
Na podlagi 20. in 117. člena zalkona o spremem- 

bah, in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni.list LRS, It. 
31/102-53), je OLO Novo mesto na 7. skupni seji okraj- 
nega zbora in okrajnega zbora proizvajalcev dne 
23. decembra 1953 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Jazbinšku Avgustu, odborniku okrajnega zbora 

*a 20. volilno enoto, je po 5. členu zakona o. spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih doborov prenehal mandat, 
*er kot poslanec zveznega zbora proizvajalcev ne 
more biti hkrali odbornik obeh zborov istega ljud- 
^ega odbora. 

Skubicu Francu, odborniku okrajnega zbora za 
39. volilno enoto, je po 5. točki 120. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih prenehal mandat, ker je 
v službi v administraciji okrajnega ljudskega odbora. 

Ker se je odbornik okrajnega zbora za 44. volilno 
enoto Borštnar' Jože zaradi premestitve na novo služ- 
beno mesto v Koper odpovedal mandatu, mu Je po 
sklepu okrajnega zbora prenehal mandat. 

2. člen 
Zaradi prenehanja mandata v 1. členu navedenim 

odbornikom se razpisujejo nadomestne volitve v 
okrajni zbor okrajnega ljudskega odbora Novo me- 
sto v telile volilnih enotah: 

1. št. 20,-ki obsega v Novem mestu tale naselja: 
Tavčarjeva cesta — Ljubljanska cesta od 26 do 41 
— Mestne njive — Krekova ulica — Kolodvorska ce- 
sta — Bršljin — Cegelnfca — Mala Bučna vas in 
Forster jeva ulica; 

2. št. 39, ki obsega v območju OBLO Trebnje tale 
naselja: Lukovek — Češnjevek — Lipnik — Zavrh 
— Par jevec — Gor. Dobrava — Jezero — Rihpovec — 
Ostrevac — Dol. Nemška vas — Zvale — Studenec 
— Jačkovec — Breg — Dol. Podboršt — Rodine — 
Dol. Dobrava — Meglenik — Gradišče — Dol. Njiva 
— Dol. Ponikve — Gor. Ponikve — Grm — Dečja vàs 
in Pungrt; 

3. št. 44, ki obsega v območju OBLO Vel. Loka 
tale naselja: Čatež — Dol. vas — Zagorica — Gore- 
nja vas — Goljek — Sajenice — Trebanjski vrh — 
Roje — Razborje — Vel. Loka   — Trnje — Iglenik 
— Mrzla luža — Korenitka — Mala Loka — Mačko- 
vec — Skovec in Gor. Podboršt. 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. februarja 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

v volilnih enotah št. 20, 39 in 44. 
Del. št. I. — 11.231/1-53. 
Novo mesto, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1.1, 

35. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
je ljudski odbor mestne občine Kranj izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 10. volilni 

enoti (Gorenje in del Primskovega) za volitve v ljud- 
ski odbor mestne občine Kranj. 

2. člen 
Ker se je odbornik ljudskega odbora rneitne ob- 

čine za 10. volilno enoto Koinik Miha odpovedal man- 
datu, mu je prenehal mandat.po sklepu ljudskega 
odbora. 

3. člen 

Nadomestne volitve za 10. volilno enoto (Gorenje 
in del Primskovefa? bodo v nedeljo, dne 21. februar- 
ja 1954. 
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4. člen 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem  listu LRS« in 

na krajevno običajni način v 10. volilni enoti. 

St/579i/53. 
Kranj, dne 24. decembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

36. 

Na podlagi 13. in 88. člena zakona o yolitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 19/51) je ljudski odbor mestne občine v Tr- 
bovljah  sprejel  na  XIV. seji   dne  18. decembra   1953 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 16, ki obsega 7. teren, vštevši Delavski dom Tere- 
zija, ker je prenehal mandat Adlešiču Petru, 
odborniku ljudskega odbora mestne občine v Trbov- 
ljah, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

'Volitve bodo v nedeljo dne 7. februarja 1954. 

II 
Ta • odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v mestni občini Trbovlje. 

St. 182/22-53. 
Trbovlje, dne 18. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

37. / 

Občinski ljudski odbor Križevci pri Ljutomeru 
je na 9. redni seji sprejel na podlagi 20. in 117. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volit- 
vah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborv (Urad- 
ni list LRS, št. 31/53) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 51, ki obsega vas Boreči, ker je zaradi odselitve 
prenehal mandat Mišji Adolfu, odborniku občinske- 
ga ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve  bodo  v  nedeljo  dne   14. februarja  1954. 

II 
Ta odlok se objavi r »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 51. 

St. 6/1—54. 
Križevci, dne 5. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Segaj 1. r. 

38. 

Občinski ljudski odbor Srednje, okraj Maribor 
okolica je na 8. redni seji dne 14. decembra 1953 na 
podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odbornikov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. II, ki obsega celotno naselje Slemen, ker se je 
odbornik občinskega ljudskega odbora Majster Jo- 
žef, ki je bil izvoljen v tej enoti, odpovedal man- 
datu, in v volilni enoti št. VIII, ki obsega celotno na- 
selje Rošpoh (del), ker je odbornik občinskega ljud- 
skega odbora Sac Stanko, ki je bil izvoljen v tej 
enoti, službeno premeščen. 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. II. 
in VIII. 

St. P-693/10 
Srednje, dne 20. decembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Hlade 1. r. 

39. 

Občinski ljudski odbor na Tišmi je na 16. redni 
seji dne 22. XII. 1953 na podlagi 20. in 117. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah 
in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni 
list LRS, št. 19-1952)  sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 9, ki obsega vso vas Gederovci, ker je prenehal 
mandat Edšidu Alojzu, odborniku občinskega ljud- 
skega odbora, ki je bil izvoljen v toj volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem  listu LRS«  in 

na krajevno običajni način v volilni enoti št. 9. 
St.Pov. 128-53. 
Tišina, dne 24. decembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojz Cinč L r. 
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PoStnina platana • gotovini CENA 20 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 30. januarja 1954 Številka 3 
VSEBINAl 

-1. Odločba o določitvi dneva nadomestnih volitev poslancev 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS v 81. in 83. 
volilni enoti. 

8. Odlok o uporabi planskih instrumentov za leto 1954. 
9. Odlok o flnanslranju proračunskih izdatkov Ljudske re- 

publike Slovenije v prvem tromesečju leta 1954. 
10. Odlok o določitvi in plačevanju akontacij dohodnine od 

kmetijstva za prvo četrtletje 1954. 
11. Odlok  o  vplačilu  pozitivnega  salda   razlik  pri   deviznih 
rf\ tečajih. 
ViJ/ Odločba o ustanovitvi  prehodnega  mladinskega  doma  v 
/•-«• Preddvoru pri Kranju. 
(!§• Odločba o ustanovitvi prehodnega mladinskega doma v 

Ljubljani. 
Odločba o ustanovitvi doma za duševno defektno mladino 
,v Domavi pri Ptuju. 

'dločba o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo Invalidov 
v LJubljani. 

__ Odloki ljudskih odborov: 
(*y Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Celje okolica. 
'1. Odlok o načinu kreditiranja in sklepanja  kreditnih po- 

godb glede Investicij,  ki spadajo med Investicije gpspo- 
darskega pomena okraja Celje okolica za leto 1953. 

42. Odlok o spremembi odloka o določitvi višine dnevnic za 
uradna putovanja v okraju Ljubljana okolica. 

43. Odlok o spremembi odloka o pavšalnem povračilu stroškov 
za uradna potovanja na območju okraja Ljubljana okolica. 

44. Odlok o začasnem skrajšanju obratovalnega časa v trgo- 
vinskih obratovalnicah In obrtnih delavnicah v okraju 
LJubljana okolica. 

45. Odlok o obveznem iluorografiranju prebivalstva v mestu 
Mariboru. 

46. Odlok o nadzorstvu nad lavnanjem in prodajo vinskega 
mošta In vina, namenjenega za široko potrošnjo na Ob' 

@močJu okraja Maribor okolica. 
Odlok o priznanju olajšav samoplačnikom pri plačevanju 
zdravstvenih storitev na območju mestne občine Jesenice. 

48. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. U 
mestne občine Trbovlje. 

49. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. t 
občine Brusnice. 

5«. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilnih enotah 
št. 3 In 10 občine Gračlšče. 

51. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilnih enotah 
št. 107 in lil.  občine Ivanjkovci. 

52. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. 1 
občine Llmbuš. 

53. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. < 
občine Loče. 

54. Odlok OLO Sežana'o razpisu nadomestnih volitev za me- 
sta odbornikov okrajnega zbora v volilnih enotah št. 32 
In 34 občine Gračlšče. 

55. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. 4 
občine Senovo. , ( 

— Popravek. 
 *  

?. 

Na podlagi drugega odstavka 158. člena zakona 
o' pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS in v zvezi 
s sklepom Republiškega zbora Ljudske skupščine 
LRS z dne 21. januarja 1954, s katerim je bila sprejeta 
odpoved mandatu ljudskih poslancev Benka Alojza 
in Sabjana Stefana, izdaja Republiška volilna komi- 
sija LRS 

ODLOČBO 
o določitvi dneva nadomestnih volitev poslancev 

Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 
v 81. in 83. volilni enoti 

1. Nadomestne volitve poslancev Republiškega 
zbora Ljudake skupščine LRS v 81. in 83. volilni enoti 
bodo v nedeljo dne 14. marca 1954. 

2. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
^tu LRS<. 

St. 3/1-54 
Ljubljana, dne 29. januarja 1954. 

Tajnik: 
Dr. Josip Globevnik 1. r. 

Predsednik: 

Dr. Franc Hočevar L r. 

8. 

Na podlagi odloka Zvezne ljudske skupščine o 
začasnih gospodarskih ukrepih do sprejetja družbe- 
nih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-430/53) 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije )      > 

ODLOK 
o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 

I 
Stopnje davka od dobička za potrebe Ljudske 

republike Slovenije znaša 20%. Ta davek plačajo vee 
gospodarske organizacije na območju Ljudske repu- 
blike Slovenije. 

II 
1. Ljudski odbori okrajev in meet z razvitim go- 

spodarstvom plačajo prispevek za pomoč gospodar- 
sko nerazvitim predelom Ljudske republike Slovenije. 

2. Prispevek za pomoč gospodarsko nerazvitim 
predelom morajo plačati okraji, katerih skupni do- 
hodki, s katerimi razpolagajo ti okraji in mesta ter 
občine in gospodarske organizacije na njihovem ob- 
močju, preeegajo letno 5.500 din na enega prebivalca, 
ter mesta, katerih skupni dohodek presega letno 
10.000 din na enega prebivalca. 

3. Prispevek za pomoč gospodarsko nerazvitim 
predelom se računa od skupnih dohodkov po tejle 
lestvici: 
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Dohodki na enega prebivalca     dtopnja prispevka: 
Okraji : 
nad   5.500 do   9.000 din 20% 
nad   9.000 do 12.000 din 25% 
nad 12.000 do 15.000 din 30% 
nad 15.000 do 18.000 din 35% 
nad 18.000 do 21.000 din 40% 

-     nad 21.000 do 25.000 din 50% 
nad 25.000 din 60% 
Mesta: 
nad 10.000 din 
glavno mesto Ljubljana 10% 
druga mesta 15% 
4. Okraji, ki dobivajo od Ljudske republike Slo- 

venije dotacije za kritje proračunskih izdatkov, tega 
prispevka ne plačujejo. 

5. Prispevek za pomoč gospodarsko nerazvitim 
predelom se plačuje v republiški sklad za pomoč 
gospodarsko nerazvitim predelom. 

6. Način in roke vplačila tega prispevka določi 
Izvršni svet pozneje. 

• 
Ljudskim odborom okrajev in mest pripada za 

kritje njihovih proračunov: 
1. 1% celotnega prometnega davka, ki ga plaču- 

jejo gospodarske organizacije na njihovem območju. 
2. 50% prometnega davka, ki ga plačujejo za- 

sebniki na njihovem območju. 

IV 
Državna kmetijska posestva bodo vplačevala v 

1. 1954 samo 40% zneska amortizacije za nadomesti- 
tev, določenega z začasnim odlokom o stopnjah amor- 
tizacije osnovnih sredstev gospodarskih organizacij. 

Od 45% prispevka za socialno zavarovanje, ki je 
predpisan s VII. točko odloka o uporabi planskih 
instrumentov za 1. 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-439/53), 
pripada Republiškemu zavodu za socialno zavarova- 
nje 35%, okrajnim oziroma mestnim zavodom za so- 
cialno zavarovanje pa 10%. 

VI 
1. Stopnja temeljne dohodnine za 1. 1954 znaša 

v Ljudski republiki Sloveniji 6%. 

2. Stopnje dopolnilne dohodnine določijo okrajni 
in mestni ljudski odbori. Stopnje dopolnilne dohod- 
nine so progresivne. 

3. Pri določanju stopenj dopolnilne dohodnine od 
kmetijstva za 1. 1954, ki jih odmerjajo okrajni in 
mestni ljudski odbori na podlagi katastra, se morajo 
držati okrajni in mestni ljudski odbori tehle mini- 
malnih in maksimalnih stopenj: 
Dohodek v dinarjih Stopnja dopolnilnega davka 

minimalne        maksimalne 
do           30.000 do 4 

nad   30— 50.000 3                        7 
nad   50— 80.000 5                        10 
nad   80—120.000 7                        14 
nad 120—160.000 10                       18 
nad 160—200.000 13                        22,5 
nad 200—250.000 16,5                    27 
nad 250 -300.000 20,5                    32 
nad 300—400.000 24,5                     37 

nad 400—500.000 
nad 500—600.000 
nad 600—700.000 
nad 700-eOO.OOO 
nad 800.000 

30.5 
35,5 
39,5 
43 
43 

42 
48 
52 
55 
55 

4. Za obdavčitev dohodkov od postranskih delav- 
nosti kmetijstva, predpišejo okrajni in mestni ljud- 
ski odbori za leto 1954 akontacije, 

VII 
Okrajni ljudski odbori določijo z družbenimi 

plani odstotek dobička, ki gre mestnim občinam s 
posebnimi pravicami kot njihov delež pri delu do- 
bička gospodarskih organizacij, ki pripada okraju. 

VIII 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. U 4/1-54 
Ljubljana, dne 26. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

9. 

Na podlagi točke 1-2. odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LR Slovenije 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov LR Slovenije 

v prvem tromesečju leta 1954 
I 

\ Dokler ne bo sprejela Ljudska skupščina LR Slo- 
venije družbenega plana in proračuna za leto 1954, 
se bodo finansirali proračunski izdatki Ljudske re- 
publike Slovenije po dvanajstinah predloga republi- 
škega proračuna za leto 1954, vendar najdalje do 
31. marca 1954. 

II 
Izdatki republiškega proračuna se  bodo  začasno 

finansirali s temile viri dohodkov: 
1. z republiškim davkom od dobička, 
2. s temeljno dohodnino od kmetijstva, 
3. s temeljno dohodnino od samostojnih poklicev 

in premoženja, 
4. z delom dohodkov okrajev, 
5. z lastnimi dohodki državnih organov in zavo- 

dov, ki se finansirajo iz republiškega proračuna. 

Ill 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1954. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954, 
St. U 5/1-54 
Ljubljana, dne 26. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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10. 

Na podlagi" 110. in 111. člena uredbe o dohodnini 
(Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi in plačevanju akontacij dohodnine 

od kmetijstva za prvo četrtletje 1954 

I 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi pravicami določijo na svojem območju 
akontacijo dohodnine za čas od 1. januarja do 51. 
marca 1954 v odstotkih od dohodnine, ki je bila od- 
merjena kmetijskim gospodarstvom na podlagi kata- 
stra za leto 1954. 

Davčni zavezanci, ki jim dohodnina od kmetij- 
stva za leto 1954 še ni odmerjena po novi uredbi o 
dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53), plačajo 
akontacijo od davčne odmere za leto 1953. 

Davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka 
tega člena plačajo akontacijo v višini 23%. 

II 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi pravicami morajo v 15 dneh po objavi 
tega odloka določiti znesek akontacije vsakemu po- 
sameznemu davčnemu zavezancu. 

III 
Davčni zavezanci morajo vplačati določeno akon- 

tacijo   na   dohodnino   za   prvo   četrtletje  1954 do 
1. marca 1954. 

IV 
Od vplačane aikontacije se knjiži 30% na račun 

temeljne  dohodnine,   70%  pa na račun   dopolnilne 
dohodnine od kmetijstva. 

V 
Ta odlok velja od dneva objave v  >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 6/1-54 
Ljubljana, dne 26. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

11. 

Na podlagi 4. člena uredbe o zaključnih računih 
gospodarskih organizacij za leto 1953 dzdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
za vplačilo pozitivnega salda razlik 

pri deviznih tečajih 

I 
Salda pozitivnih razlik pri deviznih tečajih, ki 

preostanejo registriranim gospodarskim organizacijam 
za izvoz in uvoz, vsem koristnikom deviz, doseženih 
neposredno ali posredno v zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju, ter vsem zastopniškim in storitvenim pod- 
jetjem, ki so dosegla pozitivne razlike pri deviznem 
poslovanju v obdobju od 1. januarja 1953 do 5. ina ja 
'953, po določbah 4. člena uredbe o zaključnih raču- 
nih gospodarskih organizacij zn leto 1953 (Uradni 

M FLRJ, št. 54/1953), morajo ta podjetja  vplačati 

taikoj v republiški sklad za kreditiranje investicij 
pri Narodni banki FLRJ na račun št. 600-6652, odbi- 
jejo pa zneske iz tretjega odstavka te točke. 

Trgovska podjetja, ki so registrirana za izvoz in 
uvoz, in trgovske agencije ravnajo tako, kot je dolo- 
čeno v 1. odstavku te točke tudi s tečajnimi razli- 
kami, doseženimi v dobi od 6. maja do konca leta 
1953, odbijejo pa davek od dobička in deviznega 
poslovanja. 

Od salda pozitivnih razlik pri deviznih tečajih iz 
prvega in drugega odstavka, zadržijo podjetja del 
teh razlik za svoj rezervni sklad, in sicer: trgovska 
podjetja 7%, industrijska podjetja pa 15%, preostali 
saldo razlik pa vplačajo na račun št. 600-6652. 

Podjetja, ki so po določbah 5. točke odloka o 
polletni bilanci gospodarskih organizacij na dan 30. 
junija 1953 (Uradni list FLRJ, št. 26/1953), že prenesla 
taka salda pozitivnih razlik pri deviznih tečajih v 
svoj rezervni sklad, morajo ustrezno popraviti pr- 
votno knjižbo. 

II 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. U 7/1-54 
Ljubljana, dne 26. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

I       Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

12. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, It. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi prehodnega mladinskega doma 

v Preddvoru pri Kranju 

1 
Ustanovi se prehodni mladinski dom v Preddvoru 

pri Kranju kot socialni finančno samostojni zavod. 
Sedež doma je v Preddvoru pri Kranju. 

Dom' sprejema in oskrbuje moralno ogroženo in 
izprijeno mladino z območja Ljudske republike Slo- 
venije, ki je potrebna varstva v domu, dokler se ne 
premesti v kak drug dom ali internat oziroma da v 
uk v gospodarstvo. 

3 
Prehodni mladinski dom v Preddvoru pri Kranju 

gospodari s premoženjem, s katerim je doslej gospo- 
daril Mladinski dom v Preddvoru pri Kranju. 

Dom upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor je sestavljen iz petih članov, ki 

jih imenuje Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS. 

5 

Upravnika postavlja Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

Upravnik mora biti pedagog, po možnosti de- 
fektolog. 
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Za zadere in naloge doma je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS izvrši 
to odločbo. 

St. 1147/2-53 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

13. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi prehodnega mladinskega doma 

v Ljubljani 

Ustanovi se prehodni mladinski dom v Ljubljani 
kot socialni finančno samostojni zavod. 

Sedež doma je v Ljubljani. 

2 
Dom sprejema, proučuje in zdravi moralno ogro- 

žene in izprijene mladoletnike z območja Ljudske 
republiške Slovenije ter usmerja njihov nadaljnji 
razroj in oskrbovanje. 

3 
Prehodni mladinski dom v Ljubljani gospodari 

• premoženjem v Ljubljani, Koblerjeva ulica št. 4 
(bivši grad Kodeljevo). 

4 
Dom upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor je sestavljen iz petih članov, ime- 

nuje jih Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

5 
Upravnika postavlja Svet .za zdravstvo in so- 

cialno politiko LRS. 
Upravnik mora biti pedagog-defektolog. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

14. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljnega zakona o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi doma za duševno defektno mladino 

v Domavi pri Ptuju 

1 
Ustanovi se dom za duševno defektno mladino v 

Domavi pri Ptuju kot zdravstveni finančno samo- 
stojni zavod. 

Sedež doma je v Domavi pri Ptuju. 

2 
Dom za duševno defektno mladino v Domavi pri 

Ptuju oskrbuje in vzgaja duševno defekte otroke in 
mladino z območja Ljudske republike Slovenije. 

3 
Domu za duševno defektno mladino v Domavi pri 

Ptuju se v sporazumu z mestnim ljudskim odborom 
glavnega mesta Ljubljane daje v gospodarjenje pre- 
moženje (nepremičnine), s katerimi je doslej gospo- 
daril bivši Dom starih in onemoglih v Domavi pri 
Ptuju kot proračunski zavod MLO Ljubljana. 

4 
Dom upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor je sestavljen iz sedmih članov po 

določbah uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 30-252/53). 

Upravnika postavlja Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS. 

Upravnik mora biti zdravnik specialist-psihiater. 

Za zadeve in naloge doma je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Svet za zdravstvo in socialno politiko izvrši to 
odločbo. 

St. 1149/2-53 
Ljubljana,, dne 16. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS Izvrši 
to odločbo. 

8 
Ta odločfba velja od 1. januarja 1954. 

St. 1148/2-53 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 

15. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov 

Ustanovi se Zavod za rehabilitacijo invalidov (v 
nadaljnjem besedilu: Zavod) kot zdravstveni finančno 
samostojni zavod. 

Sedež Zavoda je v'Ljubljani. 
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Zavod skrbi za medicinsko in profesionalno reha- 
bilitacijo invalidov vseb vrst, ne glede na kakšen 
način je nastala invalidnost, talko da invalidnim ose- 
bam nadomesti izgubljene oziroma okvarjene funk- 
cije telesa do tiste najvišje stopnje, ki omogoča po- 
škodovancu, da se vrne na delo bodisi v prejšnjem 
bodisi v novem poklicu, ki ustreza naravi in stopnji 
njegove invalidnosti. 

Da doseže namen iz prejšnje točke, opravlja Za- 
vod zlasti tele naloge: 

a) opravlja preglede invalidov, ugotavlja stopnjo 
invalidnosti in določa vrsto, sredstva in način nji- 
hove rehabilitacije; 

b) vodi evidenco in izdeluje dokumentacijo *a 
invalide v Ljudski republiki Sloveniji; 

c) oskrbi hospitalizacijo oziroma dodatno fizio- 
terapevtsko in termalno zdravljenje v ustreznih 
zdravstvenih zavodih tistim invalidom, ki so po- 
trebni poprejšnjega zdravljenja ali kirurâkorepara- 
tornih posegov oziroma pri katerih še ni bila dose- 
žena zadostna funkcionalna restitucija; 

č) določa indikacijo za izdelavo novih oziroma 
za korekturo it popravila obstoječih ortopedskih 
aparatov in protez ter nadzira v ortopedskih pod- 
jetjih izdelavo ortopedskih pripomočkov vseh vrst 
in daje strokovne nasvete za njihovo izboljšanje; 

d) daje v spornih primerih višja strokovna mne- 
nja in ocene s celotnega področja rehabilitacije in- 
validov; 

e) priučuje invalide na pravilno in koristno upo- 
rabo ortopedskih pripomočkov s sodobnimi fiziotera- 
pevtskimi metodami; daje invalidom navodila o upo- 
rabi, hranjenju in čiščenju ortopedskih pripomočkov; 

f) skrbi za vzgojo osebja za vsa področja medi- 
cinske in profesionalne rehabilitacije, pridobiva za 
sodelovanje potrebne strokovnjake, sodeluje pri se- 
stavljanju učnih načrtov za ustrezne strokovne šole, 
zlasti na fizioterapevtske šole, ter skrbi za pravilno 
razmeščanje strokovnega osebja; 

g) znanstveno proučuje vrste in vzroke invalid- 
nosti, predlaga ukrepe za njihovo zmanjšanje ter se 
zaradi tega povezuje s fakultetami, socialno-zdrav- 
stvenimi in higiensko-preventivnimi zavodi; 

h) daje "ospodarskim organizacijam nasvete in 
predloge glede zaposlovanja invalidov in glede 
ustrezne preureditve delovnih sredstev; 

i) širi propagando o koristnosti in uspehih reha- 
bilitacije invalidov za posameznika in za skupnost 
ter objavlja znanstvene izsledke in opažanja z vseh 
Področij rehabilitacije; 

j) opravlja še druge naloge z področja rehabili- 
tacije invalidov, ki mu jih določi Svet za zdravstvo 
in socialno politiko- LBS. 

Za izpolnjevanje svojih nalog ima Zavod oddelke 
& delavnice za poklicno rehabilitacijo invalidov fer 
šole in tečaje za vzgojo strokovnega osebja. 

Zavod je republiški center za rehabilitacijo inva- 
lidov in kot tak skrbi za organizacijo in strokovno 
vodstvo celotne službe za rehabilitacijo invalidov v 
Ljudski republiki Sloveniji. 

Pod strokovnim vodstvom in nadzorstvom Zavoda 
so vsi zavodi v Ljudski republiki Sloveniji, ki oprav- 
ljajo delo v zvezi z rehabilitacijo invalidov; te za- 
vode določi f et za zdravstvo in socialno politiko 
LRS. 

V zavodih pod svojim strokovnim, vodstvom in 
nadzorstvom uvaja Zavod sodobne metode rehabili- 
tacije, posreduje ustrezno namestitev in razmestitev 
strokovnega osebjja ter skrbi za ».njegovo strokovno 
izpopolnitev. 

6 

Piemoženje, s katerim ima Zavod pravico gospo- 
dariti, bo določeno pozneje. 

Zavod upravlja upravni odbor. 

8 
Upravni odbor ima do 9 članov. 
Upravnik Zavoda je član upravnega odbora po 

svojem položaju. 
V upravni odbor Zavoda imenuje Svet za zdrav- 

stvo in socialno politiko LRS po enega zastopnika 
Sveta za prosveto in kulturo LRS, Zveze vojaških 
vojnih invalidov, Zavoda za socialno zavarovanje 
LRS, Glavnega odbora Rdečega krila Slovenije, orto- 
pedske klinike Medicinske visoke šole v Ljubljani 
in ortopedskega podjetja »Soča«, druge člane pa 
izmed članov delovnega kolektiva. 

Upravnika Zahoda postavlja Svet za zdravstvo in 
socialno politiko LRS. 

Upravnik mora biti zdravnik specialist-ortoped. 
Upravnik Zawoda vodi neposredno poslovanje 

Zavoda in je odgovoren za izvršitev predračuna do- 
hodkov in izdatioov. Postavlja uelužbence, sprejema 
na delo delavce in izdaja odločbe o njihovih delov- 
nih razmerjih. 

10 
Določbe uredbe o upravljanju zdravstvenih za- 

vodov (Uradni list FLRJ, št. 50-252/55) veljajo tudi 
za ta Zav*od, kolakor ni s to odločbo drugače dolo- 
čeno. 

11 
Za zadeve ia- naloge Zavoda je pristojen Svet za 

zdravstvo in socialno politiko LRS. 

12 
Svet za zdravstvo in socialno poEtiko LRS izvrši 

to odločbo. 
St. 48/2-54 
Ljubljana, dne 25. januarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. z. 
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Odloki ljudskih odborov 
40. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradpi list LRS, št. 19-89/ 
52) v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju in poslo- 
vanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14-85/53) je okrajni ljudski odbor Celje okolica na 
seji obeh zborov dne 19, decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o  oprostitvi  in  olajšavah   samoplačnikov za  zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Celje okolica 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožai ne glede na bolezen, ako 

davčni predpis od imetja ali dohodka družinske skup- 
nosti bolnika ne presega 150 din letno na 'družinske- 
ga  člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav ni zdravljenje v bolnišnici pred- 
pisano; 

č) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bo- 
lezen, glede katere so bili napoteni v bolnico. 

2. člen 

Tistim, ki imajo imetje ali dohodek, od katerega 
se plača davek, se določi delna oprostitev od plačeva- 
nja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

bolnik plača od predpi- 
sane zdravstvene storit- 
ve: 

25% 
50 »/o 
75% 

če znaša davčni predpis 
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 lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo od plačevanja zdravstvenih sto- 
ritev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih* slabih socialnih, 
pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, 
ako bi morali plačevati stroške za zdravstvene sto- 
ritve v delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 

Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi vo- 
zili so oproščeni popolnoma: 

a) bolniki, ne glede na davčni predpis, če gre za 
nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnici ob- 
vezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c) in •) 1. čle- 
na tega odloka, toda le s pogojem, da je odredil 
prevoz pristojni zdravnik; 

c) porodnice, če gre za porod, ki je v tetku, ter je 
napotnico za bolnico podpisal krajevni zdravnik ozi- 
roma izda napotnico krajevni zdiavnik pozneje. 

5. člen 

Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 
tale zdravstvena opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambulanti in na bolniko- 
vem domu, 

b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sa- 
natorijih in v vseh drugih zdravstvenih zavodih, 

c) 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 poseb- 
nega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravstvene pomoči; v nujnih primerih 
pa se lahko potrdilo predloži najkasneje 8 dni po 
prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno sto- 
ritev. 

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 
ljudskega 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 
tega odloka izda na predlog sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora svet za ljudsko zdrarvetvo in socialno 
politiko OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na s^et za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO po splošnih pred- 
pisih za upravni postopek v 15 dneh po prejemu 
pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja odklo- 
njena. 

10. člen 

Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 
javi pa se na krajevno običajni način ter v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. I/i-8186/l-*3 
Celje, dne 19. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. i. 
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Opozorilo i 1 

Vse naročnike »PRAVNIKA«, glasila za pravno teorijo in 
prakso obveščamo, da bo zadnja 10.—12. številka iz leia 1953 
zaradi tehničnih težav v tiskarni izšla z zamudo in bo do- 
tiskana šele konec januarja. 

Iz istih razlogov se je zakasnilo letos tudi »KAZALO« 
k »Uradnemu listu LRS« za leto 1953, ki bo prav tako izšlo 
v prihodnjem tednu, nakar naročnike še posebej opozarjamo. 

Uprava 

ljanjeia in kovanjem, livanje jekle- 
ne litine. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ Beograd, odločba št 462 z dne 
54. X. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: v 
Klančnik Gregor, direktor, Go- 

steničnik Engelbert, voditelj gospo- 
darsko-računskega sektorja, ing. 
Mohorčič Franjo, tehnični direk- 
tor, in Janžekovič Ivan, sekretar, v 
odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu. 

OLO Slov. Gradec, 28. dec. 1953. 
SU  137/2-6-53 37 

Razglasi in objave 
St. IV-5595/1-53 47 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, št. IV-5595/ 
1 z dne 29. decembra 1953 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba rojst- 
nega imena Eržen Eriki, roj. 18. IX. 
1953 na Jesenicah, v rojstno ime 
»Lidijac 

Državni sekretariat za 
notranje zadeve LRS 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

TaJnBtva   okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

Vpisi 
106. 

Besedilo: »SAD«, tovarna za pre- 
delavo sadja, Celje, Sp. Hudinja. 

Poslovni predmet: Brezalkoholna 
predelava in izdelava alkoholnih 
pijač vseh vrst na industrijski 
način. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. S-zak 33 z dne 24. IX. 1946. 

Podružnice: Pulpne postaje v 
Murski Soboti, Ptuju in Ljutomeru. 

Za podjetje podpisuje: 
Zupane Ludvik, direktor, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb in 
pravil podjetja; Rotar Rado, sopod- 
pisuje vse listine finančnega po- 
mena. • 

MLO Celje, 23. novembra 1953. 
-     . St. II-4379/2-53 9352 

10?. 
Besedilo: »Modistinja — klobučar- 

stvo, Celje (Stanetova 12). 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

Vseh vrst storitev ženskega in mo- 
škega klobučarstva, izdelava in pro- 
daja klobu'kov. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: MLO Celje, odločba štev. 
9444/3-53 z dne 17. XII. 1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Vrečko Sonja, v. d. poslovodje, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pravil podjetja; Mrevlje Mi- 
lena, računovodja, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena. 

St. II-9884/1-53 71 
Besedilo: Podjetje za promet in 

predelavo mesa »Mesnina«, Celje. 
Poslovni predmet: Promet in pre- 

delava mesa in vseh vrst mesnih iz- 
delkov, odkup živine za klanje in 
plemenske za zamenjavo, odkup 
klavnih konj in predelava konjske- 
ga mesa. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: MLO Celje, odločba štev. 
9444/1953 z dne 17. XII. 1953. 

Poslovalnice: Mesnice III, V, VI, 
IX, XI, XII, XIV, XV in XVII. 

Za podjetje podpisujeta: 
Gabrič Anton, v. d. ravnatelja, 

samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pravil podjetja; Jarh Adela, 
računovodja, sopodpisuje vse listi- 
ne finančnega pomena. 

St.    cII-9835/1-53 74 
Besedilo: Podjetje za promet in 

predelavo mesa »Planina«, Celje. 
Poslovni predmet: Promet in pre- 

delava mesa in vseh vrst mesnih iz- 
delkov ter odkup živine za klanje 
in plemenske za zamenjavo. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ: MLO Celje, odločba štev. 
9444/1953 z dne 17. XII. 1953. 

Poslovalnice: • Mesnice I, IV, VII, 
VIII. XIII, XVI in XVIII. 

Za podjetje podpisujeta: Variée 
Ivan, v. d. ravnatelja, samostojno, v 
okviru zakonitih določb in pravil 
podjetja; Valenčak Jožica, računo- 
vodja, sopodpiisuje vse listine fi- 
nančnega pomena. 

St. II-8934/1-53 73 

MLO Celje, 5. januarja 1954. 
108. 

Besedilo: Železarna Ravne na Ko- 
roškem. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
surovega jekla in predelava z va- 

Spremembe 
109. 

Besedilo:  »Vata«, Ljubljana-Polje. 
Izbrišejo se Urbane Hinko, Cerne 

Stane, Zaje Franc in Tavčar Minka 
in vpišejo: 

Smerčan Slavko, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Lenarčič Drago, predsednik uprav- 
nega odbora, ki podpisuje v odsot- 
nosti upravnika, v istem obsegu, in 
Sinčič Danica, knjigovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Ljubljana, 16. decembra 1953. 

G-št. 8592/53 9550 
110. 

Besedilo: Mestno podjetje »Ce- 
mentnine«, Ljubljana. 

Izbrišejo se Lepin Jože, direktor, 
Misson Engelbert, namestnik direk- 
torja in Aleksič Božidar, računo- 
vodja. 

Z odločbo tajništva za gospodar- 
stvo MLO Ljubljana, št. G-9410/53- 
BV z dne 19. XII. 1953 je postavlje- 
no podjetje pod prisilno upravo; za 
prisilnega ravnatelja je imenovan 
Kogovšek Franc, gradbeni tehnik 
pri republiškem tesarskem podjetju 
»Tesare v Ljubljani, ki podpisuje 
za podjetje samostojno. 
MLO Ljubljana, 29. decembra 1953. 

G-st. 9693/53 10 
111. 

Besedilo: Cinkarna, metalurško- 
kemiČna industrija, Celje. 

Izbriše se Felicijan Justin, komer- 
calni direktor, in vpišeta: 

Podpečan Štefka, glavni računo- 
vodja, ki sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega lomeaa, in Osenjak Ro- 
bert, finančni računovodja, ki pod- 
pisuje v odsotnosti glavnega raču- 
novodje, v istem obsegu. 

MLO Celje, 6. januarja  1954. 
St. 11-8411/3,53 80 

112. 
Besedilo: »Klavnica« občine Pre- 

bold. 
•   Besedilo odslej: »Klavnica in mes- 
nica« občine Prebold. 

OLO Celje ok., 22. avg. 1953. 
•      St. 11-15/486-1953 4759 
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113. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje Primorje, Ajdovščina. 
Izbriše se Delavsko uslužbenska 

restavracija ter vpiše >Restavracija 
Primorje«, Ajdovščina, Slomškova 
ulica. 

Izbriše se ing. Sircelj Milivoj, di- 
rektor, in vpiše Strajnar Oto, di- 
rektor, ki bo podpisoval v istem ob- 
segu kot prejšnji. Pavlic Friderik 
se izbriJe kot tehn. pom. direktorja 
in vpiše za dobo od 1. VII. do 30. X. 
1953, hkrati se izbriše kot v. d. di- 
rektorja ter vpiše kot glavni inže- 
nir, ki sopodpisuje za svoj resor in 
namesto direktorja v njegovi od- 
sotnosti. Čopič Filip, glavni raču- 
novodja sopodpisuje še za komerci- 
alnega pomočnika, v njegovi od- 
sotnosti. 

OLO Gorica, 15. decembra 1953. 
St. II/2-105/144-53 9570 

114. 
Besedilo: Gostilna »Planinke«, 

Zali log. 
Besedilo odslej: Gostilna »Planin- 

ka«, Zali log v likvidaciji. 
Podjetje preide na podlagi od- 

ločbe Obč. LO Zali log, št. 515/2 z 
dne 1. XII. 1953 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Frelih Nace, predsednik, 
Zbontar Anton, Markelj- Stane, in 
Zgaga Karel, člani komisije. 

OLO Kranj, 24. decembra 1953. 
St 8463/2-53 9609 

115. 
Besedilo: Mestna kavarna in 

okrepčevalnica, Brežice. 
Izbrišeta se knjigovodja Vrenko 

Karel in nižji knjigovodja Kostevc 
Mira ter vpiše 

Rugel Any, 'knjigovodja, z istimi 
pooblastili. 

OLO Krško, 2. decembra 1953. 
St. 16139/2-1953 9463 

116. 
Besedilo: Kleparska, vodoinstala- 

terska in strelovodna delavnica, 
Gornja Radgona. 

Besedilo odslej: Kleparska, vodo- 
instalaterska in strelovodna delav- 
nica, Gornja Radgona v likvidaci 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jeta:   Stelcl   Rudi,   predsednik   in 
Frank Tončka, član, skupaj. 
OLO Ljutomer, 28. decembra  1953. 

St II-4288/2-53 11 
117. 

Besedilo: Kovaško podjetje »Kla- 
divo«, Fram (št. 25). 

Izbrišeta se Stem Edvard in Vol- 
mut Ivanka ter vpišeta 

Napast Stanko, poslovodja, ki 
podpisuje neomejeno, in tajnik ob- 
čine Veleč Roman, ki podpisuje v 
odsotnosti poslovodje ali knjigo- 
vodje. 

OLO Maribor ok., 7. dec. 1953. 
SV II-7490/1-53 9491 

118. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Jn- 

rovski dol (št. 5). 
Besedlio odslej: »Gostilna Sloven- 

skih goric«, Jnrovski dol. 
Gospodarski upravni organ od- 

slej: Obč. LO Jurovaki dol. 

Sedež odslej. Jurovski dol 7. 
Izbriše se Krajne Pepca in vpiše 
Platajs Gizela, poslovodja, ki pod- 

pisuje neomejeno, in Vovk Martin, 
računovodja, ki sopodpisuje po 47. 
členu szdgp. 

OLO Maribor ok., 26. dec. 1953. 
St. •-8285/1-53 31 

119. 
Besedilo: »Obnova«, okrajno pod- 

jetje za vzdrževanje stanovanjske- 
ga fonda Maribor okolica (Maribor, 
Tržaška 99). 

Besedilo odslej: »Obnova«, grad- 
beno podjetje Maribor, Tržaška 99. 

Izbriše se Hartman Ivan in vpi- 
šejo; 

Gasperšič Jože, direktor, ki pod- 
pisuje neomejeno, Hartman Ivan, ra- 
čunovodja, in Kosič Anica, blagaj- 
nik, ki sopodpisujeta po zakonitih 
pooblastilih in pravilih podjetja. 
OLO Maribor ot, 7. januarja 1954. 

St. II.-7555/2-53 65 
120. 

Besedilo: »Mestno krojaštvo v li- 
kvidaciji«,  Dolnja Lendava. 

Izbriše se Vulkan Ladislav in 
vpiše 

Kovač Jože, knjigovodja. 
OLO Murska Sobota, 20. nov. 1953. 

St. II/25-9209/1-53 9336 
121. 

Besedilo: »Mestna ekonomija«, 
Murska Sobota. 

Izbriše se Domijan Janez in vpiše 
Benko Alojz, upravnik. 
OLO Mur. Sobota, 8. jan. 1954. 

St.   11/29-363/1-54 67 
122. 

Besedilo: Avtopromet, Novo me- 
sto. 

Vpišeta se: 
Milklič Jože, upravnik, in Istinič 

Vinko, računovodja, ki podpisujeta 
za podjetje. 

OLO Novo mesto, 8. jan. 1954. 
St. 187/1-54 68 

123. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Ptuj. 
Izbriše se Gregorec Mara, raču- 

novodja in vpiše: 
Letič Engelbert, šef računovod- 

stva, ki sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

OLO Ptuj, 6. januarja 1954. 
Št. II/12-57Ž-54 69 

124. 
Besedilo: Občinsko kovaško pod- 

jetje Komen. 
Izlbriše se Kukanja Gabrjiel in 

vpiše 
Tavčar Alojz, upravnik, ki podpi- 

suje v okviru zakonitih predpisov 
in pravil (podjetja, ter Peric Maks, 
računovodja, ki sopodpisuje listine 
denarnega in finančnega pomena. 
OLO Sežana, 23. novembra 1953. 

St. 11-130/104-53 9554 
125. 

Besedilo: Elektrarna KLO Sol- 
čava. 

Besedilo odslej: Občinska elek- 
trarna, Solčava.   * 

St. 64/53-195 59 

Besedilo:    Gostišče KLO Solčava. 
Besedilo odslej: Občinsko gosti- 

šče, Solčava. 
St. 64/53-196 61 

Besedilo: Krajevna gostlina »Ro- 
govilec«, Solčava. 

Besedilo odslej: Penzion »Rogo- 
vilec« občine Solčava. 

St. 64/53-195 60 
Ustanovitelj in gospodarski vodja 

podjetij odslej: Obč. LO Solčava. 
OLO Šoštanj, 6. januarja  1954. 

126. 
Besedilo: Mehanično podjetje, 

Bovec. 
V odsotnosti računovodje podpi- 

suje za podjetje v istem obsegu 
Mrakič Slavica. 
OLO Tolmin,  29.  decembra  1953. 

St. 1/4-3961/1 17 
127. 

Besediilo: Valjčni mlin, Tolmin. 
Izbriše se Hvala Bogomil in vpiše 
Kogoj   Avgusta,   ki   podpisuje   z 

Istimi pooblastili. 
St. II/C-3979/1 15 

Besedilo: Krajevna mizarska-ple- 
tarska delavnica, žaga. 

Izbriše se Berginc Anton, in vpiše 
Rot Franc, upravnik, ki podpisuje 

z istimi pooblastili. 
St. II/C-3964/1 13 

OLO Tolmin, 30. decembra  1933. 
128. 

Besedilo: Lesuo podjetje, Bovec. 
V odsotnosti računovodje podpi- 

suje za podjetje v istem obsegu 
Mrakič Slavica. 
OLO Tolmin, 31. decembra  1953 

St II/C-4029/1-53 49 

129. 
Izbrisi 

Besedilo: Celjska mestna hranil- 
nica, Celje. 

Ker bo odslej poslovala kot go- 
spodarska ustanova s samostojnim 
finansiranjeoi. 

MLO Celje, 5. januarja 1954. 
St. II-9906/2-53 81 

130. 
Besedilo:   Krajevni  mlin,  Kosta- 

njevica. 
Ker ne obratuje. 

OLO Gorica, 26. decembra  1953. 
St. II/2-105/166-53 8 

131. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Gor- 

nji Lokovcc. 
Ker sta prenehali delovati na 

podlagi sklepa Obč. LO Čepovan z 
dne 25. XII. 1953, 5t. 329/1. 

St. II/2-105/168-53 5 
Besedilo: Krajevna gostilna, Sred- 

nji Lokovec. 
St. II/2-105/171-53 3 t 

Besedilo: Mestna izdelovalnica 
betonskih cevi in umetnega kamna, 
Kamnik in Mestno remontno pod- 
jetje, Kamnik. 

Na podlagi odločbe LO MO Kam- 
nik, št. 1677/1 z dne 3. XII. 1953, za- 
radi združitve v novo podjetje. 
OLO Ljubljana ok., 14. dec. 1933. 

St. 11-2-24/816-53 9611 
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132. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Druž- 

mirje. 
Zaradi    združitve    z    gostinskim 

podjetjem MLO Šoštanj. 
OLO Šoštanj. 14. junija 1933. 

St. VI-1911/74-52 6361 

Register 
ustanov s samostojnim 

financiranjem 

Vpisi 
133. 

Besedilo: Celjska mestna hranil- 
nica, Celje. 

Poslovni predmet: Denarno po- 
slovanje po pravilih. 

Ustanovitelj: MLO Celje, odločba 
it. 468/46 z dne 2. XI. 1946. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Kocuvan Ivan, direktor, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove; Krivec Marjeta, 
računovodja, sopodpisuje vse listi- 
ne finančnega pomena; Uran jok 
Ivan. predsednik upravnega od- 
bora, podpisuje v okviru pravil 
ustanove. 

St. H-9906/1-53 75 

_ Besedilo: Dom učencev Indu- 
strijsko kovinarske šole Tovarne 
emajlirane posode, Celje (Leskov- 
škova 3). 

Poslovni predmet: Oskrbovanje 
učencev Industrijsko kovinarske 
šole v Celju. 

Ustanovitelj: 'Vlada LRS, odločba 
it. II-837/1-52 z dne 2. IX. 1932. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
Celje. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Žerjav Rado, ravnatelj, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove; Vodeb Dana, 
upravnica doma in Pavlovčič Mira, 
knjigovodja, ki podpisujeta listine 
finančnega pomena. 

II-10017/1-53 77 

Besedilo: Mestna klavnica, Celje. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje 

klavnih in hladilnih naprav ter 
nalzor nad klanjem živine, vzdrže- 
vanje posebne mesnice za prodajo 
manjvrednega mesa, proizvodnja in 
Prodaja ledu ter izdaja .živinskih 
Potnih listov za območje MLO 
Celje. 

Ustanovitelj: MLO Celje, odločba 
St. 9444/1953 z dne 17. XII. 1953. 

Gospodarski upravni organ: MLO 
<-elje. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Grm Anton, v. d.  ravnatelja, sa- 

mostojno, v okviru zakonitih določb 
>n prajil ustanovo; Zupane Darin- 

ka, računovodja, sopodpisuje vse li- 
stine finančnega pomena. 

St. Ti-9836/1-53 76 
MLO Celje, 5. januarja 1934. 

134. 
Besedilo: Delavnica industrijsko 

kovinarske šole Tovarne emajlirane 
posode, Celje (Delavska cesta 26). 

Poslovni predmet: Praktično uspo- 
sabljanje učencev za poklice kovin- 
ske stroke. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. II-819/1-52 z dne 2. IX. 1952. 

Gospodarski organ: MLO Celje. 
Za ustanovo podpisujejo: 
Žerjav Rado, ravnatelj, samostoj- 

no, v okviru zakonitih določb in 
pravil ustanove; Pavlovčič Mira, fi- 
nančni knjigovodja, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena; Vouk 
Štefka, nameščonka, v odsotnosti fi- 
nančnega knjigovodje, v istem ob- 
segu. 

MLO Celje, 6. januarja 1954. 
St.   II-10O16/1-53 79 

135. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Ravne 

na Koroškem. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in 

31. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarsko podjetje OZZ Kovača vas. 
Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Podpisovalca za podjetje sta: 
Zafošnik   Karel,   upravnik,   Rito- 

znoj   in   Jerebic   Avgust,   računo- 
vodja, Kovača vas. 

Maribor, 26. decembra  1953. 
Zadr VI 156 11550 

32. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Meso« v Mariboru. 
Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Podpisovalca za podjetje sta: 
Arnuš Franc, upravnik, Maribor, 

Kneza  Koclja 21, in  Grba Marija, 
računovodja, Maribor, Sentiljska 77. 

Maribor,  8.   januarja   1954. 
Zadr VI 161 167 

33. « 
Besedilo: Okrajna zadružna zveza 

z o. j., Novo mesto, Zagrebška cesta. 
Na podlagi sklepa zbora OZZ No- 

vo mesto z dne 29. IV. 1953 je bilo 
ustanovljeno podjetje za nedoločen 
čas. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja ter predelava mleka tako: 

nabavljanje zdravil ter prodaja teh mlekarstvo, konsumno mleko, sirar- 
po receptih in na prosto, kakor tudi stvo in maslarstvo s prodajo za last- 
prodaia  drugih  higienskih   in   dro-   ni račun. 
gerijskih preparatov. Organ   gospodarske   uprave  pod- 

Ustanovo je ustanovil: OLO Slo-   jetja je:    Okrajna zadružna zveza 
venj Gradec, odločba št. 1/6559/2-53   z o.  j.,   Novo   mesto,   ki   imenuje 
z dne 28. X. 1953. upravnika. 

Operativni upravni voditelj: Svet 
za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko pri OLO Slovenj Gradec. 

Za ustanovo podpisuje: 

Za podjetje podpisujeta: 
Počrvina Anton, Novo mesto, 

Glavni trg 14, v. d. upravnika, in 
Lampe   Franc,   Novo   mesto,   Ko- 

Veržun Bojana, upravnica  lekar-   mandanta Staneta c. 6, kot delovodja 
ne  v  vseh  zadevah  samostojno,  v   obrata. 
finančnih zadevah pa skupaj s knji 
govodjem   Rutarjcm  Ivanom. 
OLO Slovenj Gradec, 16. dec. 1933. 

St.  137/305-53 •• 

Zadružni register 
Okrožna  iodlšča  rszglaSaJo: 

Vpisi 
30. ' 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. 
j. Savlje-Kleče, Ljubljana. 

Na ustanovnem občnem zboru 14. 
VI.   1953  je bila  zadruga ustanov 

Novo mesto, 15. januarja 1934. 
Zt 2/53 - Zadr IV/9S/1     273 

Spremembe 
34. 

Besedilo: Okrajna zadružna zve- 
za v Celju. 

Na podlagi sklepa upravnega 4od- 
bora OZZ Celje z dne 26. XI. 1953 
je gradbeni obrat OZZ v Celju 1. I. 
1954 prešel v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Hlastec Peter, 
tajnik, Jeričok Zlatko, uslužbenec, 
Tičar Lev, šef revizije, in dr. Pav- 
lic Peter, pravni referent OZZ Ce- 

      lje;  Jordan  Andrej,  gradbeni  teh- 
1 jena za nedoločen čas. Selež znaša   n^. Laško, ki podpisujejo po  dva 
500 din. Vsak član odgovarja za ob-   ^UP^J;      ..... 
veznosti zadruge s Štirikratnim zne-      Likvidacijska firma: kakor do se- 
skom   osnovnega   deleža.    Upravni   dai> s pristavkom >v likvidaciju, 
odbor   sestavlja  7  do   11   članov. Celje, 11. januarja 1954. 
Predsednik upravnega odbora pod- Zadr VI 165*24 218 
pisuje za zadrugo v imenu uprav-   35. 
nega odbora. Besedilo: Kmetijska zadrnga z o. 

Člani upravnega odbora so: J»» Stranice. 
Čerin Ivan, Savije 16, predsed- Na občnem zboru 1. III. 1953 so, 

nik, Skerl Andrej, Kleče 23, tajnik, bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
Jeromen Vinko, Kleče 22, blagajnik, obsega naselja Stranice, Bukovlje, 
Zitko Janez, Savije 22, Cunder Križevec, Lipa, Zaiburk, Gornja vas 
Franc, Kleče 13, Dovč Franc, Sav- in Graben. Upravni odbor šteje 7 
lje 9, Jakop Franc, Savije 15, vsi do 9 članov. Vsak član mora plačati 
kmetje. delež 1000 din, lahko pa /plača tudi 

Ljubljana,  14. januarja  1954.        družinski delež 100 din. Vsak član 
Zt 1/54 Zadr VIII 114/1     266jamči za obveznosti zadruge z de- 
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setkratnim zneskom enkratnega de- 
leža. 

Izbrišejo se: Vanušek Jože, Volčič 
Ivan, Fijavž Miha, Mastnak Karel, 
Padežnik Valentin, Brečko Jakob in 
Falnoga Jožef in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Furman Alojz, Križevec, Kovač 
Jože, Stranice, kmeta; Stračanok 
Edo, logar, Stranice, Klančnik Ivan, 
Križevec, Timče Ivan, Križevec, Laz- 
nik Edo in Preložnik Jurij, Strani- 
ce, kmetje. 

Celje, 12. januarja 1954. 
Za<*r VII 109/6 217 

36. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Skoke-Dobrovci. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 28. XI. 1953 
v likvidacijo. Likvidatorji so: Tu- 
šek Bogdan, učitelj, Dobrovci, pred- 
sednik. Maglica Ivan, matičar, Drav- 
ski dvor, Koruza Albert, uslužbe- 
nec OZZ, Maribor, Maglica Ivan, 
Skoke, 'Vnuk Vinko in Rajh Jože, 
Dobrovce, kmetje; Breznik Matija, 
uslužbenec, Dobrovce, Horvat Liza, 
kmetica, in Tomažič Franc, kmet, 
Skoke, ki podpisujejo po dva sku- 
paj- 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciju. 

Maribor, 31. decembra 1953. 
Zadr V 28 19 

Izbrišejo se Kolar Janez, Pislaik 
Janez, Kolar Stefan, Marčič Anton, 
Lampret Jožef, Mesaric Stefan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Furman Jakob, Lešje, Sekelšek 
Jože, Naraplje, Turkuš Janez, Maj- 
šperk, kmetje, Serdinšek Maks, na- 
meščenec, Breg, Korošec Jernej, 
kmet, Lešje, Korže Anton, Maj- 
šperk, in Krošl Franr, Preša, tovar- 
niška  delavca. 

Maribor, 6. januarja 1954. 
Zadr IH/17 168 

41. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Št Daniel nad Prevaljami. 
Vpiše se pooblaščenec za sopod- 

pisovanje Medved Janez, knjigo- 
vodja. 

Maribor, 13. januarja 1954. 
Zadr IV 17 222 

42. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trebnje. 
Na skupščini 25. X. 1953 se je 

Kmetijska    zadruga    Dol.   Nemška 

37.-   • 
Besedilo: 

o. j., Kapca, 
Zadruga 

Kmetijska   zadruga   z 

je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 4. XII. 
1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Toplak Ivan, Ber- 
nât Janez, Gene Jožef, Both Stefan, 
Beraat Franc, kmetje, Kapca. in Po- 
žanec Dezide rij, knjigovodja, Len- 
dava, »Nafta«, ki podpisujejo po 
dva skupaj.. 

Likvidacijska   firma,   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, 4. januarja 1954. 
Zadr III 102 45 

38. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trnje. 
Vpiše se zadružni obrat: Klepar- 

ska delavnica v Trnju. 
Maribor, 6. januarja 1954. 

Zadr III 23 170 
39. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Miklavž pri Mariboru. 

Vpiše se sopodpisovalec za zadru- 
go Vauhnik Danica, knjigovodja in 
zadružna obrata: 

Trgovina z mešanim blagom, s to- 
bačnimi izdelki, vžigalicami in ciga- 
retnim papirjem na drobno, ter Tr- 
govina z mesom in mesnimi izdelki 
na drobno, obe v Miklavžu pri Ma- 
riboru. 

Maribor, 19. januarja 1954. 
40, Zadr IV 12 293 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Majšperk. 

Zadruga temelji odslej na novih 
pravilih, sprejetih na zboru 11. X. 
1953. 

vas  (Zadr III  129)  spojila s to za- 
drugo. 

Novo mesto, 5. januarja 1954. 
Zadr I 71/30 192 

43. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Matija Gubec« v Vel. Pod- 
logu. 

Po sklepu zbora 28. Vil. 1952 je 
prešla zadruga v likvadacijo. 

Besedilo zadruge: kakor doslej, s 
pristavkom:   »v   likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Longo Avgust, 
Vel. Podlog 25, Pacek Franc, Vel. 
Podlog 20, kmeta; Ivane Franc, knji- 
govodja. Gorica 5, Unetič Ivan, Go- 
riva. 32, Jurcčič Martin, Gorica 3, 
kmeta, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Novo mesto, 7. januarja 1954. 
Zadr IV 62/2 191 

Izbrisi 
44. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga na Jezici v likvidaciji 

Zaradi končane likvidacije in pre- 
nosa vseh aktiv in pasiv na Kmetij- 

Opozorilo! 
V založbi Uradnega Hsta LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij Stempihar: 
CIVILNO PRAVO, OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani)                                                               Cenn 270 din 

Dr. Jurij Stempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Cena 280 din 

Dr. Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Ur Alojzij Hnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr Stojan Pretnar: 
XDRIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
I. DEL: PODJETJE   (164 strani)                        Cena 280 din 

bilverlj Pakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Ur. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Ur. Viktor Korušec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA 11. DEL (160 strani) Cena 390 din 

Dr. Jož* „Goričar:             N 

UVOD V DRUŽBENE VEDE 1. del - Temeljn 
kapitalistične družbene formacije (127 strani) 

Razen tega opozarjamo Se na knjige 

pojmi  pred- 
Cenn 350 din 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 
(340. strani) 

1952 
Cena 310 din 

Ma 
In knjige Zavoda za statistiko in evidenco 

rijan Blejec: 
TEORIJA STATISTIKE (343 strani) 

LRS: 

Cena 350 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS. Ljublja 
11/n in v vseh knjigarnah 

na. Erjavčeva 



štev. 3 — 50. januarja 1954 URADNI LIST Stran 21 

sko zadrugo z omejenim jamstvom 
na Jožici. 

Zadr VII 97/3 269 
Besedilo: Kmetijska strojna za- 

druga v Savijah, zadruga z omeje- 
nim jamstvom. 

Zaradi prenosa vseh aktiv in pa- 
siv na Kmetijsko obdelovalno za- 
drugo v Savijah. 

Zadr IV 55/13 271 
Besedilo: Strojna zadruga v Sav- 

ijah, zadruga z omejenim jam- 
stvom. 

Zaradi prenosa vseh aktiv in pa- 
siv na Kmetijsko obdelovalno za- 
drug > v Savijah. 

Zadr I 25/69 272 
Ljubljana,  14.  januarja   1954. 

Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti in 
uolnični 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. 

Trgovinski register 

45. 
Vpisi 

št. 115341, izdane od Drž. zavaro- 
valnega zavoda v Ljubljani na ime 
Zavrl Franc, prog. delavec v pok., 
roj. 1888, Kresniške poljane 16, za- 
varovana vsota 6480 din, mesečna 
premija 40 din, začetek zavarovanja 
1. XII. 1947, konec ob smrti ali naj- 
kasneje 1973, koristnik prinositelj 
police, cenik IA. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče II v Ljubljani 
dne 18. decembra 1953. 

Ljubljana, 14. januarja  1954. 
Besedilo:    »Gostilna   pri   Lovcu« 

(Srednji Lokovec, Gorica). 
Imetnik:   Vmkler  Izidor,  Srednji 

Lokovec 86.   
Obratni predmet: Izvrševanje go-   O 42/53-22 

sfflničarsike obrti. Oklic dedičem 
Gorica, 15. januarja 1954. 

Zt  1/54-3 234 

250 

46. 
Spremembe 

Besedilo: Gostilna Gabri jelčič 
Franc (Ložice). 

Na podlagi odločbe tajništva za 
gospodarstvo OLO Gorica številka 
II/2-3858/1-53 z dne 29. VI. 1953 se 
vpiše sprememba firme. _ 

Besedilo odslej: »Gostilna Zarja« 
Gabrijelčič Franc. 

Gorica, 13. januarja 1954. 
Zt 8/52-12 220 

Marinšek Jera, roj. Ster, posest- 
nica ;z Naikla št. 86, je umrla 13. 
XII. 1952 brez sporočila poslednje 
volje. Njen sin dr. Lovro Marinšek 
biva neznano kje. Priglasitveni rok: 
6 mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v  Kranju 
dne 15. januarja 1954. 

Razne objave 

Razglasi sodišč 

G 28/54 251 
Oklic o skrbnikih in razpravah 

Tožba  za  razvezo  zakona: 
Bernardi  Rajko,   fotograf,   Ljub- 

ljana, Vrtača 5, proti Bernardi Kri- 
sti,  neznanega  bivališča.  Razprava 
ho 9. marca 1954 ob 8. uri pred tem 
sodiščem, v sobi št. 341/111. Skrbnik 
je dr. Lučovnik Hinko, sodnik Vrhov- 
noga sodišča LRS. Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne   18.  januarja   1954. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vreflnotnlc, katerih imetniki se pozivajo, 
"aj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
Pravice, sicer se Bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
• 370/53-5 171 

Zavrl Alojzija, gospodinja, Kres- 
niške poljane 16, prosi za amortiza- 
ClJo izgubljene  zavarovalne police 

St. 82/54 511 
Razpis 

Univerza v Ljubljani razpisuje 
tale mesta: 

1. Na prirodoslovno-matematični 
fakulteti: 

a) mesto asistenta v geografskem 
inštitutu; 

b) mesto ^asistenta v inštitutu za 
antropologijo; 

c) mesto asistenta za sistemat- 
sko botaniko in fitogeografijo v bo- 
taničnim  inštitutu. 

2. Na filozofski fakulteti: 
a) mesto izrednega profesorja za 

zgodovino novejše hrvatske in srb- 
ske literature; 

b) mesto izrednega profesorja za 
ruski jezik in književnost. 

3. Na pravni fakulteti: 
a) mesto docenta, izrednega ali 

rednega profesorja za kazensko 
pravo: 

b) mesto honorarnega predavate- 
lja za transportno pravo; 

e) mesta asistentov za rimsko 
pravo in pravno zgodovino, za so- 

ciologijo in teorijo države in pra- 
va, za predmete kazensko-pravne 
skupine za civilno pravo, civilni 
proces in gospodarsko pravo. Pro- 
silci za ta mesta naj v prošnjah na- 
vedejo, za kak predmet oziroma 
skupino predmetov se zanimajo. 

Rok za vlaganje prošenj je 14 dni 
po obja i v »Uradnem listu LRS<. 
Prošnje je treba oddati na rekto- 
ratu Univerze v Ljubljani. 

Rektorat Univerze v Ljubljani 

St. 68/1-54 510 
Razpis 

Rektorat Medicinske visoke šole 
v Ljubljani razpisuje: 

a) 1 docentsko mesto za oftalmo- 
logijo; 

b) 1 asistentsko mesto na derma- 
tovenerološki  kliniki; 

c) 1 asistentsko mesto na inštitu- 
tu za kemijo. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba vložiti na Teiktoratu, Vrazov trg 
4/1, v 20 dneh po objavi tega raz- 
pisa. 

Rektorat Medicinske 
visoke šole v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na]   v   danem   roka   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnalo  svoje  obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 

St. 849-53 146 
Podjetje »Klavnica Celjec je pre- 

šlo z odločbo MLO Celje z dne 17. 
XII. 1953, št. 1-9835/2-53 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska  komisija 
St. 107/54 ,142 

Kmetijska delovna zadruga ^les- 
nik Ncsiija«, Kramarovci, je od 29. 
X. 1953 v likvidaciji. Priglasitveni 
rok: do 1. februarja 1954. 

Likvidatorji 
St. 1/54 172 

Obrtna nabavno prodajna zadru- 
ga z o. j. v Kršikem je «prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidatorji 
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446 
KDZ Vič je po sklepu občnega 

zbora z dne 20. X. 1935 prešla v li- 
kvidacijo (sklep okrožnega sodišča 
Zadr VII 118/3 od 14. XII. 1933). Pri- 
glastiveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 5/54 193 

Restavracija m kavarna »Triglavc 
v Ljutomeru je prešla z odločbo 
Kmetijskega gospodarstva Podgrad- 
je pri Ljutomeru, št. 103/53 z dne 
22. XII. 1933 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska  komisija 
11555 

Krajevno gostinsko podjetje Ma- 
terija je prenehalo poslovati 15. V. 
1953 in prešlo v likvidacijo 1. I. 
1954. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave.. 

Likvidacijska komisija 
194 

Po sklepu zbora zadružnikov ter 
upravnega in nadzornega odbora 
KDZ Stročja vas preidejo Gostlina 
KDZ Stročj:. vas. Gostilna Pred- 
gradje in Trgovski odsek KDZ 
Stročja vas 1. II. 1954 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. II. 1954. 

Likvidacijska komisija 
148 

Kmetijska delovna  zadruga Ver- 
žej v likvidaciji je prešla v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 15 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 3/53 11335 
Na podlagi odločbe T-515/2-53 z 

dne 4. XII. 1953, izdane po sklepu 
obč. LO Zali log 2. XII. 1953, je pod- 
jetje Gostilna >Planinka< v Zalem 
logu 1. XII. 1933 prešlo v likvidaci- 
jo. Priglasitveni rok: en. mesec po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Abraham Jože, Ljubljana, diplom- 
sko spričevalo železniške industrij- 
ske šole v Ljubljani, izdano leta 
1951. 384 

Aleš Anton, Vransko, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 8823, ser. šte- 
vilka 0674640. 383 

Antloga Jože, Celje, Gotovlje, 
osebno izikaznico, ser. št. 0687460.   381 

Avžner Ivan, Celje, Teharska 22, 
osebno izkaznico, reg. št. 5055, ser. 
št. 0593762. 382 

Babic Franc, Spod. Hoče 99 pri 
Mariborti, osebno izkaznico, reg. et. 
39142, ser. št. 0570201. 307 

Babnik Frančiška, Češnjica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1552/50, ser. št. 
F-0159856, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 385 

Baloh Darinka, roj Bržnik, Ljub- 
ljana, Dobrilova 22, osebno izkazni- 
co, reg. št. 8056, ser. št. 00083666, iz- 
dano v Grosupljem. 386 

Belej Jože, Celje, Lilekova ulica, 
osebno izkaznico, reg. št. 10609, ser. 
št. 0601795. 380 

Berger Franc, osebno izkaznico, 
reg. št   15093, ser. št. 0605399.       379 

Bertalanič Jožef, Murska Sobota, 
Ulica Matije Gubca 12, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 18712, ser. štev. 
0100427. 61 

Boh Franc, Vojsko 22, Podsreda, 
osebno izkaznico, reg. št. 8912, ser. 
št. 0374222, izdano v Krškem.      296 

BoTovrnšek Franc, Križe 28, pošta 
Podsreda, osebno izkaznico, reg. št. 
9142, ser. št. 0374452. 236 

Brodnjak Ivan, Dogoše 6 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
52087, ser. št. 0053006. 348 

Cajzek Aloiz, Stoperce 35 pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 42415, 
ser. št. 0236652, in izkaznico za kolo, 
izdano  v  Ptuju. 305 

Cmok Mihael, Slivnica 8, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, ser. 
štev. 06335572, objavljen v Ur. listu 
LRS, ker se je našla. 378 

Chromv Ferdo, Velenje 47, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 240060, izdano 
v Zagrebu. 127 

Cernko Herman, Maribor. Stu- 
denci, Padežnikova 13, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 27618, ser. številka 
0034518. 338 

Crne Slavko, Ljubljana, novi blo- 
ki št. 9/•, osebno izkaznico, ser. št. 
99744-51, ser. št. F-0122054. 284 

Čuhnik Avgust, Kmetijska zadru- 
ga. Muta, osebno izkaznico, reg. št. 
17632, sej. št. 0278942. 128 

DoLnar Ana, Kranj, Titov trg 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 1413, ser. 
št. 0177723. 129 

Drobne Ana, Ljubljana, Predjam- 
ska 37, osebno izkaznico, reg. štev. 
37186, ser. štev. F-0750496, izdano v 
Trbovljah. 258 

Elektrarna Brestanica, evid. štev. 
avtomobila S-4152. 197 

Erbežnik Jože, Maribor, Studenci, 
Krpanova 1, šoferslso izkaznico št. 
525, I. razreda, izdano v Mari- 
boru. 328 

Ficko Terezija omož. Kranjec, 
Maribor, Bazoviška 9, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 21861, ser. števil- 
ka 0019279. '        323 

Fidler Jože, Šentjur, Nova cerkev, 
osebno izkaznico, reg. št. 17893, ser. 
št. 0806195. 377 

Fi jo- y: Ivan, Celje, Ostrožno, oseb- 
no izkaznico ser. št. 0689604.       376 

Foški Frančiška roj. Malover, 
Famlje 19, Vremski Britof, osebno 
izkaznico, reg. št. 9055, ser. številka 
0209765. 11485 

Gabrič Vido, Ljubljana, Polje, po- 
močniško spričevalo pleskarske 
stroke, izdano 1. 1949 v Ljubljani, 
in delovno knjižico. 413 

Gačnik Jakob, Rog. Slatina, oseb- 
no izkaznico, reg, številka 52599, 
ser. št. 0677715. 375 

Gaspari Emil, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 79197-51, ser. št. 
F-0101507. 447 

Gorišek Jože, Goričane, osebno 
izkaznico, reg. štev. 24566, ser. štev. 
0129876, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 412 

Gorikič Darko, Šempeter pri Go- 
rici, osebno izkaznico, reg. številka 
33473, ser. št. 0335427. 130 

Gornik Alojz, Maribor, Rapotčeva 
4, osebno izkaznico, reg. št. 38446, 
ser. št. 0196993. 346 

Grad Stane, Ljubljana, Tavčarje- 
va 12, poklicno vozniško dovoljenje 
kategorija »Cc, izdano v Ljub- 
ljani. 387 

Granfol Emerik, roj. 23. X. 1914, 
Krog 82, Murska Sobota, zdaj v Lo- 
gatcu, gradbišče Slovenija ceste, vo- 
jaško knjižico št. 0974. 32 

Hajdarovič Stefan, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 104996/53, 
ser. F-0479306. 285 

Horvat Jožica, Maribor, Heroja 
Šlandra 21, osebno izkaznico, reg. 
št. 7311, ser. št. 0003521. 314 

Hriba Aleksander, Rudnik 86, 
osebno izkaznico, reg. št. 14521/51, 
ser. številka F-0134315, izdano v 
Ljubljani. 411 

Hudobivnik Franc, Britof št. 16, 
Kranj, osebno izikaznico, reg. štev. 
6176, ser. št. 0195486. 235 

Ilovšok Jožica Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 32906/51, ser. št. 
F-0035216. 259 

Inocente Boris, Postojna, osebno 
izkaznico, reg. št. 16365, ser. št. F- 
0626675. 430 

Jagodic Stanko, St. Peter, osebno 
izkaznico, reg. št. 5978, ser. številka 
0784937. 374 

• Jaklič Slavko, Sindikalni dom — 
Plavž, Jesenice, osebno izkaznico, 
reg. št. 3948, ser. št. F-508259.       422 

Jakob Jože, Celje, Hudinja 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 49206, ser. 
št. 0665320. 373 

Ješe Janez, Žeje 8, p. Duplje, 
osebno izkaznico; reg. št. 1566, ser. 
št. 0190876. 394 

Jožica Brus, Slov. Javornik, Tito- 
va 38, osebno izkaznico, reg. štev. 
1944, ser. št. 346654. 395 

Jug Marija, Škodniki 14, p. Ro- 
činj, osebno izkaznico, reg. številka 
33005. ser. št. 0334959. 131 

Kaučnik Ivana, Vnanje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 18361, ser. 
številka 0140671, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 260 

Kapun Ivan, Bistrica pri Rušah, 
osebno izkaznico, reg. št. 41508, ser. 
št. 0876914. 330 

Karbonja Marija, Maribor, Bar- 
varska 3, osebno izkaznico, reg. št. 
9145, ser. št. 10655. 337 

Kitaik Rudi, Rog. Slatina, osebno 
izkaznico, reg. št. 12891, ser. številka 
0764851. 370 

KlenovŠek Marija, Rimske Topli- 
ce, La'kòvec, osebno izkaznico, reg. 
št. 19351, ser. št. 0650263. 371 

Kocjan Franc, Celje, Stanetova 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 1221, eer. 
št. 0590861. 372 
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-Kokot Marija, Maribor, Tomšičev 
drevored 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 22,747, ser. št. 0023165. 340 

Kolar Ana, Celje, Zidanšikova 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 27445, ser. 
št. 0684866. 368 

Kolarič Franc, Rošpoh 41 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
43924, ser. št. 0195133. 308 

Kolarič Marija, Rošpoh pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. številka 
43819, ser. št. 0195204. 309 

Končan Ivanka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 21522, ser. števil- 
ka 0125832, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 410 

Kopačin Josip, Podraga 33, obrt- 
no dovoljenje za mlinarsko obrt, 
zap. številka 163/48, izdano v Vi- 
pavi 1948. 388 

Košenina Margareta, Maribor Pra- 
protnikova 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 47, ser. št. R-058047. 536 

Kovačič Angela, Poljčane, osebno 
izkaznico, reg. št. 2208, ser. številka 
0647520. 369 

Krajne Ivan, Brezje 92 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 18130, ser. št. 0005476, in šofer- 
sko izkaznico ka-tegorije A in B, št. 
946, izdano v Mariboru. 313 

Kranjčič Rozika, Domava 1, po- 
šta Moškanjci, osebno izkaznico, reg. 
št. 142776, ser. št. OLS 6590, izdano 
v Ptuju. 439 

Kralj Katarina, Vuhred 64 v Drav- 
ski dolini, osebno izkaznico, reg. št. 
20173, ser. štev. 0281483, izdano v 
Slov. Gradcu. 339 

Kramar Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 26979, ser. št. 
0049289. 286 

Kuaterle Dora, nižja gimnazija, 
Crenšovci, Prekmurje, osebno iz- 
kaznico, reg. Št. 16155, ser. številka 
0096865. 153 

Lazar Edo, dijak, Kranj, dijaško 
knjižico I. letnika. Tekstilni teb.nl- 
kum v Kranju. 261 

Lazar Marija, Maribor, Pobrežje, 
Belokranjska 43, osebno izkaznico, 
reg. št. 6028, ser. št. 11246. 343 

Leskovšek Jožica, Celje, Ipavčeva 
14, osebno izkaznico, reg. št. 1482, 
ser. št. 0592622. 367 

Lešnik Franc, Visole 24, p. Slov. 
Bistrica, osebno izkaznico št. 31435, 
izdano v Poljčanah. 177 

Lipušček Ivan, Zadlaz-Cadrg 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 15233, ser. 
st. G-0393543, izdano v Tolminu.    423 

Longer Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 36488/51, ser. št. F- 
0058798.   ' 389 

Lovrenčič Ivan, Harije 10, p. II. 
Bistrica, osebno izkaznico, ser. št. 
0354597. 413 

Lunder Jože, Cešnjica, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20033, ser. številka 
0465943, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 448 

Marcele Martin, Celje, Slivnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 6090, ser. 
»t. 0663904. 366 

Marko Regina, Kresnica 20 pri 
Mariboru, St. Ilj v Slov. gor., oseb- 

no izkaznico, reg. št. 29531, ser. št. 
G-0194744. 320 

Matko Ivan, Vransko, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0678803. 365 

Mavric Danica, Hrušica, osebno 
izkaznico št. 778, izdano v Ilirski 
Bistrici. ' 278 

Mešiček Maja, Maribor, Praprot- 
nikova 8, osebno izkaznico, reg. št. 
45065, ser. št. 0047251. 324 

Mežnar Filip, Crna 67 pri Preva- 
ljah, osebno izkaznico, reg. številka 
30037, izdano v Slov. Gradcu.      154 

Milharčič Danijel, Hruševje 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 2674, in 
orožni list štev. 67, izdan 31. I. 1951 
in podaljšan do 31. XII, 1953.      434 

Modernič Jožica. Brezje, Zavez- 
niška 8 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 45563, ser. št. 0047650, 
izdano v Mariboru. 342 

Modernič Milan, Brezje, Zavezni- 
ška 8 pri Mariboru, osebno izkazni- 
co, reg. št. 15497, ser. št. 0007406, iz- 
dano v Mariboru. 341 

Mršnik Jožef, Smrje 6, p. Prem, 
osebno izkaznico, reg. št. 10386, ser. 
št. F-0357696. 441 

Mulej Kosara, Maribor, Smetano- 
va 43, osebno izkaznico, reg. štev. 
9035, ser. št. 0010245. 345 

Mušič Janez, Bistrica 5, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 5211, ser. št. 988523. 198 

Nahtigal Ivan, St. Peter, Zalog 8, 
osebno izkaznico, ser. št. 0650440.   364 

Niplič Franc, Glin na Hrvatskem, 
osebno izkaznico, reg. št. 45705, ser. 
št. 0196107, izdano v Mariboru leta 
1951. 315 

Novak Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije 16, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12297, ser. številka 
12079. 332 

Novak Ladislav, Pesniški dvor 3 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 46326, ser. št. 0196282, in sindi- 
kalno knjižico sindikata >Prosvetec 
v Mariboru. 317 

Ovniček Anton, iklepar, Črnomelj, 
prometno dovoljenje motornega 
dvokolesa znamke DKW, št šasije 
526513, št. motorja 966692, evid. št. 
S-3807. 155 

Paluc Marija, Sp. Duplek pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
5841, ser. št. 0584551. 310 

Paulič Alojz, invalid, Kumen 42, 
Puščava, p. Lovrenc na Poh., želez- 
niško izkaznico, št. knjižice 94906, 
izdano v Ljubljani. 50 

Pavejo Ana, Gerečja vas pri Ptu- 
ju, osebno izkaznico, reg. številka 
344265, ser. št. 0245756. 306 

Pavlic Heda, Hrastnik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13061. ser. številka 
0603194, 241 

Pegan Jože, Letuš, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. šte- 
vilka 33794, ser. St. 0654304, objav- 
ljen v Uradnem listu LRS, ker se je 
našla. 360 

Perne Franc, Graben št. 6, osebno 
izkaznico, reg. Št. 12072, ser. števil- 
ka 0456362, vozniško amatersko do- 
voljenje, reg. št. 1044, in orožni list 

za   lovsko   puško   št. 489, izdano v 
Kamniku. 409 

Peršolja Armand, Šmartno 103, p. 
Kojsko, osebno izkaznico, reg. št. 
3894, ser. št. 0296615. 11513 

Petelinek Stanko, Slov. Konjice, 
osebno izkaznico, reg. št. 22520.   358 

Pevec Viljem, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 316, ser. Itev. 
0590494. 361 

Piki Terezija, 2alec, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 33632, ser. štev. 
0654142. 362 

Piskole Franc, Ljubljana, Gregor- 
čičeva 23, osebno izkaznico, reg. št. 
13813, ser. št. F-033932, izdano v No- 
vem mestu. 408 

Planiršič Karolina, Lovrenc na 
Poh. 180, osebno izkaznico, reg. št. 
45989, ser. št. 087B393, izdano v Ma- 
riboru. M2 

Potočnik Anton, Slov. Konjice, 
osebno izkaznico, reg. št. 21101.    359 

Prek Amalija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 8234/50, ser. št. 
F-0030344. 287 

Prešiček Matilda por. Bezamov- 
ski, Maribor, Studenci, Heroja Ser- 
cerja 7, osebno izkaznico, reg. št. 
27763, ser. št. 0034465. 347 

Princ Marija roj. Brglez, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 44Ö3, 
ser. št. F-0717715. 262 

Pšeničnik Marija, Laško, Gaberno 
22, osebno izkaznico, reg. št. 16381, 
ser. št. 064329-. 363 

Puh Lorenc, Maribor, Razlagova 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 50969, ser. 
št. 0051499, izkaznico za rez. oficirja, ' 
serija 0001 L, št. 1204, izdano od voi. 
odseka v Mariboru 1948, in sindi- 
kalno izkaznico št. 35243, sindikata 
OHZ Maribor. 329 

Pustoslemšek Štefka, Maribor, He- 
roja Istoka 23, osebno izkaznico, reg. 
št. 38219, ser. št. 0040631. 334 

Rataic Barbara, Ponikva, Hotunje 
35, osebno izkaznico, reg. št. 52442, 
ser. št. 0677558. 356 

Razingcr Anica, Gruškovje 19, p. 
Podlelmik, osebno izkaznico, reg. 
št. 45405, ser. št. 0289642 na ime Ca- 
futa Anica, roj. 9. VI. 1931.     11556 

Ritlop Anton, Crnci 34, p. Apače, 
osebno izkaznico št. 4977, izdano v 
Radgoni. 303 

Rogelj Franc, Tupaliče 47, Pred- 
dvor, esebno izkaznico, reg. štev. 
47S2. 156 

Rozman Jože, Smarje-Sap, osebno 
Izkaznico, reg. štev. 108, ser. šlev. 
0000418. 390 

Rošker Stanislava, Pesnica 20 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
40609, ser. št. 0195401. 319 

Rovšnik Franc, Braelovče, osebno 
izkaznico, reg. štev. 30194, ser. šteiv« 
0273504. 357 

Rudas Janez, Pince 52, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, Teg. štev. 
9848, eer. št. G-0234558. 174 

Saiksîda Adrijan, Hruševka lé, p. 
Štanjel, osebno izkaznico, f&g. ftejr. 
9654, ser. št. •205364. •   407 

Selan Vida, Ljubljana, Savije, 
osebno izkaznico, reg. št 105135/53, 
ser. št. F-0479445. 452 
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Selšek Ivan, Selo, p. Mirna, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5038, ser. št. 
0509548. 180 

Slana Jože, Manbor-Tezno, Strek- 
ljeva 24, osebno izkaznic^, reg. št. 
15048, ser. št. 0070058. 327 

Sluga Ivan, Maribor - Pobrežje, 
Stražunska 10, osebno izikaznico, 
reg. št.  15400, ser. št. 0007309.      526 

SZDL Ljubljana okolica, promet- 
no knjižico osebnega avtomobila 
znamke »Mercedes«, tipa 170, reg. 
št. S-1438. 407 

Starček Franc, Celje, Aškerčeva 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 12453, ser. 
št. 0602586. r 355 

Stehlik Katarina, Maribor, Stu- 
denci, Adamičeva 50, osebno vzk&z- 
nic>, reg. štev. 17924, ser. štev. 
0054615. 316 

Sužnik Elizabeta, Martin pri Vur- 
bergu, osebno izkaznico, reg. štev. 
5432, ser. štev. 0579241. 311 

Setina Frančiška, Brod 15, p. St. 
Vid, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. at. 45175/51, ser. št. F-0105485.  406 

škrlovnik Ana, Vitanje, osebno 
izkaznico, reg. št. 48897. 554 

Skrt Ciril, Zgornje Pirniče 151, 
osebno izkaznico, reg. št. 16944, ser. 
št. 0155986. 405 

Smigoc Janez, Maribor, Studenci, 
Adanrčeva 44, osebno izkaznico, reg. 
št. 52955, ser. št. 0055896, in sindi- 
kalno izkaznico sindikata »Gradiš« 
v Mariboru. 555 

Spindler Viktorija, Ljubljana, Vil- 
harjeva 4, osebno izkaznico, reg. št. 
79226/51,  ser. št. F-0101556. 404 

S}, ur Marta, Mota 22, osebno iz- 
kaznice, reg. štev. 8862, ser. štev. 
F-0255172. 429 

Stale Marija, Rateče pri Škofji 
Loki 25, spričevalo I. razreda XII. 
drž. gimnazije, St. Vid, Ljubljana, 
izdano 1951. 265 

Stavbar Bogomir, Fram 59 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
8246, ser. št. 0584731, izdano od OLO 
Maribor okolica. 544 

Stefanie Alojz, Maribor, osebno 
izkaznico, reg. štev. 19240, ser. štev. 
0761400. 355 

Tahirovič Ahmet, Kanižarica, p. 
Črnomelj, delovno knjižico, štev. 
019431, ser. D, reg. št. 1583, izdamo 
r Visokem, Bosna. 157 

Terbežnik Marija, Vrhovci 97, 
osebno izkaznico, reg. št. 76056/51, 
ser. št. F-0098546, izdano v Ljub- 
ljani. 405 

Tori Ivan, Ljubljana, št. Vid, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 10560, ser. št. 
F-0555270, in sindikalno izikaznico 
št. 7490 izdano od Železarne Jese- 
nice. 402 

Toroš Uršula, Medana 39, p. Do- 
brovo v Brdih, dvolastniško izkaz- 
nico št. 686, izdano v Gorici.       442 

»Transport«, prevozno podjetje, 
Maribor, prometno knjižico za av- 

' tomobil, št. S-5741, izdano v Mari- 
boru. 488 

Trček Janez, Dragomer 22, osebno 
izkaznico, reg. štev. 19619, ser. štev. 
0123929. 289 

Trelc Slavka, Ljubljana, Rožna 
dolina, osebno izkaznico, reg. štev. 
6732, izdano qd OLO Ljubljana oko- 
lica. 449 

Trunk Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. štev. 44233, ser. štev. 
G-0046419, izdano v Mariboru.     263 

Turk Franc, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12976, ser. št. 0687230. 352 

»Udarnik«, Ljubljana, avtomobil- 
sko knjižico za osebni avto Ford 
V-8, S-8696, št. motorja 401071959.   264 

Urbaačič Franc, Maribor, Ruška 
1 a, orožni list št. 160, izdano v Ma- 
riboru. 521 

Uštar Justina, Zg. Hotič 18 pri Li- 
tiji, osebno izkaznico, reg. št. 8998, 
ser. št. 0167282. 450 

Veber Janez, Hrušica 57, Jesenice, 
osebno izkaznico, reg. št. 1121, ser. 
št. 545851. 445 

Veber Franc, Maribor, Tezno, 
Ukrajinska 50, osebno izkaznico, 
reg. št. 19095, ssT. št. 0008441, orožni 
list štev. 562, izdano v Mariboru 
1950. 325 

VeLngerl Alojzija, Maribor, Ve- 
gova 19, preklic o izgubljeni osebni 
izikaznici, reg. štev. 2049, ser. štev. 
0009361, izdan v Mariboru, objav- 
ljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 516 

Verzih Ljudmila, Maribor, Parti- 
zanska 5, osebno izkaznico, reg. št. 
48555, ser. št. 49078. 352 

Vertk Peter, Šentjur, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 43548, ser. štev. 
0640458. 550 

Vičič Justi, Zagorje ob Savi, Ki- 
dričeva 29, osebno izkaznico, reg. 
št. 16556, ser. št. F-0729846. 455 

Vitez Edvard, Šepulje št. 4, p. To- 
ma j, osebn> izkaznico, reg. štev. 
3094, ser. štev. 0205804, izdano v Se- 
žani. . 158 

Vjetrov Irena, preklic o izgublje- 
ni osebni izkaznici, reg. št. 16576, 
ser. št. 0606674, objavljen v Ur. listu 
LRS, ker se je našla. 551 

Vogrin Alojzija, Spod. Voličina 87, 
osebno izkaznico, reg. št. 18655, ser. 
št. 0577113. 555 

Vogrin Matilda, Ruše 98 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
54145, ser. št. 0569907, izdano v Ma- 
riboru. 500 

Vojsk Emilija, Radvanie, Marol- 
tova 56 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 15758, ser. št. F-0242068, 
izdano v  Ljutomeru. 531 

Vörös Alojz, Bakovci, roj. 21. X. 
1928, osebno izkaznico, reg. št. 9390, 
ser. št. G-554100, izdano na Jese- 
nicah. 159 

Vrbjak Rudolf, Hrastje-Mota 9, 
p. SI. Radenci, vojaško knjižico, iz- 
dano v Radgoni, stroino izpitno 
spriče rilo, izdano od gradbene 
stroj, šole IMM (Gradiš) Ljublja- 
na, Tomačevska c, izdano 1955, in 
šolsko spričevalo Ijudske'sole v Lju- 
tomeru. 159 

Zajec Jožefa, Marno 77, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 29770, 
ser. št. F-0745080. 185 

Zupančič Terezija por. Trškan, 
Studenec 11, osebno izikaznico, reg. 
št. 19649, ser. št. 0125959, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 477 

Zver Andrej, Tumišče 227, osebno 
izkaznico, ser. G št. 0259125, izdano 
v Dol. Lendavi. 55 

Zver Ivan, Iža'kovci 106, osebno 
iskaznico, reg. št. 18789, ser. štev. 
0094499, izdano v M. Soboti.        257 

Zmaher Anton, Nova vas 22, oseb- 
no izk znico, reg. št. 41840, ser. št. 
0689980. 549 

Znidarič Anastazija, Rogoza pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
8401, ser. št. 0685186, izdano od OLO 
Maribor okolica. 486 

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, kultuT- 
Qih 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 t lahko razum- 
ljivimi statističnim) 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- 
lje 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 il/a. . / 

izdaja  »Uradni  U*t  LBS« — Direkte!  in  odgovorni   urednik:  dr. Rastko  Moćnik «  Ušli*  tiskarna  »Toneta  TomälCa« 
X LJubljani 
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41. 
Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) ter 19. člena uredbe o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) je 
okrajni ljudski odbor Celje okolica na seji obeh 
zborov dne 19. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o načinu kreditiranja in sklepanja kreditnih pogodb 
glede investicij, ki spadajo med investicije gospodar- 

skega pomena okraja Celje okolica za leto 1953 

1. člen 
Po predpisih«tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje investicij pri okrajnem ljudskem od- 
boru Celje okolica za leto 1953 krediti za investicije, 
ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
družbenega plana za leto 1953. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se for- 

mira iz rednih sredstev, določenih z družbenim pla- 
nom za leto 1953, ter iz izrednih dohodkov, ki so do- 
ločeni v ta namen. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka dovoljuje komi- 

sija, sestavljena iz 5 članov, ki jih imenuje predsed- 
nik okrajnega ljndskega odbora, člani komisije mo- 
rajo biti direktor podružnice Narodne banke Celje 
okolica in najmanj 2 tehnična strokovnjaka. 

4. člen 
Investitorji predlagajo komisiji utemeljene vloge 

2a investicijske kredite. Z vlogami morajo predložiti 
"ivesticijske elaborate, kakor so predpisani za te- 
meljne investicije v uredbi o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953. 

Za rekonstrukcije in adaptacije ter razširitve se 
prav tako predloži investicijski elaborat, ki mora 
obsegati podatke, potrebne, da se presodi družbena in 
gospodarska utemeljenost investicij. 

Za opremo so 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 dodeljevanje 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 potrditvi investicijskega elaborata ter do- 
}°či višino letne transe za leto 1953. Prednost imajo 
investicije po družbenem planu okraja za leto 1953, 
°d drugih pa tiste, ki so po presoji komisije največje- 

t 8* gospodarskega pomena. 
Vračifaie rake dovoljenih kreditov in obrestno 

mero bo predpisal okrajni ljudski odbor po izdaji 
Posebnih predpisov Izvršnega sveta FLRJ iz 20. člena 
Uredbe o začasnem finansiranju investicij. 

6. člen 

N   Na podlagi potrdila iz 5. člena sklene podružnica 
^arodne   banke z investitorjem   kreditno   pogodbo, 

esedilo kreditne pogodbe predpiše v okviru prednjih 
določb Narodna banka FLRJ. 

7. člen 
Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 

javi pa se v >Uradnem listu LRSc 
St. 1/1-8189/1 
Celje, dne 19. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

42. 
Okrajni ljudski odbor  Ljubljana okolica je na 

podlagi 1. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o potnih in selitvenih stroških  (Uradni list,   ' 
FLRJ, št. 53-462/53) ter 2. odst. 15. člena in 69. člena  * 
zakona o okrajnih ljudskih odborih na seji okraj- 
nega zbora dne 18. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi višine dnevnic 

za uradna potovanja 

Odlok o spremembi odloka o določitvi višine 
dnevnic za uradna potovanja z dne 8. avgusta 1953, 
št. 912/2-53 (Uradni list LRS, št. 29-349/53) se spremeni 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Za uradno potovanje 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 zavodov, katerih delo je 
omejeno na območje 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 
V. plačilnega   razreda  navzgor, v  znesku      900 din 

b) za uslužbence,   ki  so   razvrščeni od 
IX. do VI. plačilnega razreda, in za visoko 
kvalificirane delavce v znesku 765 din 

c) za   uslužbence,   ki   so   razvrščeni   od 
X. plačilnega   razreda   navzdol,   in  za vse 
druge delavce v znesku 630 din 

2. člen 
Ta odlok velja od   dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja se pa od 1. januarja 1954. 
Št ••••-54 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r.     , 

47. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
seji okrajnega zbora dne 18. januarja 1954 na pod- 
lagi 2. odet. 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih v zvezi z 28. členom uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/52 in 
št. 29-233/53) »prejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o pavšalnem povračilu stroškov 
za uradna potovanja na nbmočjn  okraja Ljubljana 

okolica 
Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna 

potovnaja na območju okraja Ljubljana okolica z dne 
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31. oktobra 1953, št. 8768/2-53 (Uradni list LRS, St. 
41-466/53) se spremeni tako, da se njegovo preči- 
ščeno besedilo glasi: 

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 patronažne in 
šoferske službe. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za uradna potovanja v mejah okraja določi 
pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal), če nji- 
hova opravila terjajo povprečno več kot deset dni 
zunanjega dela na mesec. 

Potni pavšal se ob pogojih iz drugega odstavka 
lahko določi tud« tajniku okrajnega ljudskega od- 
bora, načelnikom tajništev okrajnega LO, njihovim 
pomočnikom, šefu uprave za dohodke in administra- 
tivnemu inšpektorju. 

2. člen 
Potni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 

znašati največ 6.000 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 od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc, uporablja se pa od 1. januarja 1954. 

St 601/1-54 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

44. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi 1. odst. 15. člena in 69. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih ter priporočila konference za- 
stopnikov OLO, ki je bila dne 15. I. 1954 pri Držav- 
nem sekretariatu za gospodarstvo LRS, na skupni 
seji obeh zborov" dne 18. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem skrajšanju obratovalnega časa v trgovin- 
skih obratovalnicah in obrtnih delavnicah (obratih) 

1. člen 
Zaradi neogibnega varčevanja z električno ener- 

gijo se izjemno od določb odloka o obratovalnem 
Času gospodarskih podjetij na območju okraja Ljub- 
ljana okolica (Ur. list LRS, št. 30/170-52) spremeni 
obratovalni čas trgovinskih obratovalnic in obrtnih 
delavnic (obratov) tako, da se od uveljavitve tega 
odloka do 31. januarja 1954 skrajša obratovalni čas: 

1. v trgovinskih obratovalnicah od 8.30 do 16.30 
ure, izvzemši mesnice, prodajalne kruha in mlekarne; 
zanje velja isti obratovalni čas kot doslej; 

2. v obrtnih delavnicah (obratih) od 9. do 16. ure, 
izvzemši pekarne; za te velja isti obratovalni čas 
kot doslej. 

2. člen 
Kršitve tega odloka se kaznujejo z denarno 

kaznijo do 3.000 din. Upravni kazenski postopek vodi 
sodnik za prekrške pri OLO Ljubljana okolica. 

3. člen 
Po prenehanju veljavnosti tega odloka veljajo 

zopet določbe navedenega odloka o obratovalnem 
času gospodarskih podjetij, kolikor so s tem odlokom 
spremenjene. 

4. člen t> 
Ta odlok velja takoj. 
Opr. št. 643/1-1954 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berač L r. 

45. 

Na podlagi 23. člena in 1. točke 70. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor Mari- 
bor na seji mestnega zbora dne 15. januarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva na območju mesta Maribora 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

izvede obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev me- 
sta Maribora, ki so do konca leta 1953 dopolnili 
15. leto starosti. 

2. člen 
Fluorografiranje se izvrši brezplačno. 

3. člen 
Svet za zdravstvo in socialno politiko MLO Ma- 

ribor se pooblašča, da izda za izvajanje tega odloka 
odredbe, navodila in druge ukrepe ter določi čas 
rentgenskega slikanja na mestnem območju. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje, kdor 

se ne udeleži fluorografiranje, čeprav je k temu ob- 
vezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje izvrševanje 
ukrepov na podlagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od  dneva objave v uradnem, 

listu LRS€. 
St. P-193/3-1954 
Maribor, dne 15. januarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 
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46. 

Da se doseže uspešno nadzorstvo nad kakovostjo 
vina in vinskega mošta v gostinskih obratih, je okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica po pooblastilu 15. in 
108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) na skupni seji obeh zborov dne 
30. XII. 1933 izdal 

ODLOK 
o nadzorstvu  nad  ravnanjem   in   prodajo  vinskega 

mošta in vina, namenjenega za široko potrošnjo 

1. člen 

Vino po tem odloku je proizvod alkoholnega 
vrenja mošta iz stisnjenega grozdja žlahtne vinske 
trte. 

2. člen 

V potrošnjo je dovoljeno dati in točiti le naravni, 
dobri, negovani vinski mošt in vino. 

3. člen 

Vino se mora stekleničuti po uredbi o stekleni- 
čenju vin (Uradni list LRS, št. 3/51) in po navodilih 
k tej uredbi  (Uradni list LRS, št. 15/53). 

4. člen 

Mešani vinski mosti in vina, ki se točijo, morajo 
biti zdrava, brez primesi hibridov in sadjevca. Doba- 
vitelj mora v računu, prodajalec (gostinski obrat) pa 
v ceniku označiti alkoholno stopnjo, letnik, izvor 
in ceno. 

5. člen 

Dovoljeno je dodajati vinskemu moštu: 
a) v slabih letinah (če grozdje normalno ne do- 

zori in po poprejšnjem dovoljenju gospodarskega 
sveta OLO) največ 4kg rafiniranoga sladkorja na 
100 1 vinskega mošta, 

b) dodajanje vinske kisline do 2m/gr na liter za 
južno vino & premalo naravne kisline. 

Dovoljeno je žvepljanje vinskega mošta in vina. 

Prepovedano je: 
a) odvzem barve črnin za pripravo belih vin, 

• b) dati v promet ali potrošnjo tipizirana vina 
severnega tipa z vinj; južnega tipa pod imenom šta- 
jerskih vin, 

c) dati v potrošnjo bela vina z več kot 1,2 mlgr, 
rdeča vina 1.4 mlgr, črna vina 1.6 mlgr in desertna 
vina     več kot 2.0 mlgr hlapljivih kislin na liter. 

V dvomljivih primerih odobri ali predlaga pri- 
stojnemu uradnemu organu prepoved za točenje 
taikega vina strokovna komisija pri Inštitutu za vi- 
narstvo v Mariboru. 

č) točenje vinskega mošta s preko 20 mlgr pro- 
stega ali 200 mlgr celotnega SO« (žveplenega dvokisa); 

d) točenje vin iz suhega grozdja, ki imajo več 
kot 20 mlgr prostega ali 200 mlgr celotnega, polsladka 
ln sladka vina z več kot 30 mlgr prostega in 200 mlgr 
celotnega ter desertna vina s 50 mlgr prostega in 
200mlgr celotnega SO*  i.veplenega dvokisa); 
,     e) točiti  vina z dodatkom vinskega destilata ali 
industrijskega špirita, glicerina, fosforne kisline, ku- 
hinjske soli, salmiaka in drugih kemikalij; 

f) točiti navođena in umetna vina. 

6. člen 

Kot vino v prometu •:">••• v potrošnji se šteje 
vse vino in vinski mošt v gostinstvu, vinski trgovini 
in tudi vse vino pri producentu, ki se hrani ali pri- 
pravlja za točenje, in ne le tako, ki se že toči. 

7. člen 

Izvajanje tega odloka nadzirajo redno strokovno 
usposobljeni organi, ki jih postavi okrajni ljudski 
odbor Maribor okolica. Ti organi so pooblaščeni je- 
mati vzorce sumljivih vin ali vinskih mostov ter jih 
poslati Inštitutu za vinarstvo v Mariboru v pre- 
iskavo. 

Pri odvzemanju vzorca se ravna po predpisih 
odredbe o postopku pri odvzemu vzorcev živil zaradi 
sanitarne preiskave (Uradni list LRS, št. 7/53). 

8. čl on 

Gostinska podjetja in lastniki, ki točijo vinski 
mošt ali vino za široko potrošnjo v nasprotju z do- 
ločbami tega odloka, se kaznujejo z denarno kaznijo 
do 3.000 din, kolikor prekršek ni kazniv po drugih 
splošnih predpisih. 

Pooblaščeni organ, ki nadzoruje, lahko v dvom- 
ljivih primerih prepove nadaljnje točenje nekvali- 
tetnih vin in odredi analizo vina. Analiza se mora 
izvršiti najkasneje v sedmih dneh od prepovedi. 

9. člen 

Svet za gospodarstvo pri okrajnem ljudskem od- 
boru Maribor okolica se pooblašča, da izda za iz- 
vedbo tega odloka ustrezna navodila. 

10. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

Občinski ljudski odbori morajo ta odlok takoj 
objaviti na krajevno običajni način. 

St. 1-155/1-54 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

47. 

Ljuojski odbor mestne občine Jesenice je na XVI. 
seji dne 24. decembra 1953 na podlagi 28. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št 19-90/52) in v zvezi s 24. točko 
odloka o finansiranju in poslovanju zdravstvenih 
zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) sprejel 

ODLOK 
o priznanju  olajšav samoplačnikom  pri plačevanju 

zdravstvenih storitev 

1. člen 
Razen olajšav, ki so priznane samoplačnikom pri 

plačevanju stroškov za zdravljenje z zveznimi in 
republiškimi predpisi, prizna ljudski odbor mestne 
občine Jesenice samoplačnikom še tele olajšave: 

a) pravico do popolnoma brezplačnega zdrav- 
ljenja v zdravstvenih zavodih uživajo bolniki samo- 
plačniki ne glede na vrsto bolezni, ki sami oz. nji- 
hovi hranilci plačujejo letno manj kot 700 din do- 
hodnine; 
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b) popolna ali delna brezplačnost pri zdravljenju 
v zdravstvenih zavodih se lahko prizna tudi bolni- 
kom, ki bi bili ne glede na višino predpisane dohod- 
nine zaradi svojih socialnih, pridobitnih ali drugih 
razmer gospodarsko ogroženi, ako bi morali plačati 
oskrbnino oz. druge stroške zdravstvene pomoči; 

c) delni popust pri plačanju oskrbnine oz. stro- 
škov zdravstvene pomoči se lahko prizna bolnikom 
samoplačnikom, ki imajo predpisane od 700—1000 din 
dohodnine. 

2. člen 
Zaradi zaščite družbenih koristi se prizna popolna 

brezplačnost šolski mladini za medicinsko indicirano 
preventivno zobno zdravljenje. 

3. člen 
Prizna se pravica do brezplačnega prevoza v 

bolnico nalezljivim bolnikom samoplačnikom, kadar 
je po odredbi zdravnika zdravljenje v bolnici ob- 
vezno. 

4. člen 
Brezplačno zdravljenje uživajo nalezljivi bolniki, 

ki se morajo obvezno zdraviti v bolnici, a brezplač- 
no zdravljenje ni v posebnih predpisih določeno. 

Bacilonosci uživajo ravno tako brezplačno zdrav- 
ljenje pri zdravstvenih storitvah. 

5. člen 
Brezplačno zdravljenje uživajo bolniki ob lo- 

kalnih epidemijah, četudi ni zdravljenje v bolnici 
predpisano. 

6. člen 
Brezplačno se zdravijo v bolnici tudi bolniki, za 

katere se je šele v bolnici ugotovilo, da ne gre za 
bolezen, glede katere je bil napoten v bolnico in 
glede katere je predpisano sicer brezplačno zdrav- 
ljenje. 

7. člen 
Olajšava pri plačanju stroškov zdravljenja ali 

oskrbnine je: popolna brezplačnost ali delna brez- 
plačnost. 

Olajšava se nanaša na: 
a) stroške za zdravstveno pomoč v zdravstvenih 

zavodih, 
b) stroške za zdravila in zdravstvene pripo- 

močke,  . 
c) stroške za prevoz z reševalnim vozilom. 

8. člen 
Olajšave, ki so določene v gornjih členih, se 

priznajo na podlagi potrdila o upravičenosti, ki ga 
izda bolniku tajnik ljudskega odbora mestne občine 
Jesenice oz. zdravnik, ki bolnika zdravi. 

9. člen 
Potrdilo -o upravičenosti do brezplačnega zdrav- 

ljenja in oskrbnine za upravičence iz točke a) 1. člena 
tega odloka izda tajnik ljudskega odbora sam. 

Potrdilo o upravičenosti iz točk b) in c) 1. člena 
izda tajnik ljudskega odbora na podlagi sklepa ljud- 
skega odbora. Ta potrdila mora overiti tudi svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 

Potrdila o upravičenosti iz 2., 3., 4., 5. in 6. člena 
tega odloka izda zdravnik, ki je odredil zdravljenje, 
oz. bolnica, kjer se je bolnik zdravil. 

10. člen 
Potrdilo o upravičenosti do olajšave mora upra- 

vičenec predložiti zdravstvenemu zavodu ob prvem 
iskanju zdravstvene pomoči. 

'V nujnih primerih se predloži potrdilo lahko 
najkaseje 3 dni po prejemu računa. 

11. člen 
V potrdilih o upravičenosti do olajšave morajo 

biti navedene okolnosti in razlogi za oprostitev pla- 
čanja kakor tudi obseg oprostitve (popolna, delna 
itd.) ter vrste storitev, na katere se oprostitev nanaša. 

12. člen 
Kolikor ljudski odbor mestne občine zahtevajo- 

čemu bolniku ne izda potrdila o upravičenosti do 
olajšav, mu mora izdati utemeljeno odločbo; tako 
odločbo izda tajnik ljudskega odbora mestne občine. 

Proti tej odločbi' ima nezadovoljna stranka pra- 
vico pritožbe na tajništvo za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica. Pritožba se vloži v 15 dneh po vročitvi odločbe. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc. 
St. 1-3436/1-53 
Jesenice, dne 24. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

48. 

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 v Trbovljah 
na XIV. seji dne 18. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 11, ki obsega 12. teren, t. j. desno stran Zabjaka, 
kor je prenehal mandat Kepi Francu, odborniku 
ljudskega odbora mestne občine v Trbovljah, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 7. februarja 1954. 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< ter 
na krajevno običajni način v mestni občini Trbovlje. 

St. 182/22/53 
Trbovlje, dne 18. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 



Stey. 3 — 50. januarja 1954 QRADNI LIST Stran 0 

Na podlagi 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu ljudskih 
odbornikov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) je občinski 
ljudski odbor Brusnice na seji dne 26. decembra 1953 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 4, ki obsega vas Gaberje, ker je prenehal mandat 
odborniku občinskega ljudskega odbora Brusnice Bol- 
tesu Antonu, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 21. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSt • na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 4. 
St. 750/1-53 
Brusnice, dne 26. decembra 1953. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Gazvoda 1. r. 

50, 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53) in na podlagi sklepa seje z dne 16. janu- 
arju 1954 izdaja občinski ljudski odbor Gračišče 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Ker je prenehal mandat odbornikoma občinskega 

ljudskega odbora Palčiču Jožetu iz Lukinov in Ma£- 
siču Francu iz Popeter, se za izpraznjeni odborniški 
mesti razpisujejo nadomestne volitve, in sicer: 

v volilni enoti št. 3, ki obsega vas Popetra, ter 
v volimi enoti št. 10, ki obsega vasi Luikini, So- 

čerga in Olika. 
2. člen 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. februarja 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnam listu LRSt in na 

krajevno običajni način v volilnih enotah št. 3. in 
10. občine Gračišče. 

Odlok velja od dneva objave. 

St. 2/54 
Gračišče, dne 16. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Anton Jakomin 1. r. 

51. 
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 občinstki ljudski odbor Ivanjkovci na seji 
dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volimi enoti 
št. 107 za vas Runeč, v kateri je bil izvoljen za od- 
bornika Horvat Martin iz Zvaba, in v lll.vojilni 
enoti, ki obsega vas Zerovinci, kjer sta bila izvoljena 
Bratuša Marija in Antolič Franc, ker je prenehal 
mandat Horvatu Martinu, ki je stalno zaposlen • 
Mariboru, in Bratuši Matiji in Antoliču Francu, ki 
sta se mandatu odpovedala, vsi pa so bili izvoljeni 
v navedenih volilnih enotah. 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. februarja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in 

na razglasnih deskah občinskega ljudskega odbora 
v teh volilnih enotah. 

St. 456/33 
Ivanjkovci, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik Obé. LO: 
Ivan Petovar 1. r. 

52. 

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 Pekre-Iimbuš ae 
seji dne 8. decembra 1935 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št IV za naselje Hrastje zaradi smrti odbornika Jur- 
koviča Nikole. 

II 
Volitve bodo v nedeljo dne 21. februarja 1954. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in 

na razglasnih deskah občinskega ljudskega odbora 
ter na vidnih mestih v tej volilni enoti. 

St. 1346/2-55. 
Limbuš, dne 4. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Maks Kranjc 1. r. 
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53. 

Občinski ljudski odbor Loče je na seji dne 10. ja- 
nuarja 1954 na podlagi 20. in 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 

1 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 8, ki obsega naselji Petelinjek in Ličnica, ker je 
prenehal mandat Arbajterju Francu, odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora Loče, ki je bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

2 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. marca 1954. 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 8. 

St. 27/1-54 
Loče, dne 10. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Martin Šmid 1. r. 

U. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 31-102/53) in 123. člena zakona o okrajnih, 
ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Sežana na 
ločenih sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 9. januarja 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih  volitev za mesta odborniko\ 

okrajnega zbora v volilnih enotah št. 32 in št. 34 

1. člen 

Ker je zaradi odpovedi prenehal mandat odbor- 
nikoma okrajnega zbora Jakominu Ivanu, ki je bil iz- 
voljen v 32. volilni enoti, • Palčiču Jožetu, ki je bil 
izvoljen v 34. volilni enoti, se za izpraznjena odbor- 
niška mesta razpisujejo nadomestne volitve, in sicer: 

v 32. volilni enoti, ki obsega vasi Kubed, Kocjan- 
čiči, Gračišče, Poletiči, Butari in Smokvica v območju 
upravne občine Gračišče, in 

v 34. volilni enoti, ki obsega vasi Movraž, Dvori, 
Lukini, Sočerga, Seki, Karli, Tuljaki, Sokolići in Tre- 
beše v območju upravne občine Gračišče. 

2. člen 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 28. febru- 
arja 1954. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v občini Gračišče v volilnih 
enotah št. 32 in 34. 

Odlok velja od dneva objave. 

St. I-333/2-1954-A 
Sežana, dne 9. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah, 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
ter na podlagi sklepa 1. seje občinskega ljudskega 
odbora Senovo z dne 14. januarja 1954 izdajamo 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 4, ki obsega vas Kališovec, ker je prenehal mandat 
Abramu Jožetu, odborniku občinskega ljudskega od- 
bora, ki je bil- izvoljen v tej volilni ©noti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 7. marca 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
oglasni deski občinskega ljudskega odbora v volilni 
enoti št. 4. 

St. 162/1 
Senovo, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Karel Sterban 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o obveznem fluorografiranju prebival- 
stva . v območju mesta Celja (Uradni list LRS, št. 
2-19/54) se 1. člen v celoti glasi takole: 

>Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze 
se izvede obvezno fluorografirauje vseh prebivalcev 
na območju mesta Celja (ožje mestno območje in 
občine Store, Skofja vas Ln Šmartno v Rožni dolini), 
starih nad 15 let.« Uredništvo 

Izdaja «Uradni list LBS# - Direktor ln odgovorni urednik: dr Rastko Močnik - tlak» -lskarna »Toneta Tomalčat — vs) 
» Ljubljani - Naročnina: letno 720 din - Posamezne Številka: 8 din do • stran!, vsake nidaljnje i strani i din vet, pc 
itti 8 din več — Uredništvo •  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica ila. poStnl ptedal •• n Telefon uprave »-57» - 

Cekcvnl rafiunt Wl-»Tt-U7 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V ••••, dne 4. februarja 1954 Številka 4 

1*. Navodilo o šolanju vajencev v vajenskih tečajih. 

Odloki ljudskih odborov: 
M. Odlok o dodatnem proračunu OLO Gorica za leto 1953. 
*'. Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede Investi- 

cij, ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
okraja Kranj. 

M. Odlok o obvezni oddaji tuberkuloznih goved v zakol 
v okraju Maribor okolica. 

M. Odlok o doličdtvi obrestne mere za Investicijske kredite 
iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij v okraju 
Poetojna. 

VSEBINA: 

eo. Odlok o spremembah odloka o uvedbi okrajnih taka la 
prometnega davka v okraju Postojna. 

61. Odlok o drugem dopolnilnem proračunu okraj« Ptuj za 
leto 1953 

«2. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu »kle- 
panja kreditnih pogodb glede investicij, ki spadajo med 
investicije gospodarskega pomena okraja Šoštanj za L »53. 

83. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti »t. I 
občine Komen. 

64. Odlok o spremembi odloka o razpisu nadomestnih volitev 
v občini Kozje. 

— Popravek odloka o uvedbi mestnih taks in prometnega 
davka v mestni občini Tržič. 

16. 

Na podlagi 15. člena in drugega odstavka 16. člena 
uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, štev. 
39-479/32) ter v zvezi z drugim odstavkom 13. člena 
zakona za izvršitev yetavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije izdaja Svet za prosveto 
in kulturo LRS v sporazumu z državnim sekretarjem 
•• gospodarstvo LES 

NAVODILO 
o šolanju vajencev v vajenskih tečajih 

1. Vajenci, ki ne morejo obiskovati niti vajenske 
We po strokah niti periodične vajenske Iole, morajo 
v predpisani učni dobi vsako leto obiskovati ustrezni 
vajenski tečaj, da si na njem pridobijo potrebno 
strokovno znanje. 

2. Tečaj iz poprejšnje točke morajo obiskovati 
tudi vajenci, ki obiskujejo mešane vajenske šole, 
kjer ni predmetov njihove stroke. 

3." Vajence razporeja v tečaje upraviteljstvo va- < 
jenskih tečajev v Ljubljani vsako leto, in sicer na 
Podlagi  prejetih  učnih  pogodb  in  poročil  mešanih 
Vajenskih Šol. 

4. Učne pogodbe za vajence iz 1. točke teh na- 
vodil morajo poslati upraviteljstvu vajenskih tečajev 
okrajni organi, ki registrirajo učne pogodbe, naj- 
pozneje v 15 dneh po registraciji; za vajence iz 
2. točke teh navodil pošljejo upraviteljstva mešanih 
vajenskih šol poročila do 31. oktobra vsakega leta, 
d° 31. marca.vsakega leta pa spremembe, nastale po 
zaključku prvega polletja šolskega leta. 

5.-Upraviteljstvo vajenskih tečajev določa na 
Podlagi števila, poklicev in bivališč vajencev kraj in 
čaj tečajev. Obenem preskrbi potrebna materialna 
stedstva za tečaje. 

O razporeditvi krajev, v katerih bodo tečaji, ter 
0 vajencih, določenih za tečaje, obvesti upraviteljstvo 

vajenskih  tečajev  najmanj   15  dni  pred  pričetkora 
tečaja: 

a) okrajne (mestne) obrtne zbornice, ki pozovejo 
na tečaj obrtne vajence iz 1. točke teh navodil; 

b) tajništvo za gospodarstvo okrajnih (mestnih) 
ljudskih odborov, ki pozovejo na tečaj tiste vajence 
iz 1. točke teh navodil, ki jih nima v svoji evidenci 
obrtna zbornica, in 

c) upraviteljstva mešanih vajenskih šol, ki pozo- 
vejo na tečaj vajence iz 2. točke teh navodil. 

6. Posamezne vajenske tečaje vodijo vodje teča- 
jev, ki jih določi upraviteljstvo vajenskih tečajev 
sporazumno s svetom za prosveto in kultUTO okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora. 

Plonorarne predavatelje na tečaju namešča vodja 
tečaja. 

Vodje tečajev delajo po navodilih upraviteljstva 
vajenskih tečajev v Ljubljani. 

7. Arhiv vseh vajenskih' tečajev hrani upravitelj- 
stvo vajenskih tečajev v Ljubljani. Ta aihiv mora 
biti urejen po letih in tako, da je v najkrajšem času 
mogoče ugotoviti podatke o posameznem vajencu, ki 
je obiskoval tečaj. 

8. V treh mesecih po uveljavitvi teh navodil mora 
upraviteljstvo vajenskih tečajev prevzeti ves arhiv 
vajenskih tečajev ter urediti na način, kot je dolo- 
čeno v poprejšnji točki. 

9. Ta navodila veljajo od dneva objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Anton Melik 1. r. 
Soglašam! 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
56. 

Na podlagi 3. točke o4. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št._ 19/52) ter po 
28., 32. in 33. členu zakonr. o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 56/51) je okrajni ljudski odbor Gorica na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 18. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu OLO Gorica za leto 1953 

1. člen 
Dodatni proračun okrajnega ljudskega odbora 

Gorica za leto 1933 obsega: 
dohodke v višini 82,500.000 din 
izdatke   v višini 82,300.000 din 

2. člen 
Dohodki po dodatnem proračunu se ne smejo 

uporabljati za proračunske .izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso upoštevani. 

3. člon 
Virmiranje dovoljuje predsednik OLO Gorica v 

sporazumu s svetom za gospodarstvo. 

4. člen 
Ta odlok velja od 18. decembra 1933. 
St. 5965/1-1953 
Gorica, dne 18. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

57. 
Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 15. in 

107. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih in 
uredbe o začasnem finansiranju investicij v letu 1953 
(Uradni list FLRJ, št; 2/8-53) na seji obeh zborov 
dne 23. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o načina sklepanja-krcditnih pogodb glede investicij, 
ki spadajo med  investicije  gospodarskega  pomena 

okrajnega ljudskega  odbora  Kranj 
1. člen 

Po predpisih tega odloka se dovoljujejo iz sklada 
za kreditiranje investicij OLO Kranj krediti za 
investicije. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje investicij iz 1. člena se 

formira iz sredstev, predvidenih z družbenim planom 
Okrajnega ljudskega odbora Kranj, ter iz izrednih 
dohodkov, Id jih v ta namen določijo višji organi ali 
okrajni ljudski odbor, kot n. pr.: presežek iz dohod- 
kov gospodarstva, presežek amortizacije, prihranki iz 
proračuna, skladov in drugo. 

3. člen 
Kredite iz 1. člena tega odloka predlaga komisija 

za predlaganje investicijskih kreditov iz sklada za 
kreditiranje investicij OLO Kranj. Komisija ima 
5 članov, od teh vsaj dva tehnična strokovnjaka. 
Clane komisije imenuje in razrešuje predsednik 
dkrajnega ljudskega odbora Kranj. 

Kredite do višine 1,000.000 din dovoljuje na pred- 
log komisije svet za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora Kranj, kredite nad 1,000.000 din pa 
okrajni ljudski odbor Kranj. 

4. člen 
Gospodarski svet oziroma okrajni ljudski odbor 

dovoljuje kredite na podlagi investicijskega elabo- 
rata po 10. členu uredbe o začasnem finansiranju 
investicij v letu 1953 oziroma bodočih predpisov, ki 
bodo urejali   îacin finansiranja investicij. 

Za rekonstrukcije, adaptacije in razširitve obsto- 
ječih podjetij predlože investitorji prav tako inve- 
sticijski   elaborat,  ki   .nora   primerno obsegati   po- , 
datke iz 10. člena navedene uredbe. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbo ali 
predračun, rentabilitetni račun, amortizacijski načrt, 
pri uvoženi opremi pa tudi dokazila o zagotovljenih 
deviznih sredstvih. 

5. člen 
Komisija za predlaganje investicijskih kreditov 

pregleda in oceni družbeno in gospoda:- ko utemelje- 
nost investicij ter pravilnost tehnološke in gradbene 
izdelave projekta. 

6. člen 
Na podlagi dovoljenja izjt. člena sklene pristojna 

podružnica NB oziroma pristojni kreditni zavod, pri 
katerem so naložena sredstva okrajnega sklada za 
kreditiranje investicij, z investitorjem kreditno po- 
godbo. 

V kreditni pogodbi morajo biti poleg višine 
obrestne mere, ki jo posebej določi okrajni ljudski 
odbor Kranj, ter vračilnih rokov za posamezne vrste 
investicijskih kreditov, predpisanih od pristojnega 
zveznega organa, navedeni tudi drugi pogoji dogo- 
vora o investicijskem kreditu. Semkaj je šteti pred- 
vsem: , 

,1. določitev trans za črpanje kreditov, 
2. Čas, k-daj se začno krediti odplačevati, 
3. sprejem obveznosti koristnEka kredita: 

a) da bo kredit porabil samo za določeni namen, 
b) da bo poleg nalogov za izplačilo iz dovolje- 

nega kredita predlagal kreditnemu zavodu listine, iz 
kalerih bo razviden namen izplačila,   , 

c) da bo vračal porabljeni kredit z obrestmi vred 
v roku zapadlosti v anuitetah, določenih v pogodbi, 
in da bo plačal stroške in provizijo po posebnih pred- 
pisih za. finansiranje investicij, 

č) da bo obvesti] kreditni zavod ob odtujitvi 
osnovnih sredstev, 

d) da bo iz kredita nabavljena osnovna sredstva 
zavaroval pri Državnem zavarovalnem zavodu do 
polne resnične vrednosti. 

e) da bo ob zapadlosti prve anuitete povrnil kre- 
ditnemu zavodu 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 pa tudi njegov račun za samostojno raz- 
polaganje, 

g) da lahko kreditni zavod za vse anuitete, ki ne 
bi bile plačane v roku zapadlosti, računa zamudne 
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Register državnih 
gospodarskih podjetij 

'Tajništva  okrajnih  oziroma  mestnih 
ljudskih  odborov  razglašajo: 

136. 
Vpisi 

i( 

Besedilo: Kavarna »Soča«, Nova 
Gorica (Trg J. Srebrniča 7). 

Poslovni predmet: Prodaja mrzlih 
'edil, slaščic, toplih in mrzlih alko- 
olnih in brezalkoholnih pijač. 
Ustanovitelj dn gospodarski organ: 

LO MO Nova Gorica, odločba štev. 
1571/1-53 z dne 25. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Plesničar Pavla, upravnik, za vse 

upravne zadeve, Saksida Jožko, ra- 
čunovodja, sopodpisuje vse finanč- 
ne denarne zadeve do zneska 500.000 
din; za večje zneske je potreben še 
sopodpis   predscdniika   mestne  ob- 
čine Nova Gorica. 

St. II/2-105/172-53 56 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 

stavracija Solkan« (Trg J. Srebr- 
niča 6). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih dn brezalkoholnih pijač, to- 
plih in mrzlih jedil, prenočišča. 

Ustanovitelj m gospodarski or- 
gan: LO MO Nova Gorica, odločba 
št. 1570/1-53 z dne 25. XII. 1953. 

Podružnica je gostilna »Pri mi- 
zarju«, Nova Gorica, Soška cesta 1. 

Za podjetje podpisujeta: 
Saksida Jožko, upravnik, za vse 

upravne zadeve, Zakrajšek Julka, 
računovodja, sopodpisuje v vseh fi- 
nančnih in denarnih zadevah do 
zneska 500.000 din; za večje zneske 
je potreben sopodpis predsednika 
mestne občine Nova Gorica. 

Si II/2-53-105/173-53 55 
OLO Gorica, 5. ••••••••  1954. 

137. 
Besedilo: Remontno gradbeno pod- 

jetje »Brda*, Dobrovo (Zadružni 
dom). 

Poslovni predmet: Obnovitvena in 
vzdrževalna dela v gradbeništvu in 
sorodnih strokah. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Dobrovo, sklep z dne 7. X. 1953, ki 
je tudi gospodarski upravni organ. 

Za podjetje podpisujejo: 
Reja Radovan, upravnik, samo- 

stojno v vseh upravnih zadevah, Žu- 
ljan Zora, knjigovodja, sopodpisuje 
vse finančne in blagajniške listine 
po 47. členu szdgp, Simčič Anton, 
sopodpisuje v odsotnosti knjigo- 
vodje,       t 
OLO Ljubljana ok„ 7. dec.  1953. 

St. 11/2-105/148-53 9477 

138. 
Besedilo: Električni valjčni- mlin 

Lendava, Dolnja Lendavo.  . 
Poslovni predmet: Nakup in 

mletje žit ter vsa dela te stroke. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: Ljudski odbor mestne občine 
Lendava, odločba št. 10/1-54 z dne 
7. I. 1954. 

Za podjetje podpisuje: 
Fujs Ladislav, v. d. poslovodje, 

listine finančnega pomena sopod- 
pisuje Somi Stefan, računovodja. 

OLO Mur. Sobota, 11. jan. 1954. 
St.   II/25-459/1-54 83 

KAZALO 

k »Uradnemu listu LRS« za 
leto 1953 smo razposlali vsem 
tistim naročnikom, ki so do 
kraja 1953. leta v redn porav- 

nali naročnino. 

Uprava 

Spremembe 
139. 

Besedilo: Izvozno podjetje »Slo- 
veuija-vino«, Ljubljana. 

Izbriše se dr. Levičnik Miloš, na- 
čelnik komercialnega oddelka. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 19. decembra 1933. 
St. 111-1221/1-1953 19 

140. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pro- 

met« za nakup in zbiranje odpad- 
kov, Kočevje. 

Izbriše se Per Franc, računo- 
vodja ter vpiše: 

Perko Anton, računovodja, z isti- 
mi pooblastili. 
OLO Kočevje, 26. decembra 1953. 

St. 664/3-53 '46 
141. 

Besedilo: Krajevna pekarija, Tr- 
zin. 

Besedilo odslej: Pekarija, Trzin 
(št. 24). 

Izbrišejo se Perme Anton, poslo- 
vodja, Kralj Jože, namestnik in 
JociČ Mary knjigovodja ter vpišeta: 

Završnik Edo, upravnik, ki so- 
podpisuje samostojno, in Kurent 
Tončka, knjigovodja, ki sopodpisuje 
spise finančnega pomena. 
OLO L rubi jana ok., 30. dec.  1953. 

II-2 — št. 16.450/1-1953        87 

142. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Gor- 

nja Radgona. 
Izbriše se Mohor Anton in vpiše: 
Gorčan Irena, knjigovodja, •• so- 

podpisuje z upravnikom listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 26. decembra 1953. 

St. II-5044/2-53 12 
143. 

Besedilo: Krajevna mostna teht- 
nica, Lenart v Slov. gor. (Ptujska 
cesta 4). 

Podjetje je prešlo v likvidacijo, 
zato se k firmi pristavi »v likvida- 
ciji«. 

Izbrišejo se Brumen Marjeta, 
Breznik Franjo, Hercog Natalija 
in vpiše likvidacijska komisija: 
predsednik Ceh Jožef, drž. obrtni 
mojster, in člana: Kramberger 
Franc, knjigovodja, Breznik Franc, 
blagajnik, Lenart v Slov. gor, ki 
bodo podpisovali za podjetje v li- 
kvidaciji. 

OLO Maribor ok., 3. dec. 1953. 
St. II-53-2744/2 9468 

144. 
Besedilo: Elektro-Maribor mesto, 

Maribor,  Ulica  heroja Tomšiča 2. 
Izbriše se Petauer Silva, glavni 

računovodja in vpiše: 
Kozinc   Aleksander,   ki   sopodpi- 

suje vse listine po 47. členu szdgp. 
MLO  Maribor,  23.  decembra   1953. 

St. Pov 4/247 197 
145. 

Besedilo: Krajevna sodarska in 
kolarska delavnica, Bogojina.   - 

Z odločbo obč. LO Bogojina z dne 
15. XII. 1953, št. 672/53 preide pod- 
jetje v likvidacijo. 

Beszdilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Izbriše, se Benkovič Jožef, poslo- 
vodja in vpišejo člani likvidacijske 
komisije: Gutman Jože, odbornik, 
Cernela Franc in Cuk Stefan, usluž- 
benca Obč. LO Bogojina. 

OLO Mur. Sobota, 28. dec. 1953. 
St. •/25-10.331/1-53 9613 

146. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje »Hotel Zelenica«, Žirovnica. 
Izbriše se Jureiič Marija, knjigo- 

vodja ir vpiše: 
Praprotnik Marjan, ki podpisuje 

skupaj z upravnikom vse listine po 
47. členu szdgp. 

OLO Radovljica, 9. jan. 1954. 
St.  205/1-54 84 a 

147. 
Besedilo: Občinska gostilna, Šta- 

njel. 
Izbriše se Furlan Franc in vpiše: 
Brajdih Ivan, upravnik. 
OLO Sežana.  12. oktobra  1953. 

. St. 11-130/52-53 ' 9097 
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,148. 
Besedilo: Mesarija, Radlje ob 

Dravi. 
Izbrišeta se Blaznik Matija in 

iPetrovič Rozalija ter vpišeta: 
Ternik Avgust, poslovodja, ki 

podpisuje v .vseh zadevah samo- 
stojno, v finančnih zadevah pa sku- 
paj s Hamerjem Francem, po za- 
konitih pooblastilih. 

OLO Slov. Gradec, 17. dec. 1953. 
St. 137/306-53 39 

149. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Ve- 

lenje, poslovalnica št. 1. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi 

na z mešanim blagom, manufaktu- 
ro, galanterijo, železnino, gradbe- 
nim materialom, odkup in prodaja 
kmetijskih pridelkov. 

Št. 64/53-159 9621 
Besedilo: Kmetijska zadruga Ve- 

lenje, poslovalnica št. 2. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na z mešanim blagom, usnjem, ste- 
klom in porcelanom. 

St.  64/53-59 9578 
OLO Šoštanj, 21. decembra  1953. 

Kogej Avgust, namestnik uprav- 
nika, ki podpisuje za 'ustanovo v 
istem obsegu. 
OLO Tolmin, odd. za gospodarstvo 

z dne 30. XII. 1953. 
St. II/C-3980/1 14 

Izbrisi 
150. 

Besedilo: Krajevna ljudska šival- 
tica Dobrova v likvidaciji (Dobro- 
a pri Ljubljani 67). 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Ljubljana ok., 31. dec. 1953. 
II-2   - št. 24/866-1953 86 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
151. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
>Lesna galanterija«, Ljubljana. 

Izbrišeta se Zorman Peter in 
Runstelj Maks ter vpišeta: 

Kosec Franc, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zak. 
pooblastil in pravil podjetja; No- 
vak Marija, knjigovodja, ki sopod- 
pisuje listine računovodskega po- 
mena. 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljena 

dne 28. decembra 1953. 
St. III-1269/1-1953   ' 22 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Zadružni register 

47. 

Okrožna sodišča  rrzglašajo: 

Vpisi 

Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spodarsko podjetje OZZ Selce. 

Ustanovni zbor je bil 14. X. 1953. 
Podpisovalca za podjetja sta: 
Ceh Jožef, kmet.  tehnik in Rot- 

man Tvan, knjigovodja, Selce. 
Maribor, 7. januarja 1954. 

Zadr VI 159 165 

Spremembe 
152. 

Besedilo:   Zavod   za   komunalne 
'usluge, Tolmin. 

librile se Skočir Micko im vpiše: 

Spremembe 
48. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
Okrajne    zadružne ' zveze    Celje, 

Izbrišeta se Steblovnik Edi in 
Rojs Dragan in vpišeta: 

Struc Jože, direktor, Celje, Skofja 
vas 4, in Tiselj Alojz, računovodja, 
Celje, Teharska 26. 

Celje, 21. januarja  1954. 
Zadr II 165/25 435 

49. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Zadobrova-Sneberje. 
Po sklepu izrednega občnega zbo- 

ra 8. IX. 1953 je zadruga prenehala 
s poslovanjem in prešla v likvida- 
cijo. Likvidacjska firma: kakor do- 
slej, s  pristavkom   >v  likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Hlebš Franc, Sne- 
berje 16, Dovč Ivan, Sneberje 3, 
Šuštar Jernej, Sp. Za dob rova 22, vsi 
kmetje, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Ljubljana,  14. januarja  1954. 
Zadr VII 86/2 267 

50. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Pesnica. 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

ločbe OLO Maribor z dne 28. XI. 
1953, št. 11/7367/1-53 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Gregorinčič An- 
ton, uslužbenec NB, Maribor, pred- 
sednik, Likavec Ernest, kmet, Pe- 
snica, Kipa Tomo, uslužbenec, Pe- 
snica, Sajevec Stanislav, žel. usluž- 
benec, Pesnica, Fras Franjo, kmet, 
Dobrenje, Kerenčič Romana, kme- 
tica, Pesnica, Jarc Rihard, Drozg 
Ivan in Grževnik Jakob, kmetje, 
Pesnica, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, dne 7. januarja  1954. 
Zadr V 61 169 

51. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje za preskrbo kmetijstva, Mur- 
ska Sobota. 

Besedilo odslej: »Agromerkur«, 
zadružno trgovsko podjetje v Mur- 
ski Soboti. 

Maribor,  13.  januarja  1954. 
Zadr IV 20 221 

52. 
Besedilo:  Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Dogoše. 
Zadruga je prešla na podlagi ekle- 

Îia ob?, zbora z dne 7. XI. 1953 v 
ikvidacijo. 
Likvidatorji so: Rant Franc, di- 

rektor, predsednik, ing. Stern Vilko, 
Îrofesor kmetijske šole, Zupančič 
van, pravni referent OZZ, Knez 

Zvonko, kmetijski tehnik, vsi iz Ma- 
ribora, Lorbek Jože, Ulbin Franc, 
zadružnika, Dogoše, Skorjanc Hin- 
ko, Gašparič Maks, kmet in Kolar 
Anica, zadružnik, vsi Zrkavci, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor  do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr V 17 291 
Besedilo: »Vinarska zadruga«, za- 

družno vinarsko podjetje v Mari- 
boru. 

Izbriše se Sabeder Jože in vpiše 
novi podpisovalec za podjetje: 

Domiter Jože, računovodja pod- 
jetja, Maribor, TyrSeva 18. 

Zadr VI 145 292 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Zrkovci. 
Zadruga   je   prešla   na   podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 7. XI.     < 
1953 v  likvidacijo. 

Likvidatorji so: Rant Franc, di- ' 
rektor, predsednik, Ing. Stern Vilko, 
profesor kmet. šole, Zupančič Ivan, 
prav. referent OZZ, Knez Zvonko, 
kmet. tehnik, vsi Maribor, Lorbek 
Jože, Ulbin Franc, Dogoše, Skorja- 
nec Hinko, zadružnik in Kolar Ani- 
ca, zadružnika, Gašperič Maks, 
kmet, vsi Zrkovci, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej,  s  pristavkom   >v  likvidaciji«. 

Zadr V 13 290 
Maribor,  18. januarja  1954. 

53. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje, Gornja Radgone. 
Podjetje je prešlo po sklepu obč- 

nega zbora OZZ, Ljutomer z dne 
14. XI. 1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji   so:    Osterc    Franc, 
računovodja, Ljutomer, predsednik, 
Stelcl Rudi in Siplic Geza, mesarja, 
Gornj>>   Radgona,  člana,  ki  podpi-   . 
sujeto po dva skupaj. 
. Likvidacijska  firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr VI 142-2 416 
Besedilo: Zadružno podjetje 

»Drava«, • export-import, Maribor. 
Vpišejo se podpisovalci za pod- 

jetje: Müller Rajko, komerc. direk- 
tor, Majstrova 10, Zupančič Matija, 
sekretar, Gospoevetska 25, Maherl 

"Jože, glav. računovodja, Smetano- 
va 51, Pirš Slavica, knjigovodja, 
Ptujska 31, vsi iz Maribora. 

Zadr VI 80 415 
Maribor, 19. januarja 1954. 
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54. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Košaki. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obč. zbora z dne 14. XI. 1953 
T. likvidacijo. 

Likvidatorji so: Pušnik Franc, 
računovodja KZ Kamnica, predsed- 
nik, ing. Križan Oton, uslužbenec 
MLO Maribor, Pen Rudi, tajnik OZZ 
Maribor, Novačan Ivan, upravnik 
zadruge, Košaki, Faletič Ignac, mi- 
zar, Maribor, Tarkuš Anton, Rumpf 
Ivan, Padežnik Ivan in Vogrinec 
Franc, zadružniki, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:    kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, 21. januarja 1954. 
Zadr II 106 414 

55. 
Besedilo: Obrtna podjetja OZZ 

Ptuj. 
Besedilo odslej: Podjetje >Ob- 

nova« okrajne zadružne zveze, 
Ptuj. 

Podjetje izvršuje kmetijsko stroj- 
no službo, obnovo nasadov — •%°~ 
Janje, prevoze s tovornimi in oseb- 
nimi avtomobili, nakupuje in pro- 
daja kmetijske stroje, orodje, trak- 
torje ter drug pri obnovi potrebni 
•material, gradbeni in tehnični les. 

Izbriše se Vabič Ivan, ekonom, 
Ptuj in vpiše novi izvoljeni poobla- 
ščenec za podpisovanje: 

Papst Ferdo, komercialist, Ptuj, 
Zelenkova 1. 

Zadr VI 124-7 436 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rače. 
Vpiže se sopodpisovalec za za- 

drugo: Kieler Leopold, knjigovodja, 
Maribor. 

Zadr II 98 454 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Zgornja Kungota. 
Vpiše se pooblaščenec za podpi- 

sovanje: 
Medved Justina, knjigovodja v 

Zg. Kungoti. 
Zadr III 107 438 

Maribor, dne 22. januarja 1954. 

G 109/53-b 534 
Smolej Žarka, gospodinja, Kozana 

123, proti Smoleju Dragu, nezna- 
nega bivališča. 

Razprava bo 12. III. 1954 ob 7.30 
uri pri tem sodišču. 

Skrbnik je Klinar Mirko, Hrušica 
20, uslužbenec JD2, nadzorništvo 
proge Jesenice. 

Okrožno sodišče v Gorici 
dne 27. januarja  1954. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki te pozivajo, 
naj v danem toku priglasijo sodišču tvoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
1• 371/53-5 11554 

Trgovsko podjetje >Preskrba< v 
Litiji prosi za amortizacijo izgub- 
ljenega bariranega čeka, izdanega 
30. VIII. 1952; od NB FLRJ, centra- 
le za Slovenijo, podružnica 6101 Li- 
tija na ime Beber Ljudmila, Litija, 
št. čeka 554365, z zneskom 9.940 din, 
plačilno mesto Litija. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče II v Ljubljani 
dne 22. decembra 1953. 

204 
Na podlagi odločbe OLO Maribor 

okolica z dne 28. XI. 1953, Št. •/ 
7387/1-53 je Kmetijska delovna za- 
druga v Pesnici prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. II. 1954. 

Kmetijska delovna zadruga 
Pesnica v likvidaciji 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

polje 
kazn 

Razne objave 

56. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »24. december« v Poljanah 
nad Škof jo Loko. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana,  14. ••••••••  1954. 

Zadr VII 9/5 270 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
_ Tožbe za razvezo zakona: 
G 746/53 455 

Pukl Juiijana, gospodinja. Mari- 
kor, Partizanska 30, proti Puklu 
{janu, strugarju, sedaj neznanega 
bivališča. Skrbnik je Zlender Mirko, 
Pravni referent pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru 
dne 22. januarja 1954. 

Objave 
St. 39/54 546 

Franjo Alič  je  bil  22.  januarja 
1954 vpisan v Odvetniško zbornico 
v Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
pisarne v Ptuju. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

St. 40/ri 276 
Kmetijska zadruga ••••• objav- 

lja po sklepu upravnega odbora, 
da z veljavnostjo sklepa od 7. L 
1954 dalje dosedanji upravnik za- 
druge Gorjanc Franc ni več po- 
oblaščen podpisovati za zadrugo ali 
sklepati v njenem imenu kakršne 
koli pogodbe. 

Kmetijska zadruga Kranj 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aa] v danem roko priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 2/54 243 

Krajevno elektrotehnično podjetje 
v Borovnici je z odločbo Obč. LO 
št. 904-8/53 prešlo 31. XII. 1953 v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
506 

Z odločbo MLO Maribor je pre- 
šlo v likvidacijo obrtno in trgov- 
sko podjetje >Cicibant, Maribor, 
Gosposka 16. Priglasitveni rok: do 
25. februarja 1954. 

Likvidacijska   uprava 

Ambrožič   Martin,    Gor.   Mokro 
e  11, p. Šentjernej, osebno  iz- 

laznico ser. št. 0345041. 550 
Auda Miroslava, Maribor, Ruška 

87, osebno izkaznico, reg. št. 31741, 
ser. Št. 003S849. 494 

Babnik Janez, Goričane, osebno 
izkaznico, reg. štev. 13497, ser. štev. 
F-0133494, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 564 
. Barič Alojz, Zavrhek 11, p. Vrem- 
ski Britof, osebno izkaznico, reg. 
št 19988, ser. št. 0220698, izdano v 
Sežani. 515 

Cerkolj Ivana roj. Plestenjak, 
Dolnice 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 15877, ser. št. 0136619, izdano v 
Ljubljani. 565 

Curk Leopold, Ajdovščina, Idrij- 
ska cesta 20, osebno izkaznico, reg. 
št. 31579, ser. št. 0327131. 571 

.Curl Slavko, Kočevje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 13868, ser. štev. 
0849393, izdano v Delnicah.        535 » 

Cvelbâr Vlasta, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 97509-51.     472 

Canžek Cvetko, Trojane, osebno 
izkaznico, reg. štev. 10160, ser. štev. 
F-0723470. 10 

Coh Alojz, Maribor, Taborska 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 14642, ser. 
Št. 0576397. 490 

Črešnik Jože, Dravograd 27, orož- 
ni list za lovsko puško in osebno 
izkaznico za obmejni pas, izdano v 
Slov. Gradcu. 463 

Draksler Avgust, Dol pri Hrast- 
niku, osebno izkaznico,- reg. štev. 
28769, ser. št. F-0742079. 421 

Fatur Marija, Prem 26, osebno 
izkaznico, reg. št. 2483, ser. št. F- 
0349793. 573 

Ficko Terezija por. Kranjec, Ma- 
ribor, priporočeno pismo z vsebino: 
vo-ašika knjižica. 498 

Furlan Marija, Lozice 34, Pod- 
nanos, osebno izkaznico, reg. štev. 
26017, ser. št. 0314768. 516 

Gorenčič Franc, Vratja vas 15, p. 
Apače, osebno izkaznico," reg. štev. 
18654, ser. št. 0067482.. 478 

Grad Stane, Ljubljana, osebno- 
izkaznico, reg. št. 57369/51, ser. št. 
F-0079679, in vojaško knjižico, iz- 
dano v Ljubljani. 507 

• Grubelnik Franc, Ruše 98 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
31654, ser. št. 0570220, in sindikalno 
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knjižico sindikata  Tovarne  dušika 
v Rušah. 505 

Hajdinjak Ema, Kruplivnik 58, p. 
Grad v Prekmurju, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 17307, ser. štev. 
0098107. 536 

Horvat Josip, Čentiba 426, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. štev. 
12073, ser. št. G-0234783. 173 

Horvat Marija, Ljubljana, Kri- 
ževniška 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 90940/51, ser. št. F-0113250. 566 

Hribernik Matevž, St. Vid, p.'Vu- 
zunica, osebno izkaznico, reg. štev. 
2Ö574, ser. št. 0281884. 548 

Hribšek Ivana, Maribor, Gospo- 
svetska 19, osebno izkaznico, reg. 
št. 2003, ser. št. 0009315.. 493 

Hrovat Angela, Višnje 8, osebno 
izkaznico, reg. št. 12257, ser. št. 
F-012567, izdano v Grosupljem.   473 

Ilovar Alojzija roj. Kamnikar, 
SmaTtno pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 4541, ser. št. 0162847. 542 

Ivačič Tomislav, Videm-Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 31696, ser. 
št. 0410006. 508 

Jeras Ljubica, Ljubljana, Celov- 
ška 67, osebno izkaznico, reg. štev. 
86386/51, ser. št. 0108696/ 567 

Jordan Ivan, Draga 1, p. Bela 
cerkev, osebno izkaznico ser. štev. 
0322178. 552 

Kapušin Anton, Ljubljana-Vič, 
osebno izkaznico, reg. št. 4770, ser. 
št 0488080, izdano v Črnomlju.   525 

Kasun Ivan, LahomŠek 3, p. La- 
ško, osebno izkaznico, reg. št. 38607, 
ser. št. 1276617. 133 

Kerin Albin, Ljubljana, Večna pot 
32, osebno izkaznico, reg.'št 21150, 
izdano r Krškem, in sindikalno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani.       583 

Klavžar Neža, Jesenica 33, ip. 
Huda južna, osebno izkaznico, reg. 
št. 7907, ser. št. F-0537217. 547 

Kopinc Rozalija, Sela 73, p. Do- 
bova, osebno izkaznico, reg. štev. 
4213, ser. št. 0369523. 479 

Kocbek Roža, Spod. Korena, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17804, ser. št. 
0580782, izdano od OLO Maribor 
okolica. 492 

Kovačič Avgust, Maribor, Spla- 
varski prehod 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 55855, ser. št. 0192727.     489 

Kovačič Bojan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 103155/53, ser. št. 
F-0477465. 475 

Kovačič Stanko, Maribor,. Ciril- 
Metodova 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 50468, ser. št. 0050998. 503 

Kranar Marija, Maribor, Jurčiče- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 31050, 
ser. št. 0190383. 484 

Kranjc Karel, Maribor, " naselje 
>Konstruktor<, Pobrežje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12587, ser. številka 
12369. 465 

Krhlanko Albina, Hrastnik, Kole- 
zija 254, osebno izkaznico, reg. št. 
28553, ser. it. F-0741863. 298 

Lah Oskar, Maribor, Heroja Slan- 
dra 23, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 98, ser. št. 0002108, 
objavljen v Ur. listu LRS, ker se je 
našla. 499 

Lavrić Ludvik, Hrib 71, Loški 
potok, osebno izkaznico, reg. štev. 
7577, ser. št. 0553887.     , 466 

Lazar Rudolf, Maribor, Cesta zma- 
ge 105, prometno knjižico za avto- 
mobil, kategorije B št. 536, izdano v 
Mariboru 1952. 491 

Leskovec Angela, roj. v Ribnici 
na Dol., zdaj na Jesenicah, Titova 
17, osebno izkaznico št. 6784.     574 

Likar Andrej, Rakovnik 26, Med- 
vode, indeks medicinske visoke šole 
v Ljubljani. 581 

Luxa Marjan, Ljubljana, Tavčas- 
jeva 12, potni list št. 036405, izdan 
od min. za notranje zadeve Slove- 
nije 4. IX. 1951, in vozniško amater- 
slko dovoljenje št. 3083, izdano v 
Ljubljani. 582 

Lužnik Anton, Polena 90, p. Me- 
žica, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 29701, ser. št. 0368411. 575 

Marin Tončka, Mirna 54, osebno 
izkaznico, reg. št. 5510, ser. številka 
509820. 554 

Martek Franc, Lobček 62, p. Gro- 
suplje, osebno izkaznico, reg. štev. 
28237, ser. št. 0367147, izdano v Slo- 
venjem Gradcu. 526 

Merlak Marjan, Brezovica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18414, ser. št. 
0140724, izdano od OLO Ljubljana 
oikolica. 568 

Mežnar Jožica, Loke 37, Zagorje 
o./S., osebno izkaznico številka 
105517. 464 

Mihurko Vera, Maribor, Pipuževa 
21, osebno izkaznico, reg. št. 43753, 
ser. št. G-0045939. 482 

MikuŠ Mario, Planina 83, p. Aj- 
dovščina, osebno izkaznico, reg. št. 
29300, ser. št. 0322040. 517 

Može Marija, Ljubljana, Cesta; v 
Rožno dolino 12, osebno izkaznico, 
reg. številka 72473/51, ser. številka 
F-0094783. 527 

Možic Silvester, Janževa gora 70, 
Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 47201, ser. št. 0194456.      481 

Nartnik Jakob, Zaklanec 34, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14220, ser. šte- 
vilka 0134O18, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. . 544 

Obrez Veronika, Podsreda 49, 
osebno izkaznico, reg. št. 8294, ser. 
št. 0373604. 518 

Očič Vlado, Maribor, Leningraj- 
ska 28, osebno izkaznico, reg. štev. 
13415, ser. št. 1897624, izdano v 
Pregradi, Hrvatska. 465 

Očko Roža, Maribor, Marmontova 
13, osebno izkaznico, reg. št. 32317, 
ser. št. 0024257. 501 

Pajtler Anica, Maribor, Studenci, 
Ciril-Metodova 5, osebno izkaznico, 
reg. št. 37276, ser. št. 36788, in sin- 
dikalno knjižico sindikata MTT v 
Mariboru. 504 

Pečovnik Genovefa, Fram pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
7933* ser. št. 0586018. 495 

Perdik Marija, Zatolmin 6, p. Tol- 
min, osebno izkaznico, reg. št. 9885, 
ser. št. G-0262595. 519 

Podržaj Janez, Križišče, osebno 
izkaznico, reg. št. 1562, ser. številka 
505872, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 545 

Polanec Ivan, Jablance pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. številka 
42350, ser. št. 0876685. 502 

Poštrak Franc, Zavrh 17, p. Voli- 
čina, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 41105, ser. številka 0880278. izda- 
no v Mariboru. 487 

Prek Franc, Ljubljana,  Postojn- 
ska 52, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 31509/51. 476 

Rola Irena, Maribor, Leningrajska 
27a, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 35451, ser. številka 
0044621, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla.                           496 

Selšak Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Gubčeva 22, osebno izkaznico, icg. 
št. 14890, ser. št. 0006799. 483 

Selšak Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Gubčeva 22, osebno izkaznico, reg. 
št. 14690, ser. št. 0006799. 483 

Skaper Karel, Dolič 43, p. Kuz-, 
ma, osebno izkaznico, reg. št. 24887, 
ser. št. 0106597. 428 

StubičaT Anton, Leskovec pri Ptu- 
ju, odpustnioo iz šole IKS-TAM v 
Mariboru, izdano 1952. 497 

Sebjanič Karlo, Pivka, Kolodvor- 
ska restavracija, osebno izkaznico, 
reg.'št. 16123, ser. št. 0095523.     539 

Serce. Franc, Novi Lazi, Koč. Re- 
ka, osebno izkaznico, reg. št. 13596, 
ser. št. F-055906. 579 

Skrbeč   Ivan,   Splošno   gradbeno 
podjetje, Kočevje 116, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 90909, ser. št. 0113219, 
izdano v Ljubljani. 569 

Sukalija Franc, Bovec 59, osebno 
izkaznico,  reg. št.  10025,  ser. «štev. 
G-0263635.                                       469 

Sumer Ivana, Kumen 29, Lovrenc 
na Poh., osebno izkaznico, reg. št. 
22292, ser. št. 0571150.                  . 523 

Tekstilna tovarna »Inteks«, Kranj, 
reg. št. osebnega avtomobila >Mer- 
cedes Benz<, št. S-855. 474 

Tomažin Albin, Podrum 58, pošta 
Dol. Toplice, osebno izkaznico, reg. 
št. 22465. 549 

Tramte Anton, Rudnik, Kočevje, 
Internat 488, osebno izkaznico, reg. 
št. 12770, ser. št. 0559080.    '         540 

Trstenjak Franc, Stanovno 24, po- 
šta Ivanjkovci pri Ormolu, osebno 
izkaznico, reg. št. 2487, ser. številka 
0226697. 562 

• Trumkelj Marija, Sela-Sumberk 6, 
p. Žužemberk, ser. št. 0011906.    551 

Vodičar Ivan, Dolenjske Toplice, 
osebno izkaznico, reg. št. 11990, ser. 
št. 0325690. 553 

Zakšek Jožefa, Dovško 68, p, Se- 
novo, osebno izkaznico, reg. Številka 
32598, ser. št. 0410908.                   471 

Izdaja  »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovora!  ureditfk: dr. Rastko Močnik — TJaka tiskarna  »Toneta TomSiča« 
v LJubljani 
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obresti • višini dogovorjene obrestne mere za kredit 
od dneva njihove zapadlosti. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc 
St. 8.548/1-53 
Kranj, dne 23. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

58. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih Ln v zvezi s 5. točko 9. člena 
ter 23. in 34. členom uredbe o zatiranju in prepre- 
čevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, 
št. 48/48 z dne 9. VI. 1948) je okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica na X. skupni seji obeh zborov dne 
30. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o obvezni oddaji tuberkuloznih goved v zakol 

1. člen 
Vsako govedo, ki je bilo pri razpoznavnem cep- 

ljenju (tuberkulinizaciji) spoznano kot okuženo s 
tuberkulozo, se mora najpozneje v dveh mesecih od 
dneva, ko začne ta odlok veljati, oziroma po ugoto- 
vitvi okužbe oddati, da se zakolje. 

2. člen 
Okrajni ljudski odbor izplača lastniku živali, 

zaklanih na podlagi tega odloka, razliko med klavno 
in plemensko vrednostjo .živali po individualni ce- 
nitvi. Cenitev opravi posebna komisija. 

Prodaja tuberkuloznih živali za zakol je dovo- 
ljena samo po kmetijskih zadrugah, ki morajo izpla- 
čevati odkupljeno živino po dnevnih tržnih cenah 
za klavno živino. Razlika med klavno in plemensko 
vrednostjo živali se bo izplačala.le, če bo živina pro- 
dana po kmetijski zadrugi. 

3. člen 
Vsa goveda, nakupljena izven območja okraja, 

morajo biti najpozneje 14 dni po dogonu ali dovozu 
na območje tega okraja razpoznavno cepljena. Ce so 
pri tem razpoznavnem cepljenju ugotovi tuberkuloza, 
se za to živino ne bo izplačevala razlika. Lastnik 
mora poklicati uradnega veterinarja, da opravi to 
razpoznavno cepljenje v določenem roku. Ta predpis 
ne velja za živino, kupljeno za takojšnji zakol. 

4. člen 
4 Kršilci tega odloka bodo kaznovani po 25. členu 

Uredbe o zatiranju in preprečevanju živalskih kuž- 
nih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 56/51 z dne 19. XII. 
l931) z denarno kaznijo do 10.000 din ali kaznijo 
50 dni zapora. 

5. člen 
Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 

Maribor okolica se pooblašča, da izda pravilnik za 
ovajanje tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 1-154/1-1954. 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

59. 
Na podlagi 5. točke 64. člena zakona o okrajni! 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 5. členi 
uredbe o začasnem finarisiranju investicij v leti 
1953 (Uradni list FLRJ, 3t. 2/1953), 6. člena odloka < 
načinu sklepanja kreditnih pogodb glede investicij, 
ki spadajo med investicije gospodarskega pomena 
okraja Postojna za leto 1953 (Uradni list LRS, št. 
26/1953) sta oba zbora OLO Postojna na skupni seji 
dne 19. januarja 1954 sprejela 

ODLOK 
o določitvi obrestne mere   za   investicijske kredite 

iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij 

1. člen 
Za investicijske kredite iz okrajnega sklada za 

kreditiranje investicij se določi obrestna mera v 
višini 2% letno. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ju- 

nija 1953 dalje. 
St. 657/4 
Postojna, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

60. 

Na podlagi zadnjega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 44. člena uredbe o 
prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/1953) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
dne 19. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o  spremembah  odloka  o   uvedbi okrajnih  taks 

in prometnega davka (Uradni list LRS, št. 43-493/53) 

1. člen ' 
Ukinjajo se tarifne Številke 4, 9, 10 prometnega 

davka (II. del: Tarifa 53 — prometni davek). 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 657/5 
Postojna, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

61. 
i Na podlagi 15. ölena, 1. odstavka 17. člena in 
3. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj na ločenih sejah okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 5. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o 2. dopolnilnem   proračunu   okrajnega   ljudskega 

odbora Ptuj za leto 1953 
1. člen 

Drugi dopolnilni proračun okrajnega ljudskega 
odbora Ptuj za leto 1953 obsega: 

I. okrajni dopolnilni proračun: 
z dohodki v znesku .   .   .t 15,091.150 din 
in izdatki v znesku .   . 15.091•30 din 
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IL dopolnilni predračun zavodov s samostojnim 
finansiranjem: 
z dohodki v znesku  1,888.900 din 
in izdatki r znesku  1,888.900 din 

2. člen 
Dohodki okrajnega dopolnilnega proračuna so 

presežek dohodkov prometnega davka iz rednega 
proračuna, dohodki dopolnilnega predračuna zavodov 
s samostojnim finansiranjem pa dotacija iz okrajnega 
proračuna in presežek lastnih dohodkov zavodov iz 
rednega predračuna. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRS«, uporablja pa se od 30. novembra 1953. 

St. 1-6181/1-53 
Ptuj, dne 5. januarja 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

62. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona <? okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi z uredbo o začasnem finansiranju investicij v 
letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) je okrajni 
ljudski odbor Šoštanj na sejah obeh zborov dne 19. 
januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o načinu sklepanja 
kreditnih  pogodb  glede  investicij, ki  spadajo  med 
investicije   gospodarskega   pomena   okraja   Šoštanj 

za leto 1953 

1. člen 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb glede 

investicij, ki spadajo ned investicije gospodarskega 
pomena okraja Šoštanj za leto 1953, št. 1982/1-53 z 
dne 9. junija 1953 (Uradni list LRS, št. 26-307/53) se 
spremeni in dopolni tako, da se za 5. členom dodata 
člena: 

>6. člen 
Dokler ne bo Izvršni svet Ljudske skupščine 

FLRJ izdal posebnih predpisov, znaša obrestna mera 
za kredite  iz  sklada  za kreditiranje investicij 3%. 

7. člen 
Način in roke odplačevanja kreditov določi ko- 

misija  za   dodeljevanje   lokalnih   investicij,   upošte- 
vajoč dolžnikovo plačilno zmožnost.« 

2. člen 
Dosedanji 6. in 7. člen dobita zaporedni številki 

8. in 9. 
3. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 
nem listu LRS«. 

St. 442/1-54 
Šoštanj, dne 20. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

63. 

Na podlagi 117. člena zakona o spremembah irf 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklica odbor-« 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
je občinski ljudski odbor Komen na XII. seji dne- 
19. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

štev. 5, ki obsega vasi Gorjansko in Nadrožico, ker 
je zaradi smrti prenehal mandat odborniku Furlanu 
Francu iz Gorjanskega, štev. 76, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 14. marca 1954 ob 
7. uri zjutraj. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti štev. 5. 
Štev. 5•/1-54 
Komen, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LOi 
Jožef Kermolj L z. 

64. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremerai 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklici 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev 
31—102/53)  je občinski ljudski odbor Kozje spreje 

ODLOK 
o spremembi odloka o razpisu nadomestnih  volite' 

z dne 24. XII. 1953, št 1254-1449/1-53 

i. člen 
4   3. člen navedenega odloka se glasi: 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. marca 1954. 

2. člen 
Odlok  se objavi  v  >Uradnem  listu  LRS«  in  f 

naselju Buče. Odlok velja takoj po objavi. 
St. 1254-1449/2 
Kozje, dne 23. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Rupret 1. r. 

POPRAVEK 
V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega 

davka na območju mestne občine Tržič (Uradni liist 
LRS, št. 1-13/54) se v 2. delu tarife taks tar. št. 5 pra- 
vilno glasi takole: 

>Tar. št. 5: 
1. za vsa potrdila, kar jih izda LO MO Tržič 50 din 
2. za potrdila (živinski potni list) o last- 

nini in zdravju živine in za prenos 
lastnine na kupca: 
a) za drobnico od glave 10 din 
b) za živino od glave 50 din 

ät. 1270/5-53 
Ljubljana, dne 1. februarja 1954. 

Sekretariat za zakonodajne zadeve LRS 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik:, dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 810 din — Posamezna itevtlta: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnle 4 strani 4 din več, po 
poŠti S din več — Urednlavo In uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica Ila   poStnl predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: W1-»T«-157 - 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 60 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uio XI V LJUBLJANI, dne 11. februarja 1954 Številka 5 
VSEBINA! 

U. 
IS. 
19. 

Poslovnik Ljudske skupščine LRS. 
Poslovnik Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS. 
Poslovnik Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS. 
Zapisnik 1. seje prvega sestanka Republiškega zbora Ljud- 
ske skupščine LRS tretjega sklica dne IS. XII. 1953. 
Zapisnik 1. seje prvega sestanka Zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS tretjega sklica dne 15. XII. 1953. 
Zapisnik 2. soje prvega sestanka Republiškega zbora Ljud- 
ske skupščine LRS dne 16. XII. 1953. 
Zapisnik   2.   seje   prvega   sestanka   Zbora   proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS dne 16. XII. 1953. 
Zapisnik 1. seje prvega  skupnega sestanka Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS dne 
15. XII. 1953. 
Zapisnik 1. redne seje Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS dne 16. XII. 1933. 

Odloki ljudskih odborov: 

65. Odlok  o  visini  dnevnic  za   uradna  potovanja  y  okraju 
Kočevje. 

66. Odlok o obratovalnem času trgovskih, gostinskih In obrt- 
nih obratovalnic v okraju Krško. 

67. Odlok  o  višini  dnevnic  za  uradna   potovanja   v  okraju 
Postojna. 

68. Odlok  o  spremembi  odloka  o  družbenem  planu  okraja 
Šoštanj za leto 1953. 

69. Odlok o začasnem obratovalnem času trgovskih In obrtnih 
obratov v okraju Trbovlje. 

70. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 4 
občine Ožbalt ob Dravi. 

i?. 
Na podlagi 49. člena ustavnega zakona o temeljih 

družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije je Ljudska skupščina LRS, 
Da skupni seji obeh domov, dne 20. januarja 1954 
sprejela: 

POSLOVNIK 
Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem poslovnikom se urejajo pravice in dolžnosti 

predsednika,   podpredsednikov   in   tajnika   skupščine, 
/ delo na skupnih sejah obeh domov, sestava, delovno 

Področje in delo odborov in komisij Ljudske skupščine, 
,    °hjavljanje zakonov, pravice tiska in  ureditev skup- 
'    sčinske administracije. 

2. člen 
Štiriletna doba, za katero je Ljudska skupščina 

LRS izvoljena, je njen sklic Vsak sklic se označuje 
• zaporedno številko. 

Ce se Ljudska skupščina razpusti, preden poteče 
"oba, za katero je bila izvoljena, poteče sklic skupščine 
2 njenim razpustom. 

3. člen 
Ljudska skupščina LRS stalno zaseda vso dobo 

sklica in dela na ločenih sejah domov, na skupnih 
Sejah obeh domov, na sejah odborov in komisij po- 
sameznega doma ter na sejah odborov in komisij skup- 
ščine. 

Ljudska skupščina ima letni odmor v poletnih 
Mesecih. Letni odmor traja največ tri mesece. 

4. člen 
Na novo izvoljena Ljudska skupščina LRS se zbere 

* zasedanju najpozneje trideseti dan po volitvah. Skliče 
J° predsednik skupščine prejšnjega sklica. Ce je pred- 
Sednik v predpisanem roku ne skliče, jo skliče Izvršni 
Svet; če je tudi ta ne skliče, se zbere skupščina sama 
J* trideseti dan ob 10. uri v prostorih Ljudske skup- 
ščine, 

II. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIKA IN TAJNIK 
SKUPŠČINE 

5. člen 
Ljudska skupščina LRS ima predsednika, dva 

podpredsednika in tajnika, ki se volijo izmed poslan- 
cev na prvi skupni seji obeh domov za vso dobo 
sklica Ljudske skupščine. 

Predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine 
ostanejo na svojem mestu tudi po razpustu skupščine 
do izvolitve novega predsednika, podpredsednikov in 
tajnika. 

Sejo, na kateri se volijo predsednik, podpredsed- 
nika in tajnik skupščine, začne in jo vodi predsednik 
skupščine prejšnjega sklica. Predsednik skupščine pre- 
vzame svoje dolžnosti takoj, ko je izvoljen. 

6. člen 
Predsednik, podpredsednika in tajnik skupščine se 

volijo posamič. Najprej se voli predsednik, nato pod- 
predsednika vsak posebej in nazadnje tajnik skupščine. 

Za postopek pri volitvah veljajo določbe tega po- 
slovnika o volitvah posameznih članov Izvršnega 
sveta. 

7. člen 
Predsednik skupščine predstavlja skupščino, pod- 

pisuje skupno s predsednikom Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS ukaze o razglasitvi zakonov, sklicuje 
in vodi skupne seje domov, ter skrbi za izvrševanje 
sklepov skupščine in njenih domov. Predsednik skrbi 
za pravilno uporabo poslovnika, skrbi za varstvo po- 
slanske imunitete in drugih poslanskih pravic pred 
kršitvami zunaj skupščine in opravlja druge pravice 
in dolžnosti, ki jih določajo ta poslovnik in poslovnika 
domov. 

8. člen 
Predsednik skupščine sklicuje tudi seje posamez- 

nega doma po določbah poslovnika ustreznega doma. 

9. člen  - 
Predsednik skupščine ne more biti član odbora ali 

komisije skupščine, 
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Predsednik skupščine ne more sodelovati pri ob- 
ravnavi in glasovati, kadar vodi skupno sejo obeh do- 
mov. To velja tudi za podpredsednika skupščine. 

10. člen 
Ce je predsednik skupščine zadržan, ga z vsemi 

njegovimi pravicami in dolžnostmi nadomestuje tisti 
podpredsednik, ki je bil prvi izvoljen, če je tudi ta 
zadržan, pa drugi podpredsednik. 

Podpredsednika pomagata predsedniku pri oprav- 
ljanju njegovih nalog, ki so določene s tem poslovni- 
kom. Po sporazumu s predsednikom skupščine lahko 
eden izmed podpredsednikov vodi skupno sejo obeh 
domov. 

11. člen 
Tajnik skupščine pomaga predsedniku pri vodstvu 

sej, skrbi za pravilno delo administracije skupščine in 
izvršuje druge pravice in dolžnosti, ki jih določa ta 
poslovnik. 

III. SKUPNE SEJE OBEH DOMOV 

1. Delovno področje 

12. člen 
Na skupni  seji obeh domov Ljudska skupščina: 
1. voli in razrešuje predsednika, podpredsednika 

in tajnika Ljudske skupščine; 
2. voli in razrešuje predsednika in člane Izvršnega 

sveta; 
3. voli in razrešuje člane odborov in komisij skup- 

ščine in potrjuje njihove poslovnike; 
4. voli in razrešuje sodnike Vrhovnega sodišča LRS; 
5. sprejme poslovnik skupščine; 
6. razglasi spremembo ustave; 
7. odloča o sporih med domoma o pristojnosti; 
8.'obravnava poročila odborov in komisij skup- 

ščine ter 
9. opravlja druge zadeve, ki jih določata ustava 

in ta poslovnik. 
13. člen 

Na skupni seji obeh domov lahko skupščina spre- 
jema deklaracije in resolucije o vprašanjih iz republi- 
ške pristojnosti in o drugih vprašanjih, ki imajo splošni 
pomen za Ljudsko republiko Slovenijo, ter priporočila 
za delo državnih organov, samoupravnih zavodov in 
gospodarskih organizacij, če sta se oba doma poprej 
sporazumela, da se bo predlog takega akta postavil 
na dnevni red skupne seje obeh domov. 

Na dnevni red skupne seje obeh domov se lahko 
postavi predlog takega akta tudi brez poprejšnjega 
sporazuma domov, razen če najmanj deset poslancev 
istega doma zahteva, naj odločata doma o predlogu 
na ločenih sejah. 

Če poprej oba doma tako skleneta, se lahko na 
skupni seji obeh domov obravnava tudi posamezni 
zakonski predlog, vendar pa se lahko samo na ločenih 
sejah domov glasuje o zakonskem predlogu, predlagajo 
amandmani in o njih glasuje. 

14. Člen 
Ob pogojih iz prejšnjega člena se lahko postavi 

na dnevni red skupne seje obeh domov tudi obravnava 
o poročilu Izvršnega sveta ali o posameznih vpraša- 
njih, ki imajo splošni politični pomen. 

2. Sklicevanje in javnost sej 

15. člen 
Skupno sejo obeh domov skliče predsednik skup- 

ščine na podlagi sklepa obeh domov ali na predlog 
predsednika posameznega doma, posameznega stalnega 
odbora ali stalne komisije, na predlog Izvršnega sveta 
ali sam od sebe ali pa, kadar to določa ustava. 

Če predsednik ne skliče skupne seje obeh domov, 
kadar bi jo moral sklicati, jo lahko skliče najmanj 
dvajset poslancev ali Izvršni svet. 

Vabilo na sejo je treba  poslati   vsem  poslancem . 
osebno. Sklicanje seje obeh domov skupščine se objavi 
v dnevnem časopisju in na razglasni deski skupščine. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

16. člen 
Skupne seje domov so javne. 
Skupščina lahko sklene, da pri posamezni seji ali 

delu seje občinstvo ne bo navzoče. 
Delo na tajni seji velja za državno tajnost. Ob- 

javiti se sme samo tisto, za kar sklene skupščina, 
naj se objavi. 

Če je skupščina sklenila, da se kakšno vprašanje 
obravnava tajno, ga mora tudi odbor ali komisija ob- 
ravnavati tajno. Zoper poslanca, ki ne varuje tajnosti, 
se lahko izreče disciplinski ukrep po določbah tega 
poslovnika. 

3. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

17. člen 
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje 

seje. 
Vsak poslanec lahko da k zapisniku pripombe- 

Če zapisnikar sprejme pripombo, jo vpiše v zapisnik; 
če je ne sprejme, odloči o utemeljenosti pripombe 
skupščina brez obravnave. 

Nato podpišeta zapisnik predsednik skupščine iB ^ 
zapisnikar. 

18. člen 
Pred prehodom na dnevni red da predsednik spo- 

ročila, ki so v zvezi z delom skupščine, in odgovarja 
na kratka vprašanja poslancev. 

19. člen 
Nato sporoči predsednik skupščini, katere zadeve 

je sprejel, in predlaga dnevni red seje. 
Vsak poslanec, vsak odbor oziroma komisija skup- 

ščine in Izvršni svet imajo pravico predlagati, naj se 
dajo posamezna vprašanja na dnevni red seje. 

Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da prcu 
začetkom seje, s privolitvijo skupščine pa tudi na sej«- 

Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pisme 
no, na seji pa tudi ustno. 

20. člen 
Dnevni red določi skupščina za vsako sejo posebej' 

in sicer ria začetku seje ali pa na koncu seje za PrI' 
hodnjo sejo. Med sejo skupščina lahko dnevni red 
spremeni. 

O dnevnem redu odloči skupščina brez obravnave- 
Če se pa zahteva, naj se posamezno vprašanje obrav^ 
nava kot nujno, ali če se predlaga, naj se že določen1 
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dnevni red spremeni, lahko predsednik dovoli o tem 
obravnavo. 

Če je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo, 
ga je treba objaviti na določenem kraju v prostorih 
skupščine z navedbo, kdaj bo seja. 

21. člen 
Na poslancev predlog da predsednik skupščine na 

dnevni red tudi njegovo poročilo o tem, kar je posla- 
nec ugotovil pri opravljanju poslanskih dolžnosti v 
volilni enoti, in poročilo o predlogih in mnenjih ljud- 
skega odbora, v katerem ima poslanec pravico odbor- 
nika oziroma o predlogih ali mnenjih, ki so jih dali 
poslancu Zbora proizvajalcev volivci po 10. členu za- 
kona o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in od- 
poklicu ljudskih poslancev Ljudske republike Slove- 
nije. 

22. člen 
Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni 

red. Če dnevni red seje ni izčrpan tistega dne, za 
katerega je bila seja sklicana, se seja lahko prekine; 
kdaj se bo seja nadaljevala, določi predsednik skup- 
ščine. 

Če zaradi nezadostnega števila poslancev skupna 
seja domov ni sklepčna, jo predsednik preloži in ob- 
javi, da velja za prihodnjo sejo dnevni red, ki je bil 
določen za preloženo sejo z dodatkom tistih točk, ki 
morajo priti na dnevni red po poslovniku. 

4. Govori 
23. člen 

Na skupni seji obeh domov ima pravico sodelovati 
pri obravnavi in glasovati vsak član Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev. 

Na povabilo Ljudske skupščine se lahko udeleži 
skupne seje obeh domov in na njej govori predsednik 
republike, poslanec Zvezne ljudske skupščine, pred- 
stavnik druge ljudske republike in domač ali tuji javni 
delavec. 

24. člen 
Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svo- 

jega naroda. 
Govori v jeziku narodne manjšine se prevedejo na 

slovenski jezik. 

25. člen 
Nihče ne more na seji govoriti, dokler mu pred- 

sednik ne da besede. Poslanci se lahko priglašajo k 
besedi do konca obravnave. 

Predsednik daje poslancem besedo po vrsti, kot so 
se priglasili, ali pa po predmetu, o katerem se raz- 
pravlja. 

Predlagatelju in odborovim poročevalcem, če je 
bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsednik 
besedo izven vrstnega, reda, če zahtevajo besedo zato, 
da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali novo 
obrazložitev. 

Na skupni seji domov govorijo govorniki z go- 
vornice. 

26. člen 
Poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika 

&U o prekršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo, 
«rž ko jo zahteva. Vendar govor takega poslanca ne 

more trajati več kot pet minut. O istem vprašanju 
predsednik drugemu govorniku ne sme dati besede. 

Predsednik da nato pojasnilo glede prekršitve^ 
poslovnika oziroma dnevnega reda. Če se poslanec s 
pojasnilom ne zadovolji, zahteva predsednik od skup- 
ščine, naj brez obravnave o tem vprašanju odloči. 

27. člen 

Če zahteva poslanec besedo zato, da bi popravil 
svojo izjavo, ki je bila napačno razumljena in je bila 
vzrok za nesporazum, ali pa zato, da bi dal osebno 
pojasnilo, mu da predsednik besedo, brž ko konča 
svoj govor poslanec, ki je izzval ta popravek oziroma 
pojasnilo. 

Tak poslance se mora omejiti na popravek oziroma 
osebno pojasnilo, njegov govor pa ne sme trajati več 
kot pet minut. 

Predsednik lahko odreče takemu poslancu besedo, 
če misli, da ni bil izzvan k temu, da da popravek ali 
osebno pojasnilo. Če se poslanec s stališčem predsed- 
nika ne strinja, odloči ô njegovi zahtevi skupščina brez 
obravnave. 

28. člen 
Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so 

na dnevnem redu seje. 
Če se govornik oddalji od dnevnega reda, ga pred- 

sednik pozove, naj se drži dnevnega reda. Če se govor- 
nik tudi po drugem pozivu ne drži dnevnega reda, 
lahko predsednik zoper njega izreče disciplinski ukrep, 
s katerim mu odvzame besedo po določbah tega po- 
slovnika. 

Skupščina lahko omeji pravico govora glede na 
trajanje posameznega govora ali pa glede na to, koliko- 
krat sme isti govornik govoriti o istem vprašanju. Ta 
omejitev ne velja za vlagatelja predloga in za odboro- 
vega poročevalca, če je bilo vprašanje obravnavano 
v odboru. 

29. člen 
Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo, 

ali ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne 

bo kršena svoboda govora. 
# 

5. Sklepanje 

30. člen 
Skupščina na skupni seji obeh domov veljavno 

sklepa, če je navzočih večina poslancev enega in 
drugega doma. 

Skupščina lahko sklepa samo o vprašanju, ki je 
bilo postavljeno na dnevni red. . 

Če opazi predsednik, da na seji ni zadosti po- 
slancev, odredi, naj se poslanci kličejo ali preštejejo. 
To se zgodi tudi, če to zahteva pet navzočih po- 

. slancev. 
Čo se sproži vprašanje sklepčnosti seje, morajo 

navzoči poslanci ostati v dvorani, dokler klicanje 
ali štetje poslancev ni končano. 

Število  navzočih  poslancev  ugotovi  predsednik. 
Skupščina sklepa na podlagi poprejšnje obravna- 

ve, razen takrat, kadar je v poslovniku določeno, da 
odloča ali da lahko odloča brez obravnave. 
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31. elea 
Sklepa se tako, da o predlogu poslanci glasujejo. 

Glasujejo za predlog ali proti predlogu ali se glaso- 
vanja vzdržijo. 

Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, ra- 
zen če skupščina sklene, da se glasuje tajno. 

32. člen 
Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik 

pozove, naj dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki so 
za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, in na- 
zadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, če misli, 
da je to potrebno zaradi natančne ugotovitve izida 
glasovanja, ali če to zahteva najmanj deset poslancev. 
Pri poimenskem glasovanju tajnik skupščine ali po- 
slanec, ki ga skupščina za to določi, kliče poslance 
po seznamu članov skupščine. Poslanec glasuje tako, 
da izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa 
da se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi 
skupščina. 

Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik 
skupščine izid glasovanja in razglasi, ali je predlog 
sprejet ali zavrnjen. 

33. člen 
Skupščina lahko pred obravnavo ali po končani 

obravnavi sklene, naj se da vprašanje z dnevnega 
reda ali naj se vrne odboru, da ga znova prouči, ali 
pa naj se preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

34 člen 
Sklep je sprejet, če je bilo za predlog oddanih 

več glasov kot proti predlogu. 
Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja kot 

znaša skupno število poslancev, ki so glasovali »za< 
in »proti«, predlog ni sprejet. 

6. Postopek pri,volitvah in razrešitvah 

35. člen 
Za volitve in razrešitve, ki se opravijo na skupni 

seji domov, veljajo naslednje določbe, kolikor ni za 
posamezne primere v tem poslovniku drugače do- 
ločeno. 

36. Men 
Volitve se začnejo s predlaganjem kandidatov 

oziroma kandidatnih Ust. 
Celotni Izvršni svdt, odbor ali komisija se voli 

na podlagi kandidatnih list, posamezni člani Izvrš- 
nega sveta, odbora ali komisije pa na podlagi posa- 
mičnih predlogov. 

37. člen 
Kandidatna lista mora obsegati toliko kandidatov, 

kot je treba izvoliti članov Izvršnega sveta, odbora 
ali komisije. 

Če je število članov, ki jih je treba izvoliti, okvir- 
no določeno, lahko sklene skupščina najprej, koliko 
članov je treba izvoliti. Ce pa skupščina tega prej 
ne sklene, mora obsegati kandidatna lista najmanj 
toliko kandidatov, kot je treba najmanj izvoliti 
članov. 

O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega 
števila kandidatov, se ne glasuje. •   • 

38. člen 
Kandidatno listo oziroma posamični predlog mora 

predlagati najmanj toliko poslancev, kot je določeno 
na ustreznih mestih tega poslovnika. 

Ce je predlog pismeno vložen, ga morajo pred- 
lagatelji podpisati. 

39. člen 
Če se pri predlaganju kandidatne liste kakšen 

poslanec ne strinja s posameznimi kandidati, ki so na 
listi predlagani, in hkrati namesto teh kandidatov 
predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kan- 
didatne liste sprejmejo predlog takega poslanca in 
namesto prvotno predlaganih kandidatov sprejmejo 
na listo kandidate, ki jih tak poslanec predlaga. Če 
predlagatelji poslančevega predloga ne ••••••••• in 
poslancev predlog takoj podpre še manjkajoče šte- 
vilo drugih poslancev, se šteje za njihovo kandidatno 
listo prvotno predlagana kandidatna lista s spremem- 
bami, ki jih je poslanec predlagal. 

40. člen 
Ko je predlaganje kandidatnih list oziroma posa- 

mičnih kandidatov končano, prebere predsednik 
skupščine imena predlaganih kandidatov in imena 
predlagateljev po vrsti, kot so bile vložene kandi- 
datne liste oziroma posamezni predlogi. Nato da 
predsednik predloge na glasovanje. 

Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandi- 
datno listo ali posamični predlog umaknejo ali spre- 
menijo. 

41. člen 
Med glasovanjem sme dati predsednik besedo samo 

poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika v 
zvezi s postopkom pri volitvah. 

42. člen 
Če se glasuje z dviganjem rok in je vložen en 

sam predlog, se glasuje tako, da dvignejo roke naj- 
prej tisti poslanci, ki so za predlog, nato tisti, ki 60 
proti predlogu in nazadnje tisti, ki se vzdržijo gla- 
sovanja. 

Če je vloženih več predlogov, se glasuje o vsa- 
kem predlogu po vrsti, kot so bili vloženi, tako da 
dvignejo roke najprej poslanci, ki so za posamezni 
predlog, nato pa tisti, ki se vzdržijo glasovanja, 

43. čiea 
Če se glasuje poimensko in je vložen en sam 

predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog 
ali proti .predlogu ali pa da se vzdrži glasovanja. 

če je vloženih več predlogov, pove vsak poslanec 
z navedbo prvega kandidata na listi oziroma z na- 
vedbo posameznega kandidata, za katero listo oziro- 
ma kandidata glasuje oziroma da se vzdrži glasovanja. 

44. člen 
Če se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami. 
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani 

kandidati. Će je bilo vloženih več predlogov, se vsaka 
kandidatna lista oziroma posamezni kandidat na gla- 
sovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so 
bili predlogi vloženi. 

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka 
tiste liste oziroma posameznega kandidata, za kate- 
rega poslanec glasuje. 



gtev. 5 — 11. II. 1934 URADNI LIST Stran 53 

45. člen 
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne liste 

so izvoljeni poslanci s te kandidatne liste, 6e je bilo 
oddanih za listo več glasov kot proti listi. Če je bilo 
več kandidatnih list, so izvoljeni kandidati s tiste 
kandidatne liste, ki je dobila največ glasov. 

Pri volitvah posameznega člana na podlagi enega 
samega predloga, je predlagani kandidat izvoljen, če 
je bilo oddanih zanj več glasov kot proti njemu. Če 
je bilo več predlogov, je izvoljen, tisti kandidat, ki 
je dobil največ glasov. 

Če se je vzdržalo glasovanja več poslancev kot 
znaša skupno število poslancev, ki so glasovali za 
predlog in proti predlogu, predlog ni sprejet. 

Volitve se ponovijo, če je dvoje ali več kandidat- 
nih list oziroma posameznih kandidatov dobilo enako 
največje število glasov ali če je bil en sam predlog, 
pa je glasovalo proti predlogu več poslancev kot za 
predlog ali pa če se je vzdržalo glasovanja več po- 
slancev, kot jih je glasovalo »za« in >proti<. 

Pri ponovnih volitvah se glasuje o vseh pred- 
logih, ki so bili vloženi za prve volitve, in tudi o mo- 
rebitnih novih predlogih. Predlagatelji lahko pri po- 
novnih volitvah umaknejo svoj prejšnji predlog. 

46. člen 
Predsednik skupščine ugotovi in razglasi izid vo- 

litev. 
Nato razglasi predsednik, kateri kandidati so iz- 

voljeni. 
47. člen 

O razrešitvi celotnega Izvršnega sveta, odbora ali 
komisije ali posameznih njegovih članov se glasuje 
na podlagi predloga, ki ga da toliko poslancev, kot 
je določeno na ustreznih mestih tega poslovnika. 

Glasuje se »za razrešitev« ali »proti razrešitvi« 
poslanec pa lahko izjavi, da se vzdrži glasovanja. 

Sicer se v postopku za razrešitev na skupni seji 
obeh domov primerno uporabljajo določbe 41. do 46. 
Člena. 

7. Obravnava predlogov deklaracij, resolucij, 
priporočil in odlokov 

46. člen 
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali od- 

loka, ki naj ga sprejme skupščina na skupni seji obeh 
domov, lahko poda vsak dom, odbor ali komisija doma 
ali skupščine, Izvršni svet in vsak poslanec. 

Besedilo predloga mora biti dostavljeno poslancem 
Pred pričetkom obravnave. 

49. člen 
Predlog mora najprej obravnavati pristojni odbor 

a" komisija vsakega  doma oziroma  skupščine. 
*Samo izjemoma in v nujnih primerih lahko skup- 

ščina na obrazloženi predlog sklene, da se posamezni 
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka 
obravnava takoj na skupni seji domov. Pred glasova- 
njem o nujnosti lahko dobi besedo samo eden od po- 
slancev, ki so proti nujnosti predloga. 

50. člen 
Obravnava predloga je enotna in je hkrati načelna 

,n podrobna. 

Vsak poslanec ima' pravico govoriti pri obravnavi 
na skupni seji ter predlagati k predlogu spremembe in 
dopolnitve (amandmane). 

51. člen 
Obravnava predloga deklaracije, resolucije, pri- 

poročila ali odloka, se začne s poročilom poročevalca 
odbora oziroma komisije enega in drugega doma ali 
skupščine. Po poročilu poročevalcev odborov oziroma 
komisij lahko da predlagatelj predloga njegovo ob- 
razložitev, če odbor ali komisija ni sama predlagatelj. 

52. člen 
Amandmani se lahko predlagajo, dokler predlog ni 

dan  na glasovanje. Amandmani se  vlagajo  pismeno. 
Amandman, ki ga predlaga vlagatelj predloga, 

postane sestavni del predloga. 

53. člen 
O amandmanu se morajo izjaviti poročevalci od- 

borov oziroma komisij in vlagatelj predloga. Če se 
vlagatelj predloga strinja z amandmanom, postane 
amandman sestavni del predloga, če pa se ne strinja, 
da predsednik amandman na glasovanje. 

Sprejeti amandman postane sestavni del predloga. 
Če se vlagatelj predloga načeloma strinja s pred- 

laganim amandmanom, a predlaga drugačno besedilo, 
se o tem besedilu ne glasuje, če se predlagatelj amand- 
mana z njim strinja; če se ne strinja, se naprej glasuje 
o prvotnem besedilu amandmana. 

Če je k istemu delu ali določbi predloga predlaga- 
nih več amandmanov, se glasuje o njih po vrstnem 
redu, kot so bili predlagani. Predsednik skupščine pa 
lahko določi drugačen vrstni red, če je to bolj smotrno. 

54. člen 

Najprej prebere tajnik skupščine ali poročevalec 
ustreznega odbora ali komisije besedilo predloga. Pred- 
log prebere v celoti ali po posameznih delih. Skupščina 
lahko sklene, da se predlog ne bere. 

55. člen 
Predsednik konča obravnavo, ko je lista govor- 

nikov izčrpana. 
Ko je «bravnava predloga končana, se o njem 

glasuje. 
Predsednik odredi, da se prične glasovanje o pred- 

logu tudi takrat, če ni bilo obravnave, ker se nihče ni 
priglasil k besedi, in tudi nihče ni predlagal, naj se 
predlog pošlje odboru ali komisiji oziroma, naj se 
preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

56. člen 
Če se pokaže pri obravnavi predloga, da ni po- 

trebno sprejeti o vprašanju posebnega akta, sklene 
skupščina, da se obravnava konča s prostim prehodom 
na dnevni red. O tem sklepa skupščina brez obravnave 
na predlog predsednika ali posameznega poslanca. 

57. člen 
O predlogu deklaracije, resolucije, priporočila ozi- 

roma odloka se glasuje v celoti. 
Preden se glasuje o predlogu v celoti, lahko da 

predsednik sam od sebe ali na predlog najmanj desetih 
poslancev na glasovanje najprej posamezne dele ali 
določbe predloga. 
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Če so bili k posameznemu delu ali določbi pred- 
loga predlagani amandmani in se je o njih že glaso- 
valo, se o tistem delu oziroma določbi predloga ne 
glasuje posebej. 

8. Vzdrževanje reda na seji 

58. člen 
Samo predsednik skupščine ima pravico in dolž- 

nost skrbeti za red na skupni seji obeh domov, 

59. člen 
Za prekršitev reda na skupni seji domov se zoper 

poslanca lahko izrečejo tile disciplinski ukrepi: 
— opomin, 
— opomin, ki se vpiše v zapisnik, 
— odvzem besede in 
— začasna odstranitev s seje. 
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in odvzem 

besede izreče predsednik skupščine. 
Začasno odstranitev s skupnih sej domov izreče 

skupščina brez obravnave na predlog predsednika. 
Poslanec ne more zahtevati od skupščine, naj se 

razveljavi disciplinski ukrep, ki ga je zoper njega 
izrekel predsednik. 

60. člen 
Opomin se izreče poslancu, ki s svojim obnaša- 

njem ali govorom na seji moti red ali prekrši določbe 
poslovnika. 

61. člen 
Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslancu, 

ki s svojim govorom ali obnašanjem moti red ali pre- 
krši določbe poslovnika ali uporablja izraze, ki niso v 
skladu z dostojanstvom skupščine, pa mu je bil na 
isti seji že enkrat izrečen opomin. 

Izrečeni opomin se takoj vpiše v zapisnik. 

, 62. člen 
Odvzem besede se izreče poslancu, ki s svojim 

obnašanjem ali govorom moti red na seji ali. krši do- 
ločbe poslovnika, čeprav ga je na isti seji predsednik 
že dvakrat opomnil ali pa mu izrekel opomin, ki se 
vpiše v zapisnik. 

63. člen 
Začasna odstranitev s seje se izreče zoper poslanca, 

če ponovno in hudo žali poslance ali skupščino, če se 
noče pokoriti predsedniku potem, ko mu je vzel besedo, 
ali če s svojim ravnanjem onemogoča delo seje. 

Poslanec je lahko začasno odstranjen največ z 
dveh sej, za ponovno hujšo prekršitev reda pa največ 
s treh nadaljnjih sej. 

64. člen 
Poslanec, zoper katerega se predlaga začasna od- 

stranitev s seje, ima pravico podati svoj zagovor. 
Njegov zagovor sme trajati največ pet minut. 

65. člen 
Poslanec, ki je zoper njega izrečena odstranitev 

s seje, mora takoj zapustiti dvorano in se ne sme udele- 
žiti sej, za katere je bil izrečen ta ukrep. 

Če poslanec noče zapustiti seje, odredi predsednik, 
da se odstrani iz dvorane. 

66. člen 
Disciplinska ukrepa odvzema besede in začasne 

odstranitve s sej se vpišeta v zapisnik. 

67. člen 
Ce predsednik ne more napraviti reda na seji, 

prekine sejo. 
68. člen 

Ce se kakšen poslušalec nedostojno obnaša aH moti 
red, ga lahko da predsednik odstraniti iz dvorane ali 
Iz stavbe skupščine. 

Če poslušalci hujše prekršijo red in mir, lahko 
predsednik odredi, da vsi poslušalci zapustijo dvorano. 

69. člen 
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali ne- 

varnim orodjem. Izjema velja samo za skupščinsko 
stražo. Straža je dolžna izvrševati predsednikove od- 
redbe. 

IV. VOLITVE IZVRŠNEGA SVETA 
LJUDSKE SKUPŠČINE LRS IN SODNIKOV 

VRHOVNEGA SODIŠČA LRS 
i 

1. Volitve Izvršnega sveta 

70. člen 
Ljudska skupščina izvoli Izvršni svet na prvi skup- 

ni seji obeh domov, potem ko je izvolila predsednika, 
podpredsednika in tajnika skupščine. 

71. člen 
Za člana Izvršnega sveta je lahko izvoljen vsak 

poslanec Republiškega zbora. 

72. člen 
Kandidatno listo oziroma posameznega kandidata 

lahko predlaga najmanj dvajset poslancev. 

73. člen 
Predlog za razrešitev vsega Izvršnega sveta ali 

posameznega njegovega člana lahko poda najmanj 
dvajset poslancev ali <pa Izvršni svet. 

74. člen 
Ce je Izvršni svet razrešen, se na isti seji izvoli 

nov Izvršni svet. 
Če je kakšen posamezni član Izvršnega sveta raz- 

rešen, se izvoli na isti seji nov član Izvršnega sveta, 
razen če skupščina sklene, da se namesto njega ne bo 
volil drug član, ali pa če po razrešitvi posameznega 
člana Izvršni svet nima več toliko članov, kot jih mora 
najmanj imeti. 

Skupščina izvoli nov Izvršni svet oziroma ob po- 
goju iz prejšnjega odstavka posameznega člana Izvrš- 
nega sveta tudi, če se Izvršni svet ali posamezni član 
odpove tej dolžnosti in skupščina odpoved sprejme. 

Če se Izvršni svet odpove dolžnosti ali če je raz- 
rešen dolžnosti, mu dolžnost preneha, ko je izvoljen 
nov Izvršni svet. 

* 
2. Volitev sodnikov Vrhovnega sodišča LRS 

75. člen 
Predlog za izvolitev ali razrešitev predsednika in 

drugih sodnikov Vrhovnega sodišča LRS lahko pred- 
laga najmanj deset poslancev ali Izvršni svet. 

76. člen 
Predlogi za izvolitev ali razrešitev predsednika in 

drugih sodnikov Vrhovnega sodišča se dostavijo pred- 
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sedniku skupščine, ki jih izroči odboru za volitve. Ta 
da skupščini svoje poročilo in predlog. 

Ce se predlog odbora za volitve ne sklada s pred- 
logom, poslancev oziroma Izvršnega sveta, se glasuje 
najprej o predlogu odbora. Če odborov predlog ni 
sprejet, se glasuje o predlogu poslancev oziroma Izvrš- 
nega sveta. 

77. člen 
V postopku za izvolitev in razrešitev predsedni- 

ka in drugih sodnikov Vrhovnega sodišča LRS se za 
glasovanje in ugotavljanje izida glasovanja primer- 
no uporabljajo določbe 41. do Mi. člena tega poslov- 
nika. 

V. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA IN ODGOVORI 
NA VPRAŠANJA  POSLANCEV  NA SKUPNI  SEJI 

1. Poročilo Izvršnega sveta 

78. člen 
Ce je na dnevnem tedu skupne seje domov po- 

ročilo Izvršnega sveta, se začne obravnavanje poročila 
z Obrazložitvijo, govorom ali izjavo predstavnika Iz- 
vršnega sveta. 

Med obravnavanjem poročila ali po končani ob- 
ravnavi lahko Izvršni svet in vsak poslanec predlaga, 
naj skupščina sprejme resolucijo ali priporočilo za 
delo državnih organov, samoupravnih zavodov ali go- 
spodarskih organizacij. 

Obravnava se lahko konča s prostim ali obrazlože- 
nim prehodom na dnevni red. 

79. Člen 
Skupščina mora dati na dnevni red skupne seje 

domov predlog predsednika Izvršnega sveta, naj skup- 
ščina odloči o aktu Izvršnega sveta, katerega izvršitev 
je zadržal, ker se z njim ne strinja. 

Večina ' Izvršnega sveta, ki je tak akt sprejela, 
lahko po enem svojih članov poda izjavo k predlogu 
Predsednika Izvršnega sveta. 

Skupščina odloči o takem predlogu na podlagi 
obravnave, lahko pa tudi sklene, da se glasuje brez 
obravnave. 

2. Vprašanja in dajanje pojasnil o delu uprave 

80. člen 
Vsak poslanec ima pravico postaviti Izvršnemu 

svetu vprašanje pismeno po predsedniku skupščine ali 
Pa ustno na skupni seji domov. 

Ce zahteva poslanec od Izvršnega sveta, da mu 
neposredno pismeno odgovori, pošlje predsednik skup- 

, »cine tako vprašanje Izvršnemu svetu. 
Ce zahteva poslanec, naj Izvršni svet odgovori 

nstno na seji doma, ki mu poslanec pripada, ali pa na 
skupni seji obeh domov, sporoči to predsednik skup- 
ščine domu, vprašanje pa pošlje Izvršnemu svetu. Po- 
slanec pa lahko zahteva, da obvesti predsednik skup- 
ščine njegov dom o postavljenem vprašanju, preden 
Sa pošlje Izvršnemu svetu. 

Skupščina lahko na predlog Izvršnega sveta ali na 
Predlog ljudskega poslanca, ki je postavil vprašanje, 
sklene, naj odgovori Izvršni svet na postavljeno vpra- 
šanje na skupni seji. 

Izvršni svet da odgovor na isti seji, na kateri je 
"U sprejet  sklep,  da mora  Izvršni svet   odgovoriti; 

Izvršni svet pa lahko zahteva, da določi skupščina rok 
za odgovor. 

Ustni odgovor na postavljeno vprašanje da član 
Izvršnega sveta. 

81. člen 
Če odgovori Izvršni svet na postavljeno vprašanje 

na skupni seji domov, izjavi poslanec, ki je vprašanje 
postavil, ali je z odgovorom zadovoljen. Če je z od- 
govorom zadovoljen, preide skupščina na prihodnje 
vprašanje ali na dnevni red. 

Če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, lahko 
zahteva, naj skupščina obravnava postavljeno vpraša- 
nje in odgovor. Izvršni svet se o tem predlogu lahko 
izjavi, preden skupščina o tem odloči. 

Izvršni svet lahko zahteva, naj se obravnava pre- 
loži na eno prihodnjih sej. O tem predlogu se mora 
poslanec izjaviti. Če se s predlogom ne strinja, odloči 
o njem skupščina. 

82. člen 
Skupščina lahko konča obravnavo o vprašanju in 

odgovoru s prostim ali obrazloženim prehodom na 
dnevni red ali pa izda resolucijo ali priporočilo za 
delo državnih organov, samoupravnih zavodov ali go- 
spodarskih organizacij. 

83. člen 
Na predlog poslanca, ki je zahteval po svojem 

domu od državnega sekretarja ali drugega vodilnega 
uslužbenca, naj da pojasnilo o delu urada ali zavoda, 
ki ga vodi, lahko sklene skupščina, naj da pojasnilo 
na skupni seji. V tem primeru ima državni sekretar 
oziroma vodilni uslužbenec pravico, da da pri obrav- 
navi še dodatna pojasnila. 

Skupščina lahko sklene, da se vprašanje, ki je bilo 
sproženo s pojasnilom državnega sekretarja ali vodil- 
nega uslužbenca, predloži TzvrŠnemu svetu, da da svoje 
poročilo. 

3. Ugovori ljudskih odborov za varstvo samoupravnih 
pravic 

84. člen 
Na predlog Izvršnega sveta lahko skupščina po- 

stavi na dnevni red skupne seje obeh domov ugovor 
ljudskega odbora, ki ga je ta podal za varstvo svojih 
samoupravnih pravic, ker misli, da mu je s predpisom 
ali drugim aktom Izvršnega sveta kršena kakšna nje- 
gova z zakonom določena pravica. 

Ob pričetku razprave pozove predsednik skupščine 
predstavnika Izvršnega sveta, da poda izjavo o ugo- 
voru ljudskega odbora. 

Če se predstavnik Izvršnega sveta strinja z ugo- 
vorom ljudskega odbora, odloči skupščina o ugovoru 
brez obravnave. 

Sklep skupščine je obvezen za Izvršni svet in za 
ljudski odbor. 

VI. ODBORI IN KOMISIJE LJUDSKE SKUPŠČINE 

85. člen 
Ljudska skupščina LRS ima tele stalne odbore' in 

komisije: 
administrativni odbor, 
odbor za volitve, 
komisijo za razlago zakonov in 
komisijo za ljudske odbore. 



Stran 56 URADNI LIST Štev. 5 — il. II. 1954 

Skupščina lahko na skupni seji domov z odlokom 
ustanovi tudi druge stalne ali začasne odbore in ko- 
misije z nalogo, da proučujejo vprašanja, ki spadajo 
v delovno področje skupne seje ali pa v pristojnost 
obeh domov, in da dajo svoj predlog. Z odlokom o 
ustanovitvi določi skupščina sestavo, delovno pod- 
ročje in pravice odbora oziroma komisije. 

86. člen 
Administrativni odbor daje skupščini poročilo o 

izvršitvi skupščinskega predračuna, izda pravilnik o 
ureditvi skupščinske administracije ter o položaju in 
delu njenih uslužbencev. 

Odbor ima pet članov. 

87. člen 

Odbor za volitve obravnava predloge za izvolitev 
ali razrešitev predsednika in drugih sodnikov Vrhov- 
nega sodišča LRS, preiskuje, ali so podani zakoniti 
pogoji za izvolitev ali razrešitev in poda o tem po- 
ročilo skupščini. 

Odbor ima pet članov. 

88. člen 
Komisija za razlago zakonov daje obvezno razlago 

republiških zakonov. 
Predlog za obvezno razlago zakona lahko da vsak 

poslanec, vsak odbor, Izvršni svet in Vrhovno sodi- 
šče LRS. 

Obvezne razlage mora komisija predložiti pozneje 
v potrditev pristojnemu domu oziroma obema do- 
moma. 

Komisija za razlago zakonov ima devet članov. 

89. 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 proučuje ugovore, ki 
jih podajo za varstvo svojih samoupravnih pravic 
ljudski odbori zoper akte Izvršnega sveta, in obrav- 
nava druga vprašanja s področja orgariizacije in dela 
ljudskih odborov, za katera je pristojna Ljudska skup- 
ščina, ter daje domoma oziroma Ljudski skupščini 
predloge za rešitev teh vprašanj. 

Komisija ima sedem članov. 

90. člen 

Komisija za razlago zakonov in komisija za ljud- 
ske odbore delata tudi še po razpustu skupščine, 
dokler nista izvoljeni novi komisiji. 

91. člen 

Predlog za izvolitev odbora ali komisije in pred- 
log za razrešitev posameznih članov odbora oziroma 
komisije lahko poda najmanj deset poslancev. 

92. člen 

Za člane odbora in komisije skupščine je lahko 
izvoljen vsak poslanec. 

Člani Izvršnega sveta, predsednik in podpredsed- 
nik skupščine ne morejo biti člani skupščinskega 
odbora oziroma komisije. 

93. člen 

Vsak odbor in komisija ima predsednika in taj- 
nika, po potrebi pa tudi enega podpredsednika. Izvoli 
jih izmed sebe. 

94. člen 

Skupščinski  odbori  in  komisije  delajo  na  sejah. 
Odbor oziroma komisija veljavno sklepa, če je 

na seji navzočih večina članov. 
Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov na 

seji navzočih članov. 
95. člen 

Vsak poslanec imi. pravico udeleževati se sej skup- 
ščinskih odborov in komisij, četudi ni njihov član. 
Pravico ima sodelovati pri obravnavanju vprašanj, ki 
so na dnevnem redu, predlagati, naj se določeno vpra- 
šanje z delovnega področja odbora oziroma komisije 
sprejme na dnevni red, in predlagati odboru oziroma 
komisiji, naj sprejme ustrezni sklep. Nima pa pravice 
glasovati, če ni član odbora oziroma komisije. 

Sklicanje seje se objavi v časopisju. 

96. člen 

Vsak odbor in komisija dela po poslovniku, ki ga 
sprejme sama, potrdi pa skupščina na skupni seji obeh 
domov. 

97. člen 
Skupščina voli na skupni seji obeh domov skup- 

ščinske misije in delegacije. 

VII. ZAPISNIK IN STENOGRAFSKI ZAPISKI 

98. člen 

O delu skupščine na skupni seji domov vodi taj- 
nik skupščine zapisnik. 

Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in 
sprejete sklepe. 

99. člen 

O delu skupščine na skupni seji domov se vodijo 
stenografski zapiski. 

Stenograf ski zapiski obsegajo popolni potek seje' 
s celotnimi govori, izjavami  in poročili. 

100. člen 
Predsednik skupščine skrbi za to, da se stenograf- 

ski zapiski objavijo. 
V stenografskih zapiskih, ki se objavijo, morajo 

biti v celoti natisnjeni govori, izjave in poročila po- 
slancev. 

' Poslanec ima pravico, da pred objavo stenograf- 
skih zapiskov napravi v besedilu svojega govora, iz- 
jave ali poročila redakcijske popravke, nima pa pra- 
vice, da bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila 
izpustil kakšne misli. 

Če pride med poslancem in predsednikom skup- 
ščine do spora o tem, ali se smejo posamezni popravki 
upoštevati pri redakciji stenografskih zapiskov, ki se 
objavijo, ima poslanec pravico predložiti to zadevo 
skupščini na skupni seji domov, da o sporu odloči. 

VIII. OBJAVLJANJE ZAKONOV IN HRANJENJE 
IZVIRNIH ZAKONOV 

101. člen 
Zakoni in drugi akti Ljudske skupščine LRS se ob- 

javijo v >Uradnem listu LRS«. 
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Zakoni se razglasijo z ukazom, ki ga podpiše pred- 
sednik Izvršnega sveta skupno s predsednikom Ljud- 
ske skupščine. 

Odloki in drugi akti, ki jih sprejme skupščina na 
skupni seji domov, se objavijo s podpisom predsednika 
skupščine. 

102. člen 
Izvirnike zakonov, ki jih sprejme Ljudska skup- 

ščina LRS, hrani Izvršni svet. Na izvirnik zakona se 
Pritisne pečat Ljudske republike Slovenije. 

Pečat Ljudske republike Slovenije hrani sekretar 
Izvršnega sveta. 

IX. PRAVICE PREDSTAVNIKOV TISKA 

103. člen 

Predstavniki tiska so lahko navzoči na vseh jav- 
nih skupi.ih in ločenih sejah domov, odborov in ko- 
misij Ljudsk : skupščino LRS. 

Predsednik skupščine skrbi za to, da se ne kratijo 
pravice tiska v skupščini. 

104. člen 
Za vstop v skupščino in za gibanje v njej dobijo 

predstavniki tiska posebne legitimacije. 

105. člen 
Za zvezo med tiskom in skupščino skrbi tajnik 

ali skupščinski uslužbenec, ki ga določi za to pred- 
sednik skupščine. 

Predstavniku tiska, ki zlorabi svoje pravice ali 
hudo prekrši predpise o notranjem redu in delu v skup- 
ščini, predsednik skupščine vzame pravico do legiti- 
macije. 

106. člen 
Za predstavnike tiska veljajo tudi predstavniki 

radia. 

X. USLUŽBENCI IN ADMINISTRACIJA 

107. člen 
Za opravljanje strokovnega, pisarniškega, tehnič- 

na in drugega dela ima skupščina, potrebne usluž- 
bence. 

Skupščina lahko ima pravnega svetovalca. 
Načelnik administracije vodi skupščinsko admini- 

stracijo in je za njeno delo odgovoren tajniku skup- 
ščine. 

Pravnega svetovalca in načelnika administracije 
imenuje, predsednik skupščine; predsednik imenuje 
tudi druge uslužbence, to pravico pa lahko prenese 
Za posamezne vrste uslužbencev na tajnika skupščine. 

108. člen 
Administracija skupščine je enotna in je pod nad- 

zorstvom tajnika skupščine. 
Za  opravljanje  strokovnih,  tehničnih,  pisarniških 

• drugih del se domoma, odborom- in komisijam po 
Potrebi  dodelijo  posamezni  uslužbenci  skupščine.  Ti 
elajo po naročilu predsednika oziroma tajnika doma, 

odbora oziroma komisije. 

109. člen 
Administracija skupščine mora za poslance obeh 

oruov opravljati pisarniško delo, ki je zvezaao z iz- 

vrševanjem   njihove  poslanske  dolžnosti.  To  pomoč 
zagotovi poslancem tajnik skupščine. 

110. člen 
Skupščina ima svoj predračun dohodkov in izdat- 

kov. Predlog predračuna sestavlja predsednik skup- 
ščine. 

Predsednik skupščine je odredbodajalec za izvrše- 
vanje skupščinskega predračuna. To pravico lahko 
prenese na tajnika skupščine. 

Računovodstvo skupščine je enotno. 
Administrativni odbor mora vsaj polletno pregle- 

dati račune in o tem poročati skupščini. 

111. člen 
Za vzdrževanje reda v skupščini Ima Ljudska 

skupščina skupščinsko stražo. 
Organizacijo in delo skupščinske straže ureja pra- 

vilnik, ki ga predpiše predsednik skupščine. 

112. člen 
Skupščina ima svoj hišni red. Predpiše ga pred- 

sednik skupščine. 
V hišnem redu je treba določiti skupščinske pro- 

store, ki so dani poslancem na razpolago za delo, 
sestanke, odmore in podobno, in prostore za sestanke 
in razgovore z volilci in drugimi državljani. 

113. člen 

Skupščina ima knjižnico in arhiv, ki sta enotna 
za vso skupščino. 

114. člen 
Skupščina ima svoj pečat. Pečat ima v sredi grb 

Ljudske republike Slovenije, • okrog grba pa napis 
>Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije«.. 

Skupščinski pečat hrani tajnik skupščine. 

XI. KONČNE DOLOČBE 

115. člen 
Kjer je  po  poslovniku potreben  predlog  določe- 

nega števila poslancev, je tak predlog pravilno podan 
tudi, če ga da en sam poslanec, ki ga takoj podpre še 
manjkajoče število drugih poslancev. 

t 

116. člen 

x Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki 
velja za sprejemanje odlokov na skupni seji domov 
s tem, da predlog spremembe najprej obravnava po- 
sebna enajstčlanska komisija, ki jo izvoli skupščina, 
razen če skupščina sklene, da bo predlog obravna- 
vala takoj sama. 

117. člen 
Ta poslovnik velja, ko ga sprejme skupščina na 

skupni seji domov. 
Objavi se v >Uradnem listu LRS«. 

St. LS 8/3-54 
Ljubljana,  dne  21.  januarja  1954. 

Ljudska skupščina LRS 

Predsednik: 
Miha Marinko L r. 
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18. 
Na podlagi 49. člena ustavnega zakona o temeljih 

družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije je Republiški zbor Ljud- 
ske skupščine LRS na svoji 3eji, dne 21. januarja 1954 
sprejel: • 

POSLOVNIK 
Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Republiški zbor stalno zaseda vso dobo, za katero 

je bila izvoljena Ljudska skupščina. 
Republiški zbor dela na sejah zbora in na sejah 

stalnih in drugih odborov in komisij. 
Republiški zbor ima letni odmor v poletnih 

mesecih. Letni odmor traja največ tri mesece. 

2. člen 
Republiški zbor dela na svojih sejah, ločeno od 

Zbora proizvajalcev, razen v primerih, za katere 
je po poslovniku Ljudske skupščine Ljudske republike 
določeno, da se sestane in dela z Zborom proizvajalcev 
na skupnih sejah. 

3. člen 
Vse zadeve iz pristojnosti Ljudske skupščine Ljud- 

ske republike Slovenije, razen tistih, o katerih odlo- 
čata oba doma enakopravno ali na skupnih sejah obeh 
domov, in tfetih, o katerih odloča samo Zbor proizva- 
jalcev, opravlja Republiški zbor sam. 

4. člen 
Republiški zbor dela po določbah tega poslovnika. 
Odbori in komisije Republiškega zbora delajo po 

določbah poslovnikov, ki jih sprejmejo sami, potrdi 
pa Republliki zbor. 

5. člen 
Republiški zbor zaseda v Ljubljani. 

II. PRVI SESTANEK IN VERIFIKACIJA 
MANDATOV 

6. člen 
Prvi sestanek novega Republiškega zbora skliče 

prejšnji predsednik Ljudske skupščine LRS. 
Prvi sestanek začne po letih najstarejši navzoči 

poslanec in ga vodi do Izvolitve verifikacijskega 
odbora. j, 

Zapisnik na prvem sestanku vodi zapisnikar, ki 
ga izvolijo poslanci izmed sebe. 

7. člen 
Poslanci Republiškega zbora najprej oddajo zapis- 

nikarju poslanska potrdila o izvolitvi. 
Republiški zbor izvoli nato na predlog naj- 

manj desetih poslancev izmed sebe verifikacijski od- 
bor, ki ima enajst članov. Volitve se opravijo tako kot 
volitve drugih odborov Republižkega zbora. 

Po izvolitvi verifikacijskega odbora se konča prva 
seja prvega sestanka. 

8. člen 
Takoj po izvolitvi se sestane verifikacijski odbor 

in si izvoli predsednika in tajnika. 
Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila o 

izvolitvi, volilne spise ter pritožbe, ugovore in opo- 
zorila, ki se tičejo volilnega postopka. 

Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski 
odbor poročilo za zbor in določi poročevalca. 

Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in 
dostavi \sera poslancem. 

Predsednik verifikacijskega odbora skliče drugo 
sejo prvega sestanka zbora zaradi obravnavanja po- 
Točila verifikacijskega odbora in odločanja o njem. 

9. člen 
Drugo sejo prvega sestanka začne predsednik veri- 

fikacijskega odbora in jo vodi do izvolitve predsed- 
nika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora. 

10. člen 
Ko poročevalec prebere poročilo verifikacijskega 

odbora, se poročilo obravnava in nato o njem glasuje. 
Zbor odloči, da se izvolitev poslanca potrdi ali 

razveljavi; lahko si pa odločitev o potrditvi izvolitve 
pridrži za pozneje in odredi potrebne poizvedbe. 

Ce poslanec osporava izvolitev kakšnega poslanca, 
lahko zbor sklepanje o potrditvi takega mandata od- 
loži za najmanj 24 ur. 

O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v 
celoti ali pa posebej o potrditvi posameznih poslan- 
skih mandatov. 

Obravnavanja predloga in odločanja o njem se 
lahko udeleži vsak poslanec, dokler njegova izvolitev 
ni razveljavljena, ne more pa glasovati o svoji lastni 
izvolitvi, če se o njej posebej glasuje. 

Če se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Repu- 
bliški zbor ponovne volitve. 

11. člen 
Z verifikacijo mandata pridobi poslanec vse pra- 

vice in dolžnosti. 
12. člen 

Ko je glasovanje končano, ljudski poslanci, katerih 
mandat je potrjen, pred Republiškim zborom ustno 
prisežejo in besedilo prisege podpišejo. 

Prisega se glasi: >Jaz (ime in primek) svečano 
izjavljam, da bom dolžnosti ljudskega poslanca 
opravljal zvesto in vestno, da se bom držal ustave in 
zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil nadaljnji 
graditvi socializma, razvoju ljudske republike Slo- 
venije ter neodvisnosti in napredku Federativne ljud- 
»ke republike Jugoslavije.« 

13. člen 
Po zaprisegi voli zbor predsednika, podpredsed- 

nika in zapisnikarje Republiškega zbora. 
Po izvolitvi se konča prvi sestanek Republiškega 

zbora. 
14. člen 

Predsednik in podpredsednik zbora se volita po- 
samič, zapisnikarji pa skupno. 

Kandidate lahko predlaga najmanj deset poslancev. 
Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik 

in nazadnje zapisnikarji. 
Pri volitvah in razrešitvi predsednika, podpredsed- 

nika in zapisnikarjev se primerno uporabljajo določbe 
tega poslovnika, ki veljajo za volitve posameznih čla- 
nov odborov in komisij. 
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III. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK 
IN ZAPISNIKARJI ZBORA 

15. člen 
Republiški zbor ima predsednika, podpredsed- 

nika in tri zapisnikarje. 
Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji se vo- 

lijo za eno leto, lahko pa so ponovno voljeni. 
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju pre- 

neha funkcija, će mu preneha poslanski mandat, če je 
izvoljen za člana Izvršnega sveta ali če ga zbor razreši. 

16. Člen 
Predsednik predstavlja Republiški zbor, vodi seje 

zbora, skrbi, da se poslovnik zbora pravilno uporablja, 
in opravlja druge pravice in dolžnosti, ki jih ima po 
tem poslovniku. 

17. člen 
Podpredsednik nadomestuje predsednika z vsemi 

njegovimi pravicami, če je predsednik zadržan. V spo- 
razumu s predsednikom vodi podpredsednik sejo Re- 
publiškega zbora. 

18. člen 
Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge 

zakonov in drugih aktov in izvršujejo na sejah druga 
opravila, določena s tem poslovnikom. 

Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma, če 
Predsednik drugače ne določi. 

IV. SEJE REPUBLIŠKEGA ZBORA 

1. Sklicevanje in javnost sej 

19. člen 
Sejo Republiškega zbora skliče predsednik Ljud- 

je skupščine na podlagi sklepa zbora ali na predlog 
predsednika zbora, posameznega stalnega odbora Re- 
publiškega zbora, petine članov zbora, na predlog 
Izvršnega sveta ali sam od sebe ali pa, kadar to določa 
ustava. 

Ce predsednik skupščine ne skliče seje Republi- 
škega zbora, kadar bi jo moral sklicati, jo lahko 
skliče najmanj dvajset poslancev Republiškega zbora 
ali Izvršni svet. 

Vabilo na sejo je treba poslati vsem poslancem 
osebno. Sklicanje seje Republiškega zbora se objavi 
y dnevnem časopisju in na razglasni deski Republi- 
škega zbora. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

20. člen 
Seje Republiškega zbora so javne. 
Zbor lahko sklene, da pri posamezni seji ali delu 

seje občinstvo ne bo navzoče. 
, .Ddo na tajni seji velja za državno tajnost. Ob- 
javiti se sme samo tisto, za kar sklene.zbor, naj se 
°bjavi. 

Ce je zbor sklenil, da se kakšno vprašanje ob- 
ravnava tajno, ga mora tudi odbor obravnavati tajno. 
f°per poslanca, ki ne varuje tajnosti, se lahko 
izreče disciplinski ukrep po določbah tega poslovnika. 

21. člen 
O vsaki seji Republiškega zbora se piše zapisnik, 

fapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in spre- 
ite sklepe. 

O sejah Republiškega zbora se pišejo stenograf- 
ski zapiski, ki obsegajo popolni potek seje s celotnimi 
govori, izjavami in poročili. 

2. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

22. člen 
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje 

seje. 
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. 

Ce zapisnikar sprejme pripombo, jo vpiše v zapisnik, 
če je ne sprejme, odloči o utemeljenosti pripombe zbor 
brez obravnave. 

Nato podpišeta zapisnik predsednik zbora in za- 
pisnikar. 

23. člen 
Pred prehodom na dnevni red da predsednik spo- 

ročila, ki so v zvezi z delom zbora, in odgovarja na 
kratka vprašanja poslancev. 

24. člen 
Nato sporoči predsednik zbora, katere zadeve je 

sprejel, in predlaga dnevni red seje. 
Vsak poslanec, vsak odbor in tudi Izvršni svet 

imajo pravico predlagati, naj se dajo posamezna vpra- 
šanja na dnevni red seje. 

Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pred 
začetkom seje, s privolitvijo zbora pa tudi na seji. 

Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pi- 
smeno, na sami seji pa tudi ustno. 

25. člen 
Dnevni red določi zbor za vsako sejo posebej, in 

sicer na začetku seje ali pa na koncu seje za prihod- 
njo sejo. Dnevni red zbor med sejo lahko spremeni. 

O dnevnem redu odloči zbor brez obravnave. Ce 
se pa zahteva, naj se posamezno vprašanje obravnava 
kot nujno, ali če se predlaga, naj se že določeni dnevni 
red spremeni, lahko predsednik dovoli o tem obrav- 
navo. 

Ce je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo, 
ga je treba objaviti na določenem kraju v prostorih 
zbora z navedbo, kdaj bo seja. 

26. člen 
Na poslancev predlog da predsednik zbora na 

dnevni red zborove seje tudi poslančevo poročilo o 
tem, kar je poslanec ugotovil pri opravljanju poslan- 
skih dolžnosti v volilni enöti, in poročilo o predlogih 
in mnenjih ljudskega odbora, v katerem ima poslanec 
pravico odbornika. 

27. člen 
Ce zaradi nezadostnega števila poslancev seja 

zbora ni sklepčna, jo predsednik preloži in objavi, 
da velja za prihodnjo sejo dnevni jed, ki je bil dolo- 
čen za preloženo sejo z dodatkom ustih točk, ki mo- 
jajo priti na dnevni red po poslovniku. 

3. Govori 

'   28. člen 
Na seji Republiškega zbora imajo pravico govoriti 

člani tega zbora. 
Predsednik zbora ne more sodelovati pri obrav- 

navi in glasovati, kadar vodi sejo zbora. To velja tudi 
za podpredsednika zbora. 

..   Zbor lahko .sklene,  da  zasliši  na  seji  državnega 
sekretarja, podsekretarja ali drugega vodilnega držav- 
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nega   uslužbenca  ali  predsednika  Vrhovnega  sodišča 
LRS. 

Na povabilo zbora se lahko udeleži zborove seje 
in na njej govori predsednik republike, poslanec 
Zvezne ljudske skupščine, predstavnik druge ljudske 
republike in domač ali tuji javni delavec. 

29. člen 
Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svo- 

jega naroda. Govori v jeziku narodne manjšine se 
prevedejo na slovenski jezik. 

30. člen 
Nihče ne more na seji govoriti, dokler mu pred- 

sednik ne da besede. Poslanci se lahko priglasijo k 
besedi do konca obravnave. 

Predsednik daje poslancem besedo po vrsti, kot 
so se priglasili, ali pa po predmetu, o katerem se raz- 
pravlja. 

Predlagateljem in odborovim poročevalcem, če 
je bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsed- 
nik besedo izven vrstnega reda, če zahtevajo besedo 
zato, da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali 
novo obrazložitev. 

Na seji zbora govorijo govorniki z govornice. 

31. člen 
Poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika 

ali o prekršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo, 
brž ko jo zahteva. Vendar govor takega poslanca ne 
more trajati več kot pet minut. O istem vprašanju 
predsednik drugemu govorniku ne sme dati besede. 

Predsednik da nato pojasnilo glede prekršitve po- 
slovnika oziroma dnevnega reda. Ce se poslanec s po- 
jasnilom ne zadovolji, zahteva predsednik od zbora, 
naj brez obravnave o tem vprašanju odloči. 

32. člen 
Ce zahteva poslanec besedo zato, da bi popravil 

izjavo, ki je bila napačno razumljena in je bila vzrok 
za nesporazum, ali pa zato, da bi dal osebno pojasnilo, 
mu da predsednik besedo, brž ko konča svoj govor 
poslanec, ki je izzval ta popravek oziroma pojasnilo. 

Tak poslanec se mora omejiti na popravek ozi- 
roma osebno pojasnilo, njegov govor pa ne sme trajati 
več kot pet minut. 

Predsednik lahko odreče takemu poslancu besedo, 
če misli, da ni bil izzvan k temu, da da popravek ali 
osebno pojasnilo. Ce se poslanec s stališčem predsed- 
nika ne strinja, odloči o njegovi zahtevi zbor brez 
obravnave. 

33. člen 
Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so 

na dnevnem redu. 
Ce se govornik oddalji od dnevnega reda, ga 

predsednik pozove, naj se drži dnevnega reda. Ce se 
govornik tudi po drugem pozivu ne drži dnevnega 
reda, lahko predsednik zoper poslanca izreče disci- 
plinski ukrep, s katerim mu vzame besedo po določ- 
bah tega poslovnika. 

Zbor lahko omeji pravico govora glede na tra- 
janje posameznega govora ali pa glede na to, koli- 
kokrat sme isti govornik govoriti o istem vprašanju. 
Ta omejitev ne velja za vlagatelje predloga in za 
odborovega poročevalca, če je bilo vprašanje obrav- 
havano v odboru. 

34. člen 
Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo 

in ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne 

bo kršena svoboda govora. 

4. Sklepanje 

35. člen 
Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzočih 

nad polovico vseh poslancev zbora. 
Zbor lahko sklepa samo o vprašanju, ki je bilo 

postavljeno na dnevni red. 
Ce opazi predsednik, da na seji ni zadosti po- 

slancev, odredi, naj se poslanci kličejo ali preštejejo. 
To se zgodi tudi, če to zahteva pet navzočih poslancev. 

Ce se sproži vprašanje sklepčnosti seje, morajo 
navzoči poslanci ostati v dvorani, dokler klicanje ali 
štetje poslancev ni končano. 

Število navzočih poslancev ugotovi predsednik. 
Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, 

razen takrat, kadar je v poslovniku določeno,- da od- 
loča ali da lahko odloča brez obravnave. 

36. člen 
Sklepa se tako, da o predlogu posletaci glasujejo. 

Glasujejo za predlog ali proti predlogu, ali se glaso- 
vanja vzdržijo. 

Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen 
če zbor sklene, da se glasuje tajno. 

37. člen 
Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensko. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik 

pozove, naj dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki 
so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, in 
nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, če mi- 
sli, da je to potrebno zaradi natančne ugotovitve 
izida glasovanja, ali če to zahteva najmanj deset po- 
slancev. Pri poimenskem glasovanju zapisnikar zbora 
ali poslanec, ki ga ' zbor za to določi, kliče poslance 
po seznamu članov zbora. Poslanec glasuje tako, da 
izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa da 
se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi 
zbor. 

Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik 
zbora izid glasovanja in razglasi, ali je predlog spre- 
jet ali zavrnjen. 

38. člen 
Zbor lahko pred obravnavo ali po končani obrav- 

navi sklene, naj se da vprašanje z dnevnega reda ali 
naj se vrne odboru, da ga znova prouči, ali pa naj se 
preide na naslednjo točko dnevnega reda. 

39. člen 
' Sklep je sprejet, če je bilo za predlog oddanih 

več glasov, kot proti predlogu. 
Ce se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot 

znaša skupno število poslancev, ki so glasovali >za< 
in »proti«, predlog ni sprejet. 

40. člen 
Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, dekla- 

racije, resolucije, priporočila ali odloka. 
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O obliki akta odloči zbor glede na naravo pred- 
loga, ki je na dnevnem redu, in sicer ne glede na to, 
v kakšni obliki je bil predlog vložen. 

Zakoni in drugi akti, ki jih sprejme zbor, se ob- 
javijo v >Uradnem listu LRS«. 

5. Vzdrževanje reda na seji 

41. člen 
Samo predsednik zbora ima pravico in dolžnost 

skrbeti za red na seji zbora. 

42. člen 
Za prekršitev reda na seji zbora se zoper poslanca 

lahko izrečejo tile disciplinski ukrepi: 
— opomin, 
— opomin, ki se vpiše v zapisnik, 
— odvzem besede in 
— začasna odstranitev s sej zbora. 
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in od- 

vzem besede izreče predsednik zbora. 
Začasno odstranitev s sej izreče zbor na predlog 

predsednika, in sicer brez obravnave. 
Poslanec ne more zahtevati od zbora, naj raz- 

veljavi disciplinski ukrep, ki ga je zoper njega izrekel 
predsednik. 

43. člen 
Opomin se izreče poslancu, ki s svojim obnaša- 

njem ali govorom na seji moti red ali prekrši določbe 
poslovnika. 

44. člen 
Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslan- 

cu, ki s svojim govorom ali obnašanjem moti red ali 
prekrši določbe poslovnika ali uporablja izraze, ki 
niso v skladu z dostojanstvom zbora, pa mu je bil 
na isti seji že enkrat izrečen opomin. 

Izrečeni opomin se takoj vpiše v zapisnik. 

45. člen 
Odvzem besede se izreče poslancu, ki s svojim 

obnašanjem ali govorom moti red na seji ali krši do- 
ločbe poslovnika, čeprav ga je na isti seji predsednik 
že dvakrat opomnil ali pa mu izrekel opomin, ki se 
vpiše v zapisnik. 

46. člen 
Začasna odstranitev s seje se izreče zoper po- 

slanca, če ponovno in hudo žali poslance, skupščino 
ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko 
mu je vzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemo- 
goča delo seje. 

Poslanec je lahko začasno odstranjen največ s 
treh sej, za ponovno hujšo prekršitev pa največ s 
Petih nadaljnjih sej. 

47. člen 
Poslanec, ki je zoper njega izrečena odstranitev 

s sej, mora takoj zapustiti dvorano in se ne sme ude- 
ležiti sej, za katere je bil izrečen ukrep odstranitve 
s sej. 

Če poslanec noče zapustiti seje, odredi predsednik, 
da se odstrani iz dvorane, 

48. člen 
Poslanec, zoper katerega se predlaga začasna od- 

stranitev s seje, ima pravico podati svoj zagovor. 
Njegov zagovor sme trajati največ pet minut. 

49. člen 
Disciplinska   ukrepa odvzema   besede  in   začasne 

odstranitve s sej se vpišeta v zapisnik. 

50. člen 
Ce predsednik ne more napraviti reda na seji, 

prekine sejo. 
51. člen 

Ce se kakšen poslušalec nedostojno obnaša ali 
moti red, ga lahko da predsednik takoj odstraniti iz 
dvorane. 

Če poslušalci hujše kršijo red in mir, lahko pred- 
sednik ukaže, da vsi poslušalci zapustijo dvorano. 

52. člen 
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevar- 

nim orodjem. Izjema . velja samo za skupščinsko 
stražo. 

6. Konec seje 

53. člen 
Predsednik konča sejo, ko je dnevni red izčrpan. 
Seja se ne more zaključiti, dokler ni izčrpan 

dnevni red. Če dnevni red seje ni izčrpan tistega dne, 
za katerega je bila seja sklicana, se seja lahko pre- 
kine; kdaj se bo seja nadaljevala, določi predsednik 
zbora. 

Pred koncem seje lahko določi zbor ali predsed- 
nik zbora, za kdaj naj se skliče prihodnja seja. 

V. ODBORI IN KOMISIJE ZBORA 

1. Ustanovitev in sestava 

54. člen 
Za proučevanje, obravnavanje in sestavljanje pred- 

logov zakonov in predlogov drugih sklepov zbora in 
za opravljanje drugih zadev, določenih s tem poslov- 
nikom, ima zbor stalne odbore. 

55. člen 
Za izvršitev anket in drugih posebnih nalog zbor 

lahko z odlokom ustanovi začasne odbore in komisije. 
Republiški zbor ima tele odbore: 
1. odbor za organizacijo oblasti in uprave, 
2. 'odbor za gospodarstvo, 
3. odbor za prosveto in kulturo, 
4. odbor za zdravstvo in socialno politiko, 
5. odbor za proračun, 
6. zakonodajni odbor, 
7. mandatno-imunitetni odbor in 

.8. odbor za predloge in pritožbe. 
Republiški zbor lahko ustanovi z odlokom tudi 

druge stalne odbore. 

56. člen 
Za tiste, stalne odbore, začasne odbore in komisije, 

ki jih ustanovi zbor z odlokom, določi zbor z istim 
odlokom tudi njihovo sestavo, delovno področje in 
pravice. 

57. člen 
Odbor za organizacijo oblasti in uprave ima naj- 

manj enajst Članov, odbor za gospodarstvo, odbor za 
prosveto in kulturo in odbor za zdravstvo in socialno 
politiko najmanj po petnajst članov, odbor za proračun 
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najmanj sedem članov, zakonodajni odbor najmanj 
devet članov, mandatno-imunitetni odbor in odbor za 
predloge in pritožbe imata najmanj po pet članov. 

2. Volitve in razrešitve 

58. člen 
Predlog za volitve celotnega odbora ali komisije 

in tudi predlog za volitev ali razrešitev posameznih 
članov odbora ali komisije lahko poda najmanj de- 
set poslancev. 

59. člen 
Celotni odbor ali komisija se voli na podlagi kan- 

didatnih list. 
60. člen 

Vsaka kandidatna lista mora obsegati toliko kan- 
didatov za člane odbora oziroma komisije, kot je 
treba izvoliti odbornikov. 

Zbor najprej odloči o tem, koliko članov je treba 
izvoliti. V tem primeru mora obsegati kandidatna 
lista toliko kandidatov kot je treba izvoliti članov. 

O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega 
števila članov, se ne glasuje. 

61. člen 
Ce se pri predlaganju kandidatne liste kakšen 

poslanec ne strinja s posameznimi kandidati, ki so na 
listi predlagani, in hkrati namesto teh kandidatov 
predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kandi- 
datne liste sprejmejo predlog takega poslanca in na- 
mesto prvotno predlaganih kandidatov sprejmejo na 
listo kandidate, ki jih tak poslanec predlaga. Če pred- 
lagatelji poslančevega predloga ne sprejmejo in po- 
slancev predlog takoj podpre še vsaj devet drugih 
poslancev, se šteje za njihovo kandidatno listo prvotno 
predlagana kandidatna lista s spremembami, ki jih je 
poslanec predlagal. 

62. člen 
Predsednik skupščine, člani Izvršnega sveta in 

" predsednik Republiškega zbora ne morejo biti voljeni 
za člane odborov in komisij. 

En poslanec je lahko hkrati član največ dveh 
stalnih, odborov zbora. 

63. člen 
Ko je predlaganje kandidatnih list oziroma posa- 

mičnih kandidatov končano, prebere predsednik 
zbora imena predlaganih * kandidatov in imena pred- 
lagateljev po vrsti, kot so bile vložene kandidatne 
liste oziroma posamezni predlogi. Nato da predsednik 
predloge na glasovanje. 

Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandi- 
datno listo ali posamični predlog umaknejo ali spre- 
menijo. 

64. člen 
Med glasovanjem sme dati predsednik besedo 

samo poslancu, ki želi govoriti o prekršitvl poslovnika 
v zvezi s postopkom pri volitvah. 

65. člen 

Če se glasuje z dviganjem rok in je vložen en 
sam predlog, se glasuje tako, da dvignejo roke naj- 
prej tisti poslanci, ki so za predlog, nato tisti, ki so 
proti predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glaso- 
vanja. 

Če je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem 
predlogu po vrsti, kot so bili vloženi, tako da dvigne- 
jo roke najprej poslanci, ki so za posamezni predlog, 
in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. Sprejet 
je tisti predlog, ki je dobil največ glasov. 

66. člen 
Če se glasuje poimensko in je složen en sam 

predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog 
ali proti predlogu ali pa da se vzdrži glasovanja. 

Če je vloženih več predlogov, pove vsak poslanec 
z navedbo prvega kandidata na listi oziroma z na- 
vedbo posameznega kandidata, za katero listo oziroma 
kandidata glasuje oziroma da se vzdrži glasovanja. 
Sprejet je tisti predlog, ki je dobil največ glasov. 

67. člen 

Če se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami. 
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani 

kandidati. Če je bilo vloženih več predlogov, se vsaka 
kandidatna lista oziroma posamezni kandidat na gla- 
sovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so 
bili predlogi vloženi. 

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka 
tiste liste oziroma posameznega kandidata, za katerega ' 
poslanec glasuje. 

63. člen 
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne liste 

so izvoljeni poslanci s te kandidatne liste, če je bilo 
oddanih za listo več glasov kot proti listi. Če je bilo 
več kandidatnih list, so izvoljeni kandidati s tiste 
kandidatne liste, ki je dobila največ glasov. 

Pri volitvah posameznega člana na podlagi enega 
samega predloga je predlagani kandidat izvoljen, če je 
bilo oddanih zanj več glasov kot proti njemu. Če je 
bilo več predlogov, je izvoljen tisti kandidat, ki je 
dobil največ glasov. 

Če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kot 
znaša skupno število poslancev, ki so glasovali za 
predlog in proti predlogu, predlog ni sprejet. 

Volitve se ponovijo, če je dvoje ali več kandi- 
datnih list oziroma posameznih kandidatov dobilo 
enako največje število glasov ali če je bil en sam 
predlog, pa je glasovalo proti predlogu več poslan- 
cev kot za predlog, ali pa če se je vzdržalo glasova- 
nja več poslancev, kot jih je glasovalo >zac in 
>protU. 

Pri ponovnih volitvah se glasuje o vseh predlo- 
gih, ki so bili vloženi za prve volitve in tudi o more- 
bitnih novih predlogih. Predlagatelji lahko pri ponov- 
nih volitvah svoj prejšnji predlog umaknejo. 

69. člen 
Predsednik zbora ugotovi in razglasi izid volitev. 
Nato   razglasi   predsednik,   kateri   kandidati   so 

izvoljeni. 
70. člen 

O razrešitvi celotnega odbora ali komisije ali 
posameznih njegovih članov se glasuje na podlagi 
predloga, ki ga da deset poslancev. 

Glasuje se '»za razrešitev« ali »proti razrešitvi«, 
poslanec pa lahko izjavi, da se vzdrži glasovanja. 

Sicer se v postopku za razrešitev primerno upo- 
rabljajo določbe 64. do 69. člena. 



Štev. 5 — 11. II. 1954 URADNI LIST Stran 63 

71. člen 

Vsak odbor in komisija izvoli izmed sebe pred- 
sednika in tajnika, lahko pa si izvoli tudi podpred- 
sednika. , 

Podpredsednik nadomestuje predsednika, kadar je 
ta zadržan. 

Tajnik vodi zapisnik o delu seje. 

3. Seje 

72. člen 
Odbori in komisije delajo na sejah. 
Seje odbora oziroma komisije sklicuje predsednik 

odbora oziroma komisije. Sklicanje seje se objavi v 
časopisju. 

Predsednik mora sklicati sejo, če to predlagajo 
trije člani odbora oziroma komisije, predsednik Ljud- 
ske skupščine ali predsednik Republiškega zbora. 

73. člen 

Odbor oziroma komisija razpravlja in veljavno 
odloča, če je na seji navzočih večina članov. 

Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov 
navzočih članov. 

74. člen 
Seje odbora oziroma komisije so javne, če odbor 

oziroma komisija drugače ne sklene. 
Seje mandatno-imunitetnegu odbora in odbora 

za predloge in pritožbe so tajne, če odbor ne sklene, 
da je občinstvo lahko navzoče. 

4. Delovno področje stalnih odborov 

75. člen 
Odbor za organizacijo oblasti in uprave: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh repu- 

bliških zakonov, razen tistih, ki spadajo v delovno 
področje odborov za gospodarstvo, za prosveto in 
kulturo, za zdravstvo in socialno politiko in za pro- 
račun; 

— obravnava vprašanja samouprave proizvajal- 
cev v gospodarstvu in samouprave delovnega ljud- 
stva v občini, mestu in okraju in v zavodih; vpra- 
šanja varstva svobode in demokratičnih pravic dr- 
žavljanov; vprašanja enotnosti pravnega reda, enot- 
ne uporabe zakonov in zakonitosti; varstvo pravic 
narodnih manjšin in njihove enakopravnosti v druž- 
benem življenju; vprašanja organizacije oblasti, so- 
dišč, arbitraže in javnega pravobranilstva in vsa 
druga vprašanja, ki so pomembna za notranjo poli- 
tiko; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti 
delovanje ljudskih odborov, kolikor to ne spada v 
delovno področje skupščinske komisije za ljudske od- 
upre, delovanje upravnih organov, sodišč, javnega to- 
žilstva, arbitraže in javnega pravobranilstva ter 
samoupravnih zavodov, kolikor ti zavodi ne spadajo 
T delovao področje odborov za gospodarstvo, za pre- 
sveto in kulturo, za zdravstvo in socialno politiko in 
za proračun; daje s stališča organizacije oblasti in 
uprave mnenja k predračunskim predlogom teh orga- 
nov in zavodov; 

— daje pritrditev h kazenskim določbam v za- 
konskih predlogih, ki jih obravnavajo drugi stalni 
odbori; 

— spremlja uporabo zakonov iz svojega delov- 
nega področja in politično stanje v okrajih in me- 
stih na podlagi poročil poslancev Republiškega zbora. 

76. člen 
Odbor za gospodarstvo: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh repu- 

bliška zakonov s področja gospodarstva in finanč- 
nega sistema; 

— obravnava predlog republiškega družbenega 
plana in končnega obračuna o njegovi izpolnitvi; 

— obravnava vprašanja gospodarskega in plan- 
skega razvoja v okviru enotnega gospodarskega si- 
stema in zveznega družbenega plana ter druga vpra- 
šanja gospodarske politike iz republiške pristojnosti; 

— obravnava vprašanja v zvezi z gospodarsko- 
upravnim delom ljudskih odborov in gospodarskih 
upravnih organov ter vprašanja gospodarskega po- 
slovanja gospodarskih organizacij in samoupravnih 
zavodov; 

— obravnava vprašanja v zvezi z uporabo repu- 
bliškega družbenega plana ter gospodarskih zako- 
nov. 

77. člen 
Odbor za prosveto in kulturo: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških 

zakonov s področja prosvete in kulture; 
— obravnava vprašanja šolskega sistema, temelj- 

na načela upravljanja z znanstvenimi, prosvetnimi 
in kulturnimi zavodi ter vprašanja prosvetne in kul- 
turne politike iz republiške pristojnosti; 

— obravnava delovanje znanstvenih, prosvetnih 
in kulturnih zavodov; daje s stališča prosvetne in 
kulturne politike mnenja k predlogom predračunov 
znanstvenih, prosvetnih in kulturnih zavodov, ki se 
finansirajo ali dotirajo iz republiškega proračuna; 
daje mnenje o potrebi finančnih sredstev za prosvet- 
ne in kulturne potrebe in o njihovi uporabi. 

78. člen 
Odbor za zdravstvo in socialno politiko: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških 

zakonov s področja zdravstva, dela in socialnega 
skrbstva; 

— obravnava vprašanja zdravstvene in socialne 
politike 'in načela upravljanja z zdravstvenimi za- 
vodi ter zavodi socialnega zavarovanja in socialnega 
skrbstva; 

— obravnava delovanje zdravstvenih zavodov, 
zavodov socialnega zavarovanja in socialnega skrb- 
stva ter delovanje ljudskih odborov in državnih 
upravnih organov na področju zdravstva, socialnega 
zavarovanja in socialnega skrbstva; daje s stališča 
zdravstva in socialne politike mnenja k predračun- 
skim predlogom zdravstvenih in socialnih zavodov, 
ki se finansirajo ali dotirajo iz republiškega prora- 
čuna; daje mnenje o potrebi finančnih sredstev za 
potrebe zdravstva, socialnega zavarovanja in social- 
nega skrbstva in o njihovi uporabi; 

— spremlja uporabo zakonov s področja zdrav- 
stva, socialnega zavarovanja in socialnega skrbstva. 

79. člen 
Odbor za proračun: 
— obravnava predlog proračuna in predlog sklep- 

nega računa republiškega proračuna; 
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— daje pritrditev k zakonskim predlogom, ki 
imajo za posledico izdatke, ki niso izrecno določeni 
v republiškem proračunu ter pritrditev k predlo- 
gom odločb o predlogih in. pritožbah, s katerimi se 
odrejajo denarna izplačila, in določa, iz katerih virov 
je treba te izdatke kriti; 

— daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o 
ustanovitvi republiških organov državne uprave in 
o organizacijskih spremembah v državni upravi, ko- 
likor so s takimi predpisi zvezani izdatki, ki niso 
izrecno določeni z republiškim proračunom, in določa, 
iz katerih virov se ti izdatki krijejo; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti 
vprašanja v zvezi z delom finančnih upravnih orga- 
nov; obravnava vprašanja v zvezi s porabo javnih 
finančnih sredstev; 

— obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
republiškega proračuna in z uporabo finančnih za- 
konov. 

80. člen 
Zakonodajni odbor: 
— obravnava z zakonodajno-pravnega stališča 

vse zakonske predloge, ki jih je najprej obravnaval 
pristojni odbor, razen predlogov republiškega druž- 
benega plana, republiškega proračuna, končnega ob- 
računa o republiškem družbenem planu in sklepnega 
računa o republiškem proračunu, in da besedilu po- 
trebno zakonodajno-pravno obliko; daje predloge 
za vsebinsko spremembo takih zakonskih predlogov; 

— proučuje vprašanja izravnave obstoječih za- 
konov z enotnim pravnim sistemom in z ustavnim 
zakonom in o tem poroča zboru; 

81. člen 

Mamdatno-imunitetni odbor: 
— obravnava vse primere v zvezi z varstvom 

imunitetnih pravic poslancev, in poroča o tem zboru; 
-- obravnava primere prenehanja poslanskega 

mandata in odreditve nadomestnih volitev; 
— kadar zbor ni zbran, daje dovoljenje, da se 

članu zbo-a vzame prostost in da se zoper njega 
začne ali nadaljuje kazenski postopek; svojo odločbo 
pa mora predložiti zboru na njegovi prvi prihodnji 
seji v potrditev; 

— obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstav- 
ku 17. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o 
volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
republike Slovenije pošljejo Republiškemu zboru dr- 
žavni organi, zavodi in organizacije, in da zboru po- 
ročilo in svoj predlog. 

82. člen 
Odbor za predloge in pritožbe obravnava po po- 

sebnih določbah tega poslovnika predloge in pri- 
tožbe, ki jih pošljejo Ljudski skupščini državljani, 
organizacije in zavodi. 

83. člen 
Pri izvrševanju nalog iz prejšnjih členov dajejo 

stalni odbori zboru poročila in predloge in spreje- 
majo resolucije, priporočila in mnenja. 

Stalni odbori na svojem delpvnem področju tudi 
dajejo zboru predloge deklaracij, resolucij, priporo- 
čil in odlokov oziroma take predloge obravnavajo. 

Z resolucijami odbori javno zavzemajo splošno 
stališče o posameznih vprašanjih s svojega delovnega 
področja. Javne resolucije ne smejo biti naslovljene 
na posamezne urade, organizacije ali zavode. 

S priporočili dajejo odbori splošne nasvete za 
delo ljudskih odborov, upravnih organov, gospodar- 
skih organizacij in samoupravnih zavodov. Tudi pri- 
poročila ne smejo biti naslovljena na posamezne or- 
gane, organizacije ali zavode. 

Resolucije in priporočila odborov morajo biti v 
sklad z zakoni, deklaracijami, resolucijami, pripo- 
ročili in odloki skupščine oziroma zbora. 

Resolucije in priporočila odborov se objavijo v 
»Uradnem listu LRS*. Podpiše jih predsednik odbora. 
V objavo jih pošljejo po predsedniku skupščine. 

Če se z resolucijo ali priporočilom rešuje vpra- 
šanje, ki spada po svoji naravi tudi v pristojnost 
Zbora proizvajalcev, je resolucija ali priporočilo spre- 
jeto šele, ko ga sprejme v ei-akem besedilu tudi Zbor 
proizvajalcev. 

84. člen 
Preden konča odbor obra vi ~vo predloga zakona 

ali drugega sklepa, ki naj ga sprejme zbor, mora 
vprašati za mnenje tudi druge odbore, če se urejajo 
v predlogu vprašanja, ki sf idajo po svoji naravi 
tudi v delovno področje drugih odborov. Taki odbori 
lahko zahtevajo od pristojnega odbora, da jim taka 
vprašanja sporoči, da dajo svoje mnenje. 

85. člen 
Ce se odbori ne sporazumejo o tem, v čigavo de- 

lovno področje spada posamezna zadeva, predložijo 
spor v odločitev zboru. 

86. člen 
Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja v 

mejah svojega delovnega  področja. 
V okviru sprožene ankete imajo odbori pravico 

zahtevati od državnih organov, samoupravnih zavo- 
dov in gospodarskih organizacij • potrebne podatke, 
spise in listine. 

Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog od- 
bori lahko zahtevajo od državljanov poročila, mne- 
nja in odgovore, pri tem pa morajo varovati z usta- 
vo in zakonom zajamčene državljanske svoboščine 
in pravice. 

Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne 
smejo izdajati upravnih ukrepov, če za to nimajo 
izrecne pravice "na podlagi zakona ali odloka zbora. 

87. člen 
Republiški zbor lahko zahteva od odbora, da mu 

poroča o svojem delu. 
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pri- 

pravi posamezne predloge zakonov in drugih aktov 
in mu da za izpolnitev te naloge določen rok. 

Odbori morajo poročati zboru o resolucijah in 
priporočilih, ki so jih izdali, in tudi o začetih anke- 
tah, če je z njimi zvezano tudi zaslišanje državljanov. 

Zbor vzame ankete in druge ukrepe odbora v 
vednost brez obravnave, lahko pa sklene, da jih bo 
obravnaval. 

Republiški zbor lahko razveljavi ali spremeni 
ukrepe, ki jih je izdal odbor po četrtem odstavku 
86. člena, in lahko ugotovi, da resolucija ali pripo- 
ročilo odbora ni v skladu z zakonom, resolucijo, pri- 
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poročilom ali odlokom Ljudske skupščine ali  zbora 
in da zato ne velja. 

Zbor lahko sklene, da bo posamezni zakonski ali 
drug predlog obravnaval takoj sam na seji ali pa 
da bo obravnavo posameznega predloga nadaljeval 
sam na zborovi seji, čeprav pristojni odbor obrav- 
nave predloga še ni končal. 

5. Pravice in dolžnosti članov odborov 
in drugih članov zbora 

88. člen 

Vsak odborov član ima pravico predlagati, naj se 
da .na dnevni red določeno vprašanje z delovnega 
področja odbora, predlagati, naj izda odbor določen 
akt ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, in 
pravico udeleževati se obravnavanja in glasovanja o 
vprašanjih, ki so na dnevnem redu odborove seje. 

Vsak odborov član je dolžan udeleževati se odbo- 
rovih sej in opravljati naloge, ki mu jih naroči odbor. 

Za prekršitev reda na odborovih sejah in za ne- 
izpolnitev odborniških dolžnosti lahko predsednik od- 
bora izreče odborniku opomin ali opomin, ki se vpiše 
v zapisnik. 

Zoper svojega člana, ki žali odborovo dostojanstvo 
ali hudo moti odborovo sejo, lahko odbor izreče disci- 
plinski ukrep odstranitve s te seje. 

89. člen 

Odborov član ima pravico, da pri obravnavanju 
posameznih vprašanj v odboru in v mejah odborovega 
delovnega področja obrazloži svoje mnenje tudi o vpra- 
šanju, ki ni na dnevnem redu, ki je pa v zvezi s takim 
vprašanjem, ki se tiče zlasti uporabe zakonov, dela 
državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodar- 
skih organizacij ali ima splošen pomen za družbeno 
skupnost ali za okraj ali mesto, v katerem je bil po- 
slanec izvoljen. 

Odborov član lahko predlaga, naj o takih vpra- 
šanjih odbor sprejme resolucijo ali priporočilo ali pa 
naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo, priporo- 
čilo ali odlok. 

90. člen 
Vsak poslanec Republiškega zbora ima pravico 

udeleževati se sej vsakega odbora, četudi ni član tega 
odbora. Pravico ima sodelovati pri obravnava/uju vpra- 
šanj, ki so na dnevnem redu, predlagati, naj se dolo- 
čeno vprašanje iz odborovega delovnega področja 
sprejme na dnevni red odborove seje in predlagati 
odboru, naj sprejme ustrezen sklep ali resolucijo. 

Poslanec Republiškega zbora nima pravice gla- 
sovati v odboru, če ni njegov član. 

91. člen 
V mejah svojega delovnega področja lahko vsak 

odbor zahteva tudi od poslanca Republiškega zbora, 
W ni član tega odbora, naj se udeleži odborove seje 
ter poroča ali da mnenje o posameznih vprašanjih, ki 
so na dnevnem redu. 

Poslanec Republiškega zbora mora poročati od- 
boru na njegovo zahtevo o vseh vprašanjih iz delov- 
nega področja odbora, ki se nanašajo na stanje v okra- 
ju ali mestu, kjer je bil izvoljen. 

6. Skupne seje odborov Republiškega zbora 
in skupne seje ustreznih odborov Republiškega 

zbora in Zbora proizvajalcev 

92. člen 
Dva ali več odborov Republiškega zbora imajo 

lahko skupno sejo, če imajo na svojem dnevnem redu 
isto vprašanje, lahko pa tudi zato, da slišijo poročilo 
ali  obrazložitev  zastopnika  Izvršnega sveta. 

Na skupni seji lahko odbori tako vprašanje samo 
obravnavajo, ne morejo pa o njem odločati. 

Skupno sejo odborov lahko skličejo predsedniki 
prizadetih odborov, predsednik Ljudske skupščine ali 
predsednik Republiškega zbora. 

93. člen 
Odbor Republiškega zbora in ustrezni odbor Zbora 

proizvajalcev imata lahko skupno sejo, če imata 
isto vprašanje na dnevnem redu, lahko pa tudi zato, 
da sušita poročilo ali obrazložitev zastopnika Izvrš- 
nega sveta. 

Na skupni seji odbora tako vprašanje samo ob- 
ravnavata, ne moreta pa o njem glasovati.       ' 

Skupno sejo odborov Republiškega zbora in Zbora 
proizvajalcev lahko skličeta sporazumno predsed- 
nika prizadetih odborov, predsednika obeh zborov in 
tudi predsednik Ljudske skupščine. 

94. člen 
Vsak odbor lahko predlaga drugemu odboru Repu- 

bliškega zbora ali Zbora proizvajalcev skupno sejo. Če 
drugi odbor s tem soglaša, morata predsednika obeh 
odborov sklicati skupno sejo. 

Skupno sejo odborov lahko predlaga tudi Izvršni 
svet, da da svoje poročilo oziroma obrazložitev. 

Na skupnih sejah odborov izmenoma predsedujejo 
predsedniki teh odborov. 

95. člen 
Vsak odbor določi izmed sebe redakcijsko komisijo. 
Če obravnavata odbor Republiškega zbora in 

ustrezni odbor Zbora proizvajalcev isti predlog zakona 
ali drugega akta, je naloga redakcijske komisije tudi, 
da na skupnem sestanku z redakcijsko komisijo ustrez- 
nega odbora Zbora proizvajalcev pregleda besedilo 
predloga, ki sta ga odbora obravnavala. 

Predlog redakcijske komisije potrdi odbor. 

?. Razmerje med odbori in Izvršnim svetom 
Ljudske skupščine LRS 

96. člen 

Vsak odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj 
mu pismeno ali pa ustno po svojem zastopniku od- 
govori na postavljeno vprašanje ali pa da pojasnila v 
zadevah iz odborovega delovnega področja. 

Odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj pošlje 
na njegovo sejo svojega zastopnika, da se udeleži ob- 
ravnave. Izvršni svet pa lahko tudi sam pošlje v od- 
bor svojega  predstavnika. 

Vsak član Izvršnega sveta ilna pravico udeležiti 
se sej vsakega odbora in sodelovati pri obravnavi, ne 
more pa sodelovati pri odločanju. 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da 
se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki ga je 

. vložil, ali pa da odloži odločanje o posameznem vpra- 
šanju. 
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Izvršni svet lahko zahteva od odborov, naj mu 
sporoče čas in predlog dnevnega reda svojih sej. 

97. člen 
Izvršni svet lahko predlaga odboru, naj sprejme 

na dnevni red svoje seje posamezno vprašanje iz svo- 
jega delovnega področja. 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko pred začetkom 
seje predlaga, naj se sprejme na dnevni red seje tudi 
posamezno vprašanje, za katero to predlaga Izvršni 
svet. Tudi o tem odloča odbor. 

Izvršni svet lahko predlaga odborovemu predsed- 
niku, naj skliče odborovo sejo zaradi obravnavanja 
določenega vprašanja, h kateremu mora Izvršni svet 
zavzeti svoje stališče. 

Če odborov predsednik ne skliče seje, Izvršni svet 
lahko predlaga predsedniku skupščine, naj jo skliče on. 

Pri obravnavanju takih vprašanj lahko zastopnik 
Izvršnega sveta predlaga, naj odbor izda resolucijo ali 
priporočilo. 

98. člen 
Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, 

podsekretarjev in drugih vodilnih uslužbencev repu- 
bliških upravnih organov, naj dajo na odborovi seji 
poročilo, pojasnilo ali odgovor o vprašanjih, ki so na 
dnevnem redu. 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, pod- 
sekretarjev in drugih vodilnih uslužbencev tudi pismeni 
odgovoT, poročilo ali pojasnilo. 

99. člen 
Ce zahteva odbor od Izvršnega sveta, državnega 

sekretarja ali uslužbenca usten odgovor, poročilo ali 
pojasnilo, mu mora pravočasno sporočiti, o čem bo 
moral dati odgovor, poročilo ali pojasnilo. 

8. Pododbori in strokovne komisije 

100. člen 
Odbor lahko s svojim poslovnikom ali posebnim 

sklepom ustanovi pododbore. Clane pododbora izbere 
. odbor izmed sebe. 

Pododbor proučuje posamezna vprašanja iz odbo- 
rovega delovnega področja, sestavlja osnutke posamez- 
nih aktov in ukrepov in jih predlaga odboru. 

Pododbor ne more izdajati resolucij in priporočil 
in tudi ne more v odborovem imenu dajati zboru svo- 
jega mnenja o predlogih zakonov in drugih aktov. 

Pododbor lahko opravlja posamezna opravila v 
mejah ankete oziroma zaslišanja. 

101. člen 
Odbori lahko ustanovijo strokovno komisijo in ji 

naročijo, naj pripravi osnutke posameznih zakonov ali 
drugih aktov. Za člane strokovne komisije imenuje 
odbor strokovnjake z ustreznega področja. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi člani odbora. 

9. Poverjeniki Izvršnega sveta 

102. člen 
Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega pod- 

ročja zahteva strdkovno sodelovanje in pomoč sekre- 
tariata za zakonodajne zadeve in drugih strokovnih 
služb Izvršnega sveta. 

103. člen 
Izvršni svet lahko pošlje v odbor posamezne 

strokovnjake kot svoje poverjenike. 
Poverjenik daje pojasnila odboru in ima na od- 

borovi seji posvetovalno pravico. 
Poverjenik lahko predlaga, da odbor odloži od- 

ločanje o posameznem vprašanju za določen čas, ali 
pa da se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki 
ga je dal v imenu Izvršnega sveta. 

Izvršni svet lahko določi stalne poverjenike v 
zakonodajnem odboru. 

VI, POSTOPEK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV 
IN DRUGIH AKTOV 

1. Sestavljanje in vlaganje zakonskih predlogov 

104. člen 
Zakonski predlog lahko dajo Republiškemu zboru 

vsak poslanec zbora, vsak odbor in Izvršni svet. 
Vsak član in vsak odbor Zbora proizvajalcev ima 

pravico predlagati Republiškemu zboru, naj spremeni 
zakonski predlog, o katerem sklepa Republiški zbor 
sam, ali pa zakon, ki ga je že sprejel Republiški zbor 
sam. 

105. člen 
Zakonski predlogi, ki se ne predlagajo za seje 

zbora, se dostavljajo predsedniku Ljudske skupščine, 
in sicer praviloma pismeno v obliki in z besedilom, 
kot naj se zakon glasi. Predlogi morajo biti obraz- 
loženi; po potrebi je treba predlogu priložiti tudi 
material, na podlagi katerega je bil predlog izdelan. 

Poslanec lahko predlaga tudi ustno na seji zbora, 
naj se izda zakon. 

Vlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj 
Republiški zbor sam izdela besedilo zakonskega 
predloga. O tem predlogu odloči zbor. Če zbor predlog 
sprejme, določi, kateri njegov odbor bo izdelal be- 
sedilo in mu določi za to rok. Če zbor predloga ne 
sprejme, mora predlagatelj sam predložiti zakonski 
predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi. 

Predsednik Ljudske skupščine pošlje vsak zakon- 
ski predlog predsedniku tistega odbora, v katerega 
delovno področje predlog spada. 

106. člen 
Zakonski predlog se razmnoži in dostavi vsem po- 

slancem Republiškega zbora. 
Če zakonskega predloga ni mogoče dostaviti vsem 

poslancem zbora, jim je treba sporočiti, kje ga lahko 
vpogledajo. 

V vsakem primeru mora biti dostavljen zakonski 
predlog vsem članom odbora, ki naj predlog obrav- 
nava, in sicer preden se da predlog na dnevni red. 

107. člen 
Vsak poslanec zbora ima pravico dati k zakon- 

skemu predlogu svoje pripombe in predloge; da jih 
odboru, ki predlog obravnava. 

2. Delo v odboru 

108. člen 
Zakonski predlog dobi v obravnavo najprej od- 

bor, v katerega delovno področje spada zakonski pred- 
log po svoji vsebini. 

Če je zbor naročil odboru, naj sam izdela bese- 
dilo zakonskega predloga, lahko odbor določi pod' 
odbor aH komisijo, da besedilo izdela. 
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109. člen 
Zakonski predlog se laliko da na dnevni red od- 

borove seje samo, če je bil dostavljen odborovim čla- . 
nom najpozneje tri dni pred sejo. 

Izjemoma se lahko da zakonski predlog na dnevni 
red seje tudi ne glede na rok, določen v prejšnjem 
odstavku, če ga je predložil Izvršni svet z obrazlože- 
nim predlogom, naj se da takoj na dnevni red, ali pa 
če zbor sklene, naj se obravnava zakonski predlog 
kot nujen. V takem primeru mora dati odbor zakon- 
ski predlog na dnevni red pred vsemi drugimi vpra- 
šanji. 

110. člen 
Najprej predlagatelj svoj zakonski predlog obraz- 

loži. 
Zakonski predlog, ki ga je dal Izvršni svet, ob- 

razloži predsednik ali kakšen drug član Izvršnega sve- 
ta, ki ga Izvršni svet za to določi. 

Ce je dalo zakonski predlog skupno več poslan- 
cev, ga obrazloži eden od njih. 

Ce je določil Izvršni svet svojega poverjenika, 
mora dati ta potrebna pojasnila, če to odbor zabteva. 

111. člen 
Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. 

Pri tem povedo poslanci svoje načelno stališče k pred- 
logu, vlagatelj predloga oziroma njegov poverjenik pa 
da na načelna vprašanja odboru potrebne odgovore in 
pojasnila. 

Načelno se glasuje o zakonskem predlogu samo, 
Se odbor tako sklene. 

Ko je načelna obravnava zakonskega predloga 
končana oziroma ko je zakonski predlog v načelu spre- 

jet (drugi odstavek tega člena), se obravnava člen za 
členom. Vsak člen zakonskega predloga se bere, če je 
predlog vložen v obliki zakona. 

Ce se zakonski predlog v načelu ne sprejme, se 
podrobno ne obravnava. Odbor poroča o tem Republi- 
škemu zboru na seji.. 

112. člen 
Vlagatelj zakonskega predloga in člani zbora lah- 

ko vlagajo pismeno formulirane amandmane, dokler 
predlog ni izglasovan v celoti; ustno lahko predlagajo 
amandmane samo med podrobno obravnavo. 

Amandmani se obravnavajo skupno s členom, na 
katerega se nanašajo. O vsakem poslanskem amand- 
manu se mora vlagatelj zakonskega predloga izjaviti. 

Amandman, ki ga vlagatelj zakonskega predloga 
da ali sprejme, postane sestavni del zakonskega pred- 
loga. 

Predlagatelj lahko svoj amandman umakne, dokler 
ni izglasovan oziroma dokler ga vlagatelj zakonskega 
predloga ne sprejme. 

113. člen 
Vlagatelj zakonskega predloga lahko umakne pred- 

log, dokler se v odboru ne začne glasovanje v celoti. 
Če umakne zakonsiki predlog Izvršni svet, ga 

odbor odstavi z dnevnega reda in to sporoči zboru. 
Če umakne zakonski predlog kakšen drug predlaga- 
telj, ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot 
svoj -zakonski predlog. 

114. člen 
Pri podrobni obravnavi se glasuje o vsakem posa- 

meznem členu zakonskega predloga. 
Pri podrobni obravnavi predloga proračuna se gla- 

suje po razdelkih, pri podrobni obravnavi predloga 
družbenega plana pa po delih oziroma poglavjih. 

O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot 
o členu zakonskega predloga, h kateremu je amand- 
man predlagan. 

Ko je zakonski predlog izglasovan v podrobnostih, 
se glasuje še o zakonskem predlogu v celoti. 

115. člen 
Ko je izglasovan zakonski predlog v celoti, določi 

odbor svojega poročevalca za zbor. Če dajo poslanci, 
katerih predlog v odboru ni bil sprejet, posebno po- 
ročilo, določijo tudi svojega poročevalca. 

116. člen 
Vsak zakonski predlog je treba dostaviti zako- 

nodajnemu odboru, potem ko ga je obravnaval pri- 
stojni odbor, vendar še prej preden ga je sprejel 
v celoti. 

Zakonodajni odbor obravnava predlog in ga s 
svojimi pripombami, predlogi in obrazložitvijo vrne 
odboru, od katerega ga je dobil. 

117. člen 
Če se pristojni odbor ne strinja s spremembami, 

ki jih je predlagal zakonodajni odbor, imata oba 
odbora skupno sejo ali pa izvolita skupno redakcij- 
sko komisijo, da se doseže enotna rešitev. Če se tudi 
na ta način ne da doseči soglasje, sporočita to oba 
odbora Republiškemu zboru pri obravnavanju ta- 
kega zakonskega predloga. 

O svojem delu pri zakonskem predlogu poroča 
zakonodajni odbor na seji zbora potem, ko je dal 
poročilo pristojni odbor. 

118. člen 
Če je odbor Republiškega zbora sam od sebe 

izdelal predlog zakona, pri katerega sprejemanju 
enakopravno sodeluje tudi Zbor proizvajalcev, ga 
dostavi ustreznemu odboru Zbora proizvajalcev v 
obravnavo in to sporoči predsedniku Zbora proizva- 
jalcev. 

Če je za obravnavanje takega zakonskega pred- 
loga pristojen po vsebini kakšen drug odbor, pošlje 
odbor, ki je predlog izdelal, zakonski predlog tudi 
temu odboru v obravnavo. 

Odbor, ki je izdelal zakonski predlog, mora do- 
staviti zakonski predlog tudi predsedniku Ljudske 
skupščine. 

3. Obravnava v zboru 
119. člen 

Zakonski predlog s poročilom odborov mora biti 
dostavljen članom zbora najpozneje tri dni pred sejo, 
na kateri naj bi ga zbor obravnaval. 

Izjemoma se s pritrditvijo zbora lahko da na 
dnevni red tudi zakonski predlog, ki je bil dostavljen 
poslancem šele na dan seje. 

Če se zakonski predlog obravnava kot nujen na 
zahtevo Izvršnega sveta ali po sklepu zbora, zbor 
lahko sklene, da se obravnava takoj na seji zbora brez 
poprejšnje obravnave v odborih. 

120. člen 

V zboru se začne obravnava zakonskega predloga 
s poročilom poročevalcev tistih odborov, ki so zakon- 
ski predlog obravnavali. Nato poda predlagatelj obra- 
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zložitev zakonskega predloga. Če je kateri od 
odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, hkrati 
tudi predlagatelj zakonskega predloga, mora njegovo 
poročilo obsegati tudi obrazložitev predloga. 

Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali za- 
konski predlog, predlagal, naj se zakonski predlog v 
načelu zavrne, se more predlagatelj o tem izjaviti^ pre- 
den zbor o tem glasuje. Ce zbor ne zavrne zakonskega 
predloga v načelu, ga lahko vrne odboroma, da ga 
obravnavata v podrobnostih, ali pa ga takoj sam začne 
obravnavati. 

121. člen 

Ce se besedilo zakonskega predloga, kot ga je 
sprejel pristojni odbor, vsebinsko razlikuje od be- 
sedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor (117. člen 
tega poslovnika, odloči zbor, katero besedilo bo ve- 
ljalo pri obravnavi kot zakonski predlog. O tem od- 
loči zbor potem, ko obrazložijo vlagatelj zakonskega 
predloga in poročevalca obeh odborov svoje stališče. 

V tem primeru se določbe, katerih besedilo je v 
dragem predlogu drugačno, obravnavajo kot amand- 
mani k besedilu, ki velja kot zakonski predlog. 

122. člen 

Po poročilih in obrazložitvi se prične obravnava. 
Obravnava je hkrati načelna in podrobna. Zbor pa 
lahko sklene, da se bo predlog obravnaval po posa- 
meznih delih. 

Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga, 
kot ga predlagata odbora, ki sta predlog obravnavala. 
Predlog se prebere v celoti ali po posameznih delih. 
Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere. 

Na obravnavi lahko govori vsak poslanec zbora. 
Poslanec lahko govori tudi v imenu več poslancev, 
ki so ga za to pooblastili. Člani Izvršnega sveta 
lahko govorijo kot člani zbora ali v imenu Izvršnega 
sveta. 

V'obravnavi lahko da poverjenik Izvršnega sveta 
pojasnilo na zahtevo predsednika zbora ali posamez- 
nega poslanca, lahko pa tudi sam prosi za besedo, da 
bo dal pojasnilo. 

123. člen 

Med obravnavo poslanci in Izvršni svet lahko 
predlagajo amandmane, dokler zakonski predlog ni 
dan  na glasovanje.  Amandmani  se  vlagajo  pismeno. 

Amandman, ki ga predlaga vlagatelj zakonskega 
predloga, postane sestavni del zakonskega predloga, če 
se poročevalca odborov z njim strinjata ;'če se ne stri- 
njata, se o amandmanu posebej glasuje. 

O vsakem drugem amandmanu se morajo izjaviti 
vlagatelj zakonskega predloga in poročevalca obeh 
odborov. Če se vsi z amandmanom strinjajo, postane 
amandman sestavni del zakonskega predloga. Če se ne 
strinjajo vsi, se o amandmanu posebej glasuje. 

Če se vlagatelj predloga načeloma strinja s pred- 
laganim amandmanom, a predlaga drugačno besedilo, 
se o tem besedilu ne glasuje, če se predlagatelj 
amandmana z njim strinja; če se ne strinja, se naj- 
prej glasuje o prvotnem besedilu amandmana. 

Če je k istemu členu zakonskega predloga predla- 
ganih več amandmanov, se glasuje o amandmanih po 
vrstnem redu, kot so bili predloženi, 

O amandmanih se glasuje med obravnavo. 
Amandmani, ki jih je zbor izglasoval, postanejo 

sestavni del zakonskega predloga. 

124. člen 

Obravnava zakonskega predloga je končana, ko 
je lista govornikov  izčrpana. 

Ko je obravnava zakonskega predloga končana, 
se o zakonskem predlogu glasuje v celoti. 

Predsednik zbora lahko da sam od sebe ali na 
predlog poslancev nà glasovanje posamezne dele ali 
posamezne člene zakonskega predloga, preden se o 
njem glasuje v celoti. V tem primeru se o amandma- 
nih glasuje obenem, ko se glasuje o posameznem delu 
ali členu, h kateremu je amandman predlagan. O pred- 
laganem amandmanu se glasuje prej kot o ustreznem 
členu ali delu zakonskega predloga. 

Če se pokaže med obravnavo, da posamezna vpra- 
šanja v zvezi z zakonskim predlogom še niso zadosti 
razčiščena in da je potrebna še podrobnejša prouči- 
tev, zbor lahko sklene, da se zakonski predlog vrne 
odboroma v ponovno obravnavanje. 

125. člen 
Predlog proračuna in predlog družbenega plana 

se obravnavata najprej v načelu, nato pa predlog 
proračuna še po razdelkih, predlog družbenega plana 
pa še po delih oziroma poglavjih. Amandmani k pred- 
logu proračuna se predlagajo po razdelkih, amand- 
mani k predlogu družbenega plana pa po delih ozi- 
roma poglavjih. 

O predlogu proračuna se glasuje najprej po raz- 
delkih, nato pa še v celoti. 

O predlogu družbenega plana se glasuje najprej 
po delih oziroma poglavjih, nato pa še v celoti. 

O amandmanih k predlogu proračuna oziroma 
družbenega plana se glasuje prej, kot o posameznem 
razdelku proračuna oziroma o posameznem delu ali 
poglavju družbenega plana. 

126. člen 

Zakonski predlog je v zboru sprejet, ko je izgla- 
sovan v celoti. 

Če gre za zakonski predlog, ki spada samo v pri- 
stojnost Republiškega zbora, zakonski predlog posta- 
ne zakon, ko ga sprejme Republiški zbor. 

Z zakonskimi predlogi, ki .jih sprejemata oba 
doma enakopravno, se postopa po določbah 128. do 
132. člena tega poslovnika. 

4. Sprejemanje zakonov po hitrem postopku 

127. člen 

Kolikor v 109. in 119. členu tega poslovnika ni 
drugače določeno, je postopek pri obravnavanju nuj- 
nega zakonskega predloga in pri glasovanju o njem 
enak kot pri drugih zakonskih predlogih. 

5. Ugotavljanje skladnosti besedila zakonskega 
predloga, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev 
in besedila, ki ga je sprejel Republiški zbor 

128. člen 

Ko vsak dom sprejme predlog zakona, ugotovita 
predsednika obeh domov, ali sfa besedili, ki sta bili 
sprejeti v vsakem domu, enaki. Če je besedilo ena- 
ko, je zakon v obeh domih sprejet. Predsednik vsa- 
kega doma to sporoči svojemu domu in pošlje zakon 
predsedniku Ljudske skupščine, dà ga razglasi in 
objavi. 
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129. člen 

Ce se besedilo zakonskega predloga, ki ga je 
sprejel en dom, ne ujema z besedilom, kot ga je 
sprejel drugi dom, sporoči vsak predsednik zbora 
svojemu zboru, v katerih določbah zakonskega pred- 
loga se besedilo ne ujema. Te določbe doma znova 
obravnavata. Ce en ali drug dom sprejme bese- 
dilo, kot ga je sprejel drugi dom, je s tem zakon 
sprejet v obeh domih. Predsednika domov se spo- 
razumeta, kateri dom bo kot prvi zakonski predlog 
znova obravnaval zaradi izravnave besedila. O izidu 
ponovnih obravnavanj zakonskega besedila doma 
sproti obveščata drug drugega. 

130. člen 

Ce na ta način doma ne moreta doseči enakega 
besedila, izbereta vsak izmed sebe po pet članov za 
skupno komisijo, ki naj doseže soglasje glede spor- 
nega besedila zakonskega predloga. Člani komisije 
se volijo po predpisih, ki veljajo za volitve posa- 
meznih članov odbora. 

131. člen 

Ko izvolita oba doma svoje člane v skupno komi- 
sijo, si komisija izvoli predsednika. 

Predsednika obeh domov predložita komisiji spor' 
Da vprašanja v obravnavanje. 

Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot pred- 
log komisije velja tista odločitev, za kateto so gla- 
sovali najmanj po trije člani vsakega doma. 

-Eden od članov komisije, ki jih je izvolil Repu- 
bliški zbor, sporoči Republiškemu zboru sklepe te 
komisije. 

132. člen 

O tem, ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga 
skupna komisija, odloči zbor. Ce zbor sprejme bese- 
dilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor sprejel 
zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Zbor pro- 
izvajalcev sprejme predlog komisije, velja, da je za- 
konski predlog dokončno sprejet v Republiškem zboru. 

Ce se v skupni komisiji ne doseže soglasje ali če 
ne sprejmeta predloga komisije oba zbora, se obrav- 
navanje spornega vprašanja preloži za sedem dni. 

Nato Republiški zbor še enkrat obravnava spor- 
no vprašanje. Ce se tudi po dveh zaporednih ob- 
ravnavah ne doseže soglasje obeh domov, predsednik 
Republiškega zbora to sporoči predsedniku Zbora pro- 
izvajalcev in  Izvršnemu svetu 

6. Posebne določbe o postopku pri spremembi 
ustave 

133. člen 
Ce je predlagana sprememba ustave, glasuje Re- 

publiški zbor z večino glasov najprej o tem, ali naj 
vzame ta predlog v obravnavo. 

Ce je tudi Zbor proizvajalcev sklenil, naj se vzame 
Predlog za spremembo ustave v obravnavo, da zbor 
predlog v obravnavo zakonodajnemu odboru, razen 
če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam 
na seji. Zakonodajni odbor obravnava predlog za 
spremembo ustave samo podrobno, glasuje pa o 
Predlogu najprej po čjenih, nato pa še v celoti. 

• Ko zakonodajni odbor da poročilo, obravnava zbor 
Predlog samo podrobno. Zapisnikar prebere besedilo 
Predloga. Po končani obravnavi se o predlogu glasuje. 

, Glasuje se najprej po posameznih členih, nato pa 

še v celoti. O amandmanih k posameznim členom 
glasuje zbor prej kot o posameznih členih. 

Predlog za spremembo ustave je v Republiškem 
zboru sprejet, če je zanj glasovalo tri petine poslan- 
cev Republiškega zbora. a 

Ko ugotovita predsednika domov, da je sprejet 
predlog za spremembo ustave v enakem besedilu • 
obeh domih, dostavi predsednik vsakega doma spre- 
jeto besedilo predsedniku Ljudske skupščine, da na 
skupni seji obeh domov razglasi spremembo ustave. 

•. Deklaracije, resolucije, priporočila in odloki 

134. člen 
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali od- 

loka lahko predlagajo zboru člani zbora, odbori zbora 
in Izvršni svet. 

Predsednik zbora dostavi vsak predlog pristojne- 
mu odboru, razen če je predlagatelj odbor sam. 

Ce je bil podan predlog na seji zbora, zbor lahko 
sklene, da se pošlje pristojnemu odboru. 

Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali od- 
loka se obravnava v zakonodajnem odboru samo, če 
zakonodajni odbor sam predlaga tak akt ali če to za- 
hteva od njega odbor, v katerega delovno področje 
spada predlagani akt po svoji vsebini, ali pa če to 
zahteva Republiški zbor sam. 

135. člen 
Zbor lahko sklene, da se predlog deklaracije, reso- 

lucije, priporočila ali odloka obravnava kot nujen po 
hitrem postopku. 

136. člen 
Republiški zbor sprejema deklaracije in resolu- 

cije o takih vprašanjih iz republiške pristojnosti, ki 
se po ustavi in po svoji naravi ne urejajo z zako- 
nom, ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen po- 
men za Ljudsko republiko Slovenijo. 

S priporočili daje zbor v okviru republiške pri- 
stojnosti splošna mnenja in nasvete za delo državnih 
organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih or- 
ganizacij. 

Zbor sprejema odloke v primerih, za katere je 
to izrecno določeno z ustavo; z odloki ureja tudi 
svoje notranje delo in tudi odloča o posameznih za- 
devah, o katerih sicer odloča z zakonom. 

Z odlokom lahko zbor ureja tudi splošna vpra- 
šanja, ki so po ustavi predmet zakona, vendar samo 
začasno. 

137. člen 
Ce se z deklaracijo, resolucijo, priporočilom ali 

odlokom, ki ga je sprejel Republiški zbor, ureja 
vprašanje, pri katerega odločanju po ustavi enako- 
pravno sodelujeta oba doma, je tak akt sprejet šele, 
ko ga v enakem besedilu sprejme tudi Zbor proiz- 
vajalcev. 

138. člen 

Na predlog predsednika zbora, predlagatelja ali 
najmanj desetih poslancev, zbor lahko sklene, da o 
predlogu deklaracije, resolucije, priporočila ali odloika 
ne bo obravnave ali pa da se govori pri obravnavi 
omejijo na določen čas. 

Predlagatelj in, če je bil predlog obravnavan v 
odboru, tudi poročevalec odbora, dobita pred glaso- 
vanjem besedo tudi, če se glasuje o predlogu, brez 
obravnave. 
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139. člen 

Za postopek pri obravnavanju in sprejemanju 
predlogov deklaracij, resolucij, priporočil in odlokov 
se primerno uporabljajo določbe 104. do 132. člena 
tega poslovnika. 

VII. POROČILO IZVRŠNEGA SVETA 
IN POSLANSKA VPRAŠANJA 

1. Poročilo Izvršnega sveta 

140. člen 
Republiški zbor lahko na predlog najmanj de- 

setih poslancev zahteva od Izvršnega sveta poročilo 
o njegovem delu in o izvrševanju zakonov in drugih 
aktov iz  pristojnosti  Republiškega -zbora. 

Izvršni svet mora predložiti tako poročilo, lahko 
pa predlaga, naj se obravnava preloži ali pa naj se 
vodi samo o vprašanjih, za katera to predlaga Iz- 
vršni svet. 

141. člen 
Republiški zbor da na predlog Izvršnega sveta 

na dnevni red seje obravnavo o poročilu, ki ga je 
predložil Izvršni svet. 

142. člen 
Obravnavanje poročila Izvršnega sveta se začne 

z govorom ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta.. 
Med obravnavo ali pa po koncu obravnave lahko 

predlagajo vsak poslanec in Izvršni svet, naj sprejme 
Republiški zbor deklaracijo, resolucijo ali priporo- 
čilo za delo Izvršnega sveta in drugih državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih orga- 
nizacij. 

.Obravnava poročila se lahko zaključi s prostim 
prehodom na dnevni red. 

143. člen 
Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta 

sproži vprašanje, ali je akt Izvršnega sveta v skladu 
z zakonom, pri katerega sprejemanju sodeluje enako- 
pravno tudi Zbor proizvajalcev, zbor na predlog naj- 
manj desetih poslancev začne obravnavo tega vpra- 
šanja. 

Ko* se obravnava konča, zbor glasuje o tem, ali 
je akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom ali ne. 
Ce zbor sklene, da tak akt ni v skladu z zakonom, 
je s tem akt razveljavljen. 

Dokler predlog ni dan na glasovanje, Izvršni svet 
lahko izjavi, da tak akt sam razveljavi, 

2. Poslanska vprašanja ' 

144. člen 
Vsak poslanec ima pravico, da od Izvršnega 

sveta zahteva in dobi odgovor na posamezno vpra- 
šanje. Poslanec lahko zahteva, da mu odgovori Iz- 
vršni svet pismeno ali pa da da odgovor ustno na 
seji zbora ali na skupni seji obeh domov. 

Vprašanja se postavljajo ustno ali pismeno. 
Za postavljanje takih vprašanj in za odgovore 

nanje določi zbor poseben čas na začetku vsake seje 
pred prehodom na dnevni red, lahko pa določi za to 
tudi posebno sejo. 

145. člen 
Pismena vprašanja poslancev pošlje Izvršnemu 

svetu predsednik Ljudske skupščine. 
Poslanec lahko postavi ustno vprašanje Izvršnemu 

svetu na seji v času, ki je določen za postavljanje 
vprašanj. Predsednik sporoči Izvršnemu svetu po 
predsedniku Ljudske skupščine vprašanja, ki so bila 
ustno postavljena, če zastopnik Izvršnega sveta ni 
bil navzoč na seji. 

146. člen 
Ko dobi Izvršni svet pismeno vprašanje ali spo- 

ročilo o ustnem vprašanju, sporoči presedniku zbora, 
kdaj bo odgovoril in ali bo dal odgovor pismeno ali 
ustno. Odgovoriti mora v desetih dneh. Iz opravičenih 
razlogov pa lahko Izvršni svet zahteva, naj se mu ta 
rok podaljša. 

Na vprašanja, ki so bila postavljena ustno, da 
zastopnik Izvršnega sveta, če je na seji navzoč, od- 
govor na isti seji, iz opravičenih razlogov pa lahko 
zahteva, naj se za to določi primeren rok. Ta rok ne 
more biti daljši od petnajstih dni, računano od dne- 
va, ko ' je Izvršni svet dobil vprašanje. 

147. člen 
Ko da Izvršni svet odgovor, izjavi poslanec, ki je 

postavil vprašanje, ali je z odgovorom zadovoljen. Ce ' 
je poslanec z odgovorom zadovoljen,   se   preide   na 
naslednje vprašanje oziroma na dnevni red. 

Ce poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko 
predlaga, naj se vprašanje, ki ga je postavil, obrav- 
nava. Zastopnik Izvršnega sveta ima pravico, da se 
o tem predlogu izjavi. Zbor nato glasuje brez obrav- 
navanja, ali naj se postavljeno vprašanje obravnava 
ali ne. 

Zastopnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da se 
obravnava o postavljenem vprašanju odloži na eno 
od prihodnjih sej. Na podlagi tega predloga se obrav- 
nava preloži. Ce pa predlaga najmanj deset poslan- 
cev, naj se obravnava takoj nadaljuje, odloči o tem 
zbor. 

148. člen 
Ko je obravnava o postavljenem vprašanju kon- 

čana, zbor lahko sklene prehod na naslednje vpra- 
šanje ali na dnevni red ali pa sprejme resolucijo ali 
priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih 
zavodov ali gospodarskih organizacij. 

Predlog resolucije ali priporočila lahko da vsak 
poslanec ali pa Izvršni svet. 

. 3. Pojasnila o delu republiške uprave 

149. člen 
Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev 

in drugih vodilnih uslužbencev pojasnila o delu nji- 
hovih uradov in zavodov in pojasnila o opravljanju 
zadev iz njihove pristojnosti. 

Poslanec poda tako zahtevo pismeno predsedniku 
Republiškega zbora, ta pa jo sporoči zboTU. Na seji. 
ki je določena za postavljanje vprašanj, lahko poda 
poslanec tako zahtevo tudi ustno. 

150. člen 

Državni sekretar ali drug vodilni uslužbenec mora 
dati zahtevano pojasnilo poslancu pismeno po Repu- 
bliškem zboru. Predsednik zbora prebere na seji zbora 
pojasnilo, ki ga je dobil, ali pa sporoči vsebino tega 
pojasnila. 
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Zbor pa lahko sklene, da mora državni sekretar 
ali drug vodilni uslužbenec dati zahtevano pojasnilo 
osebno na seji. 

151. člen 

Ce se poslanec zadovolji s pc-jasnilom državnega 
sekretarja oziroma drugega vodilnega uslužbenca, se 
preide na prihodnje vprašanje oziroma dnevni red. 

Ce poslanec s pojasnilom ni zadovoljen, lahko 
predlaga, naj se postavljeno vprašanje obravnava. 

Ce zbor sklene, da se postavljeno vprašanje ob- 
ravnava, ima državni sekretar oziroma drug vodilni 
uslužbenec pravico, da v obravnavi da dodatna po- 
jasnila. 

Republiški zbor lahko sklene, naj se zadeva, 
o kateri je zahteval poslanec pojasnilo, pošlje Izvrš- 
nemu svetu, da da on svoje poročilo. 

VIII. VLAGANJE IN REŠEVANJE PREDLOGOV 
IN PRITOŽB 

1. Vlaganje 

152. člen 
Predlogi in pritožbe se vlagajo pismeno in mo- 

rajo biti podpisani. Za organizacijo ali zavod pod- 
piše odgovorni predstavnik organizacije oziroma za-- 
voda. 

Podpisi morajo biti overjeni od pristojnega or- 
gana za overitve. Ta organ overitve ne sme odklo- 
niti. Te overitve so oproščene taks. 

Predloga oziroma pritožbe, ki ni vložena po do- 
ločbah tega člena, odbor ne vzame v delo. 

153. člen 
Vsak predlog oziroma pritožbo dobi v reševanje 

odbor za predloge in pritožbe Republiškega zbora, 
če je predlog oziroma pritožba naslovljena na Repu- 
bliški zbor. 

154. člen 
Odbor za predloge in pritožbe vodi posebno knji- 

go, v katero se vpišejo vsi došli predlogi in pritožbe 
Po vrsti, kakor so vloženi. 

Vsak poslanec Republiškega zbora ima pravico 
Pregledati to knjigo in vsak predlog oziroma pri- 
tožbo. 

2. Delo odbora 

155. člen 
O došlih predlogih in pritožbah poroča na seji 

odbora odborov' tajnik. 
Odbor lahko obravnava predlog oziroma pritožbo 

takoj sam, lahko pa jo da posameznemu svojemu čla- 
nu v proučitev in poročanje. 

156. člen 

Odbor za predloge  in pritožbe: 
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na 

delo gospodarskih organizacij in na vprašanja de- 
lovnih razmerij delavcev in uslužbencev v gospodar- 
skih organizacijah in socialnega zavarovanja v reše- 
vanje odboru za gospodarske organizacije oziroma 
odboru za vprašanja dela in socialnega zavarovanja 
Zbora proizvajalcev; 

— odstopi predloge in pritožbe, ki obsegajo ugo- 
vor zaradi prekrvitve samoupravnih pravic ljudskih 
odborov ali pa se nanašajo na organizacijo ali delo 

ljudskih odborov, v reševanje skupščinski komisiji 
za ljudske odbore; 

— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na 
kakšen predlog zakona ali drugega akta, ki se že 
obravnava v kakšnem drugem odboru, v reševanje 
temu odboru; 

— odstopi v reševanje pristojnemu sodišču ozi- 
roma drugemu državnemu organu predloge in pri- 
tožbe, ki spadajo v pristojnost sodišč ali drugih dr- 
žavnih organov. 

157. člen 
Če spozna odbor za predloge in pritožbe, da pred- 

log ali pritožba ne spada v pristojnost Republiškega 
zbora in tudi ne v pristojnost kakšnega drugega dr- 
žavnega organa, sporoči to vlagatelju s svojim mne- 
njem. 

Odbor lahko na podlagi obravnave odloči, da se 
predlog ali pritožba predloži v odločitev zboru in da 
o tem zboru poročilo. 

158. člen 
Odbor za predloge in pritožbe mora vsake tri 

mesece poročati zboru o svojem delu. 
Poročilo odbora se razmoži in dostavi vsem po- 

slancem zbora. 
159. člen 

Zbor lahko pooblasti odbor za predloge in pri- 
tožbe, da o posameznih vprašanjih sam izda odločbo 
o predlogu ali pritožbi. 

Če spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega 
odstavka tudi v pristojnost Zbora proizvajalcev, lahko 
Republiški zbor s pritrditvijo Zbora proizvajalcev po- 
oblasti svoj odbor za predloge in pritožbe, da o takih 
vprašanjih sam izda odločbo. 

3. Obravnava v zboru 

160. Člen 
Zbor lahko sklene, da se poročilo odbora za pred- 

loge in pritožbe ali pa tudi posamezni predlogi in 
pritožbe obravnavajo na seji. 

Zbor lahko konča obravnavo s prostim prehodom 
na drugo vprašanje ali na dnevni red ali pa tako, 
da sprejme resolucijo ali priporočilo, lahko pa pred- 
log ali pritožbo tudi vrne odboru za predloge in 
pritožbe ali pa pošlje drugemu pristojnemu odboru, 
da predlog oziroma pritožbo prouči in pripravi 
ustrezni predlog. 

161. člen 
V zvezi s svojim poročilom lahko da odbor za 

predloge in pritožbe zboru tudi predlog resolucije 
ali priporočila. 

162. člen 
Na predlog najmanj desetih poslancev da zbor 

na dnevni red svoje seje obravnavo posameznega 
predloga ali pritožbe tudi takrat, če je odbor za 
predloge in pritožbe o predlogu oziroma pritožbi že 
izdal odločbo po 159. Členu. 

Tak predlog se ne more dati, Če je od dostavitve 
poročila odbora za predloge in pritožbe že preteklo 
več kot mesec dni. 

163. člen 
Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega 

reda ali tudi med obravnavo zahteva, naj se* posa- 
mezni predlog ali pritožba ne obravnava ali pa že 
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začeta obravnava konča in predlog oziroma pritožba 
da Izvršnemu svetu, da lahko da svoje mnenje. Za 
ta namen se lahko določi Izvršnemu svetu največ rok 
enega meseca. 

IX. DOLŽNOSTI, IMUNITETNE IN DRUGE 
PRAVICE POSLANCEV 

164. člen 
Člani Republiškega zbora se morajo udeleževati 

sej zbora in opravljati druge dolžnosti po določbah 
tega poslovnika. 

Poslanec, ki je zadržan, mora prositi zbor za do- 
pust. Zbor odloči o tem brez obravnave. 

će vidi predsednik, da na seji zbora ni zadosti 
poslancev za sklepčnost seje, lahko prekliče vse do- 
voljene dopuste, razen tistih, ki so bili dovoljeni za- 
radi bolezni ali zaradi poslančevega potovanja y ozi- 
roma bivanja v inozemstvu. 

Predsednik zbora lahko sporoči mandütno-imuni- 
tetnemu odboru imena poslancev, ki brez dovoljenja 
večkrat ne pridejo na sejo. Odbor prouči take pri- 
mere, poroča o tem zboru in predlaga ustrezne ukrepe 
zoper take poslance. 

165. člen 
Za mnenje ali glas, ki ga da poslanec na sejah 

zbora, na skupni seji obeh domov, na sejah odborov 
ali komisij odbora ali skupščine, poslanca ni dovolje- 
no klicati na odgovornost, ga kaznovati ali mu vzeti 
prostost. 

166. člen 
Poslanec uživa imunitetno pravico od dneva, ko 

mu je izdano potrdilo o izvolitvi. 

167. člen 
Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje 

predlog pristojnega državnega organa, naj se dovoli 
odvzetje prostosti ali sprožitev kazenskega postopka, 
oziroma naznani sporočilo, da je bila poslancu odvzeta 
prostost  ali  zoper njega  sprožen  kazenski   postopek. 

Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandatno- 
imunitetnemu odboru, da ga prouči in poroča. 

Na podlagi poročila mandatno-imunitetnega od- 
bora odloči zbor, ali da dovoljenje za sprožitev kazen- 
skega postopka, ali odvzetje prostosti oziroma ali po- 
trdi odločbo pristojnega državnega organa, da se 
zoper poslanca nadaljuje kazenski postopek ali da se 
mu odvzame prostost. Će zbor razveljavi odločbo pri- 
stojnega državnega organa, je treba postopek takoj 
ustaviti, poslanca pa spustiti na prostost. 

168. člen 
Če Republiški zbor ni zbran, da dovoljenje za 

odvzetje prostosti ali za sprožitev kazenskega postop- 
ka oziroma odloči o potrditvi odločbe o odvzetju pro- 
stosti ali o sprožitvi kazenskega postopka zoper po- 
slanca mandatno-imunitetni odbor. * 

Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem zboru na 
njegovi prvi prihodnji seji. 

Zbor lahko na podlagi obravnave ali brez nje 
odloči, da se odločba mandatno-imunitetnega odbora 
potrdi ali razveljavi. 

169. člen 
Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne 

ali nadaljuje samo za tisto kaznivo dejanje, za katero 

je dal zbor oziroma  mandatno-imunitetni odbor do- 
voljenje, da se kazenski postopek začne ali nadaljuje. 

170. člen 
Če se poslanec odpove mandatu, obravnava od- 

poved najprej mandatno-imunitetni odbor in da zboru 
poročilo. 

Mandat preneha poslancu v trenutku, ko zbor nje- 
govo odpoved mandatu sprejme. 

Če se poslanec odpove mandatu, preden je bil 
njegov mandat verificiran, je treba ne glede na od- 
poved preizkusiti, ali je bila poslančcva izvolitev 
pravilna ali ne. 

171. člen 
Kadar preneha poslancu mandat, je treba to spo- 

ročiti zboru, da se izjavi. 
Odpoklic poslanca pretresa zbor. Odločba o od- 

poklicu poslanca se obravnava smiselno po določbah 
toga poslovnika, ki veljajo za postopek pri verifikaciji 
mandatov. 

172. člen 
Predpisi o prejemkih poslancev bodo izdani s po- 

sebnim odlokom. 
Poslanci imajo pravico do socialnega zavarovanja. 

173. člen 
Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje 

z vsemi javnimi prometnimi sredstvi po predpisu, ki 
ga izda administrativni odbor Ljudske skupščine. 

174. člen 
Poslanci Imajo posebne poslanske legitimacije. 

Glasijo se na poslančevo ime. Prepovedano je legiti- 
macijo trajno ali začasno  prepustiti komu  drugemu. 

V legitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni 
pravici, o pravici do socialnega zavarovanja in o pra- 
vici do brezplačne vožnje. 

X. STENOGRAFSKI ZAPISKI 

175. člen 

V stenografskih zapiskih, ki se objavijo, morajo 
biti v celoti natisnjeni govori, izjave in poročila po- 
slancev  Republiškega  zbora. 

Poslanec ima pravico, da pred objavo stenograf- 
skih zapiskov napravi v besedilu svojega govora, iz- 
jave ali poročila redakcijske popravke, nima pa pra- 
vice, da bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila 
izpustil kakšne misli. 

Če pride med poslancem in predsednikom zbora 
oziroma odbora do spora o tem, ali se smejo posa- 
mezni popravki upoštevati pri redakciji stenograf- 
skih zapiskov, ki >se objavijo, ima poslanec pravico 
predložiti to zadevo zboru oziroma odboru, da reši 
spor. 

Za objavo stenografskih zapiskov skrbi predsed- 
nik zbora sporazumno s predsedniki ustreznih od- 
borov. 

XI. ADMINISTRACIJA 

176. člen 

Administrativno delo za zbor,* njegove odbore In 
komisije opravlja administracija Ljudske skupščine. 

Za opravljanje strokovnih, pisarniških, tehničnih 
in >drugih del se po potrebi dodelijo za zbor, njegove 
odbore in komisije posamezni   uslužbenci   skupščine, 
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Hazglasi in objave 
St. IV. 5737/1-53 459 

Z odločbo. Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, št. IV. 
5757/1 z dne 18. januarja 1954 je 
bila na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena spremem- 
ba priimka Zlabniku Stanku, roj. 
19. X. 1920 v Dolnji Košani, v 
»Slabu i k*. 
St.  IV. 5684/1-54 460 

Z odločbo Državnega sekretaria- 
ta za notranje zadeve LRS, št. IV. 
5684/1-53 z dne 18. I. 1954 je bila 
na podlagi 21. člena zakona o oseb- 

Otpozarjamo na zbirko, ki je piavkar izšla: 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI 21VIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tei 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 
firevodu, uvrščeno je tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
astnostih in higienski kvaliteti živil ter bo koristen pripomoček 
veterinarjem in vsem, ki imajo opravka v prometu z živili. 

Strani 160, cena 220 din. 

nih   imenih   dovoljena   sprememba 
priimka Useniku Francu, roj 4. II.   oblastil in pravil podjetja,  ter Si- 
1929 v Drganja selu, njegovi Anici   ronič   Pavla,   računovodja,    sopod- 

Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS   "*• 

Za podjetje podpisujeta: 
Talar Franc, upravnik, samostoj- 

roj. Jaklič 30." VI. 1930 v Šp. Mlade-   pisuje   vse   listine,    po" 47.   členu no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
tičah  in sinu  Branku, roj. 23. VI.   szdgp. pravil podjetja; Kralj Mara, knji- 
1953 v Ljubljani, v >A v s e n i k«.       MLO Ljubljana,  18. januarja  1954. govodja,  ki  sopodpisuje listine fi- 

St. G-424/1-54               244 nančne;'a    pomena    po    47.   členu 
szdgp. 

Besedilo: Gostilna »Zvezda«, Nova OLO Kranj, 13. januarja 1954. 
Gorica (Cesta IX. korpusa 65). St- 139/2-54                234 

Podjetje je ustanovil LO mestne "£• 
občine Nova  Gorica, odločba štev. Besedilo:      Trgovsko     podjetjei 
1572/1-53 z dne 25. XII. 1953, ki je »Oprema«, Kranj. 
tudi  gospodarski   upravni  organ. , Poslovni predmet:   Trgovina   na 

Poslovni predmet: Prodaja mrzlih drobno  z  zeleznmo  m  kovinskimi 
in toplih jedil, alkoholnih in brez- izdelki,  s  športnimi potrebščinami, 
alkoholnih pijač. staklom, porcelanom in keramiko. 

Za podjetje podpisujeta: •°£$•: VAT^ine 
Jug    Nfilka,    upravnik     za    vse Lanj%vet za go^darX ^••^ 

upravne.zadeve. Sakwda Jožko, ra- muna^e zadeve? odločba SL 5773/53 
„,,.„„„ z dne 23. XII. 1953. 

Register državnih 
gospodarskih podjetij 

Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 
ljudskih  odborov   razglašajo: 

Vpisi 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Su- çunovodja, sopodpisuje za finančno 
ha   roba«   na   debelo    in    drobno, in   denarno..poslovanje   do   500.000 
Ljubljana  (Stari trg 5). dln> ,za  vecJ<;   z,ne.tke   'e  Potreben 

Poslovni predmet: Nakup in pro- sopodpis predsednika mestne obci- 
daja izdelkov  suhe  robe, sitarskih ne Gorica. 
in pletarskih izdelkov, lončene ro-      OLO Gorica, 5.  januarja  1954. 
be in lesene galanterije na debelo St. II/2-105/177-53 54 
in drobno. 155. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub-      Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 
ljana, odločba  št.  G-8995/53  z  dne stilna »V gradu«,  Puterliof. 
28. XII. 1953. Poslovni predmet: Prodaja alko- 

Òrgan gospodarske uprave: Svet   bolnih in brezalkoholnih pijač ter   leznina«, Kranj 

Za podjetje podpisujeta: 
Tavčar Stane, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zalconitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Omersa Ma- 
rica, knjigovodja, sopodpisuje listi- 
ne finančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

St. 390/2-54 166 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ze- 

za gospodarstvo MLO Ljubljana. mrzlih in toplih jedil. 
Za podjetje podpisujeta: Ustanovitelj in gospodarski organ 
Pungerčič  Alojzij,   upravnik,  sa- podjetja: LO mestne občine Tržič, 

mostojno,  v  obsegu   Zakonitih  po- odločba št. 2551 z dne 27. XII. 1954. 

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 tego 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč tudi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe. 
Cena 80 din. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z železnino in kovinskimi 
izdelki, z naftnimi derivati, maziv- 
nim oljem in mazivi, z barvami, 
laki, kemikalijami in potrebščinami, 
nekovinskim gradbenim materia- 
lom ter steklom, porcelanom in ke- 
ramiko. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Kranj, 
svet za gospodarstvo in komunalne 
zadeve, odločba št. 5776/53 z dne 
23. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stanjko. Matevž, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Zivkovič 
Štefka, knjigovodja, sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena po 47. čle- 
nu szdg p. 

OLO Kranj,  19. januarja 1954, 
Št. 426/2-54 

j ar 
/2-5 165 
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156a. 
Besedilo: Gostinsku podjetje: Go- 

stilna »Pri kolodvoru«, Tržič. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

U tanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2552 z dne 27. XII. 1953. 

Za pjdjetje podpisujeta: 
Balantič Marija, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Kralj Mara, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
finančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

OLO Kruiij,  14. januarja  1954. 
St.  137/2-54 236 

157. 
Besedilo: Trgovsko podjetje: Tr- 

govina z manufakturo in konfek- 
cijo na drobno, »Gorenje«, Kranj. 
. Poslovni predmet: Trgovina z 
tekstilnim blagom in tekstilno ga- 
lanterijo na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podietja: LO mestne občine Kranj, 
svet za gospodarstvo in komunalne 
zadeve, odločba št. 5774/53 z dne 
25. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stanjko Staš, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil 
in p.-avil podjetja; Kavčič Francka, 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 19. januarja  1954. 
St. 427/2-54 164 

158. 
Besedilo: Gostilna, Apače. 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja jestvin in pijač na drobno, 
gostinske storitve. 

Ustanovitelj: Obč. LO Apače, od- 
ločba št. 545/1 z dne 1. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Horvat Mirko, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Gaber Ma- 
tija, knjigovodja, sopodpisuje listi- 
ne finančnega pomena, skupaj z 
upravnikom po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 9. januarja 1954. 

St. II-24/2-54 117 
159. 

Besedilo: Mlin in oljarna, Črnci- 
Apače. 

Porlovni predmet: Nakup, prede- 
lava žita in stročnic, prodaja mlev- 
skih izdelkov in drugih lastnih iz- 
delkov. Postranska delavnost pod- 
jetja je uslužnostna predelava olja- 
ric in zamenjava olja za oljarice. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va: Obč. LO Apače, odločba štev. 
31/1-54 z dne 11. I. 1954. 

Za podjetje podpisujeta: 
Žižek Martin, upravnik, samostoj- 

no, v.obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Gabor Štefanija, 
računovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena, skupaj z uprav- 
nikom po 47. členu szdgp. 

H-St. 236/2-54    , 240 

Besedilo: Tovarna usnja, Ljuto- 
mer. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
usnji za golenice na industrijski 
način. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va: OLO Ljutomer, odločba štev. 
3198/4-53 z dne 19. I. 1954. 

Za podjetje podpisujeta: 
Martinušič Ivo, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Roner 
Milica računovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 4-7. 
členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 19. januarja 1954. 

Il-št. 3198/4-53 239 
160. 

Besedilo: »Oprema« Ljutomer, 
Postajališka cesta 1. 

Poslovni- predmet: Prodaja pohi- 
štva in blaga lastne produkcije ter 
potrebščin v zvezi s tem blagom, 
lesnih polizdelkov in lesne emba- 
laže na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan: LO MO Ljutomer, odločba št. 
66/52 z dne 15. V. 1952. 

Za poslovalnico podpisujeta: 
Blagovič Janez, upravnik, samo- 

stojno, upravne listine; Beg Stanko, 
knjigovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 
OLO Ljutomer, 18. januarja 1954. 

St. II-2903/3-53 391 
161. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Jurij ob Pesnici (Jurski vrh 7). 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
kmetijskih pridelkov, živinoreja, 
sadjarstvo in  vinogradništvo. 

Ustanovitelj podjetja in gospo- 
darski upravni organ: OLO Mari- 
bor okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fijačko Franjo, upravnik, neome- 

jeno; Živec Miha, računovodja, ki 
sopodpisuje po 47. členu szdgp. 

St. 1-8444/1-53 260 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Jurovski dol. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kmetijskih pridelkov, živinoreja, 
sadjarstvo in vinogradništvo. 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: OLO Maribor 
okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Fidler Slavko, upravnik, neome- 

jeno, Novak Jože, računovodja, so- 
podpisuje po 47. členu szdgp. 

St. H-8377/1-53 259 
OLO Maribor ok., 8. jan. 1954. 

162. 
Besedilo: Tovarna lesovine in le- 

penke, Podvelka. 
Poslovni predmet: Industrijska iz- 

delava lesovine in lepenke. 
Podjetje je ustanovljeno z od- 

ločbo vlade LRS, št. S-zaik 568 z dne 
21. XII. 1950 1er odlokom Izvršnega 
sveta LRS št. U-49/53 z dne 7. VIII. 
1953 preneseno na OLO Maribor 
okolica, ki je tudi gospodarski 
upravni organ, 

Za podjetje podpisujeta: 
Enei Hubert, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Klipšteter Julij, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

St. 11-362/1-54 255 
Besedilo : Elektro - instalacijsko 

podjetje, Poljčane (Maharska vas 
Št. 23). 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
ni organ podjetja: Obč. LO Polj- 
čane. 

Poslovni predmet: Kompletiranje 
raznega materiala za izvršitev elek- 
tromontaž, popravljanje električnih 
predmetov, izvrševanje elektroin- 
stalacij, sanitarnih, reklamnih in 
elektro signalnih naprav. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vezjak Alojz, upravnik, neomeje- 

no, in Fabrio Marjan, knjigovodja, 
ki sopodpisuje po 47. členu szdgp. 

St. H-162/2-54 241 
OLO Maribor ok., 13. jan. 1954. 

163. 
Besedilo: Tovarna lesovine in le- 

penke, Ceršak. 
Poslovni predmet: Industrijska iz- 

delava lesovine in raznih vrst le- 
penke. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. S-zafk 568 z dne 21. XII. 
1950; pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so bile prenesene z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št. U-49/53 z dne 7. VIIL 1953 
na ÓLO MaTibor okolica, ki je tudi 
gospodarski upravni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Poglej Leon, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Bardosi Hilda, 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine  po 47. členu szdgp. 

St. II-357/1-54 250 
Besedilo: Usnjarna in parna žaga, 

Lenart v Slov. gor. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

podplatnega usnja, mazanih kravin 
in drugih vrst usnja na industrij- 
ski način, industrijsko žaganje lesa. 

Podjetje je ustanovi jeno z odločbo 
vlade LRS, št. II-156/1 z dne 3. III. 
1952 ter z odlokom Izvršnega sve- 
ta LRS, št. U-49/53 z dne 7. VIII. 
1953 preneseno na OLO Maribor 
okolica, ki je tudi gospodarski 
upravni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Leskovec Tone, direktor, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, in Kodrič 
Milka, glavni računovodja, sopod- 
pisuje listine po 47, členu szdgp. 

St. II-354/1-54 ' 248 
Besedilo: Granitna industrija, 

Oplotnica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja in 

dobava granitnih izdelkov, granit- 
nega in apnenčevega gramoza. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. S-zak. 345 z dne 5. VIII. 
1950; pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so bile prenesene z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
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LRS, št. U-49/53 z dne 7. Vili. 1955 
na OLO Maribor okolica, ki je tudi 
gospodarski  upravni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Božič Franjo, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Jerman Marica, 
glavni računovodja, sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

St. II-358/1-54 251 
Besedilo:   Tovarna  dušika,   Ruse. 
Poslovni predmet: Izdelovanje te- 

kočega amoniaka, amoniakalne vo- 
de 25%, amonijevega sulfata, dis- 
sous plina, ferokroma, karbure, fe- 
rokrom suraffine, kromsilicija, fe- 
romangnna, kalcijcianamida, kal- 
cijkarbida, kisika, mase za čišče- 
nje acetilena, žveplovega dioksida, 
ogljikove kisline, umetnega gnojila 
in negašenega apna. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ, odločba št. Pov 462 z dne 
23. IX. 1946; pravice in dolžnosti 
ustanovitelja so bile prenesene z 
odlokom Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS, št U-49/53 z dne 
7. VIII. 1953 na OLO. Maribor oko- 
lica, ki je tudi gospodarski uprav- 
ni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Greif Martin, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Dolinšek Ivan, šef 
računovodstva, ki sopodpisuje li- 
stine po 47. členu szdgp. 

St. II-361/1-54 236 

Besedilo: Sladkogorska tovarna 
kartona in papirja, Sladki vrh. 

Poslovni predmet: Industrijska 
izdelava lesovine, kartona in pa- 
pirja. 

Ustanovitelj pod:etja: Vlada LRS, 
odločba št. S-zak 568 z dne 21. XII. 
1950; pravice in dolžnosti ustano- 
vitelja so bile prenesene z odlokom 
Izvršnega sveta LRS, št. U-49/53 z 
dne 7. VIII. 1953 na OLO Maribor 
okolica, ki je tudi gospodarski 
upravni organ podjetja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cerne Lado, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Rajgl Jože, glavni 
računovodja, podpisuje listine po 
47, členu szdgp. 

St. II-356/1-54 249 
Besedilo: Tovarna olja, Slov. Bi- 

strica. 
Poslovni predmet: Izdelovanje je- 

dilnega olja na industrijski način. 
Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 

odločba št. S-zak. 50 z dne 25. X. 
1946; pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so bile prenesene z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, št. U-49/53 z dne 7. VIIL 1953 
na OLO Maribor okolica, ki je tudi 
gosDodarski upravni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zajšak Ignac, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
Pravil podjetja; Repnik Otilija, ra- 
čunovodja, sopodpisuje listine po 
47,  členu   szdgp;   Fermisele  Beno, 

vodja komerciale, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu; Pravdič Franc, finančni knji- 
govodja, sopodpisuje v odsotnosti 
računovodje, v istem obsegu. 

St. II-330/1-54 252 
OLO Maribor ok., 14. jan. 1954. 

164. 
Besedilo: Občiuska klavnica in 

mesnica, Grajena. 
Poslovni predmet: Klanje živine 

in prodaja mesa na drobno. 
Ustanovitelj in organ gospodar- 

ske uprave podjetja: Obč. LO Gra- 
jena, odločba št. 1-659/52 z dne 24. 
I. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Berlinger Otmar, poslovodja, sa- 

mostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pravil podjetja; Opara Mar- 
tin, računovodja, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena, in Stre- 
lec Martin, podpisuje v odsotnosti 
poslovodje, v istem obsegu. 

OLO Ptuj, 19. januarja 1934. 
St. II/12-796/1-53 154 

165. 
Besedilo: Žagarski obrat, Podnart. 
Poslovni predmet: Predelava hlo- 

dovine. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ; Občinski LO Podnart, od- 
ločba št. 2-457/1-53 z dne 23. IV. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Ambrožič Jože, poslovodja, Selan 

Barbka,    računovodja,    in    Jerala 
Janko, po pravilih podjetja. 
OLO Radovljica, 14. januarja 1954. 

St. 57/1-54 155 
166. 

Besedilo: Mlin, Šmartno (pri Slo- 
venjem Gradcu). 

Poslovni predmet: Mletje žita. 
Ustanovitelj: Obč, LO Šmartno, 

odločba št. 60/2-52 z dne 4. II. 1952. 
Za podjetje podpisujejo: 
Lužnik Jože, upravnik, samostoj- 

no, Lampret Franc, predsednik KZ 

Šmartno, in Beliš Franc, tajnik Obč. 
LO Šmartno. 

OLO Slov. Gradec, 8. dec. 1953. 
St. 137/286 55 9552 

167. 
Besedilo: Pleskarstvo — fotore- 

klamservis v Trbovljah. 
Poslovni predmet: Vsa dela te 

stroke. 
Ustanovitelj: LO MO Trbovlje, 

sklep št. 1643/1-53 z dne 3. VII. 1953. 
Za podjetje podpisujeta: 
Cebin Anton, upravnik, in Zu- 

pančič Stane, računovodja, ki pod- 
pisujeta skupaj, neomejeno. 

LO MO Trbovlje, 2. sept.  1953. 
St. 2013/1-53 4867 

Spremembe 
168. 

Besedilo:      »Continental-Export«, 
Ljubljana. 

Izbriše se Mandelj Milica in -vpiše 
Končan Cirila, računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
St. IH-1304/1-53 267 

Besedilo: »SlovenijatckstiU, pod- 
jetje za izvozno-uvozne posle teks- 
tilne industrije, Ljubljana. 

Izbuše se Lampe Vilko, in vpise: 
Kodela Viktor, direktor, ki pod- 

pisuje   samostojno,  v  obsegu  zak. 
pooblastil in pravil podjetja. 

St. III-86/1-1954 268 

žavni sekretariat za občo upravo 
in proračun LRS, Ljubljana, 

dne 8. januarja 1954. 

Državni sekretariat 
proračun LRS. 
dne 8. januarjar1954. 

169. 
Besedilo: »Avtotehna«, Ljubljana. 
Vpiše se Kapš Alojz, glavni ra- 

čunovodja, ki ' sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

Izbriše se Groboljšek Franc kot 
v. d. glavnega računovodje, in se 
vpišp kot knjigovodja, ki sopodpi- 

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 in posameznih kultur; hektarske donose in proizvod- 
njo; vremenske razmere; socialno strukturo: sektorje lastništva; 
vinogradništvo; sadjarstvo in živinorejo. 

Zbrano gradivo je analizirano In prikazano * lahko razum- 
ljivimi statističnimi prijemi • agroekonomskega in deloma tudi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave • državnim povprečjem, z drugimi naSimi 
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 priročnik 
vsakomur, kl se" peča • vprašanji našega kmetijstva. 

Cena 300 din, naklada je omejena, zato si v lastnem intere- 
su takoj nabavite knjigo pri »Uradnem listu LRSt, Ljubljana. 
Erjavčeva i i/a. 
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suje v odsotnosti glavnega  računo- 
vodje,      istem obsegu. 
Državni sekretariat za občo upravo 

in proračun LRS, Ljubljana, 
dne 12. januarja 1954. 

St. III-l 19/1-1954 270 
170. . 

Besedilo: »Teko«, uslužnostuo in 
agenturno podjetje tekstilne indu- 
strije LRS. Ljubljana, skrajšano: 
»Teko«, Ljubljana. 

Izbriše se glavni računovodja 
Grabrijan Ferdo in vpišejo: 

Praznik Ivan, šef uvoza in izvoza, 
ki podpisuje v odsotnosti direktor- 
ja, v istem obsegu; Lasaii Mate, 
glavni računovodja, ki sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp, in Anež 
Anjška, knjigovorlja, ki sopodpi- 
suje v odsotnosti "gl. računovodje, v 
istem obsegu. 
Državni sekretariat za občo upravo 

in proračun LRS, Ljubljana, 
dne 19. januarja 1954. 

St. III-151/1-1954 273 
171. 

Besedilo: Gradbeno p djetje »Me- 
grad«, Ljubljana. 

Izbriše se  Kušar Janez in  vpiše 
Dolinar   Franc,    komercialni   di- 

rektor,  ki  sopodpisuje  vse   listine 
po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 12. januarja 1954. 

G-št. 25/1-54       . 93 

Besedilo: »Les-Ljubljana«. 
Izbrišeta se Petkovšek Anton, di- 

rektor, in Dolinar Franc, šef raču- 
novodstva ter vpišeta: 

Mahne Stane, direktor, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja in Ku- 
har Marija, šef računovodstva, ki 
podpisuje v odsotnosti vodje gospo- 
darsko računskega sektorja, v istem 
obsegu. 

MLO Ljubljana,  19. januarja 1954. 
Št. G-479/1-54 245 

172. 
Besedilo: »Meprom«, mestno pre- 

vozno podjetje in mehanična de- 
lavnica, Ljubljana. 

Izbriše se Vrančič Ciril, računo- 
vodja in vpiše 

Derkač Jože, računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

MLO Ljubljana, 22. januarja  1954. 
G-št. 634/1-54 282 

173. 

Besedilo: Elektro-instalacija, Bled. 

Besedilo odslej: »Elektro-Radio- 
Servis«, Bled, Zagorice 41. 

Izbriše se Ličen Edvard in vpiše 
Jan Milka, računovodja, ki sopod- 

pisuje    vse    listine    po    določbah 
szdgp. 

LO MO Bled, 5. decembra 1953. 
St. 1-1681/2 136 

174. 
Besedilo: Mestna klavnica z me- 

sarijo, Bled. 
Izbrišeta se Zupan Jože in Ličen 

Edvard ter vpišeta: 
Teran Metod, namestnik, ki pod- 

pisuje v odsotnosti upravnika, in 
Jeglič Andrej, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

St. 1-1700/1 132 
Besedilo: Mestno ključavničarstvo- 

vodovod, Bled. 
Izbrišeta se Zupan Jože, namest- 

nik upravnika, in Ličen Edvard, ra- 
čunovodja ter vpiše: 

Cerne Bojan, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

St. 1-372/2 137 
LO MO Bled, 7. decembra 1953, 

175. 
Besedilo: Grajsko kopališče in 

čolnarna, Bled. 
Izbriše se Ličen Edvard in vpiše: 
Jan Milka, računovodja, ki sopod- 

pisuje vse listine po določbah szdgp. 
St. 1-1700/1-53 131 

Besedilo: Mestna krojaška delav- 
nica, Bled. 

Besedilo odslej: »Elita«, moško in 
žensko krojaštvo, Bled, skrajšano 
»Elita«-BIed. 

Izbrišeta se Zupan Jože, namest- 
nik upravnika, Ličen Edvard, raču- 
novodja, in vpiše: 

Jeglič Andrej, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

St. 1-1607/1-53 135 

Besedilo: Mestna žaga, Bled. 
Izbriše se Ličen Edvard in vpiše: 
Jan Milka, -ačunovodja, ki sopod- 

pisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

St. 1-1699/1-53 134 
Besedilo: »Soboplesk«, Bled. 
Izbrišeta se Zupan Jože, namest- 

nik upravnika, in Ličen Edvard, ra- 
čunovodja, ter vpiše: 

Cerne Bojan, računovodja, ki so- 
podpisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

St. 1-373/2 139 
.   LO MO Bled, 9. decembra 1953. 
176. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Špe- 
cerija«, Celje. 

Izbriše se Plevnik Franjo, ravna- 
telj, in vpiše: 

• Lamut Zvonko, v. d. ravnatelja, 
ki podpisuje samostojno, v okviru 
zakonitih določb in pravil podjetja. 

MLO  Celje,  11* januarja  1954. 
St. II-178/1-54 * 92 

177. 
Besedilo: Hotel in kavarna »Savi- 

nja«, Celje. 
Izbriše se Befnot Majda in vpiše: 
Mule Marija, računovi>dja, ki so- 

podpisuje vse listine finančnega 
pomena. 

MLO  Celje, 21.  januarja '1954. 
St. II-549/1-54 246 

178. 
Besedilo:-Goriške opekarne, Bilje. 
Vpiše se Pregelj Janko, šef ko- 

merciale, ki bo podpisoval v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu. 

OLO Gorica, 23. januarja 1954. 
Št. II-2-37/2-54 310 

179. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Ribnica na Dol. 
Izbrišejo se Debeljak Anton, Cvar 

Kristina, Mohar Rudolf in Abra- 
hamsberg Ciril ter vpišejo: 

Abrahamsberg Ciril, direktor, Je- 
celj Frančiška, računovodja, Nosan 
Maks, tajnik in Levstik Franc, ko- 
mercialist podjetja. 

Izbrišejo se lesnoindustrijski obra- 
ti: Ortnek, Loški potok, Podpreska, 
Rob pri Vel. Laščah, vse obrtne de- 
lavnice, ter ekonomija Grčarice. 

OLO Kočevje, 5. januarja 1954. 
Št. 3904/2 82 

180. 
Besedilo: KLO gostinski obrat 

Ribnica (s poslovalnicami; Ekono- 
mija, Sodavičarstvo in Delavsko 
uslužbenska restavracija). 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje Ribnica s poslovalnicama: 
Bife Lepovče in Sodavičarstvo. 

Vpiše se Marolt Jože, knjigovodja. 
OLO Kočevje, 10. januarja  1934. 

Št. 20/3-54 152 
181. 

Besedilo: Stolarna in mlin, Dobre- 
polje. 

Besedilo odslej: Stolarna, žaga in 
mlin, Dobrepolje. 

Poslovni predmet: Izdelava sto- 
lov, razrez lesa v lastni režiji in 
storitve prebivalstvu, mletje žita za 
prebivalstvo. 

Št. 2482/3-53 151 
Besedilo: KLO kino Ribnica. 
Besedilo odslej:  Kino Ribnica. 
Vpiše   se   Marolt   Jože,   knjigo- 

vodja. 
St. 2171-54 150 

Besedilo: KLO mesarija, Ribnica. 
Besedilo  odslej:   Mesarija,   Rib- 

nica. 
Vpiše se Marolt Jože, knjigo- 

vodja. 
St. 19/2-54 149 

OLO Kočevje, 14.. januarja  1954. 
182, 

Besedilo: Podjetje za prodajo ži- 
la 1er mlevskih izdelkov »Klas«, 
Kočevje, skrajšano: Trgovsko pod- 
jetje »Klas«, Kočevje. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja žita, mlevskih izdelkov in 
stročnic na veliko, postranska de- 
lavnost: mlin in predelava žita. 

Ustanovitelj: ,OLO Kočevje, od- 
ločba št. 2847/2-53 dne 13. XI. 1953. 

Za podjetje  podpisujejo: 
Hren Vinko, direktor, samostojno, 

v  vseh zadevah; listine finančnega 
pomena    sopodpisuje    računovodja 
Goršič Stane po 47. členu szdgp. 
OLO Kočevje, 21.  januarja 1954. 

$t. 3942/53 225 



Štev.,5 — 11. II. 1954 URADNI LIST Stran 33 

183. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pod 

Joštom«, Kranj-Stražisče. 
Izbriše se Eržen  Vinko in  vpiše: 
Purič  Franc,   honorarni   knjigo- 

vodja, ki sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp. 

Kranj, 28. decembra 1953. 
.St. 8625/2-53 9608 

184. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ze- 

lenica«, Tržič. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje »Zelenica«, Tržič — v likvi- 
daciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: 

Mokorel Jože, predsednik, Moze- 
tič Janko in Zepič Andrej, člana. 

OLO Kranj, 8. januarja 1954. 
St. 8704/2-54 63 

18Ï. 
Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 

stilna »Pod Košuto«, Sv. Ana pri 
Tržiču. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, od- 
dajanje prenočišč, prodaja toplih in 
mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2547 z dne 27. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ankclc Marta, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Kralj Mara, knjigovodja, ki sopod- 
pLujc listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 13. januarja 1954. 
Št. 141/2-54 232 

186. 
Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 

stilna »Pri Gašpcrinu«, Tržič, Blej- 
ska 3. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2549 z dne 27. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Sušnik Francka, upravnik, ki bo 

podpisoval v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Kralj 
Mara, iknjigovodja, ki sopodpisuje 
listino finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

St. 136/2-54 231 
Besedilo: Gostinsko podjetje: Ka- 

varna in gostilna »Zelenica«, Tržič. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan podjetja: LO mestne občine Tr- 
žič, odločba št. 2553 z dne 27. XII. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Plahuta Bojan, v, d. upravnika, 

ki bo podpisal samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; Jež Majda, 'knjigovodja, ki 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj,  14. januarja  1954. 
St. 140/2-54 233 

18?. 
Besedilo: Čevljarska delavnica, 

Šenčur. 
Besedilo odslej; Čevljarska de- 

lavnica, Šenčur — v likvidaciji. 
Podjetje preide z 1. XI. 1953, z 

odločbo obč. LO Šenčur št. 1048/5 
z dne 30. XII. 1933 v likvidacijo. 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Cekne Miha, predsednik, 
Zmrzlikar Franc in llepnik Andrej, 
člana. 

OLO Kranj, 15. januarja 1954. 
St. 70/2 122 

188. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Dom na Jezerskem« — Jezersko. 
Izbriše se Flisar Karel, v. d. rav- 

natelja in vpiše: 
Zbil Henrik, ravnatelj, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil podjetja. 

St. 391/2-54 226 

Besedilo: Trgovsko podjetje za 
Gorenjsko na veliko, »Kokra«, 
Kranj. 

Vpiše se prenos ustanoviteljskih 
pravic od OLO ••••• na LO mest- 
ne občine Kranj. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
debelo in malo r, tekstilnim blagom 
in tekstilno galanterijo, z galante- 
rijo ter pletenim blagom. 

Izbrišejo se poslovalnice Rovta- 
rlca, skladišče II. Kranj — Gorenja 
Sava št. 11, in skladišče III. Trata — 
Skofja Loka. 

Izbriše se Gramatčikov Marija in 
vpiše: 

Kavčič Francka, finančni knjigo- 
vodja,  ki  bo  sopodpisovala  listine 
finančnega   pomena   po  47.   členu 
szdgp., v odsotnosti računovodje. 

St. 329/2-54 228 
Besedilo: Tovarna klobukov, 

Skofja Loka. 
Izbriše se zaradi zaključene li- 

kvidacije >Ekonomija«. 
St. 9705/2-54 227 

OLO Kranj, 19. januarja 1954. 
189. '      . 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
lavnica, Dobova (Dobova - Mihalo- 
vec 60). 

Besedilo odslej: Mizarsko podjetje, 
Dobova. 

Izbriše se Kovačič Jože In vpiše: 
Prcdanlč Peter, knjigovodja, z 

istimi pooblastili, 
OLO Krško, 30. decembra 1953. 

St. 18.101/2 9614 
190. 

Besedilo: Ljudska potrošnja, Bre- 
žice. 

Izbriše se Grobelšek Ivan in vpiše 
Plazar Ivan, računovodja, z isti- 

mi pooblastili. 
OLO Krško, 13. januarja 1954. 

St. 810/1-1954 88 
191. 

Besedilo: Tovarna papirja, karto- 
na in lepenke, Količevo.   . 

Izbriše se Terček Marija, glavni 
računovodja, in vpile: 

Kosmina Dušan, v. d. glav. raču- 
novodje,   ki   sopodpisuje   spise  fi- 
nančnega pomena. 
OLO Ljubljana ok., 9. jan. 1954. 

•-2-št. 27/5-1954 123 
192. 

Besedilo: Papirnica, Količevo (pri 
Domžalah). 

Izbriše se Finžgar Ivan, direktor, 
in vpiše: 

Sonc Ivo, v. d. direktorja, ki pod- 
pisuje za podjetje z istimi poobla- 
stili. 
OLO Ljubljana ok., 14. jan. 1954. 

ÏI-2-27/9-1954 298 
193. 

Besedilo: Državno trgovsko pod- 
jetje, Gornja Radgona. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kovačič Konrad, upravnik, samo- 

stojno v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja; Medved Robert, 
pomočnik upravnika, v odsotnosti 
upravnika, v istem obsegu; Am- 
brožič Majda, knjigovodja, sopod- 
pisuje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLO Ljutomer, 7. januarja 1954. 
Il-št. 6148/1-53 64 

194. 
Besedilo: Restavracija in kavar- 

na »Triglav«, Ljutomer — v likvi- 
daciji. 

Za firmo v likvidaciji podpisuje- 
jo: Kozel Jožef, predsednik, Koro- 
šak Mirko in Senear Jože, člana, po 
dva skupaj. 
OLO Ljutomer, 12. januarja 1954. 

195. 
St. 11-6020/1-53 

jan 
/1-5 94 

Besedilo: »Franc Leskošek«, to- 
varna metalnih konstrukcij, Mari- 
bor. 

Besedilo odslej: »Metalna«, to- 
varna konstrukcij in strojnih na- 
prav, Maribor. 
MLO Maribor, 26. novembra 1953. 

St. Pov 4/202 220 
196. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
vrtnina«, Maribor. 

Izbriše se Mahcrl Jože, glavni ra- 
čunovodja, in vpiše: 

Blatnik Nežika, računovodja pod- 
jetja. 

MLO Maribor, 2. decembra 1953. 
St. Pov 4/206 221 

197. 
Besedilo: Mestne brivnice, Ma- 

ribor. 
Izbriše se Petelinšek Pavla, na- 

mestnik računovodje. 
Vpišeta ee obrata podjetja: Kozme- 

tična delavnica, Maribor, Tyrseva 
4 in Brivsko-frizerska delavnica, 
Kamnica 19. 
MLO Maribor, 10. decembra 1953. 

'   St. Pov 4/213 208 
198. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Lo- 
komotiva« Maribor, Gorkega 29, 

Vpišejo se obrati: Gostilna »Lo- 
komotiva« Maribor, Gorkega 29, go- 
stilna »Pri vojašnici« Maribor, Gor- 
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kega 55 in bife »Lokomotiva« Ma- 
ribor, Cesta zmage 15. 
MLO Maribor, 11. decembra 1953. 

St. Pov 4/214 210 
199. 

Besedilo: Državno gospodarsko 
podjetje »Avtobusni promet«, Ma- 
ribor. 

Izbriše se stranski obrat DUR Ma- 
ribor, Tržaška 4 in Ričl Sarlota kot 
namestnik glavnega računovodje. 

St. Pov 4/216 203 
Bösedilo: Mestno obrtno podjetje 

»Radiocenter« Maribor, Partizan- 
ska 26. 

Vpiše se prodajalna »Radiocen- 
ter«, Maribor, Partizanska 26. 

St. Pov 4/232 183 
MLO Maribor, 12. decembra 1953. 

200. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

prehranbenim blagom »Urana« Ma- 
ribor, Glavni trg 16. 

Izbrišejo se obrati: Glavna za- 
loga kvasa na drobno in debelo, 
Maribor, Cankarjeva ulica; Počit- 
niški dom na Velikem Lošinju in 
Uprava počitniških domov trgovsikih 
podjetij in poverjeništva za trgo- 

4vino in preskrbo, Maribor, Gospo- 
ska 24 in pooblastilo za podpisova- 
nje pri Upravi počitniških domov 
za Ket' Lovra; dalje prodajalna 
VTP, Gosposka 20; prodajalne: št. 
21, Gosposka 3, št. 27, Glavni trg 2, 
št. 35, Meljska cesta 58; Delikatesa, 
Partizanska 23, vse v Mariboru, pro- 
dajalna št. 13, Kamnica 137, TAM- 
Tezno, TAM-Ulica Premrla in TAM, 
Masarykova ulica 5, Maribor. 

Vpišejo se prodajalne: št. 6, Raz- 
vanje 45, št. 8, Vodnikov trg 1, št. 1, 
v obratu TAM-Tezno, št. 3, Masa- 
rykova 5, št. 5, Ulica Premrla, št. 
12, Gosposka 3, št. 20, Gosposka 20, 
št. 17, Glavni trg 2, št. 18, Meljsika 
cesta 58 in št. 15, Partizanska 23, 
vse v Mariboru. 
MLO Maribor, 13. decembra 1953. 

St. Pov 4/233 199 
201. 

Besedilo: Trgovsko podjetje s 
prehranbenim blagom »Gruda« Ma- 
ribor, Rotovški  trg 2. 

Izbrišejo se prodajalne: št. 6, 
Ptujska 1, št. 7, Ruška cesta 71, št. 8, 
Ulica 14. divizije 2, št. 18, Engelso- 
va 69, št. 28, Ob ribniku 1, št. 33. 
Dupleška 34 in št. 38, Ulica 10. ok- 
tobra št. 2. 

Izbriše se Žerjav Mirko, glavni 
računovodja in vpiše: 

Starčevič   Marica,   v.   d.   računo- 
vodje, ki sopodpisuje vse listine po 
47. členu szdgp. 
MLO Maribor, 14. decembra 1953. 

St. Pov 4/217 202 
202. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Tu- 
rist hotel« Maribor, Ulica talcev 1. 

Sedež odslej: Maribor, Sodna  17. 
St. Pov 4/225 181 

Besedilo: Mestno podjetje za pre- 
cizno mthaniko, Maribor, Gosposka 
ul. 27. 

Izbriše se obrat Maribor, Gregor- 
čičeva 14 in vpiše obrat: 

Brusilstvo, Maribor, Glavni trg 6. 
St. Pov 4/229 169 

MLO Maribor, 17. decembra 1953. 
203. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Zamorec« Maribor, Gosposka 30. 

Vpiše se obrat: Bife »Pohorc«, 
Maribor, Smetanova 3 

St. Pov 4/240 177 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

vrtnina«, Maribor, Glavni trg 16. 
Sedež odslej: Maribor, Jurčičeva 8. 
Izbrišeta se prodajalna na Vod- 

nikovem trgu ter cvetličarna v Ma- 
riboru, Gosposka 26 in vpišeta: 
Prodajalna št 16, Maribor, Ptujska 
89, in Prodajalna »Dinja«, Maribor, 
Limbuška 23. 
MLO Maribor, 18. decembra 1953. 

St. Pov 4.241 179 
204. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 
nin« Maribor, Jurčičeva'8. 

Izbriše se Molnar Dora in vpiše: 
Ceh Jožica, računovodja, ki pod- 

pisuje poleg ravnatelja vse listine 
po 47. členu ozdgp. 

Vpišeta se: Prodajalna obutve na 
• drobno »Obutev«, Maribor, Gospo- 
ska 25, in Prodajalna z usnjem, 
čevljarskimi potrebščinami, sedlar- 
skim in jermenarskim blagom in 
vrvarskimi izdelki, Maribor, Koro- 
ška 13. 
MLO Maribor, 22. decembra 1953. 

St. Pov 4/243 207 
205. 

Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 
lavska pekarna« Maribor, Slom- 
škov trg 6. 

Izbriše se obrat in prodajalna v 
Mariboru, Krpanova  19. 
MLO Maribor, 23. decembra 1953. 

St. Pov 4/245 188 
206. 

Besedilo: Mestno podjetje »Ku- 
rivo«, Maribor, Cankarjeva 25. 

Izbrišeta se poslovalnici št. 2, Ma- 
ribor, Ruška 62 in št. 4, Maribor, 
Mladinska 27 ter vpišejo: 

poslovalnice:  št. 2, Maribor, Ru- 
ška 112; št. 4, Maribor, Smetanova 
14 in št. 7, Maribor, Masarykova 15. 

St. Pov 4/248 190 
Besedilo: Pekarsko podjetje"»Cen- 

ter«, Maribor, Grajski trg 6. 
Vpišejo se: obrat in prodajalna, 

Maribor, Ulica 14. divizije, št. 80, 
slaščičarna, Maribor, Grajski trg 6 
in prodajalna slaščic in kruha, Ma- 
ribor, Dvoržakova 4. 

St. Pov 4/250 192 
MLO Maribor, 24. decembra 1953: 

207. 
Besedilo: Industrija kovinskih Iz- 

delkov, Maribor. 
Izbrišeta se obrat Brusilnica in 

popravljalnica nožev Maribor, Glav- 
ni trg 6 in Tovarna kartotek in pi- 
sarniških potrebščin, Maribor, Ko- 
roška 40. 

Et. 4/256 193 

Besedilo: »Vestnik«, informativni 
dnevnik, Maribor. 

Besedilo odslej: »Večer«, Maribor. 
Izbrišeta se Ivnik Branko, v. d. 

odgovornega urednika in Bojan 
Sink, urednik ter vpiše: 

Filipčič Milan, odgovorni urednik, 
ki  podpisuje  samostojno, v okviru 
zakonitih določb in pravil podjetja. 

St. 4/254 218 
MLO Maribor, 28. decembra 1953. 

208. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Maribor. 
Vpišejo se lesno industrijski obra- 

ti podjetja: »Drava«, Maribor, Melj- 
ska 91; Brezno-Podvelka, Podvelka; 
Lovrenc v Lovrencu na Pohorju; 
Ruše z žago Viltuš, Ruše; Ptuj v 
Ptuju; Ljutomer v Ljutomeru; Rad- 
gona v Gor. Radgoni in Nova grad- 
nja lesnoindustrijskega kombinata 
Limbuš v Limbušu. 

Izbriše se Albreht Bori:, sekretar 
in vpiše: 

Cerpes    Rihard,    glavni    knjigo- 
vodja, ki podpisuje v istem obsegu, 
kot glavni  računovodja, v  njegovi 
odsotnosti. 

MLO  Maribor,  7.  januarja   1954. 
St. Pov 4/263 216 

209. 
Besedilo: Mestno urarsko podjetje, 

Maribor. 
IzbrW • se Koren Ivan in vpiše: 
Tipoweiler Ivan, računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Maribor,  13. januarja  1954. 

St. 297/2 217 
210. 

Besedilo: Tovarna lesovine in le- 
penke, Pođvelka. 

Izbriše se glavni računovodja 
Klipštcter Julij in vpiše: 

Pisnik Josip, v. d. računovodje, ki 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szdgp. 

St. 11-8268/1-53 266 

Besedilo: Tovarna dušika, Ruše. 
Izbriše se direktor Greif Martin 

in vpiše novi direktor Stopar Vik- 
tor, ki podpisuje neomejeno po za- 
konitih pooblastilih in pravilih pod- 
jetja. 

St. II-7641/1-53 265 
Besedilo: Tovarna olja, Slovenska 

Bistrica. 
Izbriše se Repniik Otilija in vpiše: 
Jurgec Franc, računovodja, ki so- 

podpisuje listine po 47. členu szdgp. 
St. 11-7761/1-53 261 

OLO Maribor ok.,  14. jan.  1954. 
211. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Jel- 
ka«, Ruše. 

Izbriše se Stefan Rajnolda in 
vpiše: 

Knuplež" Ljubica, računovodja, ki 
podpisuje v okviru zakonitih po- 
oblastil. 

OLO Maribor ok., 19. jan. 1954. 
St. II-329/1-54 263 
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2•.• 
Besedilo: Sladkogorska tovarna 

kartona in papirja, Sladki vrh. 
Vpisal se je Mihurko Roman, ra- 

čunovodja, ki sopodpisuje listine po 
47. členu szdgp. 

OLO Maribor ok., 22. jan. 1954. 
St. II-279/1-54 291 

212. 
Besedilo: Trgovina s poljedelski- 

mi stroji, Murska Sobota. 
Izbriše se Benko Ludvik in vpiše 

pooblaščenec za podpisovanje Iiiršl 
Koloman, direktor podjetja. V nje- 
govi odsotnosti podpisuje Kučan 
Bela, komercialni vodja podjetja. 

OLO Mur. Sobota, 15. jan. 1954. 
St. II/25-610/1-54 97 

213. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje »Sograd«, Mur. Sobota. 
Izbrišejo se Eri Janez, direktor; 

Barbarie Nikolaj, komercialni vodja 
in Kološa Franc, predsednik u. o., 
ter vpišejo: 

Cer Viktor,  direktor, Hujs  Jože, 
komercialni  vodja in  Barbaric Ni- 
kolaj,  uslužbenec,   ki  podpisuje  v 
odsotnosti direktorja. 
OLO Mur. Sobota, 25.  jan.  1954. 

St.  II/25-573/2-54 304 
214. 
, Besedilo:    Mesarija    KLO   Šent- 
jernej. 
. Besedilo odslej:   Mesarija   Šent- 
jernej. 

Izbriše se Bakše Slavko in vpiše: 
Blatnik Slavko, ki podpisuje v fi- 

nančnih zadevah skupaj s knjigo- 
vodjem Novakom Jožetom, v osta- 
lih zadevah pa samostojno. 

OLO Novo mesto, 17. dec. 1953. 
St. •-••/1-53 9551 

215. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Le- 

tovišče grad Bork (Borl-Dolane). 
Izbriše se Bakže Slavko in vpiše: 
Matjašič Martin, računovodja. 
OLO Ptuj, 11. januarja 1954. 

St. II/12-5959/2-53 90 
216. 

Besedilo: Gostilna »Pri Rozikk, 
Ptuj. 

Vpiše se nova poslovalnica Ptuj, 
Sp. Breg št. 1. 

St. H/12-201/2-54 126 
Besedilo: Gostinski obrat »Bra- 

gie«, Ptuj. 
Vpiše so nova poslovalnica »Bra- 

cič« Ptuj, s sedežem v prostorih 
Mestnega kina, Ptuj. 

St. II/12-6830/2-53 127 
Besedilo: »Kruh-pecivo«, Ptuj. 
izbrišeta se, Milošič Ivan in 2ni- 

aanč Silva 1er vpišejo: 
yauda Ivan, upravnik, ki podpi- 

čje samostojno, v obsegu zakoni- 
T TP^'

35
*" 

in pravil podjetja; 
^IJ*. Elizabeta, računovodja, ki so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
nebernak •]0•2> fo podpisuje v od- 
sotnosti _ upravnika, in Znidarič 
auva, ki sopodpisuje v odsotnosti 
računovodje. 

St. II/12-190/2-54 125 
OLO Ptuj, 14. januarja 1954. 

»PRAVNIK« 
glasilo za pravno teorijo in 
prakso je s št. 10-12 iz zad- 
njega četrtletja 1953 izšel za- 
radi tehničnih ovir v tiskarni 
s precejšnjo zamudo in pri- 
naša tole bogato in aktualno 
gradivo: 

Dr. L. Vavpetič: Ob deset- 
letnici prvega zbora sloven- 
skih pravnikov na osvoboje- 
nem ozemlju v dneh 10. in 11. 
X. 1943 — Ahmet Salčić: K 
vprašanju o določitvi raz- 
merja med teorijo države in 
prava in ustavnim pravom — 
Dr. Lev Svctek: Razvoj in re- 
šitev viničarskega vprašanja 
v luči delovnega prava in so- 
cialnega zavarovanja — Dr. 
Leon Vučina: Socialno zava- 
rovanje v modernem prometu 
— Dr. Jože Goričar: Filozof- 
ska in socialoška problema- 
tika v naši teoriji države in 
prava — Dr. L. Vavpetič: 
Dve' opombi k vprašanju, ka- 
ko doseči višjo strokovno in 
moralno raven javnih usluž- 
bencev. 

Tudi med »Zapiski« je 
uvrščenih več aktualnih član- 
kov. V uvodnem delu je ob- 
javljena »Resolucija pete med- 
fakultetnc konference prav- 
nih fakultet«, ki je bila ok- 
tobra 1953 v Skoplju. Majda 
Štrobl je prispevala zelo za- 
nimivo snov »O delu pravne 
fakultete«, prof. Murko se spo- 
minja osemdesetletnice univ. 
prof. dr. Frana Ellcrja. Ru- 
darski strokovnjak dr. ing. 
Anton Homan je prispeval 
aktualen članek »Razvoj prav- 
nih pravil   o   rudar j en jn in 

^ rudarska zakonodaja«, dr. L. 
* Vavpetič pa poroča o »IX. med- 

narodnem kongresu upravnih 
znanosti v Carigradu«. Slede 
informativne rubrike: Obzor- 
nik, Bibliografija in Društve- 
ne vesti. 

Tudi to pot je priložena 
zbirka civilnih, kazenskih in 
upravnih sodnih odločb ter 
odločb Državne arbitraže. 
Zvezku in prilogi odločb so 
dodana pregledna kazala za 
lanski VIII. letnik »Pravnika«, 
ki je napravil viden korak 
dalje v razvoju našega znan- 
stvenega revijalnega tiska. 

»Pravnik« izhaja četrtletno. 
Letna naročnina je 300 din, 
za člane Društva pravnikov 
LRS 200 din. Posamezna šte- 
vilka 75 din. Naroča se pri 
»Uradnem listu LRS«, Ljub- 
ljana, Erjavčeva lia, poštni 
predal 336, tek. račun pri NB 
601-T-157. 

217. 
Besedilo: Delavsko - uslužbenska 

restavracija,  Ptuj   (Lackova   ulica). 
Besedilo odslej: Gostilna in pre- 

nočišče »Beli križ«, Ptuj. 
OLO   Ptuj,   23.   januarja   1954. 

St. 11/12-369/2-54 306 
218. 

Besedilo: Restavracija Vino-Ko- 
per, poslovalnica Slovenj Gradec 

Izbrišeta se Peterka Emerik in 
Herič Sonja ter vpišeta: 

Jakaša Teodor, upravnik restav- 
racije, in Lenič Marija, knjigovod-, 
ja. Upravnik podpisuje samostojno, 
v računskih zadevah pa skupaj s 
knjigovodjem, po zakonitih poobla- 
stilih. 

OLO Slov. Gradec, 16. dec. 1953. 
St. 137/304-53 42 

219. 
Besedilo: Krajevna ekonomija, 

Mežica. 
Izbriše se Kuhar Milka in vpiše: 
Konečnik Ida,    knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec, 30. dec. 1953. 

St. 137/296-53 157 
220. 

Besedilo: DUR kmetijskih delav- 
cev in nameščencev posestva Rad- 
lje ob Dravi. 

Besedilo odslej: DUR kmetijske- 
ga gospodarstva Radlje ob Dravi — 
v likvidaciji. 

Podjetje preide v likvidacijo. 
Izbrišeta se Bračič .Albert in 

Knuplež Stanko ter vpiše likvida- 
cijska komisija: ing. Bosnie Dra- 
gan, Glažer Cilka, Kobal Albert in 
Hefler Baltazar, vsi nameščenci KG 
Radlje. 

St. 137/318 158 
Besedilo: Elektro, Slov Gradec 
Izbriše se Rutar Ivan, računovod- 

ja in vpiše: 
Gradišnik Lenöka, knjigovodja, 

ki bo v odsotnosti računovodje, od- 
slej Kuhar Marte, sopodpisovala v 
finančnih zadevah, po zaikonitih po- 
oblastilih. 

St. 137/317-53 156 
OLO Slov. Gradec 8. jan. 1954. 

220.B 
Besedilo: Krajevna gostilna, Šalek 

— Velenje. 
Besedilo odslej: Krajevna gostil- 

na, šalek — v likvidaciji. 
Vpiše se   likvidacijska   komisija: 

Antlcj   Mirko,   predsednik,   Kolar 
Stanko in Vovk Fanika, člana. 

OLO Šoštanj, 26. oktobra 1953. 
St. 1590/2-53 9224 

221. 
Besedilo: Mestno podjetje »Re- 

mont«, Velenje. 
Besedilo odslej: Mestno podjetje 

»Remont«, Velenje — y likvidacijL 
Izbrišejo se: Črepinšek Alojz, 

Mermolja Klotilda in Kasenik Ra- 
do ter vpiše likvidacijska komisija: 
Antlej .Mirko, knjigovodja, Velenje, 
Drevenšek Anton, gradbeni ing., 
Šoštanj, Mermolja Klotilda, knji- 
govodja, 'Velenje in Krofel Ivan, 
gospodarski referent, Šoštanj. 

OLO Šoštanj, 13. januarja 1954. 
St. 217/2-1954 130 
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Izšla je knjižica 
NAJEMNINE IN VZDK2EVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 

PIJ - DODATEK 
Avtor Ione Klemenčič je 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 [nšni lastniki celoten pregled 
nad vsem pravnim gradivom glede najemnin, 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 pojasuila. V uvodnem delu dodatka daje avtor obširno 
obrazložitev in pojasnila na vso to snov, razčlenjeno na tri ob- 
dobja  pravnega  razvoja. 

Knjižici   je  dodana   tudi najnovejša   uredba   o   upravljanju 
stanovanjskih  poslopij. 

222. 
Besedilo:  Radiocenter, Trbovlje. 
Podjetje je prešlo po odločbi 

LOMU Trbovlje. St. 684/4-53 z dne 
20. XII. 1953 v likvidacijo. Člani 
likvidacijske komisije so: Kočar 
Alojz, Rojîek Martin, Rozman Mira, 
uslužbenci LO MO Trbovlje. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

LO MO Trbovlje, 19. jan. 1954. 
St. 187/1 242 

223. 
'Besedilo: Trgovsko podjetje, Dol 

pri Hrastniku, 
Izbriše se Straus Stane, upravnik 

in vpiše 
Dragar Jože, upravnik, ki bo pod- 

pisoval T okviru zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Št. 463/1-54 292 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Trbovlje-Hrastnik. 
Vpiše se Dolinšek -Drago, računo- 

vodja, ki bo podpisoval v okviru 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja. 

St. 6855/1-53 294 
OLO Trbovlje, 23. januarja 1954. 

Izbrisi 
224. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Bled. 
Ker je bila razglašena za ustano- 

vo ( lamostojnlm finansiranjem. 
LO MO Bled, 10. decembra 1953. 

St. 1-500/9-53 148 
22». 

Besedilo: KLO mehanična delav- 
nica, Stična, v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
•-2-št. 24/838-1953 34 

Besedilo: KLO podjetje mesarija 
Stična, v likvidaciji. 

- Ker je likvidacija končana. 
•-2-št. 24/837-1953 36 

OLO Ljubljana ok., 25. dec. 1953. 
226. 

Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 
je »Mleko« v Mariboru, Partizan» 
eka 51. 

Ker je likvidacija končana. 
•• Maribor, 6. januara 1954. 

St. Pov 4/261 212 

227. 
Besedilo: Krajevna točilnica in 

trafiko, Rogoznica. 
Ker ni začela obratovati. 

OLO Ptuj, 6. januarja 1954. 
St.  ÌI/12-7U8/2-53 70 

228. 
Besedilo: Komunalno podjetje 

vodovod KLO Ljubno. 
Zaradi prenehanja poslovanja pod 

tem naslovom. 
OLO Šoštanj, 13. januarja 1954. 

St.   134/1-54 105 
229. 

Besedilo: Mestno podjetje »Foto- 
Iik«, Trbovlje. 

Zaradi združitve s podjetjem 
»Pleskarstvo in slikarstvo< v novo 
podjetje »Pleskarstvo — foto — re- 
klamservis« v Trbovljah (sklep LO 
MO Trbovlje, št. 1648/1-53 z dne 3. 
VII. 1953). 

St. 2013/1-53 4880 
Besedilo: Mestno podjetje »Sli- 

karstvo in pleskarstvo« v Trbovljah. 
Ker se je preimenovalo v novo 

podjetje »Pleskarstvo •— foto — re- 
klaraservis« v Trbovljah (sklep LO 
MO Trbovlje, št. 1648/1-53 z dne 3. 
VII. 1953). 

St. 2013/1-53 4879 
OLO Trbovlje, 2. septembra  1953. 
230. 

Besedilo: Mestno trgovsko pod- 
jetje »Mestni magazin«, Zagorje, 

Zaradi reorganizacije. 
OLO Trbovlje, 21. januarja 1954. 

St. 472/1-54 293 

in Stopajnik Štefka, vsi v vseh za- 
devah skupaj. 
OLO Slov. Gradec, 14. jan. 1954. 

St. 137/320 160 

Spremembe 
232. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Brežice. 

Dopolnijo se naloge ustanove in 
se odslej glasijo: Pogozdovanje, go- 
jitev, varstvo, urejanje, izkorišča- 
nje gozdov ter prodaja na debelo 
in drobno tehničnega, okroglega, te- 
sanega, rezanega lesa in kuriva. 

OLO Krško, 13. januarja 1954. 
St.  813/1 89 

233. 
Besedilo: Kmetijska šola Grm, 

Novo mesto. 
Skedelj Silva, glavni računovod- 

ja, '.i je podpisovala doslej pod tem 
imenom, bo podpisovala odslej pod 
imenom Lovko Silva. 

OLO Novo mesto, 13. jan. 1934. 
St. 341/1-54 98 

234. 
Besedilo: Gospodarska ustanova 

»Komunalne storitve«, Slovenj 
Gradec. 

Izbriše se remontni odsek, ker 
postane samostojno gradbeno pod- 
jetje. 

Izbrišeta se Verčuik Stefan, Pruš 
Miro in vpišeta: 

Dolenc Jožef, ravnatelj, in Mihe- 
lič, Alojz, nameščenec, ki podpisu- 
jeta v vseh zadevah skupaj in po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Slov. Gradec, 25. jan. 1954. 

St, 268/1-54 344 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpiel 
231. 

Besedilo: »Kino«, Črna pri Preva- 
ljah. 

Podjetje se vpiše kot ustanova e 
samostojnim finansiranjem. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Sešel Tone, upravnik, Puhan 

Franc, nameščenec Rudnika Mežica 

Okrožna   eodl9£s   r-lglaSaJo» 

Vpisi 
57. 

Besedilo: »Tovarna močnih krmil«, 
Ljubljana. 

Na seji upravnega odbora Glav- 
ne zadružne zveze LRS v Ljubljani 
dne 3. XII. 1953 je bilo podjetje 
ustanovljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
močnih krmil, mineralnih, vitamin- 
skih in antibiotičnih preparatov 1er 
veterinarskih sredstev In prodaja 
vseh navedenih izdelkov na debelo 
in na drobno. Nabava vseh kmetij- 
skih pridelkov kot koruze, indu- 
strijskih semen, odpadkov žitaric, 
odpadkov in stranskih proizvodov 
prehranbene, mlinske in kmetijske 
proizvodnje, proizvodov kemične in 
farmacevtske industrije. Podjetje 
bo Izdelke in surovine po potrebi 
izvažalo oziroma uvažalo. 

Za podjetje podpisujejo: 
Potočar Franc, direktor, Ljublja- 

na, Dravska 1; v odsotnosti ga na- 
domešča in zanj podpisuje pomočnik 
direktorja Czerny Albert, Ljublja- 
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na, Janševa ul. 9a. V zadevah fi- 
nančnega pomena sopodpisuje šef 
komercialnega sektorja, Gradišnik 
Bogomir, Ljubljana, Tržaška 14a, v 
njegovi odsotnosti ga nadomešča in 
zanj podpisuje knjigovodja Požar 
Boris, Ljubljana, Kogejeva 8. 

Ljubljana, 26. januarja 1954. 
Zt2/54-Zadr VIII 116/1       555 

Spremembe 
58. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
Ljubljana okolica »Boštanj« v Bo- 
štanju pri Grosuplju. 

Izbriše se Zrnec Pepca in vpiše 
Volhar Marija, računovodja, Ljub- 

ljana, Šaranovičeva 21. 
Ljubljana,   14.  januarja  1954. 

Zadr VIII 102/2 268 
59. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j-» Ho tinja vas. 

Vpiše se sopodpisovalec za zadru- 
go: 'Vodušek Julija, knjigovodja, 
KZ Hotinja vas. 

Vpiše se zadružni obrat: Zadruž- 
na gostilna v Orehovi vasi 16. 

Maribor, 18. januarja 1954. 
Zadr III 108 294 

60. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »v likvidaciji« v 
2g. Kungoti. 

Vpiše se pooblaščenec za podpi- 
sovanje: Medved Justina, knjigo- 
vodja v Zg. Kungoti. 

Maribor, 22. januarja 1954. 
Zadr II 120 437 

61. , 
Besedilo: Agroservis - Ljubljana, 

ohrat Murska Sobota. 
Izbriše se Berač Rudolf in vpiše 

novi podpisovalec za podjetje: 
Skraban Evgen, mojster-upravnik 

pbrata »Agroservis« v Murski So- 
boti. 

Maribor, 25.  januarja  1954. 
Zadr IV 23-5 453 

62. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

it Hoče. 
Vpišejo se sopodpisovalci za za- 

drugo: 
Sel Jože, kmet, Bohova, Bezjak 

Bogomir, računovodja zadruge, Ho- 
če in Kovač Jernej, upokojenec, 
^P- Hoče. 

Jože, kmet, Spičnrk, Vdovč Peter, 
kmeöki sin, Plač, Kren Ivan, kmet, 
Plač, Kovačič Gabriel, kmečki sin, 
Podigrac, Brus Franc, kmet, Cirin- 
ga, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska     komisija:     kakor 
doslej, s pristavkom » v likvidaciju. 

Zadr V 29-15 532 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Svečina.   • 

Vpišejo se sopodpisovalci za za- 
drugo: 

Visočnik Hinko, uslužbenec, Plač, 
Poštajner Marija, uslužbenka. KZ, 
Spičnik, Elšnik Ivan, kmet. Slatina, 
Hauptman Alfonz, miz. mojster, 
Slatinski dol. 

63. 

Vpiše se obrat: »Zadružni dom«, 
Svečina—Plač št. 43 s sedežem v 
Svečini. 

Zadr V 29-16 531 
Maribor, 27. januarja  1934. 

64. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Daki«, Karlovica. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 10. 

II. 1955 se izbrišejo Oblak Jože, Ma- 
rolt Angela, Zakrajšek Ivana in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Žužek Anton, Borovec 4, Tomšič 
Milan, Stope 2, Marolt Marija, Pod- 
žaga 10. 

Novo mesto,  16.  januarja  1954. 
Zadr IV 97/3 249 

Maribor, 26. januarja  1954. 
Zadr II  110 530 

Besedilo: K>netijska obdelovalna 
zadruga, Svečina. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Maribor okolica, št. II/ 
??97/l z dne 23. XI. 1953 v likvida- 
cijo. 

Likvidatorji so: Ajdišek Silvo, 
Uslužbenec,   Svečina,   boštarič   Mir- 

°i knjigovodja, Maribor, ing. No- 
vak Milan, kmet. tehnik, Slatinski 
"°1. Hauptman Alfonz, mizarski 
Mojster,   Slatinski    dol,   Repolusk 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in posameznike opozarjamo na dve pomembni knjigi, ki jih 
ima naša založba v tisku, in sicer: 

krajev, naseSiJ in xaselEsov 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 bn 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.    t 

Uvod v kmetiisivo 
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 
aaravno, 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 žjta 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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65. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Rob na Dolenjskem. 

Na zboru 22. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova zadružna pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Član- 
ski delež znaša od 250 do 1000 din. 
Višina deleža se določi po mate- 
rialni zmožnosti člana. Vsak član 
jamči za obveznosti zadruge z 20- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Peterlin Stefan, Zgonc 
Rajiko, Zakrajšek Anton, Adamič 
Albin in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Rupar Jože, kmet, Krvava peč 10, 
Gorjup Aflton, delavec, Rob 12, 
Hočevar Pavla, gospodinja, Knej 2, 
Peterim Ludvik, delavec, Dolščaki 
it. 2. 

Novo mesto, 18. januarja 1954. 

Zadr IV 91/6 248 

Razglasi sodišč 

Oklic o skrbnikih in razpravah 
G 123/52-10 829 

Čizmazija Ana, posestnica v Tur- 
nišču, je vložila proti Baderju Pav- 
lu, posestniku v Čakovcu in Nau- 
man Gabrijelu, sedaj neznanega 
bivališča nekje na Madžarskem, 
tožbo zaradi izstavitve zemljiško- 
knjižne listine, na podlagi katere se 
naj pri pok. Baderju Emanuelu 
lastni polovici nepremičnine, vi. št. 
k. o. Turnišče vknjiži lastninska 
pravica za tožiteljico. Skrbnik je 
Zver Stefan, posestnik v Turnišču 
it. 126. Ustna razprava bo 25. II. 1954 
ob 9. uri pri tukajšnjem sodišču, 
soba št. 22. 

G 123/52-107 
Ritlop Ivan, poljedelec, Crensov- 

ci 114, je vložil proti Hozjanu Ve- 
roni roj. Gerebic, bivajoči nekje v 
Franciji, Jerebic Tereziji, bivajoči 
nekje v Srbiji, Stačko Agati roj. 
Ritlop, bivajoči nekje v CSR, Rit- 
lopu Štefanu, neznanega bivališča, 
kot otrokom in dedičem 9. IV. 1950 
umrlega Hoziana Ivana, poljedelca 
v Gudurici, Cankarjeva 19, in osta- 
lim • dedičem tožbo na izstavitev 
zemljiškoknjižne listine za vknjižbo 
lastninske pravice za tožitelje pri 
Hozjanu Ivanu lastnih zemljiščih, 
vi. št. 1102 k. o. Črensovci in 1522 
k. o. Polana. Ker so imenovani štirje 
toženci neznanega bivališča jim je 
postavljen skrbnik Kustec Matija, 
Črensovci 94. Obravnava bo 23. II. 
1954 ob 9. uri pri tuk. sodišču, soba 
št. 22. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, 
dne 6. februarja 1954, 

St. 646/53 653 
Objava 

Dr. Avguštin Gerden je z dnem 
1. februarja 1954 vpisan v Odvetni- 
ško zbornico v Ljubljani kot odvet- 
nik s sedežem pisarne v Ljubljani. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

830 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na] v danem roko priglasijo. terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij    v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 2/54 512 

Gospodarsko podjetje »Kamno- 
lome, Zgornja Bistrica je z odločbo 
LO MO Slovenska Bistrica, štev. 
96/1-53 z dne 10. I. 1953 prešlo v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 9 275 

7 odločbo OLO Maribor okolica 
z dne 28. XI. 1933 ter sklepom 
Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. 
Zadr.  V  69 z  dne  18.  XII.  1953  je 
Srešla Kmetijska delovna zadruga 

x>če z 31. XII. 1953 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: do 15. februarja 
1954. 

Likvidacijska komisija 
570 

Krajevno    podjetje    »Čevljarska 
delavnicac Leskovec pri Krškem je 
prešlo   v   likvidacijo.   Priglasitveni 
rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Adini MLloim Halim, Dravograd, 
roj. 23. III. 1925, osebno izkaznico, 
reg. št. 19155, ser. št. 0280465, izdano 
23. I. 1951. 514 

Artič Jožefa, Pekre 9_J. pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
14057, ser. št. 0581512.   . 615 

Baje Anton, Ljubljana, pomoč- 
niško spričevalo tesarske stroke, 
izdano v Ljubljani 1. 1948/49.     662 

Blas Helena, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 105714/53, ser. št. 
F-0480024. 595 

Blaznik Janez, Pivka, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 21290, ser. št. F- 
0631600, izdano oJ OLO Postojna, in 
partijsko knjižico št. 675307.      i>84 

Boben Sonja, Ljubljana, Sibeniška 
ulica, osebno izkaznico, reg. štev. 
82563, ser. št. F-0204873. 696 

Bobnar Tomaž, Zagorje, okraj 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št. 
13379, ser. št. 0237689. 627 

Bolha Albert, Ljubljana, Kodro- 
va 27, osebno izkaznico, reg. štev. 
98179/51, ser. št. F-012489. 596 

Bolha Julijana, Ljubljana, Ko- 
drova 27, osebno izkaznico, reg. št. 
52031/51, ser. št. F-0074341. 597 

Bombek Terezija, Maribor, Melj- 
ska 33, osebno izkaznico, reg. štev. 
25687, ser. št. 0021415. 620 

Božič Livija, Bača pri Modreju, 
p. Most na Soči, osebno izkaznico, 
reg. št. 8837, ser. št. G-0261547.     6S9 

Bračič Vinko, Partinje pri Jurju 
v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 12815, ser. št. 0162358. 610 

Bratušek Terezija, zdaj poročena 
Sitar, Ptuj, osebno izkaznico, reg. 
št. 4522, ser. št. 0246855. 420 

Brejc Katarina, Planina 19, p. 
Cerkno, osebno izkaznico, reg. št. 
0538671, izdano v Idriji. 647 

Bremec Jožef, Sp. Lokavec 31, p. 
Cepovan, knjižico 100 °/o vojaškega      J 
vojnega   invalida   za 75 % znižano 
vožnjo. 462 

Brenk Franc, Sutna 44, p. Zabni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 39952, 
in izkaznico za kolo »Witler« št. 
350622. 393 

Brodnjak Franc, Hajdoše 60, p. 
Hajdina, osebno izkaznico, reg. št. 
3556, ser. št. 0245869. 639 

Cepuder-Kucler Mira, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 96743, ser. 
št. F-0119033. . 648 

Cerar Ana, por. Sarlah, Ljublja- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 44845/ 
51, ser. št. F-OJ66855. 663 

Cesar Ana, Metlika 2, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 3461, ser. štev. 
0486771. 237 

Dimic Franc, Križ, p. Komenda, 
osebno izkaznico, reg. št. 970/50, ser. 
št. 0447280. 664 

Ferlič Ivan, Ranca pri Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 24981, ser. 
št. 0164200. 611 

Gerlić Marija, Maribor, Belačeva 
4, osebno izkaznico, reg. št. 29103, 
ser. St. 0022262. 619 

Golubič Jožefa, roj. Kolar, Ormož, 
Ptujska 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 21535, ser. št. F-0264643. 297 

»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 vsenino 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, Zupančičeva ulica 3, 
soba 10. 
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Goinboc Ema, Maribor, Metelko- 
va 36, osebno izkaznico, reg. štev. 
13708, ser. št. 20392. 625 

Grobelšek Jože, Sveča 41, p. Maj- 
špcrk, osebno izkaznico, reg. štev. 
41592, ser. št. 0285829. 239 

Honec Marjan, Maribor, Studen- 
ci, Kalohova 13, osebno izkaznico, 
reg. št. 11149, ser. št. 0005931. 614 

Hoteš Viktor, Brezovica 25, p. Ma- 
terija, osebno izkaznico št. JR 
17891, izdano v Sežani. 676 

Hrib Marjan, Podraga 6, p. Pod- 
nanos, osebno izkaznico, reg. štev. 
26181, izcrhno v Gorici. 649 

Hribernik   ing.   Engelbert,   Ljub- 
ljana, potni list št. 015463, izdan od 
MINOT LRS 25. IV. 1951, z veljav- 
nostjo do 30. VI. 1951. 685 

Jan   Anton,   Ljubljana,   Karlov- 
ška 15, spričevalo III. letnika obrt- 
ne šole v Ljubljani, izd. 1. 1950. 628 

Jerančič Ivan, Goče 23, p. Vipava, 
osebno izikaznico, reg. št. 25525, ser. 
št. 0310757.                                      679 

Jernejčič  Ivan,  Ljubljana,   Belo- 
kranjska 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 89928-51, ser. št. F-0112238, izdano 
v Ljubljani. 686 

Juhnar Alojz, Zabovci 54, p. Mar- 
kovci, osebno izikaznico, reg. štev. 
6991, ser. št. 0249302. 240 

Kastolic "Franc, Ljubljana, Kavči- 
čeva 57, osebno izkaznico, reg. št. 
20054-50, ser. št. 0042364, in sindikal- 
no   izkaznico   št.   57647,   izdano   v 
Ljubljani. 629 

Knez Terezija, Maribor, Studen- 
ci,  Robičeva 8,    osebno   izkaznico, 
reg. št. 21980, ser. št. 0572438, in sin- 
dikalno knjižico sindikata  MTP  v 
Mariboru. 626 

Koren Herman, Ljubljana, Trnov- 
ski   pristan   12,   osebno   izkaznico, 
rog. Št. 15424, ser. št. F-0625734, iz- 
dano v Postojni.                            598 

Košele Marija, Novo mesto, For- 
sterjeva 9, osebno izkaznico, reg. št. 
11431, ser. št. 03257,31. 634 

Kovač Franc, Pođvine 4, Zagorje 
o. S.,  osebno  izkaznico,   reg.  štev. 
16940,   ser.   št.   0395259,   izdano   v 
Krškem. 656 

Kovač Milan, Lukovica 24, p. Bre- 
zovica,  osebno izkaznico  reg. štev. 
25596. 665 

Krajne Frančiška, Jesenice, Blej- 
ska cesta 68, Gor., prej Planica št. 
30»   Cerkno,   invalidsko   izplačilno 
knjižico št. 66083, likvid. list 1594/st. 
izdano od Invalidske uprave v Ljub- 
ljani. 604 

Kralj Franc, Begunje 107 na Gor., 
osebno izkaznico, reg. št. 5301, ser. 
st. G-0384721, orožni list za lovsko 
puško št. 146, izdano v Radovljici, 
sindikalno knjižico, izdano v Tovar- 
ni verig, Lesce, planinsko izkaznico, 
izdano od   planinskega   društva v 
Radovljici in izkaznico ZBNOV, iz- 
dano v Radovljici.                         226 

Kraljic Jože, Išika Loka 25, oseb- 
J?o izkaznico, reg. št. 96677/51, ser. 
st. F-0118987. izd. v Ljubljani.     697 

Kunstelj Ivan, roj. 2. VIL 1907 v 
Essenu, Nemčija, zdaj v Trbovljah, 

Hobkrautova 31, osebno izkaznico, 
reg. št. 6531, ser. št. 0719841.        440 

Kutnar Viljem, Kudeljeva—Vi- 
škovci, Djakovo, Hrvatska, osebno 
izkaznico, reg. št. 12702, ser. štev. 
0189012, izdano v Kranju, potrdilo 
o stalni vojaški nesposobnosti, izda- 
no od superkomisije JLA v Zagre- 
bu, potrdilo o državljanstvu FLRJ, 
izdano v Mariboru, rojstni list, iz- 
dan v Kerlcradu, Nizozemska, in 
krstni list, izdan v Blyerbeìde, Ni- 
zozemska. 64 

Kužniik Henrik, Videm-Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 31613, ser. 
št. 6049923. 559 

Lah Anton, Verd 47, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
18075, ser. št. F-0155117, izdano od 
TNZ Ljubljana okolica, o vozniškem 

KAZALO 

k »Uradnemu listu LRS« za 

leto 1953 smo razposlali vsem 

tistim naročnikom, ki so do 

kraja 1953. leta v redu porav- 

nali naročnino. 

Uprava 

dovoljenju poklicne kategorije »Bc, 
št. 812 in režijski mesečni karti za 
smer Ljubljana Vrbnika, ker so se 
listine našle. 630 

Lukovnjak Anton, Rodmošci 3, 
p. Ivanjci, Ljutomer, osebno izJcaz- 
nioo, reg. št. 19308, ser. št. 00881370, 
izdano v Gornji Radgoni. 631 

Lužovec Ivan, MGP Jesenice, Pre- 
šernova 2, osebno izkaznico, reg. št. 
42543, ser. št. 45582, izdano vMarj- 
boru. 6•8 

Majcen Marta, Maribor, Pobrcžje, 
Murnikova 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 11797, ser. št. 6448. , 623 

Malic Ladislav, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 89352/51, ser. 
št. F-0111662, in sindikalno izkazni- 
co, izdano v Ljubljani. 666 

Megušar Jože, Dolenja vas 11, p. 
Solca n. Skofjo Loko, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 38379. 671 

Mikolič Jožef, Cermožiše 54, p. 
Zetale, osebno izkaznico, reg. štev. 
33775. 659 

Miknlič Rado, Ljubljana, spriče- 
valo o dovršenem izpitu strojno 
ključavničarske stroke, izdano 9. V. 
1950 v Ljubljani. 632 

Muršec Neža, Sobetinci 23, p. Mc- 
škajnei, osebno izkaznico, reg. št. 
27863, ser. Št. 0271173. 467 

Muzik Milena, Dobrepolje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24084/50, ser. 
št. 0046334, izdano v Ljubljani.     599 

Nadižar Ignac, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 9981, ser. štev. 
0186291, 667 

Novak Ivan, Maribor, Studenci, 
Heroja Serceria 1, izpitno spriče- 
valo Želez, industrijske šole v Ma- 
riboru z dne 28. VI. 1953, štev. 
16-226. 621 

Oblajk Frančiška, Ljubljana, Ki- 
dričeva 3, osebno izkaznico, reg. št. 
84177/52, ser. št. F-0106487, izdano 
v Ljubljani. 600 

Papež Leopold, Maribor, Komen- 
skega 9a, osebno izkaznico, reg. št 
6447, ser. št. 0028757, izdano v Ljub- 
ljani. 618 

Pečnik Franc, Sv. Duh 13, p. Dra- 
vograd, osebno izkaznico, reg. štev. 
16903, ser. št. 0278213. 591 

Petrin Ivan, Brezje 22, p. Mozir- 
je, osebno izkaznico, reg. št. 9976, 
ser. št. F-0433286. 520 

Pezdirnik Julij, Dovje 63, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2474, ser. štev. 
0299284. 538 

Pirjevec Ivan, Sežana 26, osebno 
izkaznico, reg. štev. 7934, ser. štev. 
0208644. 300 

Pirtovšek Ladislav, Cečevje 2, p. 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 9543, ser. štev. 
0274253. 592 

Plevčak Rozalija, Maribor, Melje, 
Heroja Jevtiča 2, osebno izikaznico, 
reg. št. 26202, ser. št. 0026910.      624 

P^čtkar Maks, LIP Postojna, Pot 
na Sovič 11, osebno izkaznico, reg. 
št. 18876, ser. št. F-0629186. 279 

Pogačnik Franc, Sr. Bitnje 44, p. 
Zabnica, osebno izkaznico, reg. št. 
18096, ser. št. F-0219706. 425 

Poiianec Ivan, Studenec 25, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 47266, ser. št. 
F-0069576, izdano v Ljubljani.     650 

Požgaj Melanija, Središče 18 ob 
Dravi, osebno izkaznico, reg. štev. 
18773, ser. št. F-0280783. 302 

Prigl Metod, Predava 3, p. Pod- 
gorci, osebno izkaznico, reg. štev. 
17102, izdano v Ptuju. 396 

Pristov Peter, Mev&uŠ 26, p. Gorje 
pri Bledu, osebno izkaznico, reg. št. 
19360, ser. št. 08100270. 521 

Proj Stefan, Ljubljana, Celovška 
275, vozniško dovoljenje kategorija 
>B«, št. 343, izdano v Ljubljani. 601 

Prvanovič Radislav-Miljaj Zalog 
41, osebno izkaznico, reg. št. 56690- 
51, ser. št. F-0079000, izdano v Ljub- 
ljani. 651 

Račič Martin, roj. 20. IX. 1922, 
Vihre, p. Cerldje ob Krki, orožni 
list reg. štev. 516, izdan v KrSkem 
25. I. 1951, veljaven do 31. XII. 
1953. 660 

Rajh Stanko, Dobravščak 6a, p. 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 17742, ser. št. S-0242055. 522 

Rant Franc, Ljubljana, Hrenova 
17, osebno izkaznico, reg. št. 70915/ 
51, ser. št. F-0093225. 698 

Remškar Albin, Brezovica, osebno 
izkaznico, reg. štev. 18781, ser. Štev. 
F-0141091, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 687 

Rihter Franc. Tirosek 76, osebno 
izkaznico, reg. štev. 13814, ser. štev. 
F-0437125. 397 
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Rojs Genovefa, Brengova 6, p. 
Cerkvenjak v Slov. gor., osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14257, izdano v Rad- 
goni. 426 

Rotar Kristina, Jesenice, Mann- 
kova 7 (blok IV), osebno izkaznico, 
reg. št. 7045, ser. Št. 551755, izdano 
na Jesenicah (Gor.). 683 

Rudolf Ivanka, Trbonje, Danijel 
27, p. Vuzenica, osebno izkaznico, 
reg. št. 13810, ser. št. 0366520. 6 

Rutnik Vincenc, Sv. Primož nad 
Muto 53, osebno izkaznico, reg. št. 
17422, ser. št. 0278732. 713 

Satler Anica, Maribor, Kneza Koc- 
lja 23, osebno izkaznico, reg. štev. 
28063, ser. št. 0050373, izdano v Ljub- 
ljani. 612 

Scagneti France, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 46604/51, ser. 
št. F-0068914. 668 

Sobočan Margareta, Beltinci 77, 
osebno izkaznico, reg. št. 1056, ser. 
št. 0082766. 661 

Sršen Jože, Stojanski vrh 17, p. 
Cerklje ob Krki, osebno izkaznico, 
reg. št. 28373, ser. št. 0406683, izdano 
T Krškem. 280 

Stare ing. Milko, Železarna Store 
pri Celju, potrdilo št. 60/76 o depo- 
niranem znesku 4.300 din pri oddel- 
ku carinarnice na železniški postaji 
T Sežani. 561 

Strmčnik Jožef, rudniški delavec, 
Mežica, osebno izkaznico, reg. št. 
5896, ser. št. 0270606. 137 

Škafar Ivan, Odranci 286, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. št. 17562, 
izdano v Lendavi.. 715 

Sneler Mirko, Trbovlje, Trg 
svobode 29, osebno izkaznico, štev. 
11942. 400 

Stängel "Karel, Senožeče 110, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2051, ser. št. 
612361, izdano v Postojni. 5636 

' Tepina Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 95756/51, ser. št. 
F-0118066. 633 

Terglav Helena, Paška vas 3, 
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, 
reg. št. 9572, ser. št. 0432882.       242 

Teršelič Marija, Dol. Skopice 30, 
p. Krška vas, osebno izkaznico, reg. 
št. 28552, ser. št. F-0406862. 645 

Tome Marija, Kresnice, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 9334, izdano od 
OLO Ljubljana  okolica. 652 

Tratnik Terezija, Sp. Radvanje 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 26851, ser. št. 0027550. 617 

Troha Frančiška, Planina 28, 
Cerkno, osebno izkaznico, reg. št. 
9971, ser. št. F:0538581. 636 

Trojar Franc, Ljubljana, Streliška 
24, osebno izkaznico, reg. št. 57763/51, 
ser. št. F-0080073. 669 

Uprava PGD Slovenj Gradec, 
prometno knjižico gasilskega avto- 
mobila Betdford, reg. št. 5028, in- 
terna št. OX2326. 391 

Urek Blanka, Ljubljana, univer- 
zitetno izkaznico, izdano od Uni- 
Terze v Ljubljani. 699 

Vesel Bogdan, Ložec 3, p. Osilni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 18984, 
ser.  št.  M-0901255. 700 

Vidic Milka, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 19069, ser. štev. 
F-0311579, izdano v Novem me- 
stu. 688 

Vidmar Marija, Cesta 299, p. Do- 
brovlje, osebno izkaznico št. 15890 
in osebno izkaznico št. 16623 na ime 
Vidmar Roža, izdano 1951. 563 

Vidovič Rozalija, Maribor, Prista- 
niška 13, sindikalno knjižico sin- 
dikata Predilnica in tlaknica v Ma- 
riboru. 622 

Vrabl Antonija, Rogoznica 11 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
4064, ser. št. 0246377. 646 

Vrečko dr. Franjo, Ljubljana, Čo- 
pova 54, osebno izkaznico, reg. st. 
13518/51, ser. št. F-0035828. 670 

Vrhovnik Ivan, Dravograd 30, 
zdaj Dravograd 163, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 23014, ser. št. 0284324. 229 

Weis Franc, Gorenja vas 40, p. 
Smarjeta, osebno izkaznico, reg. št. 
27284, ser. št. 0315584. 655 

Založnik Cecilija, Tolsti vrh 58, 
Slov. Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 27672, ser. št. 0362982. 594 

Zorko Silva, Maribor, Studenci, 
Kalohova 13, osebno izkaznico, reg. 
št. 28465, ser. št. 40157. 613 

Zorman 'Vinko, Jesenice, Obrtni- 
ška 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
4825, ser. št. 343535. 444 

Žižek Rudolf, Krško 25,«p. Videm- 
Krško 1, izkaznico vojnega inva- 
lida za 75% popust vožnje na že- 
leznici, št. 95793. 541 

Zunko Franc, Sp. Kungota 62 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
34530, ser. št. G-0197611. 616 
^ Zver Jožef, Brezovica 50, p. Čren- 
šovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
22178, ser. št. G-0246488. 577 

@ dozorilo! 
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 

Dr.  Alojz  Finžgar: 
CIVILNO  PRAVO. STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Alojzij Kinžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
L DEL,- PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

bilverij Pakiž: 

PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 
Dr. Jože Pokom: 

UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 
Dr. Viktor Korošec: 

OČRT RIMSKEGA PRAVA •. DEL (160 strani) Cena 39Q din 
Dr. Jožv. Goričar: 

. UX9P,.Y DRUŽBENE VEDE I. 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. Erjavčeva 
11/a in v vseh knjigarnah 

Izda}«  »Uradni Ust LBS« — Direktor In odgovorni  urednik:  dr.  Rasrtko Močnik — Tiska tiskarna  »Toneta  Tomšiča« 
v LJubljani 
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ki opravljajo svoje delo po naročilu predsednika ozi- 
roma  zapisnikarja  zbora, odbora  ali  komisije. 

177. člen 

Arhiv zbora je sestavni del skupščinskega arhiva. 
Clan  zbora  ima pravico  uporabljati skupščinski 

arhiv. 

XII. KONČNE DOLOČBE 

178. člen 

Republiški zbor ima svoj pečat z grbom Ljud- 
ske republike Slovenije. Okrog grba je besedilo: >Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije — Repu- 
bliški zbor.« 

Pečat hrani zapisnikar zbora, ki ga za to določi 
predsednik zbora. 

179. člen 

Kjer je po poslovniku potreben predlog določe- 
nega števila poslancev, je tak predlog pravilno podan 
tudi, če ga da en sam poslanec, ki ga takoj podpre 
manjkajoče  število drugih poslancev. 

180. člen 

Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki 
velja za sprejemanje odlokov zbora, s tem, da pred- 
log spremembe najprej obravnava posebna enajst- 
članska komisija, ki jo izvoli zbor, razen če zbor 
sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam. 

181. člen 

Ta poslovnik velja takoj. 
Objavi se v >Uradnem listu LRS*. 

St. R 31/1-54 
Ljubljana, dne  21. januarja  1954. 

Republiški zbor Ljudske skupščine LRS 

Predsednik: • 
Vlado Majhen I. r. 

19. 

Na podlagi 49. člpna ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Ljudske republike Slovenije je Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS na svoji seji, dne 21. januar- 
ja 1954 sprejel: 

POSLOVNIK 
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Zbor proizvajalcev stalno zaseda vso dobo, za 

katero je bila izvoljeim Ljudska skupščina. 
Zbor proizvajalcev dela na sejah zbora in na 

Seiah stalnih in drugih odborov in komisij. 
Zbor proizvajalcev ima letni odmor v poletnih 

Mesecih. Letni odmor traja največ tri mesece. 

2. člen 
Zbor proizvajalcev dela na svojih sejah, ločeno od 

sej Republiškega zbora, razen v primerih, za katere 

je po poslovniku Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije določeno, da se sestane in dela z Republiškim 
zborom na skupnih sejah. 

3. člen 
Zbor proizvajalcev lahko v mejah z zakonom do- 

ločenih pravic izdaja odloke za delo gospodarskih 
organizacij, državnih organov in samoupravnih za- 
vodov. 

4. člen 
Zbor proizvajalcev dela po določbah tega po- 

slovnika. 
Odbori in komisije Zbora proizvajalcev delajo po 

določbah poslovnikov, ki jih sprejmejo sami, potrdi 
pa Zbor proizvajalcev. 

5. člen 
Zbor proizvajalcev zaseda v Ljubljani. 

II. PRVI SESTANEK IN VERIFIKACIJA MANDATOV 

6. člen 
Prvi  sestanek novega Zbora proizvajalcev  skliče 

prejšnji predsednik Ljudske skupščine LRS. 
,    Prvi sestanek  začne  po letih najstarejši  navzoči 

poslanec   in   ga   vodi   do   izvolitve   verifikacijskega 
odbora. 

Zapisnik na prvem sestanku vodi zapisnikar, ki 
ga  izvolijo  poslanci' izmed sebe. 

7. člen 
Poslanci Zbora proizvajalcev najprej oddajo zapis- 

nikarju poslanska potrdila o izvolitvi. 
Zbor proizvajalcev izvoli nato na predlog naj- 

manj desetih poslancev izmed sebe verifikacijski od- 
bor, ki ima devet članov. Volitve se opravijo tako kot 
volitve drugih odborov Zbora proizvajalcev. 

Po izvolitvi verifikacijskega odbora se konča prva 
seja prvega sestanka. 

8. člen 
Takoj po izvolitvi se sestane4 verifikacijski odbor 

in si izvoli predsednika in tajnika. 
Verifikacijski odbor pregleda poslanska potrdila o 

izvolitvi, volilne spise ter pritožbe, ugovore in opo- 
zorila, ki se tičejo volilnega postopka.' 

Na podlagi tega materiala napravi verifikacijski 
odbor poročilo za zbor in določi poročevalca. 

Poročilo verifikacijskega odbora se razmnoži in 
dostavi vsem poslancem. 

Predsednik verifikacijskega odbora skliče drugo 
sejo prvega sestanka zbora zaradi obravnavanja po- 
ročila  verifikacijskega  odbora  in  odločanja o  njem. 

9. člen 
Drugo sejo prvega sestanka začne predsednik veri- 

fikacijskega odbora in jo vodi do izvolitve predsed- 
nika, podpredsednika in zapisnikarjev zbora. 

10. Men 
Ko poročevalec prebere poročilo verifikacijskega 

odbora, se poročilo obravnava in nato o njem glasuje. 
Zbor odloči, da se izvolitev poslanca potrdi ali 

razveljavi; lahko si pa odločitev o potrditvi izvolitve 
pridrži za pozneje in odredi potrebne poizvedbe. 

Ce poslanec osporava izvolitev kakšnega poslanca, 
lahko zbor sklepanje o potrditvi takega mandata od- 
loži za najmanj 24 ur. 
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O predlogu verifikacijskega odbora se glasuje v 
celoti ali pa posebej o potrditvi posameznih poslan- 
skih mandatov. 

Obravnavanja predloga in odločanja o njem se 
lahko udeleži vsak poslanec, dokler njegova izvolitev 
ni razveljavljena, ne more pa glasovati o svoji lastni 
izvolitvi, če se o njej posebej glasuje. 

Ce se izvolitev poslanca razveljavi, odredi Zbor 
proizvajalcev ponovne volitve. 

11. člen 
Z verifikacijo mandata pridobi poslanec vse pra- 

vice in dolžnosti. 
12. člen 

Ko je glasovanje končano, ljudski poslanci, katerih 
mandat je potrjen, pred Zborom proizvajalcev ustno 
prisežejo in besedilo prisege podpišejo. 

Prisega se glasi: »Jaz (ime in pr.imek) svečano 
izjavljam, da bom dolžnosti ljudskega poslanca 
opravljal zvesto in vestno, da se bom držal ustave in 
zakonov ter da bom vse svoje moči posvetil nadaljnji 
graditvi socializma, razvoju ljudske republike Slo- 
venije ter neodvisnosti in napredku Federativne ljud- 
ske republike Jugoslavije.c 

13. člen 
Po zaprisegi voli zbor predsednika, podpredsed- 

nika in zapisnikarje Zbora proizvajalcev. 
Po izvolitvi se konča prvi sestanek Zbora proiz- 

vajalcev. 
14. člen 

Predsednik in podpredsednik zbora se volita po- 
samič, zapisnikarji pa skupno. 

Kandidate lahko predlaga najmanj deset poslancev. 
Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik 

in nazadnje zapisnikarji. 
Pri volitvah in razrešitvi predsednika, podpredsed- 

nika in zapisnikarjev se primerno uporabljajo določbe 
v tega poslovnika, ki veljajo za volitve posameznih čla- 

nov odborov in komisij. 

IIL PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK 
IN ZAPISNIKARJI ZBORA 

15. člen 
Zbor proizvajalcev ima predsednika, podpredsed- 

nika in tri zapisnikarje. 
Predsednik, podpredsednik in zapisnikarji se vo- 

lijo za eno leto, lahko pa so ponovno voljeni. 
Predsedniku, podpredsedniku in zapisnikarju pre- 

neha funkcija, če mu preneha poslanski mandat ali 
če ga zbor razreši. 

16. člen 
Predsednik predstavlja Zbor proizvajalcev, vodi 

seje zbora, skrbi, da se poslovnik zbora pravilno upo- 
rablja, in ^opravlja druge pravice in dolžnosti, ki jih 
ima po tem poslovniku. 

17. člen 
Podpredsednik nadomestuje predsednika z vsemi 

njegovimi pravicami, če je predsednik zadržan. V spo- 
razumu   s   predsednikom   vodi   podpredsednik   sejo 
Zbora proizvajalcev. 

18. člen 
Zapisnikarji vodijo sejni zapisnik, berejo predloge 

zakonov in drugih akiov in izvršujejo na sejah druga 
opravila, določena s tem poslovnikom. 

Zapisnikarji opravljajo svojo nalogo izmenoma, če 
predsednik drugače ne določi. 

IV. SEJE ZBORA PROIZVAJALCEV 

1. Sklicevanje in javnost sej 

19. člen 
Sejo Zbora proizvajalcev skliče predsednik Ljud- 

ske skupščine na podlagi sklepa zbora ali na predlog 
predsednika zbora, posameznega stalnega odbora Zbora 
proizvajalcev, petine članov zbora, na predlog Iz- 
vršnega sveta ali sam od sebe ali pa, kadar to določa 
ustava. 

Ce predsednik skupščine ne skliče seje Zbora 
proizvajalcev, kadar bi jo moral sklicati, jo lahko 
skliče najmanj dvajset poslancev Zbora proizvajalcev 
ali Izvršni svet. 

Vabilo na sejo je treba poslati vsem poslancem 
osebno. Sklicanje seje Zbora proizvajalcev se objavi 
v dnevnem časopisju in na razglasni deski Zbora pro- 
izvajalcev. 

Vabilo na sejo mora obsegati tudi predlog dnev- 
nega reda. 

20. člen 
Seje Zbora proizvajalcev so javne. 
Zbor lahko sklene, da pri posamezni seji ali delu 

seje občinstvo ne bo navzoče. 
Delo na tajni seji velja za državno tajnost. Ob- 

javiti se sme samo tisto, za kar sklene zbor, naj se 
objavi. 

Ce je zbor sklenil, da se kakšno vprašanje ob- 
ravnava tajno, ga mora tudi odbor obravnavati tajno. 
Zoper poslanca, ki ne varuje tajnosti, se lahkf 
izreče disciplinski ukrep po določbah tega poslovnike 

21. člen 
O vsaki seji Zbora proizvajalcev se piše zapisnik. 

Zapisnik obsega glavne podatke o poteku seje in spre- 
jete sklepe. 

O sejah Zbora proizvajalcev se pišejo stenograf- 
ski zapiski, ki obsegajo popolni potek seje s celotnimi 
govori, izjavami in poročili. 

2. Začetek seje in določitev dnevnega reda 

22. Člen 
Na začetku vsake seje se prebere zapisnik prejšnje 

seje. 
Vsak član zbora lahko da k zapisniku pripombe. 

Ce zapisnikar sprejme pripombo, jo vpiše v zapisnik, 
če je ne sprejme, odloči o utemeljenosti pripombe zbor 
brez obravnave. 

Nato podpišeta zapisnik predsednik zbora in za- 
pisnikar. 

23. Člen 
Pred prehodom na dnevni red da predsednik spo- 

ročila, ki so v zvezi z delom zbora, in odgovarja na 
kratka vprašanja poslancev. 

24. Člen 
Nato sporoči predsednik zbora, katere zadeve je 

sprejel, in predlaga dnevni red seje. 
Vsak poslanec, vsak odbor in tudi Izvršni svet 

imajo pravico predlagati, naj se dajo posamezna vpra- 
šanja na dnevni red seje. 
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Predlog za dopolnitev dnevnega reda se da pred 
začetkom seje, s privolitvijo zbora pa tudi na seji. 

Predlog za dopolnitev dnevnega Teda se da pi- 
smeno, na sami seji pa iudi ustno. 

25. člen 
Dnevni red določi zbor za vsako sejo posebej, in 

••••• na začetku seje ali pa na koncu seje za prihod- 
njo sejo. Dnevni red zbor med-sejo lahko spremeni. 

O dnevnem redu odloči zbor brez obravnave. Ce 
se pa zahteva, naj se posamezno vprašanje obravnava 
kot nujno, ali če se predlaga, naj se že določeni dnevni 
red spremeni, lahko predsednik dovoli o tem obrav- 
navo. 

Če je določen na seji dnevni red za prihodnjo sejo, 
ga je treba objaviti na določenem kraju v prostorih 
zbora z navedbo, kdaj bo seja. 

26. člen 
Na poslancev predlog da predsednik zbora na 

dnevni red zborove seje tudi poslančevo poročilo o 
tem, kar je poslanec ugotovil pri opravljanju poslan- 
skih dolžnosti v volilni enoti, in poročilo o predlogih 
in mnenjih ljudskega odbora, v katerem ima poslanec 
pravico odbornika, oziroma o predlogih ali mnenjih, 
ki so jih dali poslancu Zbora proizvajalcev volivci 
po 10. členu zakona o pravicah in dolžnostih ter o 
volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
republike Slovenije. 

27. člen 
Ce zaradi nezadostnega števila poslancev seja 

zbora ni sklepčna, jo predsednik preloži in objavi, 
da velja za prihodnjo sejo dnevni red, ki je bil dolo- 
zen za preloženo sejo z dodatkom tistih točk, ki mo- 
rajo priti na dnevni red po poslovniku. 

3. Govori 

28. člen 
Na seji Zbora proizvajalcev imajo pravico govoriti 

člani tega zbora in člani Izvršnega sveta. 
Predsednik zbora ne more sodelovati pri obrav- 

navi in glasovati, kadar vodi sejo zbora. To velja tudi 
*a podpredsednika zbora. 

Zbor lahko sklene, da zasliši na seji državnega 
sekretarja, podsekretarja ali drugega vodilnega držav- 
nega uslužbenca ali predsednika Vrhovnega sodišča 
LRS. 

Na povabilo zbora se lahko udeleži zborove seje 
•n na njej govori predsednik republike, poslanec 
Zvezne ljudske skupščine, predstavnik druge ljudske 
republike in domač ali tuji javni delavec. 

29. člen 
Vsak poslanec ima pravico govoriti v jeziku svo- 

lga naroda. Govori v jeziku narodne manjšine se 
Prevedejo na slovenski jezik. 

30. člen 
Nihče ne more na seji govoriti, dokler mu pred- 

Jadnik ne da besede. Poslanci se lahko priglasijo k 
°esedi do konca obravnave. 

Predsednik daje poslancem besedo po vrsti, kot 
s° se priglasili, ali pa po predmetu, o katerem se raz- 
pravlja. 

Predlagateljem in odborovim poročevalcem, če 
Je bilo vprašanje obravnavano v odboru, da predsed- 

nik besedo izven vrstnega reda, če zahtevajo besedo 
zato, da bi spremenili ali dopolnili predlog ali dali 
novo obrazložitev. 

Na seji zbora govorijo govorniki z govornice. 

31. člen 
Poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika 

ali o prekršitvi dnevnega reda, da predsednik besedo, 
brž ko jo zahteva. Vendar govor takega. poslanca ne 
more trajati več kot pet minut. O istem vprašanju 
predsednik drugemu govorniku ne sme dati besede. 

Predsednik da nato pojasnilo glede prekršitve po- 
slovnika oziroma dnevnega reda. Ce se poslanec s po- 
jasnilom ne zadovolji, zahteva predsednik od zbora, 
naj brez obravnave o tem vprašanju odloči. 

32. člen 
Ce zahteva poslance besedo zato, da bi popravil 

izjavo, ki je bila napačno razumljena in je bila vzrok 
za nesporazum, ali pa zato, da bi dal osebno pojasnilo, 
mu da predsednik besedo, brž ko konča svoj govor 
poslanec, ki je izzval ta popravek oziroma pojasnilo. 

Tak poslanec se mora omejiti na popravek ozi- 
roma osebno pojasnilo, njegov govor pa ne sme trajati 
več kot pet minut. 

Predsednik lahko odreče takemu poslancu besedo, 
če misli, da ni bil izzvan k temu, da da popravek ali 
osebno pojasnilo. Ce se poslanec s stališčem predsed- 
nika ne strinja, odloči o njegovi zahtevi zbor brez 
obravnave. 

33. člen 
Govornik sme govoriti samo o vprašanjih, ki so 

na dnevnem redu. 
Ce se govornik oddalji od dnevnega reda, ga 

predsednik pozove, naj se drži dnevnega reda. Če se 
govornik tudi po drugem pozivu ne drži dnevnega 
reda, lahko predsednik zoper poslanca izreče disci- 
plinski ukrep, s katerim mu vzame besedo po določ- 
bah tega poslovnika. 

Zbor lahko omeji pravico govora glede na tra- 
janje posameznega govora ali pa glede na to, koli- 
kokrat sme isti govornik govoriti o istem vprašanju. 
Ta omejitev ne velja za vlagatelje predloga in za 
odborovega poročevalca, če je bilo vprašanje obrav- 
navano v odboru. * 

34. člen 
Govorniku lahko samo predsednik seže v besedo 

in ga opomni na red. 
Predsednik mora skrbeti za to, da govorniku ne 

bo kršena svoboda govora. 

i. Sklepanje 

35. člen 
Zbor veljavno sklepa, če je na seji navzočih nad 

polovico vseh poslancev zbora. 
Zbor lahko sklepa samo o vprašanju, ki je bilo 

postavljeno na dnevni red. 
Ce opazi predsednik, da na seji ni zadosti po- 

slancev, odredi, naj se poslanci kličejo ali preštejejo. 
To se zgodi tudi, če to zahteva pet navzočih poslancev. 

Če se sproži vprašanje sklepčnosti seje, morajo 
navzoči poslanci ostati v dvorani, dokler klicanje ali 
štetje poslancev ni končano. 

Število navzočih poslancev ugotovi predsednik. 
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Zbor sklepa na podlagi poprejšnje obravnave, 
razen takrat, kadar je v poslovniku določeno, da 
odloča  ali  da  lahko  odloča  brez  obravnave. 

36. člen 

Sklepa se tako, da o predlogu poslanci glasujejo. 
Glasujejo za predlog ali proti predlogu, ali se glaso- 
vanja vzdržijo. 

Poslanci glasujejo osebno. Glasujejo javno, razen 
če zbor sklene, da se glasuje tajno. 

37. člen 

Javno se glasuje z dviganjem rok ali poimensku. 
Z dviganjem rok se glasuje tako, da predsednik 

pozove, naj dvignejo roke najprej tisti poslanci, ki 
so za predlog, potem tisti, ki so proti predlogu, in 
nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Poimensko glasovanje odredi predsednik, če mi- 
sli, da je to potrebno zaradi natančne ugotovitve 
izida glasovanja, ali če to zahteva najmanj deset po- 
slancev. Pri poimenskem glasovanju zapisnikar zbora 
ali poslanec, ki ga zbor za to določi, kliče poslance 
po seznamu članov zbora. Poslanec glasuje tako, da 
izjavi, ali je za predlog ali proti predlogu ali pa da 
se vzdrži glasovanja. 

Tajno se glasuje z listki, in sicer tako, kot določi 
zbor. 

Ko je glasovanje končano, ugotovi predsednik 
zbora izid glasovanja in razglasi, ali je predlog sprejet 
ili zavrnjen. 

38. člen 
Zbor lahko pred obravnavo ali po končani obrav- 

navi sklene, naj se da vprašanje z dnevnega reda ali 
naj se vrne odboru, da ga znova prouči, aH pa naj se 
preide na naslednjo točko dnevnega reda 

39. člen 

Sklep je sprejet, če je bilo za predlog oddanih 
več glasov kot proti predlogu. 

Če se je več poslancev vzdržalo glasovanja, kot 
znaša skupno število poslancev, ki so glasovali »za« 
in »proti<, predlog ni sprejet. 

40. člen 

Zbor sprejema svoje akte v obliki zakona, dekla- 
racije, resolucije, priporočila ali odloka. 

O obliki akta odloči zbor glede na naravo pred- 
loga, ki je na dnevnem redu, in sicer ne glede na to, 
v kakšni obliki je bil predlog vložen. 

Zakoni in drugi akti, ki jih sprejme zbor, se ob- 
javijo v »Uradnem listu LRS«. 

5. Vzdrževanje reda na seji 

41. Ölen 

Samo predsednik zbora Ima pravico, in dolžnost 
skrbeti za red na seji zbora. 

42. člen 

Za.prekršitev reda na seji zbora se zoper poslanca 
lahko izrečejo tile disciplinski ukrepi: 

— opomin, 
— opomin, ki se vpiše v zapisnik, 

— odvzem besede in 
— začasna odstranitev s sej zbora. 
Opomin, opomin, ki se vpiše v zapisnik, in od- 

vzem besede izreče predsednik zbora. 
Začasno odstranitev s sej izreče zbor na predlog 

predsednika, in sicer brez obravnave. 
Poslanec ne more zahtevati od zbora, naj raz- 

veljavi disciplinski ukrep, ki ga je zoper njega izrekel 
predsednik. 

43. člen 

Opomin se izreče poslancu, ki s svojim obnaša- 
njem ali govorom na seji moti red ali prekrši določbe 
poslovnika. 

44. člen 

Opomin, ki se vpiše v zapisnik, se izreče poslan- 
cu, ki s svojim govorom ali obnašanjem moti red ali 
prekrši določbe poslovnika ali uporablja izraze, ki 
niso v skladu z dostojanstvom zbora, pa mu je bil 
na isti seji že enkrat izrečen opomin. 

Izrečeni opomin se takoj vpiše v zapisnik. 

45. člen 

Odvzem besede se izreče poslancu, ki s svojim 
obnašanjem ali govorom moti red na seji ali krši do- 
ločbe poslovnika, čeprav ga je na isti seji predsednik 
že dvakrat opomnil ali pa mu izrekel opomin, ki se 
vpiše v zapisnik. 

46. člen 
Začasna odstranitev s seje se izreče zoper po- 

slanca, če ponovno in hudo žali poslance, skupščino 
ali zbor, če se noče pokoriti predsedniku potem, ko 
mu je vzel besedo, ali če s svojim ravnanjem onemo- 
goča delo seje. 

Poslanec je lahko začasno odstranjen največ s 
treh sej, za ponovno hujšo prekršitev pa največ s 
petih nadaljnjih sej. 

47. člen 

Poslanec, ki je zoper njega izrečena odstranitev 
s sej, mora takoj zapustiti dvorano in se ne sme ude- 
ležiti sej, za katere je bil izrejčen ukrep odstranitve 
s sej. 

Če poslanec noče zapustiti seje, odredi predsednik, 
da se odstrani iz dvorane. 

48. člen 

Poslanec, zoper katerega se predlaga začasna od- 
stranitev s seje, ima pravico podati svoj zagovor. 
Njegov zagovor sme trajati največ pet minut. 

49. člen 

Disci.plinsika ukrepa odvzema besede in začasne 
odstranitve s sej se vpišeta v zapisnik. 

50. člen 

če predsednik ne more napraviti reda na seji. 
prekine sejo. 

51. člen 

Če se kakšen poslušalec • nedostojno obnaša al' 
moti red, ga lahko da predsednik takoj odstraniti 'z 

dvorane. 
Če poslušalci hujše kršijo red in mir, lahko pred- 

sednik ukaže, da vsi poslušalci zapustijo dvorano. 
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52. člen 
Nihče ne sme priti v dvorano z orožjem ali nevar- 

nim orodjem. Izjema velja samo za skupščinsko 
stražo. 

6. Konec seje 

53. člen 
Predsednik konča sejo, ko je dnevni red izčrpan. 
Seja se ne sme zaključiti, dokler ni izčrpan dnevni 

red. Ce dnevni red seje ni izčrpan tistega dne, za ka- 
terega je bila seja sklicana, se seja lahko prekine; 
kdaj se bo nadaljevala, določi predsednik zbora. 

Pred koncem seje lahko določi zbor ali predsed- 
nik zbora, za kdaj naj se skliče prihodnja seja. 

V, ODBORI IN KOMISIJE ZBORA 

1. Ustanovitev in sestava 

54. člen 
Za proučevanje, obravnavanje in sestavljanje pred- 

logov zakonov in predlogov drugih sklepov zbora in 
za opravljanje drugih zadev, določenih s tem poslov- 
nikom, ima zbor stalne odbore. 

Za izvršitev anket in drugih posebnih nalog zbor 
lahko z odlokom ustanovi začasne odbore in komisije. 

55. člen 
Zbor proizvajalcev ima tele odbore: 
1. odbor za gospodarstvo, 
2. odbor za gospodarske organizacije, 
3. odbor za vprašanja dela in socialnega zava- 

rovanja, 
4. odbor za proračun, - 
5. zakonodajni odbor, 
6. mandatno-imunitetni odbor, 
7. odbor za predloge in pritožbe. 
Zbor proizvajalcev lahko ustanovi z odloki m tudi 

druge stalne odbore. 

56. člen 
Za tiste stalne odbore, začasne odbore in komisije, 

W jih ustanovi zbor z odlokom, določi zbor z istim 
odlokom tudi njihovo sestavo, delovno področje in 
pravice. ' 

57. člen 
Odbor za gospodarstvo, odbor za gospodarske 

• organizacije ter odbor za vprašanja dela in socialnega 
zavarovanja imajo po najmanj 11 članov, odbor za 
proračun in zakonodajni odbor po najmanj 7 članov, 
mandatno-imunitetni odbor ter odbor za predloge in 
Pritožbe pa .po najmanj 5 članov. 

2. Volitve in razrešitve 

58. člen 

Predlog za volitve celotnega odbora ali komisije 
'n tudi predlog za volitev ali razrešitev posameznih 
članov odbora ali komisije lahko poda najmanj deset 
Poslancev. 

59. člen 

Celotni odbor ali komisija se voli na podlagi kan- 
didatnih list. - . - 

60. člen 
Vsaka kandidatna lista mora obsegati toliko kan- 

didatov za člane odbora oziroma komisije, kot je 
treba izvoliti odbornikov. 

Zbor najprej odloči o tem, koliko članov je treba 
izvoliti. V tem primeru mora obsegati kandidatna 
lista toliko kandidatov, kot je treba izvoliti članov. 

O kandidatni listi, ki ne obsega predpisanega 
števila članov, se ne glasuje. 

61. člen 
Ce se pri predlaganju kandidatne liste kakšen 

poslanec ne strinja s posameznimi kandidati, ki so na 
listi predlagani, in hkrati namesto teh kandidatov 
predlaga druge kandidate, lahko predlagatelji kandi- 
datne liste sprejmejo predlog takega poslanca in na- 
mesto prvotno predlaganih kandidatov sprejmejo na 
listo kandidate, ki jih tak poslanec predlaga. Ce pred- 
lagatelji poslančevega predloga ne sprejmejo in po- 
slancev predlog takoj podpre še vsaj, devet drugih 
poslancev, se šteje za njihovo kandidatno listo prvotno 
predlagana kandidatna lista s spremembami, ki jih je 
poslanec predlagal. 

62. člen 

Predsednik skupščine in predsednik Zbora pro- 
izvajalcev ne moreta biti voljena za člane odborov 
in komisij. 

En poslanec je lahko hkrati član največ dveh 
stalnih odborov zbora. 

63. člen 
Ko je predlaganje kandidatnih list oziroma posa- 

mičnih kandidatov končano, prebere predsednik zbora 
imena predlaganih kandidatov in imena predlagateljev 
po vjrsti, kot so bile vložene kandidatne liste oziroma 
posamezni predlogi. Nato da predsednik predloge na 
glasovanje. 

Do začetka glasovanja predlagatelji lahko kandi- 
datno listo ali posamični predlog umaknejo ali spre- 
menijo. 

64. člen 
Med glasovanjem sme dati predsednik besedo 

samo poslancu, ki želi govoriti o prekršitvi poslovnika 
v zvezi s,postopkom pri volitvah. 

65. člen « 
Ce se glasuje z dviganjem rok in je vložen en 

sam predlog, se glasuje tako, da dvignejo roke najprej 
tisti poslanci, ki so za predlog, nato tisti, ki so proti 
predlogu, in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

Ce je vloženih več predlogov, se glasuje o vsakem 
predlogu po vrsti, kot so bili vloženi, tako da dvignejo 
roke najprej poslanci, ki so za posamezni predlog, 
in nazadnje tisti, ki se vzdržijo glasovanja. 

66. člen 
Ce se glasuje poimensko in je" vložen en sam 

predlog, pove vsak poslanec, ali glasuje za predlog 
ali proti predlogu ali pa da se vzdrži glasovanja. 

Ce je vloženih več predlogov, pove vsak poslanec 
z navedbo prvega kandidata na listi oziroma z na- 
vedbo posameznega kandidata, za katero listo oziroma 
kandidata, glasuje oziroma  da se  vzdrži glasovanja. 
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67. člen 
Ce se glasuje tajno, se glasuje z glasovnicami. 
Na vsako glasovnico se vpišejo vsi predlagani 

kandidati. Če je bilo vloženih več predlogov, se vsaka 
kandidatna lista oziroma posamezni kandidat na gla- 
sovnici označi z zaporedno številko po vrsti, kot so 
bili predlogi vloženi. 

Glasuje se tako, da se obkroži zaporedna številka 
tiste liste oziroma posameznega kandidata, za katerega 
poslanec glasuje. 

68. člen   • 
Pri volitvah na podlagi ene same kandidatne liste 

so izvoljeni poslanci s te kandidatne liste, če je bilo 
oddanih za listo več glasov kot proti listi. Če je bilo 
več kandidatnih list, so izvoljeni kandidati s tiste 
kandidatne liste, ki je dobila največ glasov. 

Pri volitvah posameznega člana na podlagi enega 
samega predloga je predlagani kandidat izvoljen, če 
je bilo oddanih zanj več glasov kot proti njemu. Če 
je bilo več predlogov, je izvoljen tisti kandidat, ki 
je dobil največ glasov. 

Če se je vzdržalo glasovanja več poslancev, kot 
znaša skupno število poslancev, ki so glasovali za 
predlog in proti predlogu, predlog ni sprejet. 

Volitve se ponovijo, če je dvoje ali več kandi- 
datnih list oziroma posameznih kandidatov dobilo 
enako največje število glasov ali če je bil en sam 
predlog, pa je glasovalo proti predlogu več poslancev 
kot za predlog, ali pa če se je vzdržalo glasovanja 
več poslancev, kot jih je glasovalo »zac in »proti*. 

Pri ponovnih volitvah se glasuje o vseh predlogih, 
ki so bili vloženi za prve volitve in tudi o morebitnih 
novih predlogih. Predlagatelji lahko pri ponovnih 
volitvah svoj prejšnji predlog umaknejo. 

69. člen 
Predsednik zbora ugotovi in razglasi izid voljtev. 
Nato   razglasi   predsednik,   kateri   kandidati   »o 

izvoljeni. 
70. člen 

O razrešitvi celotnega odbora ali komisij ali po- 
sameznih njegovih članov se glasuje na podlagi pred- 
loga, ki ga da deset poslancev. 

Glasuje se »za razrešitev« ali »proti razrešitvi«, 
poslanec pa lahko izjavi, da se vzdrži glasovanja. 

Sicer se v postopku za razrešitev primerno upo- 
rabljajo določbe 64. do 69. člena. 

71. člen 
Vsak odbor in komisija izvoli izmed sebe pred- 

sednika in tajnika, lahko pa si izvoli tudi podpred- 
sednika. 

Podpredsednik nadomestuje predsednika, kadar je 
ta zadržan. 

Tajnik vodi zapisnik o delu seje. 

3. Seje 

72. člen 
Odbori in komisije delajo na sejah. 
Seje odbora oziroma komisije sklicuje predsednik 

odbora oziroma komisije. Sklicanje seje se objavi 
v časopisju. 

Predsednik mora sklicati sejo, če to predlagajo 
trije člani odbora oziroma komisije, predsednik Ljud- 
ske skupščine ali predsednik Zbora proizvajalcev. 

73. člen 
Odbor oziroma komisija razpravlja in veljavno 

odloča, če je na seji navzočih večina Članov. 
Odbor oziroma komisija odloča z večino glasov 

navzočih članov. 
74. člen 

Seje odbora oziroma komisije so javne, če odbor 
oziroma komisija drugače ne sklene. 

Seje mandatno-imunitetnega odbora in odbora 
za predloge in pritožbe so tajne, če odbor ne sklene, 
da je občinstvo lahko navzoče. 

4. Delovno področje stalnih odborov 

75. člen 
Odbor za gospodarstvo: 
— obravnava in pripravlja predloge vseh repu- 

bliških zakonov s področja gospodarstva in finanč- 
nega sistema, razen tistih, ki spadajo v delovno pod- 
ročje odbora za gospodarske organizacije in odbora 
za vprašanja dela in socialnega zavarovanja; 

— obravnava predlog republiškega družbenega 
plana in končnega obračuna o njegovi izpolnitvi; 

— obravnava vprašanja gospodarskega in plan- 
skega razvoja v okviru enotnega gospodarskega si- 
stema in zveznega družbenega plana ter druga vpra- 
šanja gospodarske politike iz republiške pristojnosti; 

— obravnava vprašanja v zvezi z gospodarsko- 
upravnim delom ljudskih odborov in gospodarskih 
upravnih organov ter vprašanja gospodarskega po- 
slovanja gospodarskih organizacij in samoupravnih 
zavodov; 

— obravnava vprašanja v zvezi z uporabo repu- 
bliškega družbenega plana ter gospodarskih zako- 
nov. 

76. člen 
Odbor za gospodarske  organizacije: 
— obravnava in pripravlja predloge republiških 

zakonov o organizaciji, pravicah in obveznostih go- 
spodarskih organizacij, o združevanju teh organizacij 
in o samoupravljanju proizvajalcev v gospodarstvu; 

— obravnava vprašanja v zvezi z delom gospo- 
darskih organizacij; 

— proučuje in pripravlja predloge priporočil in 
odlokov za delo gospodarskih organizacij; 

— spremlja uporabo zakonov, pri katerih spreje- 
manju sodeluje; obravnava vprašanja v zvezi z upo- 
rabo teh zakonov in s stanjem v gospodarskih orga- 
nizacijah na podlagi poročil poslancev Zbora pro- 
izvajalcev. 

77. člen 
Odbor za vprašanja dela in socialnega zava- 

rovanja: 
— obravnava in proučuje predloge republiških 

zakonov s področja dela in socialnega zavarovanja; 
— obravnava načela upravljanja z zavodi social- 

nega zavarovanja; 
— obravnava delovanje zavodov socialnega zava- 

rovanja ter delo ljudskih odborov in državnih uprav- 
'nih organov na področju dela in socialnega zavaro- 

vanja; daje mnenja o predračunskih predlogih samo- 
upravnih zavodov s področja dela, ki se fiuansiraj0 

ali dotirajo iz republiškega proračuna; daje mnenje 
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o potrebi finančnih sredstev za  varstvo  pri delu in 
za socialno zavarovanje ter o uporabi teh sredstev; 

— spremlja uporabo zakonov s področja varstva 
pri delu in socialnega zavarovanja. 

78. člen 

Odbor za proračun: 
— obravnava predlog proračuna in predlog sklep- 

nega računa republiškega proračuna; 
— daje pritrditev k zakonskim predlogom, ki 

imajo za posledico izdatke, ki niso izrecno določeni 
v republiškem proračunu ter pritrditev k predlo- 
gom odločb o predlogih in pritožbah, s katerimi se 
odrejajo denarna izplačila, in določa, iz katerih virov 
je treba te izdatke kriti; 

' — daje pritrditev k predpisom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o 
ustanovitvi republiških organov državne uprave in 
o organizacijskih spremembah v državni upravi, ko- 
likor so s takimi predpisi zvezani izdatki, ki niso 
izrecno določeni z republiškim proračunom, in določa, 
iz katerih virov se ti izdatki krijejo; 

— obravnava v mejah republiške pristojnosti 
vprašanja v zvezi z delom finančnih upravnih orga- 
nov; obravnava vprašanja v zvozi s porabo javnih 
finančnih sredstev; 

— obravnava vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
republiškega proračuna in z uporabo finančnih za- 
konov. 

79. člen 
Zakonodajni odbor: 
— obravnava z zakonodajno-pravnega stališča 

vse zakonske predloge, ki jih je najprej obravnaval 
Pristojni odbor, razen predloga republiškega druž- 
benega plana, republiškega proračuna, končnega ob- 
računa o republiškem družbenem planu in sklepnega 
računa o republišikem proračunu, in da besedilu po- 
trebno zakonodajno-pravno obliko; daje predloge 
za vsebinsko spremembo takih zakonskih predlogov; 

— proučuje vprašanja izravnave obstoječih za- 
konov z enotnim pravnim sistemom in z ustavnim 
zakonom in o tem poroča zboru. 

80. člen 
Mondatno-imunitetni odbor:' 
— obravnava vse primere v zvezi z varstvom 

imunitetnih pravic poslancev, in poroča o tem zboru; 
— obravnava primere prenehanja poslanskega 

mandata in odreditve nadomestnih volitev; 
— kadar zbor ni zbran, daje dovoljenje, da se 

elanu zbora vzame prostost in da se zoper njega 
začne ali nadaljuje kazenski postopek; svojo odločbo 
Pa mora predložiti zboru na njegovi prvi prihodnji 
5eJi v potrditev; 

— obravnava ugovore, ki jih po tretjem odstav- 
ku 17. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter o 
volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
republike Slovenije pošljejo Zboru proizvajalcev1 

državni organi, zavodi in organizacije, in da zboru 
Poročilo in svoj predlog. 

81. člen 
Odbor za predloge in pritožbe obravnava po po- 

"-•miib   določbah  tega poslovnika  predloge  in pri- 

tožb     ki jih  pošljejo Ljudski  skupščini  državljani, 
organizacije ;n zavodi. 

82. člen 
Pri izvrševanju nalog iz prejšnjih členov dajejo 

stalni odbori zboru poročila in predloge in spreje- 
majo resolucije, priporočila in mnenja. 

Stalni odbori na svojem delovn-m področju tudi 
dajejo zboru predloge deklaracij, resolucij, priporo- 
čil in odlokov oziroma take predloge obravnavajo. 

Z resolucijami odbori javno zavzemajo splošno 
stališče o posameznih vprašanjih s svojega delovnega 
področja. Javne resolucije ne smejo biti naslovljene 
na posamezne urade, organizacije ali zavode. 

S priporočili dajejo odbori splošne nasvete za 
delo ljudskih odborov, upravnih organov, gospodar- 
skih organizacij in samoupravnih zavodov. Tudi pri- 
poročila ne smejo biti naslovljena na posamezne or- 
gane, organizacije ali zavode. 

Resolucije in priporočila odborov morajo biti v 
skladu z zakoni, deklaracijami, resolucijami, pripo- 
ročili in odloki skupščine oziroma zbora. 

Resolucije in priporočila odborov se objavijo v 
>Uradnem listu LRSt. Podpiše jih predsednik odbora. 
V objavo jih pošljejo po predsedniku skupščine. 

Če se z resolucijo ali priporočilom rešuje vpra- 
šanje, ki spada po svoji naravi tudi v pristojnost 
Republiškega zbora, je resolucija ali priporočilo spre- 
jeto Šele, ko ga sprejme v enakem besedilu tudi Re- 
publiški zbor. 

83. člen 
Preden konča odbor obravnavo predloga zakona 

ali drugega sklepa, ki naj ga sprejme zbor, mora 
vprašati za mnenje tudi druge odbore, če se urejajo 
• predlogu vprašanja, ki padajo po svoji naravi 
tu< v delovno področje rt. .-ih odborov. Taki odbori 
lahko zahtevajo oa pristojnega odbora, da jim taka 
vprašanja sporoči, da dajo svoje mnenje. 

84. člen 
Ce se odbori ne sporazumejo o tem, v čigavo de- 

lovno področje spada posamezna zadeva, predložijo 
spor v odločitev zboru. 

85. člen 
Odbori lahko opravljajo ankete in zaslišanja • 

mejah svojega' delovnega področja. 
V okviru sprožene ankete imajo odbori pravico 

zahtevati od državnih organov, samoupravnih zavo- 
dov in gospodarsklE organizacij potrebne podatke, 
spise in listine. 

Zaradi izvršitve ankete in drugih svojih nalog od- 
bori lahko zahtevajo od državljanov poročila, mne- 
nja in odgovore, pri tem pa morajo varovati z usta- 
vo in zakonom zajamčene državljanske svoboščine 
in pravice. 

Pri opravljanju anket in zaslišanj odbori ne 
smejo izdajati upravnih ukrepov, če za to nimajo 
izrecne pravice na podlagi zakona ali odloka zbora. 

86. člen 
Zbor proizvajalcev lahko zahteva od odbora, da 

mu poroča o svojem delu. 
Zbor lahko zahteva od odbora, naj prouči in pri- 

pravi posamezne predloge zakonov in drugih aktov 
in mu da za izpolnitev te naloge določen rok. 
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Odbori morajo poročati zboru o resolucijah in 
priporočilih, ki so jih izdali, in tudi o začetih anke- 
tah, če je z njimi zvezano tudi zaslišanje državljanov. 

Zbor vzame ankete in druge ukrepe odbora v 
vednost brez obravnave, lahko pa sklene, da jih' bo 
obravnaval. 

Zbor proizvajalcev lahko razveljavi ali spremeni 
ukrepe, ki jih je izdal odbor po četrtem odstavku 
85. člena, ìD lahko ugotovi, da resolucija ali pripo- 
ročilo odbora ni v skladu z zakonom, resolucijo, pri- 
poročilom ali odlokom Ljudske skupščine ali zbora 
in da zato ne velja. 

Zbor lahko sklene, da bo posamezni zakonski ali 
drug predlog obravnaval takoj sam na seji ali pa 
da bo obravnavo posameznega predloga nadaljeval 
sam na zborovi seji, čeprav pristojni odbor obrav- 
nave predloga še ni končal. 

5. Pravice in dolžnosti članov odborov 
in drugih članov zbora 

87. člen 

Vsak odborov član ima pravico predlagati, naj se 
da na dnevni red določeno vprašanje z delovnega 
področja odbora, predlagati, naj izda odbor določen 
akt ali ukrep v mejah svojega delovnega področja, in 
pravico udeleževati se obravnavanja in glasovanja o 
vprašanjih, ki so na dnevnem redu odborove seje. 

Vsak odborov član je dolžan udeleževati se odbo- 
rovih sej in opravljati naloge, ki mu jih naroči odbor. 

Za prekršitev reda na odborovih sejah in za ne- 
izpolnitev odborniškib dolžnosti lahko predsednik od- 
bora izreče odborniku opomin ali opomin, ki se 
vpiše v zapisnik. 

Zoper svojega člana, ki žali odborovo dostojanstvo 
ali hudo moti odborovo sejo, lahko odbor izreče disci- 
plinski ukrep odstranitve s te seje. 

88. člen 
Odborov član ima pravico, da pri obravnavanju 

posameznih vprašanj v odboru in v mejah odborovega 
delovnega področja obrazloži svoje mnenje tudi o vpra- 
šanju, ki ni na dnevnem redu, ki je pa v zvezi s takim 
vprašanjem, ki se tiče zlasti uporabe zakonov, dela 
državnih organov, samoupravnih zavodov in gospodar- 
skih organizacij ali ima splošen pompn za družbeno 
skupnost ali za okraj ali mesto, v katerem je bil po- 
slanec izvoljen. 

Odborov član lahko predlaga, naj o takih vpra- 
šanjih odbor sprejme resolucijo ali priporočilo ali pa 
naj predlaga zboru, da zbor izda resolucijo, priporo- 
čilo ali odlok. 

89. člen 
Vsak poslanec Zbora proizvajalcev ima pravico 

udeleževati se sej vsakega odbora, četudi ni član tega 
odbora. Pravico ima sodelovati pri obravnavanju vpra- 
šanj, ki so na dnevnem redu, predlagati, naj se dolo- 
čeno vprašanje iz odborovega delovnega področja 
sprejme na dnevni red odborove seje in predlagati 
odboru, naj sprejme ustrezen sklep ali resolucijo. 

Poslanec Zbora proizvajalcev nima pravice gla- 
sovati v odboru, če pi njegov član. 

90. člen 
V mejah svojega delovnega področja lahko vsak 

odbor zahteva tudi od poslanca Zbora proizvajalcev, 

ki ni član tega odbora, naj se udeleži odborove seje, 
ter poroča ali da mnenje o posameznih vprašanjih, ki 
so na dnevnem redu. 

Poslanec Zbora proizvajalcev mora poročati pri- 
stojnemu odboru na njegovo zahtevo o vprašanjih, ki 
se tičejo samouprave proizvajalcev v gospodarstvu, 
izpolnjevanja obveznosti gospodarskih organizacij do 
družbene skupnosti in o drugih vprašanjih s področja 
gospodarstva in socialnega zavarovanja v okraju in 
mestu, kjer je bil poslanec izvoljen. 

6. Skupne seje odborov Zbora proizvajalcev 
in skupne seje ustreznih odborov Zbora proizvajalcev 

in Republiškega zbora 

91. člen 
Dva ali več odborov Zbora proizvajalcev imajo 

lahko skupno sejo, če imajo na svojem dnevnem redu 
isto vprašanje, lahko pa tudi zato, da slišijo poročilo 
ali  obrazložitev zastopnika Izvršnega sveta. 

Na skupni seji lahko odbori tako vprašanje samo 
obravnavajo, ne morejo pa o njem odločati. 

Skupno sejo odborov lahko skličejo predsedniki 
prizadetih odborov, predsednik Ljudske skupščine ali 
predsednik Zbora proizvajalcev. 

92. člen 
Odbor Zbora proizvajalcev in ustrezni odbor Re- 

publiškega zbora imata lahko skupno sejo, če imata 
isto vprašanje na dnevnem redu, lahko pa tudi zato, 
da slišita poročilo ali obrazložitev zastopnika Izvrš- 
nega sveta. 

Na skupni seji odbora tako vprašanje samo ob- 
ravnavata, ne moreta pa o njem glasovati. 

Skupno sejo odborov Zbora proizvajalcev in Re- 
publiškega zbora lahko skličeta sporazumno predsed- 
nika prizadetih odborov, predsednika obeh zborov in 
tudi predsednik Ljudske skupščine. 

93. člen 
Vsak,odbor lahko predlaga drugemu odboru Zbora 

proizvajalcev ali Republiškega zbora skupno sejo. Ce 
drugi odbor s tem soglaša, morata predsednika obeh 
odborov sklicati skupno sejo. 

Skupno sejo odborov lahko predlaga tudi Izvršni 
svet, da da svoje poročilo oziroma obrazložitev. 

Na skupnih sejah odborov izmenoma predsedujejo 
predsedniki teh odborov. 

94. člen 

Vsak odbor določi izmed sebe redakcijsko komisijo. 
Če obravnavata odbor Zbora proizvajalcev io 

ustrezni odbor Republiškega zbora isti predlog zakona 
ali drugega akta, je naloga redakcijske komisije tudi. 
da na skupnem sestanku z redakcijsko komisijo ustrez- 
nega odbora Republiškega zbora pregleda besedil" 
predloga, ki sta ga odbora obravnavala. 

Predlog redakcijske komisije potrdi odbor. 

7. Razmerje med odbori in Izvršnim svetom 
Ljudske skupščine LRS 

95. člen 

Vsak odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj 
mu pismeno ali pa ustno po svojem zastopniku od- 
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govori na postavljeno vprašanje ali pa da pojasnila v 
zadevah iz odborovega delovnega področja." 

Odbor lahko zahteva od Izvršnega sveta, naj pošlje 
na njegovo sejo svojega zastopnika, da se udeleži ob- 
ravnave. Izvršni svet pa lahko tudi sam pošlje • 
odbor svojega predstavnika. 

Vsak član Izvršnega sveta ima pravico udeležiti 
se sej vsakega odbora in sodelovati pri obravnavi, ne 
more pa sodelovati pri odločanju. 

Predstavnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da 
se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki ga jo 
vložil, ali pa dp odloži odločanje o posameznem vpra- 
šanju. 

Izvršni svet lahko zahteva od odborov, naj mu 
sporoče čas in predlog dnevnega reda svojih sej. 

96. člen 

Izvršni svet lahko predlaga odboru, naj sprejme 
Da dnevni red svoje seje posamezno vprašanje iz svo- 
jega delovnega področja. 

Zastopnik Izvršnega sveta lahko pred začetkom 
seje predlaga, naj se sprejme na dnevni red seje tudi 
posamezno vprašanje, za katero to predlaga Izvršni 
svet. Tudi o tem odloča odbor. 

Izvršni svet lahko predlaga odborovemu predsed- 
niku, naj skliče odborovo sejo zaradi obravnavanja 
določenega vprašanja, h kateremu mora Izvršni svet 
zavzeti svoje stališče. 

Če odborov predsednik ne skliče seje, Izvršni svet 
lahko predlaga predsedniku skupščine, naj jo skliče on. 

Pri obravnavanju takih vprašanj lahko zastopnik 
Izvršnega sveta predlaga, naj odbor izda resolucijo ali 
Priporočilo. 

97. člen 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, 
Podsekretarjev in drugih vodilnih uslužbencev repu- 
bliških upravnih organov, naj dajo na odborovi seji 
Poročilo, pojasnilo ali odgovor o vprašanjih, ki so na 
dnevnem redu. 

Odbor lahko zahteva od državnih sekretarjev, pod- 
sekretarjev in drugih vodilnih uslužbencev tudi pismeni 
odgovor, poročilo ali pojasnilo. 

98. člen 

Ce zahteva odbor od Izvršnega sveta, državnega 
sekretarja ali uslužbenca u^ten odgovor, poročilo ali 
Pojasnilo, mu mora pravočasno sporočiti, o čem bo 
•noral dati odgovor, poročilo ali pojasnilo. 

8. Pododbori in strokovne komisije 

99. člen 
Odbor lahko s svojim poslovnikom ali posebnim 

sklepom ustanovi pododbore. Člane pododbora izbere 
°dbor izmed sebe. 

Pododbor proučuje posamezna vprašanja iz odbo- 
rovega delovnega'področja, sestavlja osnutke posamez- 
en aktov in ukrepov in jih predlaga odboru. 

Pododbor ne more izdajati resolucij in priporočil 
'n tudi ne more v odborovem imenu dajati zboru svo- 
*eSa mnenja o predlogih zakonov in drugih aktov. 

_ Pododbor  lahko  opravlja  posamezna  opravila  v 
mejah ankete oziroma zaslišanja« 

100. člen 

Odbori lahko ustanovijo strokovno komisijo in ji 
naročijo, naj pripravi osnutke posameznih zakonov ali 
drugih aktov. Za člane strokovne komisije imenuje 
odbor strokovnjake z ustreznega področja. Člani stro- 
kovne komisije so lahko tudi člani odbora. 

9. Poverjeniki Izvršnega sveta 

101. člen 

Vsak odbor lahko v mejah svojega delovnega pod- 
ročja zahteva strokovno sodelovanje in pomoč sekre- 
tariata za zakonodajne zadeve in drugih strokovnih 
služb Izvršnega sveta. 

102. člen 
Izvršni svet lahko pošlje v odbor posamezne 

strokovnjake kot svoje poverjenike. 
Poverjenik daje pojasnila odboru in ima na od- 

borovi seji posvetovalno pravico. 
Poverjenik lahko predlaga, da odbor odloži od- 

ločanje o posameznem vprašanju za določen čas, ali 
pa da se odbor z glasovanjem izjavi o predlogu, ki 
ga ;e dal v imenu Izvršnega sveta. 

Izvršni svet lahko določi stalne poverjenike • 
zakonodajnem odboru. 

VI. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU ZAKONOV 
IN DRUGIH AKTOV 

1. Sestavljanje in vlaganje zakonskih predlogov 

,103. člen 
Zakonski predlog lahko dajo Zboru proizvajalcev, 

vsak poslanec zbora, vsak odbor in Izvršni svet. 

104. člen 
Zakonski predlogi, ki se ne predlagajo za seje 

zbora, se dostavljajo predsedniku Ljudske skupščine, 
in sicer praviloma pismeno v obliki in z besedilom, 
kot naj se zakon glasi. Predlogi morajo biti obraz- 
loženi; po potrebi je treba predlogu priložiti tudi 
material, na podlagi katerega je bi' predlog izdelan. 

Poslanec lahko predlaga tudi ustno na seji zbora, 
naj se izda zakon. 

Vlagatelj zakonskega predloga lahko predlaga, naj 
Zbor proizvajalcev sam izdela besedilo zakonskega 
predloga. O tem predlogu odloči zbor. Če zbor predlog 
sprejme, določi, kateri njegov odbor «bo izdelal be- 
sedilo in mu določi za to rok. Če zbor predloga ne 
sprejme, mora predlagatelj sam predložiti zakonski 
predlog v obliki in besedilu, kot naj se zakon glasi. 

Predsednik Ljudske skupščine pošlje vsak zakon- 
ski predlog predsedniku tistega odbora, v katerega 
delovno področje predlog spada. 

105. člen 
Zakonski predlog se razmnoži in dostavi vsem po- 

slancem Zbora proizvajalcev. 
Če zakonskega predloga ni mogoče dostaviti vsem 

poslancem zboTa, jim je treba sporočiti, kje ga lahko 
vpogledajo. 

V vsakem primeru mora biti dostavljen zakonski 
predlog vsem članom odbora, ki naj predlog obrav- 
nava, in sicer preden se da predlog na dnevni red. 
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106. «len 

Vsak poslanec zbora ima pravico dati k zakon- 
skemu predlogu svoje pripombe in predloge; da jib 
odboru, ki predlog obravnava. 

2. Delo v odboru 

107. člen 
Zakonski predlog dobi v obravnavo najprej od- 

bor, v katerega delovno področje pada zakonski pred- 
log po svoji vsebini. 

Ce je zbor naročil odboru, naj sam izdela bese- 
dilo zakonskega predloga, lahko odbor določi pod- 
odbor ali komisijo, da besedilo izdela. 

108. člen 
Zakonski predlog se lahko da na dnevni red od- 

borove «eje »amo, če je bil dostavljen odborovim čla- 
nom najpozneje tri dni pred sejo. 

Izjemoma se lahko da zakonski predlog na dnevni 
red seje tudi ne glede na rok, določen v prejšnjem 
odstavku, če ga je predložil Izvršni svet z obrazlože- 
nim predlogom, naj se da takoj na dnevni red, ali pa 
če zbor sklene, naj se obravnava zakonski predlog 
kot nujen. V takem primeru mora dati odbor zakon- 
ski predlog na dnevni red pred vsemi drugimi vpra- 
šanji. 

109. člen 
Najprej predlagatelj svoj zakonski predlog obraz- 

loži. 
Zakonski predlog, ki ga je dal Izvršni svet, ob- 

razloži predsednik ali kakšen drug član Izvršnega sve- 
ta, ki ga Izvršni svet za to določi. 

Ce je dalo zakonski predlog skupno več poslan- 
cev, ga obrazloži eden od njih. 

Ce je določil Izvršni svet svojega poverjenika, 
mora dati ta potrebna pojasnila, če to odbor zahteva. 

110. člen 
Zakonski predlog se obravnava najprej v načelu. 

Pri tem povedo poslanci svoje načelno stališče k pred- 
logu, vlagatelj predloga oziroma njegov poverjenik pa 
da na načelna vprašanja odboru potrebne odgovore in 
pojasnila. 

Načelno se glasuje o zakonskem predlogu samo, 
če odbor tako sklene. 

Ko je načelna obravnava zakonskega predloga 
končana oziroma ko je zakonski predlog v načelu spre. 
jet (drugi odstavek tega člena), se obravnava člen za 
členom. Vsak člen zakonskega predloga se bere, če je 
predlog vložen v obliki zakona. 

Ce se zakonski predlog v načelu ne sprejme, se 
podrobno ne obravnava. Odbor poroča o tem Zboru 
proizvajalcev na seji. 

111. člen 
Vlagatelj zakonskega predloga in člani zbora lah- 

ko vlagajo pismeno formulirane .amandmane, dokler 
predlog ni izglasovan v celoti; ustno lahko predlagajo 
amandmane samo med podrobno obravnavo. 

Amandmani se obravnavajo skupno s členom, na 
katerega se nanašajo. O vsakem poslanskem amand- 
manu se mora vlagatelj zakonskega predloga izjaviti. 

Amandman, ki ga vlagatelj zakonskega predloga 
da ali sprejme, postane sestavni del zakonskega pred- 
loga. 

Predlagatelj lahko svoj amandman umakne, dokler 
ni izglasovan oziroma dokler ga vlagatelj zakonskega 
predloga ne sprejme. 

112. člen 

Vlagatelj zakonskega predloga lahko umakne pred- 
log, dokler se v odboru ne začne glasovanje v celoti. 

Ce umakne zakonski predlog Izvršni svet, ga 
odbor odstavi z dnevnega reda in to sporoči zboru, 
če umakne zakonski predlog kakšen drug predlaga- 
telj, ga odbor lahko vzdrži in obravnava naprej kot 
svoj zakonski predlog. 

113. člen 

Pri podrobni obravnavi se glasuje o vsakem posa- 
meznem členu zakonskega predloga. 

Pri podrobni obravnavi predloga proračuna se gla- 
suje 'po razdelkih, pri podrobni obravnavi predloga 
družbenega plana pa po delih oziroma poglavjih. 

O predlaganih amandmajih se glasuje prej kot 
o členu zakonskega predloga, h kateremu je amand- 
man predlagan. 

Ko je zakonski predlog izglasovan v podrobnostih, 
se glasuje še o zakonskem predlogu v celoti. 

114. člen 
Ko je izglasovan zakonski predlog v celoti, določi 

odbor svojega poročevalca za zbor. Ce dajo poslanci, 
katerih predlog v odboru ni bil sprejet, posebno po- 
močilo, določijo tudi svojega poročevalca. 

115. člen 
Vsak zakonski predlog je treba dostaviti zakono- 

dajnemu odboru, potem ko ga je obravnaval pristojni 
odbor, vendar še preden ga je sprejel v celoti. 

Zakonodajni odbor obravnava predlog in ga s 
svojimi pripombami, predlogi in obrazložitvijo vrne 
odboru, od katerega ga je dobil. 

116. člen 
Če se pristojni odbor ne strinja s spremembami, 

ki jih je predlagal zakonodajni odbor, imata oba 
odbora skupno sejo ali pa izvolita skupno redakcij* ' 
sko komisijo, da se doseže enotna rešitev, če se tudi 
na ta način ne da doseči soglasje, sporočita to oba 
odbora Zboru proizvajalcev pri obravnavanju ta- 
kega zakonskega predloga. 

O svojem delu pri zakonskem predlogu poroča 
zakonodajni odbor na seji zbora potem, ko je dal 
poročilo pristojni odbor. 

117. člen 
Če je odbor Zbora proizvajalcev sam od sebe 

izdelal predlog zakona, pri katerega sprejemanju 
enakopravno sodeluje tudi Republiški zbor, ga dostavi 
ustreznemu odboru Republiškega zbora v obravnavo 
in to sporoči predsedniku Republiškega zbora. 

Če je za obravnavanje takega zakonskega pred- 
loga pristojen po vsebini kakšen drug odbor, pošlje 
odbor, ki je predlog izdelal, zakonski predlog tud' 
temu odboru v obravnavo. 

Odbor, ki je izdelal zakonski predlog, mora do- 
staviti zakonski predlog tudi predsedniku Ljudske 
skupščine. 
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3. Obravnava v zboru 

118. člen 
Zakonski predlog s poročilom odborov mora biti 

dostavljen članom zbora najpozneje tri dni pred sejo, 
na kateri naj bi ga zbor obravnaval. 

Izjemoma se s pritrditvijo zbora lahko da na 
dnevni red tudi zakonski predlog, ki je bil dostavljen 
poslancem šele na dan seje. 

Ce se zakonski predlog obravnava kot nujen na 
zahtevo Izvršnega sveta ali po sklepu zbora, zbor 
lahko sklene, da se obravnava takoj na seji zbora 
•brez poprejšnje obravnave v odborih. 

119. člen 
V zboru se začne obravnava zakonskega predloga 

s poročilom poročevalcev tistih odborov, ki so zakon- 
ski predlog obravnavali. Nato poda predlagatelj obra- 
zložitev zakonskega predloga. Ce je kateri od 
odborov, ki so obravnavali zakonski predlog, hkrati 
tudi predlagatelj zakonskega predloga, mora njegovo 
poročilo obsegati tudi obrazložitev predloga. 

Ce je kateri od odborov, ki so obravnavali za- 
konski predlog, predlagal, naj se zakonski predlog v 
načelu zavrne, se more predlagatelj o tem izjaviti, pre- 
den zbor o tem glasuje. Ce zbor ne zavrne zakonskega 
predloga v načelu, ga lahko vrne odboroma, da ga 
obravnavata v podrobnostih, ali pa ga takoj sam začne 
obravnavati. 

120. člen 

Ce se besedilo zakonskega predloga, kot ga je 
sprejel pristojni odbor, vsebinsko razlikuje od be- 
sedila, kot ga je sprejel zakonodajni odbor (116. člen 
tega poslovnika), odloči zbor, katero besedilo bo ve- 
ljalo pri obravnavi kot zakonski predlog. O tem od- 
loči zbor potem, ko obrazložijo vlagatelj zakonskega 
predloga in poročevalca obeh odborov svoje stališče. 

V tem primeru se določbe, katerih besedilo je v 
drugem predlogu drugačno, obravnavajo kot amand- 
mani k besedilu, ki velja kot zakonski predlog. 

121. člen 
Po poročilih in obrazložitvi se prične obravnava. 

Obravnava je hkrati načelna in podrobna. Zbor pa 
lahko sklene, da se bo predlog obravnaval po posa- 
meznih delih. 

Najprej se prebere besedilo zakonskega predloga 
*ot ga predlagata odbora, ki sta predlog obravnavala. 
Predlog se prebere v celoti ali po posameznih delih. 
Zbor lahko sklene, da se zakonski predlog ne bere. 

Na obravnavi lahko govori vsak poslanec zbora, 
poslanec lahko govori tudi v imenu več poslancev, 
jT1 so ffa za to pooblastili. Člani Izvršnega sveta 
'ahko govorijo v imenu Izvršnega sveta. 

_ V obravnavi lahko da poverjenik Izvršnega sveta 
Pojasnilo na zahtevo predsednika zbora ali posamez- 
na poslanca, lahko pa tudi sam prosi za besedo, da 
00 dal pojasnilo. 

122. člen 
Med obravnavo poslanci in Izvršni svet lahko 

Predlagajo amandmane, dokler zakonski predlog ni 
aan na glasovanje. Amandmani se vlagajo pismeno. 

Amandman, ki ga predlaga vlagatelj zakonskega 
Predloga, postane sestavni del zakonskega predloga, če 

.^•Poročevalca odborov z njim strinjata; če se ne stri- 
gata, se 0 amandmanu posebej glasuje. 

O vsakem drugem amandmanu se morajo izjaviti 
vlagatelj zakonskega predloga in poročevalca obeh 
odborov. Ce se vsi z amandmanom strinjajo, postane 
amandman sestavni del zakonskega predloga. Ce se ne 
strinjajo vsi, se o amandmanu posebej glasuje. 

Ce se vlagatelj predloga načeloma strinja s pred- 
laganim amandmanom, a predlaga drugačno besedilo, 
se o tem besedilu ne glasuje, če še predlagatelj 
amandmana z njim strinja; če se ne strinja, se naj- 
prej glasuje o prvotnem besedilu amandmana. 

Če je k istemu členu zakonskega predloga predla- 
ganih več amandmanov, se glasuje o amandmanih po 
vrstnem redu, kot so bili predloženi. 

O amandmanih se glasuje med obravnavo. 
Amandmani, ki jih je zbor izglasoval, postanejo 

sestavni del zakonskega predloga. 

123. člen 
Obravnava zakonskega predloga je končana, ko 

je lista govornikov izčrpana. 
Ko je obravnava zakonskega predloga končana, 

se o zakonskem predlogu glasuje v celoti. 
Predsednik zbora lahko da sam od sebe ali na 

predlog poslancev na glasovanje posamezne dele ali 
posamezne člene zakonskega predloga, preden se o 
njem glasuje v celoti. V tem primeru se o amandma- 
nih glasuje obenem, ko se glasuje o posameznem delu 
ali členu, h kateremu je amandman predlagan. O pred- 
laganem amandmanu se glasuje prej kot o ustreznem 
členu ali delu zakonskega predloga. 

Če se pokaže med obravnavo, da posamezna vpra- 
šanja v zvezi z zakonskim predlogom še niso zadosti 
razčiščena in da je potrebna še podrobnejša prouči- 
tev, zbor lahko sklene, da se zakonski predlog vrne 
odboroma v ponovno obravnavanje. 

124. člen 

Predlog proračuna in predlog družbenega plana 
se obravnavata .najprej v načelu, nato pa predlog 
proračuna še po razdelkih, predlog družbenega plana 
pa še po delih oziroma poglavjih. Amandmani k pred- 
logu proračuna se predlagajo po razdelkih, amand- 
mani k predlogu družbenega plana pa po delih ozi- 
roma poglavjih. 

O predlogu proračuna se glasuje najprej po raz- 
delkih, nato pa še v celoti. 

O predlogu družbenega plana se glasuje najprej 
po delih oziroma poglavjih, nato pa še v celoti. 

O amandmanih k predlogu proračuna oziroma 
družbenega plana se glasuje prej, kot o posameznem 
razdelku proračuna oziroma o posameznem delu ali 
poglavju družbenega plana. 

125. člen 
Zakonski predlog je v zboru sprejet, ko je izgla- 

sovan v celoti. 
Z zakonskimi predlogi, ki jih sprejemata oba 

doma enakopravno, se postopa po določbah 127. do 
131. člena tega poslovnika. 

i. Sprejemanje zakonov po hitrem postopku 

126. člen 
Kolikor v 10S. in 118. členu tega poslovnika ni 

drugače določeno, je postopek pri obravnavanju nuj- 
nega zakonskega predloga in pri glasovanju o njem 
enak kot pri drugih zakonskih predlogih. 



Stran 84 URADNI LIST Štev. 5 — 11. II. 1954 

5. Ugotavljanje skladnosti  besedila  zakonskega 
predloga, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev, 
in besedila, ki ga je sprejel Republiški zbor 

127. člen 
Ko vsak dom sprejme predlog zakona, ugotovita 

predsednika obeh domov, ali sta besedili, ki sta bili 
sprejeti v vsakem domu, enaki. Ce je besedilo ena- 
ko, je zakon v obeh domih sprejet. Predsednik vsa- 
kega doma to sporoči svojemu domu in pošlje zakon 
predsedniku Ljudske skupščine, da ga razglasi in 
objavi. 

128. člen 
Će se besedilo zakonskega predloga,' ki ga je 

sprejel en dom, ne ujema z besedilom, kot ga je 
sprejel drugi dom, sporoči vsak predsednik zbora 
svojemu zboru, v katerih določbah zakonskega pred- 
loga se besedilo ne ujema. Te določbe doma znova 
obravnavata, če en ali drug dom sprejme bese- 
dilo, kot ga je sprejel drugi dom, je s tem zakon 
sprejet v obeh domih. Predsednika domov se spo- 
razumeta, kateri dom bo kot prvi zakonski predlog 
znova obravnaval zaradi izravnave besedila. O izidu 
ponovnih obravnavanj zakonskega besedila doma 
sproti  obveščata drug drugega. 

129. člen 
Če na ta način doma ne moreta doseči enakega 

besedila, izbereta vsak izmed sebe po pet članov za 
skupno komisijo, ki ••• doseže soglasje glede spor- 
nega besedila zakonskega predloga. Člani komisije 
se volijo po predpisih, ki veljajo za volitve posa- 
meznih članov odbora. 

130. člen 
Ko izvolita oba doma svoje člane v skupno komi- 

sijo, si komisija izvoli predsednika. 
Predsednika obeh domov predložita komisiji spor- 

na vprašanja v obravnavanje. 
Komisija skuša doseči soglasno rešitev. Kot pred- 

log komisije velja tista odločitev, za katero so gla- 
sovali najmanj po trije člani vsakega doma. 

Eden od članov komisije, ki jih je izvolil Zbor 
proizvajalcev, sporoči Zboru proizvajalcev sklepe te 
komisije. 

,   131. člen 
O tem, ali se sprejme besedilo, kot ga predlaga 

skupna komisija, odloči zbor. Če zbor sprejme bese- 
dilo, ki ga predlaga komisija, velja, da je zbor sprejel 
zakonski predlog s tem besedilom. Ko tudi Republiški 
zbor sprejme predlog komisije, velja, da je zakonski 
predlog dokončno sprejet v Zboru proizvajalcev. 

če se v skupni komisiji ne doseže soglasje ali če 
ne sprejmeta predloga komisije oba zbora, se obrav- 
navanje spornega vprašanja preloži za sedem dni. 

Nato Zbor proizvajalcev še enkrat obravnava 
sporno vprašanje. Če se tudi po dveh zaporednih ob- 
ravnavah ne doseže soglasje obeh domov, predsednik 
Zbora proizvajalcev to* sporoči predsedniku Republi- 
škega zbora in Izvršnemu svetu. 

6. Posebne določbe e postopku pri spremembi 
ostare 

132. Men 
Če je predlagana sprememba ustave, glasuje Zbor 

proizvajalcev z večino glasov najprej o tem, ali naj 
vzame ta predlog^ v obravnavo. 

Če je tudi Republiški zbor sklenil, naj se vzame 
predlog za spremembo ustave v obravnavo, da zbor 
predlog v obravnavo zakonodajnemu odboru, razen 
če zbor sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam 
na seji. Zakonodajni odbor obravnava predlog za 
spremembo ustave samo podrobno, glasuje pa o pred- 
logu najprej po členih, nato pa še v celoti. 

Ko zakonodajni odbor da poročilo, obravnava zbor 
predlog samo podrobno. Zapisnikar prebere besedilo 
predloga. Po končani obravnavi se o predlogu glasuje. 
Glasuje se najprej po posameznih členih, nato pa 
še v celoti. O amandmanih k posamezniir. členom 
glasuje zbor prej kot o posameznih členih. 

Predlog za spremembo ustave je v Zboru proizva- 
jalcev sprejet, če je zanj glasovalo tri petine poslancev 
Zbora proizvajalcev. 

Ko ugotovita predsednika domov, da je sprejet 
predlog za spremembo ustave v enakem besedilu v 
obeh domih, dostavi predsednik vsakega doma Spre- 
jeto besedilo predsedniku Ljudske skupščine, da na 
skupni seji obeh domov razglasi spremembo ustave. 

7. Deklaracije, resolucije,  priporočila  in   odloki 

133. člen 
Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali od- 

loka lahko predlagajo zboru člani zbora, odbori zbora 
in Izvršni svet. 

Predsednik zbora dostavi vsak predlog pristojne- 
mu odboru, razen če je predlagatelj odbor sam. 

Če je bil podan predlog na seji zbora, zbor lahko 
sklene, da se pošlje pristojnemu odboru. 

Predlog deklaracije, resolucije, priporočila ali od- 
loka se obravnava v zakonodajnem odboru samo, če 
zakonodajni odbor sam predlaga tak akt ali če to za- 
hteva od njega odbor, v katerega delovno področje 
spada predlagani akt po svoji vsebini, ali pa če to 
zahteva Zbor proizvajalcev sam. 

134. člen 
Zbor lahko sklene, da se predlog deklaracije, reso- 

lucije, priporočila ali odloka obravnava kot nujen P° 
hitrem postopku. 

135. člen 
Zbor proizvajalcev sprejema deklaracije in resolu- 

cije o takih vprašanjih iz republiške pristojnosti, k> 
se po ustavi in po svoji naravi ne urejajo z zako- 
nom, ter o drugih vprašanjih, ki imajo splošen po- 
men za Ljudsko republiko Slovenijo. 

5 priporočili daje zbor v okviru republiške pri- 
stojnosti splošna mnenja in nasvete za delo državnih 
organov, samoupravnih zavodov in gospodarskih or- 
ganizacij. 

Zbor sprejema odloke r primerih, za katere • 
to izrecno določeno z ustavo; z odloki ureja tua' 
svoje notranje delo in tudi odloča o posameznih za- 
devah, o katerih sicer odloča z zakonom. 

Z odlokom lahko zbor ureja tudi splošna vpra' 
Sanja, ki so po ustavi predmet zakona, vendar sa•° 
začasno. 

136. člen 
Če se z deklaracijo, resolucijo, priporočilom *}1 

odlokom, ki ga je sprejel Zbor proizvajalcev, urej* 
vprašanje, pri katerega odločanju po ustavi enako- 
pravno sodelujeta oba doma. je tak akt sprejet le'e' 
ko ga v enakem besedilu sprejme tudi Republiški zbof- 
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137. člen 
Na predlog predsednika zbora, predlagatelja ali 

najmanj desetih poslancev, zbor lahko sklene, da o 
predlogu deklaracije, resolucije, priporočila ali odloka 
De bo obravnave ali pa da se govori pri obravnavi 
omejijo na določen čas. 

Predlagatelj in, če je bil predlog obravnavan v 
odboru, tudi poročevalec odbora, dobita pred glaso- 
vanjem besedo tudi, če se glasuje o predlogu brez 
obravnave. 

138. člen 
Za postopek pri obravnavanju in sprejemanju 

predlogov deklaracije, resolucij, priporočil in odlokov 
se primerno uporabljajo določbe 103. do 131. člena 
tega poslovnika. 

VIL POROČILO IZVRŠNEGA SVETA 
IN POSLANSKA VPRAŠANJA 

1. Poročilo Izvršnega sveta 

139. člen 
Zbor proizvajalcev lahko na predlog najmanj de- 

setih poslancev zahteva od Izvršnega sveta poročilo 
o njegovem» delu in o izvrševanju zakonov in drugih 
aktov iz pristojnosti Zbora proizvajalcev. 

Izvršni svet mora predložiti tako poročilo, lahko 
Pa predlaga, naj se obravnava preloži ali pa naj se 
vodi samo o vprašanjih, za-katera to predlaga Izvršni 
svet. 

140. člen 
Zbor proizvajalcev da na predlog Izvršnega sveta 

oa dnevni red seje obravnavo o poročilu, ki ga je 
Predložil Izvršni svet 

141. člen • 

Obravnavanje poročila Izvršnega sveta se začne z 
govorom ali izjavo predstavnika Izvršnega sveta. 

Med obravnavo ali pa po koncu obravnave lahko 
Predlagajo vsak poslanec in Izvršni svet, naj sprejme 
Zbor proizvajalcev deklaracijo, resolucijo ali priporo- 
čilo za delo Izvršnega sveta in drugih državnih orga- 
nov, samoupravnih zavodov ali gospodarskih organi- 
zacij. 

Obravnava poročila se lahko zaključi s prostim 
Prehodom na dnevni red. 

142. člen 

Ce se pri obravnavanju poročila Izvršnega sveta 
sproži vprašanje, ali je akt Izvršnega sveta v skladu 
z zakonom, pri katerega sprejemanju sodeluje 'enako- 
pravno tudi Republiški zbor, zbor na predlog naj- 
manj desetih poslancev začne obravnavo tega vpra- 
šanja. 

Ko se obravnava konča, zbor glasuje o tem, ali 
te akt Izvršnega sveta v skladu z zakonom ali ne. 
>e zbor sklene, da tak akt ni v skladu z zakonom, 
te s tem akt razveljavljen. 

Dokler predlog ni dan na glasovanje, Izvršni svet 
ahko izjavi, da tak akt sam razveljavi. 

2. Poslanska vprašanja 

143. člen 
Vsak   poslanec   ima   pravico,   da   od   Izvršnega 

!veta  zahteva  in  dobi  odgovor  na  posamezno vpra- 
anJe. Poslanec lahko zahteva, da mu odgovori Iz- 

vršni svet pismeno ali pa da da odgovor ustno na seji 
zbora ali na skupni seji obeh domov. 

Vprašanja se postavljajo ustno ali pismeno. 
Za postavljanje takih vprašanj in za odgovore 

nanje določi zbor poseben čas na začetku vsake seje 
pred prehodom na dnevni red, lahko pa določi za to 
tudi posebno sejo. 

144. člen 
Pismena vprašanja poslancev pošlje Izvršnemu 

svetu predsednik Ljudske skupščine. 
Poslanec lahko postavi ustno vprašanje Izvršnemu 

svetu na seji v času, ki je določen za postavljanje 
vprašanj. Predsednik sporoči Izvršnemu svetu po 
predsedniku Ljudske skupščine vprašanja, ki so bila 
ustno postavljena, če zastopnik Izvršnega sveta ni 
bil navzoč na seji. 

145. člen 
Ko dobi Izvršni svet pismeno vprašanje ali spo- 

ročilo o ustnem vprašanju, sporoči presedniku zbora, 
kdaj bo odgovoril in ali bo dal odgovor pismeno ali 
ustno. Odgovoriti mora v desetih dneh. Iz opravičenih 
razlogov pa lahko Izvršni svet zahteva, naj se mu ta 
rok podaljša. 

Na vprašanja, ki so bila postavljena ustno, da 
zastopnik Izvršnega sveta, če je na seji navzoč, od- 
govor na isti seji, iz opravičenih razlogov pa lahko 
zahteva, naj se za to določi primeren rok. Ta rok 
ne more biti daljši od petnajstih dni, računano od 
dneva, ko je Izvršni svet dobil vprašanje. 

146. člen 
Ko da Izvršni svet odgovor, izjavi poslanec, ki je 

postavil vprašanje, ali je z odgovorom zadovoljen. Će 
je poslanec z odgovorom zadovoljen, se preide na 
naslednje vprašanje oziroma na dnevni red. 

Ce poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko 
predlaga, naj se vprašanje, ki ga je postavil, obrav- 
nava. Zastopnik Izvršnega sveta ima pravico, da se 
o tem predlogu izjavi. Zbor nato glasuje brez obrav- 
navanja, ali naj se postavljeno vprašanje obravnava 
ali ne. 

Zastopnik Izvršnega sveta lahko predlaga, da se 
obravnava o postavljenem vprašanju odloži na eno 
od prihodnjih sej.. Na podlagi tega predloga se obrav- 
nava preloži. Ce pa predlaga najmanj deset poslan- 
cev, naj se* obravnava takoj nadaljuje, odloči o tem 
zbor. 

147. člen 
Ko je obravnava o postavljenem vprašanju kon- 

čana, zbor lahko sklene prehod na naslednje vpra- 
šanje ali na dnevni red ali pa sprejme resolucijo ali 
priporočilo za delo državnih organov, samoupravnih 
zavodov ali gospodarskih organizacij. 

Predlog resolucije ali priporočila lahko da vsak 
poslanec ali pa Izvršni svet. 

3. Pojasnila o delu republiške uprave 

148. člen 

Poslanec lahko zahteva od državnih sekretarjev 
in drugih vodilnih uslužbencev pojasnila o delu nji- 
hovih uradov in zavodov in pojasnila o opravljanju 
zadev iz njihove pristojnosti. 

Poslanec poda tako zahtevo pismeno predsedniku 
Zbora proizvajalcev, ta pa jo sporoči zboru. Na seji, 
ki je določena za postavljanje vprašanj, lahko poda 
poslanec tako zahtevo tudi ustno. 
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149. člen 

Državni sekretar ali drug vodilni uslužbenec mora 
dati zahtevano pojasnilo poslancu pismeno po Zboru 
proizvajalcev. Predsednik zbora prebere na seji zbora 
pojasnilo, ki ga je dobil, ali pa sporoči vsebino tega 
pojasnila. 

Zbor pa lahko sklene, da mora državni sekretar 
ali drug vodilni uslužbenec dati zahtevano pojasnilo 
osebno na seji. 

150. člen 

Ce se poslanec zadovolji s pojasnilom državnega 
sekretarja oziroma drugega vodilnega uslužbenca, se 
preide na prihodnje vprašanje oziroma dnevni red. 

Ce poslanec s pojasnilom ni zadovoljen, lahko 
predlaga, naj se postavljeno vprašanje obravnava. 

Ce zbor sklene, da se postavljeno vprašanje ob- 
ravnava, ima državni sekretar oziroma drug vodilni 
uslužbenec pravico, da v obravnavi da dodatna po- 
jasnila. 

Zbor proizvajalcev lahko sklene, naj se zadeva, 
o kateri je zahteval poslanec pojasnilo, pošlje Izvrš- 
nemu svetu, da da on svoje poročilo. 

Vin. VLAGANJE IN REŠEVANJE PREDLOGOV 
IN PRIT02B 

i. Vlaganje 

151. člen 
Predlogi in pritožbe se vlagajo pismeno in mo- 

rajo biti podpisani. Za organizacijo ali zavod pod- 
piše odgovorni predstavnik organizacije oziroma za- 
voda. 

Podpisi morajo biti overjeni od pristojnega or- 
gana za overitve. Ta organ overitve ne sme odklo- 
niti. Te overitve so oproščene taks. 

Predloga oziroma pritožbe, ki ni vložena po do- 
ločbah tega člena, odbor ne vzame v delo. 

152. člen 
Vsak predlog oziroma pritožbo dobi v reševanje 

odbor za predloge in  pritožbe Zbora proizvajalcev, 
.če je predlog oziroma pritožba naslovljena' na Zbor 
proizvajalcev. 

153. člen 
Odbor za predloge in pritožbe vodi posebno knji- 

go, v katero se vpišejo vsi došli predlogi in pritožbe 
po vrsti, kakor so vloženi. 

Vsak poslanec Zbora proizvajalcev ima pravico 
pregledati to knjigo in vsak predlog oziroma pri- 
tožbo. 

2. Delo odbora 
154. člen 

O došlih predlogih in pritožbah poroča na seji 
odbora odborov tajnik. 

Odbor lahko obravnava predlog oziroma pritožbo 
takoj sam, lahko pa jo da posameznemu svojemu čla- 
nu v proučitev in poročanje. 

155. člen 
Odbor za predloge in pritožbe. 
— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na 

delo gospodarskih organizacij in na vprašanja de- 
lovnih razmerij delavcev in uslužbencev v gospodar- 
skih organizacijah in socialnega zavarovanja v reše- 

vanje  odboru  za   gospodarske  organizacije   oziroma 
odboru za vprašanja dela in socialnega zavarovanja; 

— odstopi predloge in pritožbe, ki obsegajo ugo- 
vor zaradi prekršitve samoupravnih pravic ljudskih 
odborov ali pa se nanašajo na organizacijo ali delo 
ljudskih odborov, v reševanje skupščinski komisiji 
za ljudsko odbore; 

— odstopi predloge in pritožbe, ki se nanašajo na 
kakšen predlog zakona ali drugega akta, ki se že 
obravnava v kakšnem drugem odboru, v reševanje 
temu odboru; 

— odstopi v reševanje pristojnemu sodišču ozi- 
roma drugemu državnemu organu predloge in pri- 
tožbe, ki spadajo v pristojnost sodišč ali drugih dr- 
žavnih organov. 

156. člen 
Ce spozna odbor za predloge in pritožbe, da pred- 

log ali pritožba ne spada v pristojnost Zbora pro- 
izvajalcev in tudi ne v pristojnost kakšnega drugega 
državnega organa, sporoči to vlagatelju s svojim mne- 
njem. 

Odbor lahko na podlagi obravnave odloči, da se 
predlog ali pritožba predloži v odločitev zboru in da 
o tem zboru poročilo. 

157. člen 
Odbor za predloge in pritožbe mora vsake tri 

mesece poročati zboru o svojem delu. 
Poročilo odbora se razmoži in dostavi vsem po- 

slancem zbora. 
158. člen 

Zbor lahko pooblasti odbor za predloge in pri- 
tožbe, da o posameznih vprašanjih sam izda odločbo 
o predlogu ali pritožbi. 

Ce spada odločanje o vprašanjih iz prejšnjega 
odstavka tudi v pristojnost Republiškega zbora, 
lahko Zbor proizvajalcev s pritrditvijo Republiškega 
zbora pooblasti svoj odbor za predloge in pritožbe, 
da o takih vprašanjih sam izda odločbo. 

3. Obravnava v zboru 

159. člen 
Zbor lahko sklene, da se poročilo odbora za pred- 

loge in pritožbe ali pa tudi posamezni predlogi io 
pritožbe obravnavajo na seji. 

Zbor lahko konča obravnavo s prostim prehodom 
na drugo vprašanje ali na dnevni red ali pa tako, 
da sprejme resolucijo ali priporočilo, lahko pa pred- 
log ali pritožbo tudi vrne odboru za predloge in 
pritožbe ali pa pošlje drugemu pristojnemu odboru« 
da predlog oziroma pritožbo prouči in pripravi 
ustrezni predlog. 

160. člen 
V zvezi s svojim poročilom lahko da odbòr za 

predloge in pritožbe zboru tudi predlog resolucij6 

ali priporočila. 

161. člen 
Na predlog najmanj desetih poslancev da zbor 

na dnevni red svoje seje obravnavo posameznega 
predloga ali pritožbe tudi takrat, če je odbor za 

predloge in pritožbe o predlogu oziroma pritožbi ze 

izdal odločbo po 158. členu. 
Tak predlog se ne more dati, če je od dustavitve 

poročila odbora za predloge in pritožbe že preteklo 
več kot mesec dni. 
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* 162. člen 
Izvršni svet lahko pred določitvijo dnevnega 

*eda au iafo me(i obravnavo zahteva, na] se posa- 
mezni predlog ali pritožba ne obravnava ali pa že 
začeta obravnava konča in predlog oziroma pritožba 
da Izvršnemu svetu, da lahko da svoje mnenje. Za 
ta namen lahko določi zbor Izvršnemu svetu največ 
*ok enega meseca. 

IX. DOLŽNOSTI, IMUNITETNE IN DRUGE 
PRAVICE POSLANCEV 

163. člen 
Člani Zbora proizvajalcev se morajo udeleževati 

sej zbora in opravljati druge dolžnosti po določbah 
tega poslovnika. 

Poslanec, ki je zadržan, mora prositi zbor za do- 
pust. Zbor odloči o tem brez obravnave. 

Ce vidi predsednik, da na seji zbora ni zadosti 
poslancev za sklepčnost seje, lahko prekliče vse do- 
voljene dopuste, razen tistih, ki so bili dovoljeni za- 
radi bolezni ali zatadi poslančevega potovanja ozi- 
roma bivanja v inozemstvu. 

Predsednik zbora lahko sporoči mandatno-imuni- 
tetnemu odboru imena poslancev, ki brez dovoljenja 
večkrat ne pridejo na sejo. Odbor prouči take primere, 
poroča o tem zboru in predlaga ustrezne ukrepe zoper 
take poslance. 

164. člen 
Za mnenje ali glas, ki ga da poslanec na sejah 

zbora, na skupni seji obeh domov, na sejah odborov 
ali komisij odbora ali skupščine, poslanca ni dovolje- 
no klicati na odgovornost, ga kaznovati ali mu vzeti 
Prostost. 

165. člen 

Poslanec uživa imunitetno pravico od dneva, ko 
mu je izdano potrdilo o izvolitvi. 

166. člen 
Predsednik zbora naznani zboru na začetku seje 

predlog pristojnega državnega organa, naj se dovoli 
odvzetje prostosti ali sprožitev kazenskega postopka 
oziroma naznani sporočilo, da je bila poslancu odvzeta 
Prostost ali zoper njega sprožen kazenski postopek. 

Zbor da tak predlog oziroma sporočilo mandatno- 
itounitetnemu odboru, da ga prouči in poroča. 

, Na podlagi poročila mandatno-imunitetnega od- 
bora odloči zbor, ali da dovoljenje za sprožitev kazen- 
skega postopka ali odvzetje prostosti oziroma ali po- 
,rdi odločbo pristojnega državnega organa, da se 
zoper poslanca nadaljuje kazenski postopek ali da se 
mn odvzame prostost. Če zbor razveljavi odločbo pri- 
stojnega državnega organa, je treba postopek takoj 
ustaviti, poslanca pa spustiti na prostost. 

167. člen 
Če Zbor proizvajalcev ni zbran, da dovoljenje za 

odvzetje prostosti ali za sprožitev kazenskega postop- 
ka oziroma odloči o potrditvi odločbe o odvzetju pro- 
stosti ali o sprožitvi kazenskega postopka zoper po- 
slanca mandati/o-imunitetni odbor. 

Mandatno-imunitetni odbor poroča o tem zboru na 
ijegovi prvi prihodnji seji. 

Zbor lahko na podlagi obravnave ali brez nje 
odloči, da se odločba mandatno-imunitetnega odbora 
potrdi ali razveljavi. 

168. člen 
Kazenski postopek zoper poslanca se lahko začne 

ali nadaljuje samo za tisto kaznivo -dejanje, za katero 
je dal zbor oziroma mandatno-imunitetni odbor do- 
voljenje, da se kazenski postopek začne ali nadaljuje, 

169. člen 
Če se poslanec odpove mandatu, obravnava od- 

poved najprej mandatno-imunitetni odbor in da zboru 
poročilo. 

Mandat preneha poslancu v trenutka, ko zbor nje- 
• govo odpoved mandatu sprejme. 

Če se poslanec odpove mandatu, preden je bil 
njegov mandat verificiran, je treba ne glede na od- 
poved preizkusiti, ali je bila poslančeva izvolitev 
pravilna ali ne. 

170. Člen 

Kadar preneha poslancu mandat, je treba to spo- 
ročiti zboru, da se izjavi. 

Odpoklic poslanca pretresa zbor. Odločba o od- 
poklicu poslanca se obravnava smiselno po določbah 
tega poslovnika, ki veljajo za postopek pri verifikaciji 
mandatov. 

171. člen 
Predpisi o prejemkih poslancev bodo izdani s po- 

sebnim odlokom. 
Poslanci imajo pravico do socialnega zavarovanja. 

172. člen 
Člani zbora imajo pravico do brezplačne vožnje 

z vsemi javnimi prometnimi sredstvi po predpisu, ki 
ga izda administrativni odbor Ljudske skupščine. 

173. člen 
Poslanci imajo posebne poslanske legitimacije. 

Glasijo se na poslančevo ime. Prepovedano je legiti- 
macijo trajno ali začasno prepustiti komu drugemu. 

V legitimaciji so natisnjene določbe o imunitetni 
pravici, o pravici do socialnega zavarovanja in o pra- 
vici do brezplačne vožnje. 

X. STENOGRAFSKI ZAPISKI 

174. člen 
V stenografskih zapiskih, ki se objavijo, morajo 

biti v celoti natisnjeni govori, izjave in poročila po- 
slancev Zbora proizvajalcev. 

Poslanec ima pravico, da pred objavo stenograf- 
skih zapiskov napravi v besedilu svojega govora, iz- 
jave nli poročila redakcijske popravke, nima pa pra- 
vice, da bi besedilo bistveno spremenil ali iz besedila 
izpustil kakšne misli. 

Če pride med poslancem in predsednikom zbora 
oziroma odbora do spora o tem, ali se smejo posa- 
mezni popravki upoštevati pri redakciji stenografskih 
zapiskov, ki se objavijo, ima poslanec pravico pred- 
ložiti to zadevo zboru, oziroma odboru, da reši spor. 

Za objavo stenografskih zapiskov skrbi predsed- 
nik zbora sporazumno s predsedniki ustreznih' od- 
borov. 
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XL ADMINISTRACIJA 

175. člen 

Administrativno delo za zbor, njegove odbore in 
komisije opravlja administracija Ljudske skupščine. 

Za opravljanje strokovnih, pisarniških, tehničnih 
in drugih del se po potrebi dodelijo za zbor, njegove 
odbere in komisije posamezni uslužbenci skupščine, 
ki opravljajo svoje delo po naročilu predsednika ozi- 
roma  zapisnikarja  zbora, odbora  ali  komisije. 

176. člen 

Arhiv zbora je sestavni del skupščinskega arhiva. 
Clan  zbora  ima  pravico  uporabljati  skupščinski 

arhiv. 

XII KONČNE DOLOČBE 

177. člen 
Zbor proizvajalcev ima svoj pečat z grbom Ljud- 

ske republike Slovenije. Okrog grba je besedilo: »Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije — Zbor 
proizvajalcev«. 

Pečat hrani zapisnikar zbora, ki ga za to določi 
predsednik zbora. 

178. člen e 

Kjer je po poslovniku potreben predlog določe- 
nega števila poslancev, je tak predlog pravilno podan 
tudi, če ga da en sam poslanec, ki ga takoj podpre 
manjkajoče število drugih poslancev. 

179. člen 
Ta poslovnik se lahko spremeni po postopku, ki 

velja za sprejemanje odlokov zbora, s tem, da pred- 
log spremembe najprej obravnava posebna enajst- 
članska komisija, ki jo izvoli zbor, razen če zbor 
sklene, da bo obravnaval predlog takoj sam. 

180. člen 

Ta poslovnik velja takoj. 

Objavi se v »Uradnem listu LRS«. 

St. P 27/1-54 
Ljubljana, dnev21. januarja  1954. 

Zbor proizvajalcev Ljudske  skupščine LRS 
Predsednik: 

Mavricij Bore 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje prvega sestanka Republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS, tretjega sklica dne 15. decembra 1953 

v Ljubljani 

Predsedoval: Jože P e t e j a n, najstarejši ljudski 
poslanec. 

Zapisnikar:    Tine Remškar. 

. Predsedujoči prebere odlok o sklicanju prvega 
sestanka Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev 
z dne 7. decembra 1953 pod številko LS 182-1/55, s 
katerim je predsednik prejšnje Ljudske skupščine 
sklical oba zbora k prvemu sestanku za 15. decem- 
ber 1953 ob 16. uri. 

Po krajšem pozdravnem govoru predsedujočega 
se na predlog poslanca dr. Mihe Potočnika izvoli za 
zapisnikarja današnje seje poslanec Tine Remškar. 
Sklep je sprejet soglasno. 

Po izvolitvi zapisnikarja predlaga predsedujoči 
tale dnevni red: 

1. oddaja potrdil o izvolitvi; 
2. sklepanje o postopku  pri  verifikaciji  poslan- 

skih mandatov; 
3. volitve verifikacijskega odbora. 

Ker ni bil dan noben drug predlog za dnevni red 
in tudi ne predlog za spremembo predlaganega dnev- 
nega reda, je bil ta soglasno sprejet. 

Predsedujoči je prešel na prvo točko dnevnega 
reda. Zapisnikar poimensko kliče poslance, ti po vrsti 
pristopajo k predsedujočemu in oddajajo potrdila o 
izvolitvi. 

Nato zbor preide na drugo točko dnevnega reda. 
Predsedujoči prebere predlog sklepa o postopku pri 
verifikaciji poslanskih mandatov, ki so ga pred sejo 
dobili Tsi poslanci.   Ker se v  razpravi o predlogu 

nihče ni oglasil k besedi, da predsedujoči navedeni 
predlog na glasovanje. 

Poslanci predlog soglasno sprejmejo. 

Nato preide zbor k tretji točki dnevnega reda, 
na izvolitev verifikacijskega odbora. Na predlog 
ljudskega poslanca Viktorja Kovača se za člane veri- 
fikacijskega odbora izvolijo poslanci: Božičnik Zalka, 
Dujc Albin, Jakopič Albert, Kimovec Franc, Košmelj 
Miran, dr. Modic Heli, Novak Franc, Pirnat Janez, 
Sumrada Vinko, Šušteršič Anton in Vipotnik Janez. 
Sklep o izvolitvi članov verifikacijskega odbora je 
bil sprejet soglasno. 

Predsedujoči je pozval člane verifikacijskega od- 
bora, da se takoj sestanejo ter izvolijo predsednika 
in tajnika. V ta namen odredi predsedujoči kratek 
odmor. 

Po odmoru je verifikacijski odbor sporočil, da je 
izvolil za predsednika ljudskega poslanca Alberta Ja* 
kopica, za tajnika pa dr. Helija Modica. Predsedujoči 
je nato izročil predsedniku verifikacijskega odbora 
poverjlnice. 

Ker je bil s tem dnevni red prve seje prvega 
sestanka izčrpan, zaključi predsedujoči sejo in ob- 
javi, da bo druga seja prvega sestanka, ki jo bo skli- 
cal in vodil predsednik verifikacijskega odbora, jutri. 
16. t. m. ob 10. uri dopoldne. 

St. R 11/1-53 
Ljubljana, dne 15. decembra 1953. 

Republiški zbor 
Ljudske  skupščine Ljudske  republike Slovenije 

Zapisnikar: Predsedujoči: 
Tine Remškar I. r. Jože Petejan L r. 
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ZAPISNIK 
L seje prvega sestanka Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS, tretjega sklica dne 15. decembra 1953 

v Ljubljani 

Predsedoval: Štrukelj   Jože, najstarejši posla- 
nec Zbora proizvajalcev. 

Zapisnikar:    inž.  Koželj   Anton. 

Predsedujoči prebere odlok o sklicanju 1. sestan- 
ka Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev z dne 
7. decembra 1953 pod št. LS 182/1-53. s katerim je 
predsednik prejšnje Ljudske skupščine sklical oba 
zbora k prvemu sestanku za 15. december 1953 ob 
16. uri. 

Po krajšem pozdravnem govoru predsedujočega 
se na predlog poslanca Zvoneta Labura izvoli za za- 
pisnikarja današnje seje poslanec inž. Anton Koželj. 
Sklep je sprejet soglasno. 

Po izvolitvi zapisnikarja predlaga predsedujoči 
tale dnevni red: 

1. oddaja potrdil o izvolitvi; 
2. sklepanje o postopku pri  verifikaciji poslan- 

skih mandatov; 
3. volitve verifikacijskega odbora. 
Ker ni bil dan noben drug predlog za dnevni red 

in tudi ne predlog za spremembo predlaganega dnev- 
nega reda, je bil ta soglasno sprejet. 

Predsedujoči je prežel na prvo točko dnevnega 
leda. Zapisnikar poimensko kliče poslance, ti po vrsti 
Pristopajo k predsedujočemu in oddajajo potrdila o 
izvolitvi. 

Nato preide predsedujoči na drugo točko dnevne- 
Sa reda. Predsedujoči prebere predlog sklepa o po- 
stopku pri verifikaciji poslanskih mandatov,-ki so ga 
pred sejo dobili vsi poslanci. Ker se v razpravi o 
predlogu nihče ni oglasil k besedi, da predsedujoči 
navedeni predlog na glasovanje. Poslanci glasujejo z 
dviganjem rok ;n predlog soglasno sprejmejo. 

Predsedujoči preide k tretji točki dnevnega reda: 
izvolitev verifikacijskega odbora. Na predlog poslan- 
ca Staifislava Kebra se za člane verifikacijskega od- 
bora izvolijo tile poslanci: Avgust Brczavščck, Ivan 
Gorjup, Anton Hafner, Ivan Hercog, Ivan Jakomin, 
Jože Lukač, Stefan Pavšič, Jolanka Peterka in Feliks 
Razdrih. Sklep o izvolitvi članov verifikacijskega od- 
bora  je bil  sprejet soglasno. 

Predsedujoči je pozval člane verifikacijskega od- 
pora, da se takoj sesta ne jo ter izvolijo predsednika 
4i tajnika. V ta namen odredi predsedujoči kratek 
odmor. 

Po odmoru je verifikacijski odbor sporočil, da je 
izvolil za predsednika Feliksa Razdr.iha in za tajnika 
"ana Gorjupa. Predsedujoči je izročil predsedniku 
verifikacijskega odbora poverilnice. 

Ker je bil s tem dnevni red 1. seje prvega se- 
stanka izčrpan, zaključi predsedujoči sejo in objavi, 
"a bo druga seja prvega sestanka, ki jo bo sklical 
Predsednik verifikacijskega odbora že jutri, 16. t. m. 
°b 10. uri dopoldne. 

St. P 13/1-53 
Ljubljana, dne 15. decembra 1953. 

Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Zapisnikar: 
Inž. Anton Koželj I.r. 

Predsedujoči: 
Jože Štrukelj I. i. 

ZAPISNIK 
2. seje prvega sestanka Republiškega zbora Ljudske 
skupščine  LRS dne  16.  decembra  1953 v  Ljubljani 

Predsedovala: Albert Jakopič, predsednik ve- 
rifikacijskega odbora, in 
Vlado. M a j h e n ,   predsednik  Re- 
publiškega zbora. 

Zapisnikar:      Dušan Bole. 

Predsednik verifikacijskega odbora Republiškega 
zbora prične sejo ob 10.15 uri, predlaga, da se dovoli 
dopust Miri Svetinovi, ki se je opravičila zaradi bo- 
lezni, in prosi zapisnikarja Tineta Remškarja, da pre- 
bere zapisnik 1. seje. Skupščina zapisnik odobri, na- 
kar ga predsednik in zapisnikar podpišeta. 

Predsednik verifikacijskega odbora predlaga tale 
dnevni red: 

1. poročilo verifikacijskega odbora in sklepanje 
o njem; 

2. prisega poslancev; 
3. sklepanje o postopku pri vòlitvi predsednika, 

podpredsednika in treh zapisnikarjev Republiškega 
zbora; 

4. volitve predsednika, podp-edsednika in treh 
zapisnikarjev; 

5. sklepanje o ustanovitvi komisije za pripravo 
predloga za poslovnik Republiškega ..bora; 

6. volitev komisije za pripravo predloga poslov- 
nika. 

Ker ni bilo nobenega drugega iredloga z dnevni 
red in tudi ne predloga za spremembo predlaganega 
dnevnega reda, je bil ta soglasno sprejet. 

Nato pride predsedujoči k prvi točki dnevnega 
reda in pozove poročevalca verifikacijskega odbora, 
da da poročilo, ki je bilo razmnoženo in razdeljeno 
ljudskim poslancem že pred pričetkom seje. Ker po- 
ročevalec verifikacijskega odbora dr. Heli Modic ni 
bil navzoč, določi predsednik zapisnikarja Tineta 
Remškarja, da prebere poročilo. Nato pozove pred- 
sednik ljudske poslance k razpravi. V razpravi so 
govorili dr. Marijan Brccelj, Albin Dujc in Jože 
Tramšek, vsi >za«. 

Predsednik zaključi razpravo in predlaga, naj 
poleg poročila verifikacijskega odbora zbor sprejme 
še tale sklep: 

»Republiški zbor Ljudske skupščine LRS sprejme 
sklep : 

1. Potrdijo se mandati ljudskih poslancev, ki so 
navedeni v predlogu poročila verifikacijskega odbo- 
ra z dne 15. decembra 1953 v vseh volilnih enotah, 
razen mandata Martina Bajca v 33. volilni enoti. 

2. Zaradi nepravilnosti pri volitvah v 33. volilni 
enoti se mandat Martina Bajca, trgovskega poslovod- 
je poslovalnice >Triglav<, Brežice, razveljavi in se v 
toj volilni enoti na podlagi 3. točke 151. člena zakona 
o pravicah in dolžnostih ter o volitvah in odpoklicu 
ljudskih poslancev Ljudske skupščine LRS odredijo 
ponovne volitve. 

Republiška volilna komisija LRS določi v 2. od- 
stavku 155. člena zakona o pravicah in dolžnostih ter 
o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
skupščine LRS dan ponovnih volitev.< 

Sklep je bil soglasno sprejet. „ 
Sledi druga točka dnevnega reda: prisega ljud- 

skih poslancev. Predsednik pozove ljudske poslance, 
naj vstanejo in za njim ponavljajo besedilo.prisege. 
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Po opravljeni ustni prisegi so poslanci podpisali pi- 
smeno besedilo prisege. 

Pri tretji točki dnevnega reda predlaga predsed- 
nik, da se določi postopek za volitev predsednika, 
podpredsednika in treh zapisnikarjev Republiškega 
zbora. To je potrebno zato, ker skupščina in Repu- 
bliški zbor še nimata svojega poslovnika. Predsednik 
predlaga, naj Republiški zbor sprejme tale 

>stlep 
o  volitvah  predsednika, podpredsednika  in  zapisni- 

karjev Republiškega zbora 
1. Vsak poslanec lahko predlaga po enega kan- 

didata za predsednika, podpredsednika in vsakega za- 
pisnikarja Republiškega zbora. 

2. Najprej se voli predsednik, nato podpredsednik 
in nazadnje trije zapisnikarji. 

3. O predlaganih kandidatih se glasuje javno z 
dviganjem rok. 

4. Izvoljen je "tisti kandidat, za katerega je bilo 
oddanih največ glasov. 

5. Ce je dvoje ali več kandidatov dobilo enako 
največje število glasov, se volitve ponovijo.« 

Predsednik da ta predlog na glasovanje in ugo- 
tovi, da je bil soglasno sprejet. 

' Pri četrti točki dnevnega reda zbor na predlog 
ljudskega poslanca Olge Vrabič soglasno izvoli za 
predsednika Republiškega zbora 'Vlada Majhna, za 
podpredsednika Angelo Ocepek in za zapisnikarje: 
Dušana Boleta, Ančko Globačnik in Antona Peter- 
nel ja. 

Predsedujoči nato pozove novoizvoljene, da za- 
vzamejo svoja mesta. 

Predsednik Republiškega zbora Vlado Majhen se 
zahvali v svojem imenu kakor tudi v imenu drugih 
tovarišev za izkazano zaupanje in po krajšem go- 
voru preide na peto točko dnevnega reda ter pred- 
laga, da se ustanovi komisija, /a pripravo predlog* 
za poslovnik Republiškega zbora in v ta namen 
sprejme 

isk lep 
o volitvi komisije za pripravo predloga za poslovnik 

Republiškega zbora 
1. Komisija za pripravo predloga za poslovnik 

Republiškega zbora ima 11 članov. 
2. Naloga te komisije je, da pripravi predlog 

poslovnika in predlog sMepa o postopku pri spre- 
jemanju poslovnika. 

3. Komisija se voli po kandidatnih listah. Kandi- 
datno listo lahko predlaga vsa!k poslanec. 

4. O kandidatnih listah se glasuje v celoti z dvi- 
ganjem rode 

5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, 
za katero je bilo oddanih največ glasov. Če je dvoje 
ali več kandidatnih list dobilo enako največje število 
glasov, se volitve ponovijo.« 

. Predsednik da predlog sMepa v razpravo. Ker se 
nihče od ljudskih poslancev ne priglasi k besedi, 
zaključi razpravo in da predlog na glasovanje. Zbor 
je predlog slklepa o volitvi komisije za pripravo pred- 
loga za poslovnik RepnbliSkega zbora soglasno 
sprejel. 

Pri šesti točki dnevnega reda so bili na predlog 
ljudskega'poslanca Borisa Kocijančiča za člane komi- 
sije za pripravo predloga za poslovnik Republiškega 
zbora soglasno izvoljenh BranTco Babic, Miha Berčič, 
Tvan Bratto, dr. Marijan Brecelj, Milko Goršič, Vinko 

Hafner, Albert Jakopič, dr. Heli Modic, inž. Muha 
Gašper, dr. Miha Potočnik, Mira Svetina.   . 

S tem je bil dnevni red te seje izčrpan in je 
predsednik 2. sejo prvega sestanka Republiškega 
zbora ob 11.30 uri zaključil ter obvestil ljudske po- 
slance, da bo po krajšem odmoru v isti dvorani 
skupna seja obeh zborov. 

St. R 17/1-53 
Ljubljana, dne 16. decembra 1953. 

Republiški zbor 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
Zapisnikar: Predsednik: 

Dušan Bole 1. r. Vlado Majhen 1. r. 

ZAPISNIK 
2. seje prvega sestanka Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS tretjega sklica dne 16. decembra 1953 

v Ljubljani 
Predsedovala: Feliks Razdrih, predsednik ve- 

rifikacijskega odbora, in 
Mavricij  Bore, predsednik Zbora 
proizvajalcev. 

Zapisnikar:     inž. Anton  Koželj. 
Predsednik verifikacijskega odbora Zbora pro- 

izvajalcev prične sejo in predlaga tale dnevni red: 
1. branje zapisnika 1. seje prvega sestanka Zbora 

proizvajalcev; 
2. poročilo verifikacijskega odbora in sklepanje 

o njem; 
3. prisega poslancev; 
4. sklepanje o postopku pri volitvi predsednika, 

podpredsednika in treh zapisnikarjev Zbora proiz- 
vajalcev; 

5. volitve predsednika, podpredsednika in treh 
zapisnikarjev  Zbora proizvajalcev; 

6. sklepanje o ustanovitvi komisije za pripravo 
poslovnika Zbora proizvajalcev; 

7. volitev komisije za pripravo predloga »za po- 
slovnik Zbora proizvajalcev. 

Ker ni bilo nobenega drugega predloga za dnevni 
red in tudi ne predloga za spremembo predlaganega 
dnevnega reda, je bil ta soglasno sprejet. Predsednik 
pozove zapisnikarja, naj prebere zapisnik 1. seje; 
skupščina zapisnik odobri, naka- se zapisnik podpiše. 

Nato pozove predsednik poročevalca verifikacij- 
skega odbora Ivana Gorjupa, naj poroča. Poročevalec, 
ki je obenem tudi tajnik verifikacijskega odborSi 
prebere najprej zapisnik seje odbora. Ko je bil za- 
pisnik prebran, se oglasi več poslancev, češ da je 

ljudski poslanec Janko " ukan na orožnih vajah. Zbor 
odloči, da se ljudskemu poslancu Janku Lukanu 
dovoli dopust, 'ker je opravičeno odsoten. 

Ko je bilo prebrano poročilo verifikacijskega 
odbora, ki je bilo razmnoženo in razdeljeno ljudsikim 
poslancem že pred pričetkom seje, pozove predsed- 
nik ljudske poslance k razpravi. 

Ker se noben ljudski poslanec ne priglasi k raz- 
pravi, zaključi predsednik razpravo in preide na 

glasovanje. Poročilo je bilo soglasno sprejeto. Pred- 
sednik objavi, da so verificirani mandati vseh ljud- 
skih poslancev, ki so navedeni v poročilu. 

Sledi tretja točka dnevnega reda: prisega ljud- 
skih poslancev. Predsednik pozove ljudske poslance, 
naj vstanejo in za njim ponavljajo besedilo prisege- 
Po opravljeni ustni prisegi so poslanci podpisal' 
pismeno besedilo prisege. 
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Kot četrta točka dnevnega reda sledi predlog 
Postopka za volitev predsednika, podpredsednika in 

i zapisnikarjev Zbora proizvajalcev. To je potrebno 
zato, ker skupščina in Zbor proizvajalcev še nimata 
'vojega poslovnika. Predsednik predlaga naj Zbor 
^Prejme 

»sklep 
o volitvah predsednika, podpredsednika in zapisni- 

karjev Zbora proizvajalcev. 

* . 1. Vsak poslanec lahko predlaga po enega kan- 
didata za predsednika, podpredsednika in vsakega 
zapisnikarja Zbora proizvajalcev. 

2. Najprej se voli predsednik, nato podpredsed- 
nik in nazadnje trije zapisnikarji. 

3. O predlaganih kandidatih se glasuje javno z 
dviganjem rok. 

4. Izvoljen je tisti kandidat, za katerega je bilo 
oddanih največ glasov. 

5. Ce je dvoje ali več kandidatov dobilo- enako 
največje število glasov, se volitve ponovijo.« 

Ta predlog da predsednik na glasovanje in ugo- 
tovi, da je bil soglasno sprejet. 

V nadaljnji točki dnevnega reda prosi predsed- 
nik poslance za predlog za izvolitev predsednika, 
Podpredsednika in treh zapisnikarjev. Na edini pred- 
log ljudskega poslanca Lojzeta Ocepka so bili so- 
glasno izvoljeni: za predsednika Zbora proizvajalcev 
Mavricij Bore, za podpredsednika inž. Vilma Pirkovič 
'n za zapisnikarje Pepca Jež, Milan Lacko, inž. Boris 
Pipan. 

Predsedujoči nato pozove novoizvoljene, naj 
zavzamejo svoja mesta. 

Predsednik Zbora proizvajalcev Mavricij Bore 
Prevzame vodstvo seje ter se v svojem imenu in v 
"nenu ostalih zahvali Zboru za izkazano zaupanje. 

Nato preide na šesto točko dnevnega reda ier 
Predlaga, naj se ustanovi komisija za pripravo pred- 
uga za poslovnik Zbora proizvajalcev in v ta namen 
sprejme 

>s k 1 e p 
0 volitvi komisije za pripravo predloga za poslovnik 

Zbora proizvajalcev 
1. Komisija za pripravo predloga za poslovnik 

Zbora proizvajalcev ima 9 članov. 
2. Naloga te komisije je, da pripravi predlog 

Poslovnika in predlog sklepa o postopku pri spreje- 
manju poslovnika. 

3. Komisija se voli po kandidatnih listah. Kan* 
•"datno listo lahko predlaga vsak poslanec. 

,   4. O kandidatnih listah se glasuje v celoti z dvi- 
ganjem rok. 

5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, 
•• katero je bilo oddanih največ glasov. Če je dvoje 
aji več kandidatnih list dobilo enako največje število 
flasov, se volitve ponovijo.« 

Ker se na poziv predsednika nihče ne oglasi k 
.opravi, da predsednik predlog na glasovanje. Pred- 
°S je Zbor soglasno sprejel. 

, Pri sedmi točki dnevnega reda so bili na predlog 
iudsikega poslanca Andreja Stegnarja za člane komi- 

SlJf za pripravo predloga za poslovnik Zbora proiz- 
vajalcev soglasno izvoljeni: Rudolf Ganziti, Danijel 
j.^in, Andrej Svetck, inž. Miran Mejak, Milica Omla- 
'c, inj, Vilma Pirkovič, Jakob Pogačar, Stane Reber- 

••«. Anton Truden. 
'.  Ker je bil  s  tem  dnevni  red te seje  izčrpan, 

s dtedi predsednik odmor. Po odmoru sporoči pred- 

sednik, da je skupna seja obeh domov sklicana za 
danes ob 12. uri, udeleže naj se je vsi poslanci Zbora 
proizvajalcev. 

Nato zaključi predsednik 2. sejo prvega sestanka 
Zbora proizvajalcev ob 11.45 uri. 

St. P 20/1-53 
Ljubljana, dne 16. decembra 1953, 

Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Zapisnikar: Predsednik: 
Pepca Jež 1. r. Mavricij Bore 1. r. 

ZAPISNIK 
1. seje prvega skupnega sestanka Republiškega zbora 
in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine ERS dne 

16. decembra 1953 v Ljubljani ' 
Predsedovala: Jože P e t e j an,  najstarejši  ljud- 

ski poslanec, 
Miha Marinko,   predsednik * 
Ljudske skupščine LR6. 

Tajnik: Albert  Jakopič. 
Zapisnikar:      Matija Maležič. 

S pozdravnim nagovorom prične prvo skupno se- 
jo Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev po letih 
najstarejši poslanec Jože Petejan ob 12.10 uri ter 
prosi poslance, naj kdo predlaga zapisnikarja za da- 
našnjo sejo. 

Na predlog Staneta Bobnarja je bil za zapisni- 
karja soglasno izvoljen Matija Maležič. Nato je skup- 
ščina na predlog predsedujočega sprejela tale dnevni 
red: 

1. poročilo Izvršnega sveta po 1. in 2. točki 20. 
člena zakona za izvršitev ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih obla- 
sti Ljudske republike Slovenije s predlogom za po- 
trditev uredb in sklepanje o potrditvi teh uredb; 

2. sklepanje o postopku pri volitvah predsednika, 
podpredsednikov in tajnika skupščine; 

3. volitve predsednika, podpredsednikov in taj- 
nika skupščine; 

4. sklepanje o postopku pri volitvah Izvršnega 
sveta; 

5. volitve Izvršnega sveta; 
6. sklepanje o ustanovitvi komisije za pripravo 

predloga za skupščinski poslovnik; 
7. volitev komisije za pripravo predloga za skup- 

ščinski poslovnik. 
Pri prvi točki dnevnega reda prebere poročeva- 

lec Izvršnega sveta Boris Kocijančič poročilo Izvršne- 
ga sveta. 

Na poziv predsednika se prijavi k razpravi Miran 
Košmelj in zahteva v zvezi š poročilom pojasnila gle- 
de spremembe stopenj akumulacije tekstilni indu- 
striji s posebnim ozirom na dodatno obremenitev 
okraja Kranj. Podpredsednik Izvršnega sveta dr. Ma- 
rijan Brecelj pojasni, da tozadevnih odlokov Izvršni 
svet ne predlaga skupščini v potrditev, ker jih je 
sprejel na podlagi pooblastil zakona za izvršitev 
ustavnega zakona in zato o pripombi ljudskega po- 
slanca Košmclja seja ne bi mogla sklepati, pač pa naj 
bodoči Izvršni svet njegove pripombe vzame na zna- 
nje in jih obravnava v okviru svoje pristojnosti. Nato 
zaključi predsednik razpravo in da na glasovanje pred- 
log Izvršnega sveta za potrditev uredb. Skupščina je 
soglasno  sprejela   poročilo in potrdila tele uredbe: 
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uredbo o ustanovitvi Inštituta •• telesno vzgojo, 
uredbo o ustanovitvi in delu šole Sekretariata za no- 
tranje zadeve LRS, uredbo o ureditvi javne cestne 
službe v Ljudski republiki Sloveniji, uredbo o var- 
stvu javnih cest in uredbo o uporabi zemljišč v grad- 
bene namene. 

Pri drugi točki dnevnega reda predlaga predsed- 
nik glede na to, da skupščina še nima poslovnika, naj 
se sprejme 

»s k le p 
o volitvah predsednika, podpredsednikov in tajnika 

Ljudske skupščine LRS 

1. Poslanci volijo izmed sebe predsednika, dva 
podpredsednika in tajnika Ljudske skupščine. 

2. Skupina najmanj 20 poslancev lahko pismeno 
predlaga po enega kandidata za predsednika, za vsa- 
kega podpredsednika in za tajnika. 

3. Najprej se voli predsednik, nato prvi podpred- 
sednik, drugi podpredsednik in nazadnje tajnik. 

. 4. O predlaganih kandidatih se glasuje javno z 
dviganjem rok. 

5. Izvoljen je za posamezno funkcijo tisti kandi- 
dat, za katerega je bilo oddanih največ glasov. 

6. Če je dvoje ali več kandidatov za isto funkcijo 
dobilo enako največje število glasov, se volitve po- 
novijo. 

7. Ko je glasovanje o kandidatih za posamezno 
funkcijo končano, razglasi predsedujoči izid volitev 
za -to mesto ter kateri kandidat je izvoljen.« 

Ta predlog je bil soglasno sprejet. 
Predsednik preide na tretjo točko dnevnega reda: 

volitev predsednika Ljudske skupščine in prosi ljud- 
ske poslance za predloge. 

Ljudski poslanec Josip Vidmar predlaga v imenu 
50 ljudskih poslancev, ki so predlog podpisali, za pred- 
sednika Ljudske skupščine Miho Marinka. Skupščina z 
dolgotrajnim in navdušenim ploskanjem predlog po- 
trdi. Ker se na poziv predsednika še za nove pred- 
loge nihče več ne javi, da predsednik predlog na gla- 
sovanje. Skupščina soglasno in s ponovnim odobrava- 
njem izvoli za predsednika Miho Marinka. .Prav iako 
skupščina soglasno izvoli na predlog ljudskega po- 
slanca Josipa Vidmarja, ki ga je podal v imenu 50 
ljudskih poslancev, za prvega podpredsednika 
dr. Ferda Kozaka, za drugega podpredsednika Jakoba 
Mojškerca in za tajnika Alberta Jakopiča. Po izvo- 
litvi zasedejo novoizvoljeni svoja mesta. Predsednik 
se zahvali za izkazano zaupanje in v svojem govoru 
nakaže bodoče delo in naloge skupščine. 

Nato preide na četrto točko dnevnega reda ter 
predlaga, da skupščina sprejme 

>sklep 
o volitvah Izvršnega  sveta Ljudske skupščine LRS 

; 
1. Izvršni svet Ljudske skupščine LRS se voli po 

kandidatnih listali z javnim glasovanjem. 
2. Kandidatno listo lahko vloži pismeno skupina 

20 poslancev. Lista obsega imena kandidatov za pred- 
sednika in za 12 članov Izvränega sveta. 

3. Ko je predlaganje kandidatnih lfst končano, 
prebere predsedujoči z vsake kandidatne liste imena 
vseh predlagateljev in kandidatov. 

4. Glasuje 'se o vsaki listi v celoti. 
Če je bik) vloženih dvoje ali več list, se glasuje 

takole: Tajnik skupščine kliče poslance po seznamu. 

Vsak poslanec pove z navedbo kandidata za predsed- 
nika, za katero listo glasuje, ali izjavi, da se vzdrži 
glasovanja. 

Če je bila vložena ena sama lista, vpraša pred- 
sedujoči poslance, kdo je za listo, kdo je proti njej 
in kdo se vzdrži glasovanja. V tem primeru se gla- 
suje z dviganjem rok. 

5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, 
za katero je bilo oddanih največ glasov. 

Če je dobilo dvoje ali več kandidatnih list enako 
največje število glasov, se glasovanje ponovi. 

6. Ko je glasovanje končano, razglasi predsedu- 
joči izid volitev in kateri kandidati so izvoljena« 

Ker se nihče od ljudskih poslancev na poziv pred- 
sednika ne javi k razpravi, zaključi razpravo in da 
predlog na glasovanje. Skupščina je predlog sklepa 
o volitvah Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
soglasno sprejela. 

Peta točka dnevnega reda so volitve Izvršnega 
sveta. Predsednik prosi za predloge. 

Ljudski poslanec Viktor Avbelj predlaga v ime- 
nu 32 ljudskih poslancev, ki so predlog podpisali, za 
predsednika Izvršnega sveta Borisa Kraigherja in za 
člane: dr. Marijana Breclja, Jožeta Borštnarja, Milka 
Goršiča, Staneta Kavčiča, Franca Kimovca, Borisa 
Kocijančiča, Ado Krivic, Matijo Maležiča, Zorana Po- 
liča, Franca Popita, Nika šiliha in Janeza Vipotnika. 

Ker ni bila predložena nobena druga lista, da 
predsednik predlog na glasovanje. Po opravljenem 
glasovanju ugotovi, da so predlagani poslanci soglas- 
no izvoljeni v Izvršni svet. 

Pri šesti točki dnevnega reda predlaga predsednik 
skupščini, da se ustanovi komisija za pripravo pred- 
loga za skupščinski poslovnik in v ta namen sprejme 

>s k 1 e p 
o volitvi komisije za pripravo predloga za 

skupščinski poslovnik 

1; Komisija za pripravo skupščinskega poslovni- 
ka ima 11 članov. 

2. Naloga komisije je, da pripravi predlog skup- 
ščinskega poslovnika in predlog sklepa v postopku 
pri sprejemu tega poslovnika. 

3. Komisija se voli po kandidatnih listah. Vsaka 
kandidatna lista mora obsegati 11 kandidatov. Kan- 
didatno listo lahko predlaga vsak poslanec. 

4. O kandidatnih listah se glasuje v celoti z dvi- 
ganjem rok.  . 

5. Izvoljeni so kandidati s tiste kandidatne liste, 
za katero je bilo oddanih največ glasov. Če je dvoje 
ali več kandidatnih list dobilo enako največje število 
glasov, se volitve ponovijo.« 

Predlog sklepa je bil brez razprave v celoti so- 
glasno sprejet. 

Predsednik preide na zadnjo točko dnevnega re- 
da: na volitve komisije za pripravo predloga za skup- 
ščinski poslovnik. 

Na predlog ljudskega poslanca Mirana  Cvenka 
so bili v to komisijo soglasno izvoljeni: Branko Ba* 
bič, Miha Berčič, Ivan Bratko, dr. Marijan Breçety, 
Rudolf Ganziti, Vinko Hafner, Albert Jakopič D8?/.' 
jel Lepin,   inž. Vilma Pdrkovič,   dr. Miha Potočni**! 
Mira Svetina. , 
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Ker je bil s tem dnevni red prve skupne seje 
obeh domov izčrpan, zaključi predsednik sejo ob 
13. uri. 

St. R 27/1-53 
Ljubljana, dne 16. decembra 1953. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: 
Albert Jakopič 1. r. 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 

ZAPISNIK 
*• redne seje Republiškega zbora Ljudske skupščine 

LRS dne 16. decembra 1953 v Ljubljani 

Predsednik: Vlado Majhen. 
Zapisnikar:  Ančka G1 o b a č n i k. 

Ob 13.15 uri prične predsednik 1. redno sejo 
Republiškega zbora in predlaga tale dnevni red: 

1. volitev 10 poslancev, ki jih za Zvezni zbor 
T«U Republiški zbor. 

Predlagani dnevni red je bil brez sprememb ali 
popolnitev soglasno sprejet. 

Predsednik prebere izvleček zajkona o pravicah 
,n dolžnostih, o volitvah in odpoklicu zveznih po- 
slancev od 133. do vključno 139. člena. 

Po določbah drugega odstavka 133. člena pred- 
uga predsednik, da mu pri volitvah pomagata ljud- 
'ka poslanca Ivan Janžekovič in Cvetka Vodopivec. 

Predsednikov predlog je bil soglasno sprejet. 
Na predsednikov poziv predlaga v imenu 25 po- 

lancev Ivan Novak za izvolitev poslancev za Zvezno 
sJcupščino tele ljudske poslance: Jožeta Borštnarja, 
a*- Marijana Breclja, Borisa Kraigherja, 'Vlada Kri- 
N-Cif* l?.am 'Mačka' VJada Majhna, Zorana Poliča, 
Wika Siliha, Josipa Vidmarja in Olgo Vrabič. 

Ker je bil to edini predlog, predsednik preide ua 
glasovanje. 

Ljudskim poslancem se razdele glasovnice z 
imeni predlaganih kandidatov za Zvezni zbor. 

Poslanci nato glasujejo. 

Na podlagi 138. člena zakona o pravicah in dolž- 
nostih, o volitvah in odpoklicu zveznih poslancev 
razglasi predsednik izid volitev. Od 122 izvoljenih 
ljudskih poslancev je navzočih 119; dva sta opra- 
vičeno odsotna, poslancu v 33. volilni enoti pa man- 
dat ni bil potrjen. 

Za predlagane poslance za Zvezno skupščino je 
glasovalo vseh 119 poslancev. Posamezni kandidati 
so dobili tole število glasov: 

1. Jože Borštnar 119 
2. dr. Marijan  Brecelj 119 
3. Boris Kraigher 119 
4. Vlado Krivic 117 
5. Ivan' Maček 119 
6. Vlado Majhen 119 
7. Zoran Polič        • 119 
'8. Niko Šilih 119 
9. Josip Vidmar 119 

10. Olga Vrabič 119 

Predsednik ugotovi, da so predlagani kandidati 
dobili potrebno večino glasov in so izvoljeni kot po- 
slanci v Zvezno skupščino. Izročena so jim bila po- 
trdila o izvolitvi. 

S tem je bil dnevni red 1. redne seje Republi- 
škega zbora izčrpan in predsednik zaključi sejo ob 
13.45 uri. 

St. R 27/1-55 
Ljubljana, dne 16. decembra 1953. 

Republiški zbor 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Zapisnikar: 

Ančka Globačnik L i. 
Predsednik: 

Vlado Majhen L r. 

Odloki ljudskih odborov 

2 okrajni ljudski' odbor Kočevje je na podlagi 
•odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 

d«r 1 ^ V zvez* s *• členom uredbe o spremembah in 
»itval uredbe o potnih in selitvenih stroških 

j^radni list FLRJ, št. 53-462/53) na seji obeh zborov 
••• 2*. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
Vl»mi dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Kočevje 

1. člen 
ltrJc   °evnica za uradna potovanja v mejah okraja 
****je znaša: 
•••„    

Za uslužbence od V. plačilnega  raz- teda navzgor 600 din 

b) za uslužbence od IX. do YI. plačilnega 
razreda in za visoko kvalificirane  delavce   510 din 

c) za druge uslužbence im delavce 490 din 

2. člen 
Ta odlok velja taikoj. 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati 

odlok o dnevnicah za uradna potovanja z dne 12. II. 
1953 (Uradni list LRS, št. 6-20/53) in odlok o spre- 
membi odloka o' dnevnicah za uradna potovanja z 
dne 7. VIII. 1953 (Ur. list LRS. št. 31-367/53). 

St. 593/1-54 
Kočevje, dne 26. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 
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66. 
Na podlagi določb prvega odstavka 15. öleoa in 

prve točke 69. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Krško na svoji 
X. seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. novembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o obratovalne k času trgovskih, gostinskih in obrtnih 

obratovalnic v območju okraja Krško 

A. OBRATOVALNI CAS 

I. Ob delavnikih 

Trgovinsk»   obratovalnice 

1. člen 
Trgovinske obratovalnice na območju okraja 

Krško so odprte, če v naslednjih členih ni drugače 
določeno, v poletnem času vsak dan od 7. do 12. in 
od 15.30 do 18. ure, razen sobote, ko so te obratoval- 
nice odprte nepretrgoma" od 7. do 14.ure. 'V. zimskem 
času so trgovinske obratovalnice odprte vsak dan od 
7.30 do 12. in od 14. do 17. ure, razen sobote, ko so te 
obratovalnice odprte nepretrgoma od 7.30 do 14. ure. 

2. člen 
1. Prodajalne svežega in suhega mesa ter rib so 

odprte v poletnem času vsak dan od 6. do 11. ter od 
17, do 19. ure, v zimskem času pa od 7.30 do 12. ure in 
od 14. do 17. ure. 

2. Trgovine s kurivom so odprte v poletnem in 
zimskem času vsak dan od 7. do 14. ure. 

3. Prodajalne sadja, zelenjave in poljskih pridel- 
kov so odprte v poletnem času vsak dan od 7. do 12. 
in od 16. do 19. ure, v zimskem času pa od 8. do 12. in 
od 14. do 17. ure. 

4. Prodajalne kruha in mleka so v poletnem času 
odprte vsak dan od 5.30 do 11. in od 17. do 19. ure, v 
zimskem času pa od 6.30 do 12. in od 15. do 17. ure. 

5. Prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte v 
poletnem času nepretrgoma od 7. do 20. ure, v zim- 
sker času pa od 8. do 17. ure. 

6. Trafike in prodajalne časopisov so odprte v 
času, ki je določen v 1. členu tega odloka. 

3. člen 
Za obhodno prodajo blaga, kolikor je dovoljena, 

relja urnik kakor za prodajo v stalni obratovalnici. 

4. člen 
Glede prodajnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo določila sejmskih in tržnih redov. 

Obrtne     obratovalnice 

5. člen 
Obrtne obratovalnice za stranke, će ni v nasled- 

njih členih drugače določeno, so odprte za stranke v 
poletnem času vsak dan od 7. do 12. in od 14. do 17. 
ure, v zimskem času pa od 8. do 12. in od 13. do 
17. ure. 

6. člen 
1. Brivske in lasuljarske obratovalnice so odprte 

v poletnem času vsak dan od 7. do 12. in od 15. do 

18. ure, v zimskem času pa od 8. do 12. in od 14. do 
17. ùre. 

Ob sobotah in dnevih pred državnimi prazniki se 
popoldanski obratovalni čas v poletnem času podaljša 
do 19.30, v zimskem času pa do 18.30 ure. 

2. Pekarske in slaščičarske delavnice obratujejo 
dnevno od 6. do 14. ure nepretrgoma. Vsa pripravljal- 
na dela pa se smejo pričeti ob 4. uri zjutraj. Pekarske 
delavnice lahko obratujejo v izmenah po 8 ur, če to 
zahtevajo krajevne potrebe in se prilagodi zahtevani 
potrošnikov. 

3. Za mehanične dervnice velja obratovalni čas 
iz 5. člena tega odloka. Razen tega mora v poletnem 
času poslovati od 7. do 21. ure dežurni mehanik v 
mehanični delavnici. 

7. Tien 
Čez poldne smejo biti odprte podkovnice konj. 

kovaške, avtomehaniške ;n kolarske delavnice, če je 
treba neodložljivo popraviti vozila ali jih oskrbeti z 

nadomestnimi deli. 
8. člen 

Določba 3. člena velja tudi za izvrševanje roko- 
delskih obhodnih obrti. 

Gostinske obratovalnice 

9. člen 
Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. hoteli, nočišča in drugi obrati, kolikor gre za 

oddajanje sob, časovno neomejeno; 
2. vsi gostinski obrati do 23. ure; 
3. vsi kavarniški obrati do 24. ure; 
4. bifeji in okrepčevalnice do 22. ure; 
5. bari od 22. do 5. ure. 
Če ni spredaj drugače določeno, se gostinske 

obratovalnice ne smejo odpirati pred 5. uro zjutraj, 
morajo pa se odpreti ob 6. uri zjutraj. 

10. člen 
Gostinske obratovalnice na železniških in avto- 

busnih postajah ter obratovalnice s prenočišči smej0 

gostom, ki prispejo z vlakom,, postreči tudi po času. 
določenem za zapiranje v 9. členu, vendar pa najdalj 
eno uro po prihodu vlaka. 

11. člen 
Po zapiralni uri se ne sme postreči ne z jedjo ne 

i pijačo, kolikor ni izrecno dovoljeno izjema v 

10. členu. Ne sme se postreči z večjo količino hrane 
ali pijače neposredno pred nastopom zapiralne ure. 
da bi se gost dalje ne zadrževal v lokalu. Najpozneje 
četrt ure po določeni zapiralni uri je treba obratne 
prostore izprazniti in zapreti. 

Strežno osebje mora zapiralno uro napovedati. 

12. člen 

Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje in P?" 
dobno, se smejo na prostem igrati do 22. ure, v zaprt1*1 

prostorih, kjer to ne moti nočnega počitka, ta omeJJ' 
tev ne velja, vendar se pa mora igranje zakljucltl 

četrt ure pred koncem obratovalnega časa, ki oa 

določa ta odlok za gostinski obrat tiste vrste. 
Po 22. uri se z godbo in petjem ali sicer z obra- 

" tovanjem v gostinskih obratih ne sme motiti sose- 
ščina. 
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13. člen 
V noči od 51. decembra na 1. januar smejo biti 

gostinske obratovalnice odprte vso noč. 

14. člen 
Občinski ljudski odbori so pooblaščeni, da ob jav- 

nih prireditvah lahko na posebno vlogo gostinskega 
Podjetja podaljšajo obratovalni čas do konca pri- 
reditve. 

Pisarne 

15. člen 
Pisarne trgovskih, gostinskih in obrtnih obrato- 

valnic poslujejo od 7. do 14. ure. 

II. Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

16. člen 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih 

morajo biti vse trgovske in obrtne obratovalnice za- 
prte. 

Odprte morajo biti: 
1. prodajalne kruha, mleka, sadja in zelenjave od 

?• do 11. ure; 
2. prodajalne svežega in suhega mesa ter rib od 

k do 10. ure; 
3. pogrebna podjetja kaikor ob delavnikih; 
4. trafike in prodajalne časopisov od 9. do 11. ure. 
Ob nedeljah in državno priznanih praznikih sme- 

jo obratovati: 
1. slaščičarne kakor ob delavnikih; 
2. fotografi kakor ob delavnikih; 
3. delikatesne trgovine od 8. do 12. ure. 

17. člen 
Gostinske obratovalnice, razen okrepčevalnic, 

obratujejo ob nedeljah in državno priznanih praz- 
nikih kakor ob delavnikih, upoštevajoč določbe 9. in 
10. člena, okrepčevalnice pa le od 7. do 14. ure. 

B. SPLOŠNE DOLOČBE 
18. člen 

Določbe tega odloka se nanašajo na vse trgovske, 
obrtne in gostinske obratovalnice, ne glede na to, ali 
Pripadajo državnemu, zadružnemu ali zasebnemu 
sektorju ali drugim ustanovam in ali je v njih zapo- 
sleno pomožno osebje. 

Ta odlok ne velja: 
1. Za podjetja za prevoz oseb in blaga z vozovi 

*'u z motornimi vozili; 
2- za garaže in črpalke pogonskega goriva in 

mazilnih olj; 
3. za javno postrežništvo, kakor so čistilci, po- 

streščki itd.; 
4- za industrijske obrate; 
5- za dimnikarske obrate; 
Za te obrate obratovalni čas ni omejen. 

19. člen 
Za poletni čas se šteje čas od 1. aprila do 50. sep- 

tembra,   za   zimski   čas  pa   čas   od   1.   oktobra do 
31 marca. 

20. člen 
Obrati moi jo biti odprti v času, ki je določen s 

tem odlokom. 
. Ob času, ki je predpisan za zapiranje obratoval- 

ne, se morajo zapirati in zapreti vsi dohodi v poslov- 
e 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 v času, ko je ta zaprt za promet z 
občinstvom. 

21. člen 
Notranje delo v obratovalnici čez čas, določen za 

njih zapiranje, je dovoljeno tudi s pomožnim oseb- 
jem, in sicer: 

1. ob višji sili; 
2. če je potrebno, da se prepreči okvara blaga; 
3. kadar se sestavlja inventura obratovalnice; 
4. če se obrat séli; 
5. če se obrat čisti ali urejajo izložbe. 
Promet s strankami tedaj ni dovoljen. 

22. 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 zar 
take primere obratovalni čas, ki je določen za glavno 
delo. 

23. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Krško sme po potrebi z odredbo spremeniti (skrajšati 
ali podaljšati) obratovalni čas za določen čas za po- 
samezne vrste obratov ali za posamezne kraje. Prav 
tako sme na prošnjo posameznim obratom z odločbo 
spremeniti obratovalni čas, če je to potrebno glede 
na krajevne potrebe ali iz drugih opravičljivih raz- 
logov. 

C. KAZENSKE DOLOČBE 

24. člen 
Lastniki, odgovorni ravnatelji, upravniki in poslo- 

vodje obratovalnic, ki bi imeli proti predpisom tega 
odloka odprte svoje obratovalnice izven časa, določe- 
nega za odpiranje in zapiranje, ali pa bi imeli obrato- 
valnice zaprte ob času, ki je določen za odpiranje, se 
kaznujejo z denarno kaznijo do 30OO din. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazni izreka 
na prvi stopnji sodnik za prekrške pri okrajnem 
ljudskem odboru v Krškem. 

C. KONČNE DOLOČBE 

25. člen 
Ko prične veljati ta odlok, prenehajo veljati 

prejšnji predpisi o obratovalnem času trgovskih, 
obrtnih in gostinskih obratovalnic. Občinski ljudski 
odbori in ljudski odbori mestnih občin spravijo 
lastne predpise o obratovalnem času v sklad z do- 
ločbami tega odloka. 

Ta odlok prične veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRSt. 

St. Preds 579 
Krško, dne 22. januarja 1954. 

Predsednik: 
Tone Zupančič 1. r. 
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67. 
Na podlagi drugega odstavka 15, člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi z zadnjim odstavkom 1. člena 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni Ust FLRJ, št. 53-462/53) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 19. januarja 1954 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  V.  plačilnega  raz- 

reda navzgor 800 din 
b) za uslužbence od IX. do VI. plačilnega 

razreda  in   za  visoko  kvalificirane  delavce   700 din 
c) za druge uslužbence in delavec 600 din 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1954. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 
Postojna z dne 1. septembra 1953 (Uradni list LRS, 
št. 33-381/53). 

St. 657/2-54 
Postojna, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

68. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločenih sejah obeh 
zborov dne 28. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem plann okraja 

Šoštanj za 1. 1953 

1. člen 
Stopnja akumulacije in družbenih skladov, dolo- 

čena v VI. poglavju I. dela 1. člena odloka o družbe- 
nem planu okraja Šoštanj za leto 1953, št. V-130/1-53 
z dne 6. II. 1953, se spremeni, in sicer: 

Stroka 125 — usnjarska industrija 
Tovarna usnja Šoštanj od 1300 na 990 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in družbenih 

skladov za Tovarno usnja Šoštanj v Šoštanju velja 
od 1. januarja 1953. 

3. člen 
Ta odlok začne veljali z dnem objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1953. 
Št. 5494/54-53 
Šoštanj, dne 28. decembra 1953. 

Pred*°.dnik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

69. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in v zvezi s sklepom konference z 
zastopniki okrajev, mest in večjih industrijskih pod- 
jetij pri Državnem sekretariatu za gospodarstvo LRS 
dne 15. I. 1954 je okrajni ljudski odbor Trbovlje na 
seji obeh zborov dne 16. I. 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem obratovalnem času trgovskih in obrtnih 

obratov v okraju Trbovlje 

1. člen 

Pomanjkanje električne energije, ki je nastopilo 
zaradi izredno nizkega vodnega stanja naših glavnih 
rek (Save, Dr^ve, Soče), zahteva, da se omeji poraba 
energije, tako da bi gospodarstvo kar najmanj trpelo. 

Zaradi tega se obratovalni čas za trgovske lokale 
in obrtne obrate začasno določi takole: 

1. za trgovske lokale od 8.30 do 16.30 ure; 
2. za obrtne obrate od 9.00 do 16.00 ure. 

2. člen 
Ta obratovalni čas velja od. 18. januarja 1954 do 

preklica. 
Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 

odbora se pooblašča, da prekliče ta začasni obrato- 
valni čas, kadar bo zanj prenehala potreba. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Št. 389/1-54 

Trbovlje, dne 16. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

70. 

Občinski ljudski odbor Ožbalt ob Dravi je na 
seji dne 21. I. 1954 na podlagi 117. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 4, ki obsega celotno naselje Gradišče na Kozjaku, 
ker je prenehal mandat Javorniku Bojanu, ki je bil 
izvoljen r tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in n' 
krajevno običajni način v volilni enoti štev. 4. 

Št. 63/1-54 
Ožbalt ob Dravi, dne 21. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO» 
Ivan Kranjc L r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta TomSiža« — **J 
v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna fctevil ••: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din veC, P° 
poŠti 8 din veö — Uredništvo In uprava: Ljubljana,  Erjav čeva ulica lis. postni predal 338 — Telefon uprave 23-679 — 

Čekovni raiun: •-»•«-• 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 24 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 18. februarja 1954 Številka 6 

VSEBINA: 
20. 

21. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

Odlok o določitvi roka za razpis rednih volitev delavskih 
svetov. 
Odločba o delni spremembi odločbe o ustanovitvi Zavoda 
za napredeK gospodinjstva v LJubljani. 

Odloki ljudskih odborov 
Odlok o najvišji  tarili  za  dimnikarske  storitve  na  ob- 
močju glavnega  mesta  LJubljane. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954. ki jih odmerja okrajni ljudski odbor 
LJubljana okolica na podlagi katastra. 
Odlok o finansiranju proračunskih izdatkov okraja LJub- 
ljana okolica v prvem tromesečju leta 1954. 
Odlok o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 
prebivalcev na območju okraja Maribor okolica. 
Odlok    o    začasnem    finansiranju    proračunskih    potreb 
okrajnega ljudskega  odbora Maribor okolica za I. četrt- 
letje 1954. 
Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Postojna. 
Odlok o uredbi okrajnih taks na območju okraja Radov- 
ljica. 
Odlok o določltv stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva na območju okraja Radovljica. 
Odlok o začasni delitvi  dobička  med okrajem in gospo- 
darskimi  organizacijami  v okraju Radovljica. 
Odlok o začasni delltv. dobička med okrajem Radovljica 
In občinama Bled In Jesenice. 

81. Odlok  o  višini   dnevnic  za   uradna   potovanja   v  mejah 
okraja Slovenj Gradec. 

82. Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev  v  6.   in  9.  volilni 
enoti za volitve v okrajni zbor OLO Slovenj Gradec. 

83. Odlok o oprostitvah In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Šoštanj. 

84. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva na območju mestne občine Jesenice. 

85. Odlok o začasnem  finansiranju  v I.  tromesečju leta 1954 
pri ljudskem odboru mestne občine Jesenice. 

86. Odlok o kategorizaciji cest IV. reda na območju mestne 
občine Nova Gorica 

87. Odlok o razširitvi namena uporabe sredstev od davka na 
sklad za plače na območju mestne občine Trbovlje. 

88. Odlok o višini obrestne mere za osnovna sredstva komu- 
nalnih podjetij v mestni občini Trbovlje. 

89. Odlok o razpisu, nadomestnih volitev v volilni enoti it. 5 
in 6 občine Bučkovcl. 

90. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti st. 1 
občine Dubrovnik. 

91. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti St. 2 
občine Grahovo (Tolmin). 

92. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 10 
občine Moravče. 

93. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti it. ( 
občine Šmartno pri Litiji. 

— Odločba   o   razglasitvi   občinskega   vodovodnega   omreija 
Velika Dolina za  finančno samostojen zavod. 

20. 

Na podlagi 3. točke navodila za volitve delavskih 
svetov in upravnih odborov gospodarskih podjetij 
(Uradni Ust FLR], št. 5-38/52) izdaja Izvršni svet 
Mudske skupščine LRS 

ODLOK 

'   o določitvi roka za razpis rednih volitev 
delavskih svetov 

•   Ljudski   republiki   Sloveniji   se   začne   razpis 
tednih  volitev   delavskih  svetov  20.  februarja   1954. 
j\azpis   volitev   se   mora   zaključiti   najpozneje   do 

• marca  1954, volitve same pa se morajo opraviti 
na•ozneje do 31. marca 1954. 

Redne volitve delavskih svetov gradbenih pod- 
1 X11 se morajo opraviti najpozneje do 15. maja 1954, 
s stinsikih in turističnih podjetij pa najpozneje do 
'»• maja 1954. 

3 

la v ^0^1- določenih 's tem odlokom, razpišejo de- 
po i i Sye" •°^••''• volitve in določijo dan volite* 
SV ,' °f°ah 4. točk«' navodila za volitve delavskih 
ITT i 'n upravnih odborov gospodarskih podjetij 
,Uradni list FLRJ, št. 5-33/52). 

Ta odlok velja takoj. 
St. U-9/54 
Ljubljana, dne 16. februarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. T. 

21. 
Na podlagi 2. in 11. čleina temeljne uredbe o 

finančno stmmstojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o delni spremembi odločbe o ustanovitvi Zavoda za 

napredek gospodinjstva v Ljubljani 

1. Odločba o ustanovitvi Zavoda za napredek go- 
spodinjstva v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 36-121/ 
53) se v 9. točki   spremeni takole: 

Za zadeve in naloge Zavoda je pristojen Svet za 
prosveto in kulturo LRS. 

2. Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 70/3-54 
Ljubljana, dne 10. februarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
71. 

Na podlagi 4. točke odločbe o državnih organih, 
ki smejo predpisovati cene in tarife (Uradni list 
FLRJ, št. 39-486/52) v zvezi s 23., 5. točko 65. in 117. 

.••••• zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list 1RS, št. 19-90/52) ter 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428/51), dalje po zaslišanju mestne obrtne zbornice 
v Ljubljani ter na predlog sveta za gospodarstvo 
MLO Ljubljana, izdaja mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane po sklepu VIII. redne seje mestnega 
zbora in V. redne seje zbora proizvajalcev dne 1. fe- 
bruarja 1934 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 

V območju mesta Ljubljane se predpisuje tale 
najvišja tarifa, do katere lahko socialistični in pri- 
vatni dimnikarski obrati (v nadaljnjem besedilu: 
dimnikarji) določajo cene za vse vrste dimnikarskih 
storitev: din 

1. odprto kuhinjsko ognjišče 33 

2. kmečka kuhinja z  dvojnim stropom 50 

3. plezalni dimniki vseh kurilnih naprav,  ra- 
zen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 

b) v hiši z več nadstropji, medstropje 
25 

5 

4. ruski ali valjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 10 

če se plačuje  pavšalno (četrtletno itd.), 
se cena, določena v tej točki, kadar je 
število dimnikov večje od 3, zniža za 20 % ; 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji 2 

5. dimna cev do dveh metrov 5 
za vsak nadaljnji meter                                          2 

6. dimniki centralnih ogrevalnih naprav ali 
parnih pekovslkih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 30 
b) za vsako nadaljnjo nadstropje 8 
c) od etažnih peči   in  vseh  gostilniških in 

zavodskih štedilnikov do 1. nadstropja 8 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 7 

7. kanal centralne ogrevalne naprave, pekov- 
ske parne peči, velikih zavodskih štedilni- 
kov in podobno: 
a) mali do 5 metrov 36 

b) veliki   J 5 naprej 72 

8. štedilniki, vžtevši dimno cev, do 1 m: 

a) z eno   pečico   in   kotlićem   ali z dvema 
pečicama 20 

b) z dvema pečicama in kotlićem ali s tremi 
pečicami 25 

9. štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 
a) mizni, prosto stoječi  ali z nastavkom v 

gostinskih obratih, javnih kuhinjah in pd.      40 

b) mizni veliki, prosto stoječi, ali z nastav- 
kom v velikih restavracijah, javnih kuhi-     din 
njah in podobno 72 

10. grelec vode (bojler) 12 

11. grelci posode 24 

12. pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima       10 

13. običajna železna peč do 2 m cevi 14 

14. peč, sistema Lutz in podobno: 

a) brez pečice 14 
b) z eno pečico 19 
c) z dvema ali več pečicama 24 
č) izredno velika 36 

15. pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in duške      40 
b) dimnik peči (poda) za vsako nadstropje 12 

16. pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) "6 
b) z dvema ali več etažami 100 

17. etažna peč za centralno gretje, vštevši dimne 
odvode 30 

18. centralne ogrevalne naprave, vštevši dimne 
odvode: v. 
a) z majhnim kotlom do 8 m* ogrevne po- 

vršine (do 9 členov) 54 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m* ogrev- 

ne površine (do 14 členov) 100 
c) z velikim kotlom nad 15 m* ogrevne po- 

vršine (nad 14 členov) 125 

19. odpiranje,   zapiranje   in   čiščenje   lončenih 
peči z materialom: 
a) majhna ali srednja 175 
b) izredno velika 2O0 

20. izžiganje dimnikov z materialom 175 

21. pregled dimnikov v novih stavbah: 

1. prvi pregled: 
a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 50 
b) za vsako nadaljnjo nadstropje 1" 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki *0 
č) za vsako nadaljnje nadstropje *° 

2. dragi pregled: 
50 % popusta na cene iz točke 21 a) do č). 

3. pregled: . 
' 75 % popusta na cene iz točke 21 a) do č). 

2. člen 
Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 

nevarnim delom ali ki se opravljajo po posebnež 
naročilu strank (zadnji odstavek 3. člena odredbe ° 
obveznem ometanju kurilnih naprav iz Uradne^ 
lista LRS, št. 11-85/48), se sme zaračunati največ 20 n 
pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po °?' 
ročilu ali nujnih primerih ob nedeljah in praznik»1' 
se sme zaračunati največ 30 % pribitka, za nočno \£ 
nadurno delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, pa 3' •* 
pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka. 

Ce dimnikar ni opravil ometanja in čiščenja "e" 
dilnika, ker je stranka  izjavila, da kurilnih napra 
ni uporabljala in da zato ometanje ni potrebno, s 
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sme za izgubo časa in zaradi opravljene kontrole 
zaračunati največ 50 % od tarife iz 1 člena tega od- 
loka, to pa le s pogojem, da se je iz požarnovarnost- 
nih razlogov potrebni kontrolni pregled kurilnih na- 
prav v resnici tudi izvršill.V nasprotnem primeru je 
zaračunanje kakršnekoli pristojbine za neopravljeno 
delo nedopustno. 

Za dimnikarska dela, ki niso vžteta v 1. členu tega 
odloka, kakor n. pr. čiščenje tovarniških dimnikov, 
Parnih kotlov, velikih kanalov, se doiloči odškodnina 
po medsebojnem sporazumu na podlagi porabljenega 
časa za opravljeno delo. 

Ob sporu odloča pristojno sodišče. 

3. člen 
Dimnikar je na zahtevo plačnika dimnikarskih sto- 

ritev dolžan izstaviti in izročiti veljavno plačilno po- 
trdilo s specifikacijo dimnikarskih storitev in navedbo 
tarifne postavke. 

4. člen 
Kršilci predpisov i2 1„ 2. in 3. člena tega odloka 

*e kaznujejo z denarno kaznijo do 5000 din po pred- 
pisih temeljnega zakona o prekršikih, če za kršitve 
po drugih predpisih ni zagrožena strožja kazen. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. Tajn 150/1-54 
Ljubljana, dne 1. februarja 1934. 

Predsednik MLO: 
Dr. Hcli Modic 1. r. 

72. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
°krajnih ljudskih odborih ter prvega odstavka 6. člena 
uredbe o dohodnini z dne 23. decembra 1953 (Uradni 
»st FLRJ, st. 56-482/53) v zvezi s VI/3 točko odluka 
^vršnega sveta Ljudske skupščine LRS o uporabi 
Planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 

i" 3.*8^54) izdaja okrajni ljudski odbor Ljubljana 
°kolica  na  seji  obeh  zborov   dne  6.  februarja   1954 

ODLOK 
0 davčnih  stopnjah  dopolnilne  dohodnine  od  knie* 
»jstva  za  1.  1954,  ki  jih  odmerja  OLO  Ljubljanr 

okolica na podlagi katastra 
I 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 
skim gospodarstvom se'predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova •/« Davek Osnova •/o Davek 

Osnova 

1.000 
2.000 
3.000 
4.Û00 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 

• 9.000 
10.000 
H.000 
12.000 
13.000 
14.000 

•/o Davek Osnova Davek 

4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

40 
80 
120 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
360 

15.000 
16.000 
tr.ooo' 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.0C0 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

600 
640 
680 
720 
760 
800 
810 
8S0 
920 
960 

1.000 
1.010 
1.0S0 
1.120 

29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
57.000 
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 
53.000 
56.000 
57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
69.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
60.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
S6.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 

4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5,2 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 « 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 

'9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 
10 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9. 
11 

H,l 
11,2 
11,3 
11,4 

1.160 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.575 
1.656 
1.739 
1.824 
1.911 
2.000 
2.132 
2.268 
2.408 
2.552 
2.700 
2.832 
3.008 
3.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.741 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.525 
5.676 
5.S29 
5.984 
6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.789 
6.956 
7.125 
7.296 
7.469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.181 
8.364 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.501 
9.701 
9.900 

10.101 
10.304 
10.509 
10.716 

95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
233.000 
210.000 
.'45.000 
230.000 
233.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
2SO.O0O 
285.000 
290.000 
295.000 
500.000 
305.000 
510.000 
515.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
330.000 
355.000 
560.000 
565.000 
370.000 
375.000 
3S0.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 

11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,2 
32,4 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
33,7 
34 
34,2 
34,4 
34,7 
55 
33,2 
35,4 
55,7 
36 
36,2 
36,4 
35,7 
37 

10.925 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
32.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
59.925 
62.400 
64.925 
67.500 
70.125 
72.800 
75.525 
78.300 
81.123 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.210 
100.440 
103.005 
105.600 
107.900 
110.220 
112.895 
115.600 
117.990 
120.400 
123.185 
126.000 
128.480 
130.980 
133.873 
136.800 
139.370 
141.960 
144.963 
148.00'! 
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Osnova »/o Davek Osnova •/o Davek 

405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
455.000 
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 
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 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 

37,2 
37,4 
37,7 
38 
38.2 
38,4 
38,7 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,2 
40,4 
40,7 
41 
41,2 
41,4 
41,7 
42 
42,3 
42,6 
42,9 
43,2 
43,5 
43,8 
44,1 
44,4 
44,7 
45 
45,3 
45,6 
45,9 
46,2 
46,5 
46,8 
47,1 
47,4 
47,7 
48 
48,2 
48,4 
48,6 

150.660 
155.340 
156.455 
159.600 
162.350 
165.120 
168.345 
171.600. 
174.440 
177.300 
180.635 
184.000 
186.930 
189.880 
193.325 
196.800 
199.820 
202.860 
206.415 
210.000 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
232.140 
235.935 
239.760 
243.615 
247.500 
251.415 
255.360 
259.335 
263.340 
267.375 
271.440 
275.535 
279.660 
283.815 
288.000 
291.610 
295.240 
298.890 

620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
630.000 
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 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

nad 
800.000 

48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
12 
52,2 
52,3 
52,5 
52,7 
52,8 
53 
53,2 

3.3 
--J.4 
53,5 
53,7 
53,8 
54 
%2 
54,3 
51,5 
54,7 
54,8 
54,9 
55 

302.560 
306.250 
309.960 
313.690 
317.440 
321.210 
325.000 
328.810 
332.640 
336.490 
540.360 
344.250 
348.160 
352.090 
356.040 
360.010 
364.000 
368.010 
371.330 
375.375 
379.440 
382.S00 
386.900 
391.020 
394.420 
397.830 
401.250 
405.435 
408.880 
413.100 
417.340 
420.825 
425.100 
429.395 
432.920 
436.455 
440.000 

55%, t. j. 
2.730 več od vsa- 
kih nadaljnjih 
5.000 din osnove. 

II 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva se zaokrožujejo takole: 
a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 

dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na pet 
tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2.500 din za- 
okrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 pa na 
višjih pet tisoč dinarjev. 

III 

Po stopnjah iz I. točke se odmeri dopolnilna 
dohodnina od kmetijstva za leto 1954. 

IV 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavno- 
sti kmetijstva predpiše okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica za leto 1954 akontacijo. 

Ta odlok  velja  od   dneva   objave  v   >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1-1634/1 
Ljubljana, dne t   'ebruarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

73. 

Na podlagi 17. in 64, člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in točke 1-2 odloka Zvezne ljudske 
skupščine o začasnem finansiranju v I. tromesečju 
leta 1954 (uradni list FLRJ, št. 52-431/53) izdaja okraj- 
ni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni seji 
obeh zborov dne 6. februarja 1954 

ODLOK 
o   finansiranju   proračunskih   izdatkov  okraja 

Ljubljana okolica v prvem tromesečju leta 1954 

I 
Dokle-r ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Ljub- 

ljana okolica družbenega plana in proračuna za leto 
1954, se bodo finansirali proračunski izdatki okraja 
Ljubljana okolica po dvanajstinah predloga okraj- 
nega proračuna za leto 1954, vendar najdalje do 51. 
marca 1954. 

II 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno 

finansirali z naslednjimi viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z zemljarino, 
5. z delom dohodkov od državnih taks, in 
6. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz okrajnega proračuna. 

III 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954. leta so sestavni del proračuna za leto 
1954. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St 1743/1-54 
Ljubljana, dne 6. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

74. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/53) je okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica na XI. skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. ja" 
nuarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o obveznem Huorografiranju (rentgenskem slikanje) 

prebivalcev na območju okraja Maribor okolica 

1. člen 
Zaradi preprečevanja în zatiranja tuberkuloze se 

izvede  obvezno  fluorografiranje  vsega  prebivalstva 
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okraja Maribor okolica, ki  na dan pričetka fluoro- 
grafiranja dopolni 15. leto starosti. 

2. člen 

Fluorografiranje se izvrši brezplačno. 

3. člen 

Svet za zdravstvo in socialno politiko OLO Ma- 
ribor okolica se pooblašča, da izda za izvajanje tega 
odloka navodila, odredbe in druge ukrepe ter določi 
čas rentgenskega sdikanja na območju okraja Ma- 
ribor okolica. 

4. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje, kdor 
se ne udeleži fluorografiranje, čeprav je k temu 
obvezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje izvrševa- 
nje ukrepov na podlagi  tega odloka. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 1-513/2-54 
Maribor, dne 30. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

?5. 

Na podlagi 12. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 20. čle- 
na zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58/51) 
• odloka o začasnem f inansi ran ju (Uradni list FLRJ, 
št. 52-431/53 izdaja okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica 

ODLOK 
0 začasnem finansiranju proračunskih potreb okraj- 

nega ljudskega odbora Maribor okolica 
za I. četrtletje 1954 

I 

Do sprejetja proračuna za leto 1954,vendar naj- 
dlje do 31. marca 1954, se bodo proračunske potrebe 
okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica finan- 
sirale po proračunskih dvanajstinah predloga okraj- 
nfea proračuna za leto 1954, pokrivale pa se bodo z 
vni dohodkov, predvidenimi v odloku »zveznega Izvrš- 
nega sveta o razdelitvi dohodkov za začasno finan- 
s'ranje proračunov (Uradni list FLRJ, št. 52/53). 

II 

Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 
Porabljeni na podlagi odloka, so sestavni del prora- 
čunskih dohodkov in izdatkov okrajnega ljudskega 
odbora za leto 1954. 

III 
Ta odlok dobi obvezno moč takoj, uporablja pa 

ee od 1. I. 1954. 

St. 1-521/2-54 
Maribor, dne 30. •••••••• 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

76. 

Okrajni ljudski odbor Postojna je na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. januarja 
1954 na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih v zvezi s 24. točko odloka o 
imansiranju in poslovanju zdravstvenih Zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-83/53) sprejel, 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah   samoplačnikov   za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Postojna' 

1. člen 
Popolnoma se 0'proščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 

davčni predpis od bolnikovega premoženja ali do- 
hodka njegove družinske skupnosti ne presega 120 din 
letno na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdra- 
vijo v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v pred- 
pisih 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 naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bo- 
lezen, glede katero so bili napoteni v bolnico. 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi 
odloka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradni 
list LRS, št. 25-79/53). 

2. člen 
Osebam, ki imajo premoženje ali dohodek, od 

katerega se plača davek, se določi delna oprostitev 
od plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

Bolnik plača če znaša davčni predpi* 
od  predpisane  zdrav- od  premoženja  ali   do- 

stvene storitve hodka   na   družinskega 
člana letno: 

25% 121 dia do 250 din 
50%       251 din do 350 din 
75%       351 din do 450 din 

Če znaša davčni predpis od premoženje •• do- 
hodka na'družinskega člana bolnika 451 din ali več, 
plača bolnik polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 

Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 
ali delno oprostijo od plačevanja zdravstvenih stori- 
tev osebe, ki bi bile zaradi trenutnih socialnih, pri- 
dobitnih ali drugih razmer gospodarsko ocrožene, ako 
bi morale plačevati stroške za zdravstvene storitve 
v delnem aili polnem obsegu. 

4. člen 

Prevoznih stroškov za prevoze z reérlniimi vozili 
so oproščeni popolnoma: 

a) bolniki ne glede na davòni predpis, te -,re za 
nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnici 
obvezno po zveznih ali republiških predpisih 

b) osebe, ki so navedene * točkah a), c), č), d) 
in e) 1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je 
odredil prevoz pristojni zdravnik. 
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5. člen 

Kot zdravstvene storitve se po tem odloku šte- 
jejo tale zdravstvena opravila: 

a) zdravniška pomoč v ambulanti in na bolniko- 
vem domu; 

b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, 
sanatorijih  in v  vseh  drugih  zdravstvenih  zavodih; 

c) 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, zdravniško 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 poseb- 
nega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem Iskanju zdravniške pomoči, razen v nujnih pri- 
merih, ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 8 dni 
po prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno sto- 
ritev. 

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) in e) 1. člena in za osebe 
iz 2. člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega 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 plačeva- 
nja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega 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 potrdila po 7. členu 
tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko OLO po splošnih 
predpisih za upravni postopek v 15 dneh po prejemu 
pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja odklo- 
njena. • 

10. člen 

. Ta odlok velja od dneva objave v >Urndnem listu 
LRS«. 

St. 657/9-54 
Postojna, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič I. r. 

?7. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zajkona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), v 
zvezi s 6. členom uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ, št. 19-118/53) in po poprejšnji pritrditvi 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, dani z odloč- 
bo št. 1092/1-53 z dne 25. novembra 1953, sta okrajni 
zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega od- 
bora Radovljica na seji dne 19. januarja 1954 sprejel» 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg take, ki se plačujejo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo v okraju Radovljica še takse, ki so 
predpisane s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse, ki se poberejo po določbah tega odloka, so 

dohodek okraja in občin. Uporabiti se smejo samo za 
komunalno graditev (za vzdrževanje in zidanje sta- 
novanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih 
in drugih zavodov in komunalnih objektov), za gradi- 
tev cest, mostov in podobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se steka v 
sklad za komunalne gradnje. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, sprejme ga svet za gradbene 
in komunalne zadevo okrajr/ega ljudskega odbora. 
S sredstvi sklada razpolaga ta svet v mejah pred- 
računa. Odredbodajalcc za izvrševanje predračuna 
je načelnik tajništva za gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
občinskih proračunov. Način uporabe se določi z ob- 
činskim proračunom. 

3. člen 
Od taiks, pobranih po določbah tega odloka, pri- 

pada okraju 50%, občinam pa 50%. 
Delež dohodkov, ki se po 1. odstavku tega člena 

odstopi občinam, se razdeli na posamezne občine tako: 
Begunje 8% 
Boh. Bistrica 10% 
Črnivec 7% 
Dovje-Mojstrana 8% 
Gorje 11% 
Kranjska gora 11% 
Kropa 7% 
Podnart 7% 
Radovljica 14% 
Srednja vas 8% 
Žirovnica 9% 

4. člen 

Takse se plačujejo v posebni'1 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, so pla- 
čujejo iakse v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks p-o 

veljavnih predpisih,' se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane v tem odloku. 
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Takse po tem odloku se tudi ne pobirajo v pri- 
merih, določenih z mednarodnimi pogodbami in v 
primerih, ko izvira oprostitev iz mednarodnih obi- 
čajev do držav, s katerimi obstoji b tem vzajemnost 
(reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah z vsemj poznejšimi 

spremembami 'in dopolnitvami se primerno uporab- 
ljajo tudi glede taks, predpisanih s tem odlokom, 
kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Vse vloge in drugi spisi, vloženi pred uvelja- 

vitvijo tega odloka, a rešeni po uveljavitvi niso zave- 
zani plačilu takse po tem odloku. 

8. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odlok*, 

daje svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora, •  >krbi  tudi za  izvrševanje tega odloka. 

9. člen 
Odlok velja za okraj Radovljica, razen za mestni 

občini Bled ia   Jesenice. 

10. člen 
Odlok začno veljati z dnem objave v >Uradoem 

listu LRS«. 

II. DEL: TARIFA 
Tur. št. 1 
Za vse vloge, ki se naslovijo na ljudske 
odbore, se plača: din 

1. za vsak>> vlogo, razen  za pritožbe 20 
2. za vsako pritožbo 90 

Tar. št. 2 
Za odločbe, ki jih izdajo ljudski odbori, 
se plača 

1. za vse odločbe po tarifni številki 7 za- 
kona o taksah 

2. Za odločbe o podaljšanju obratovalnega 
časa: 
a) v priznanih letoviško-turističnih krajih 
b) v vseh drugih krajih 

3. Za odločbe o dovoljenju priložnostnega 
točenja alkoholnih pijač, razen če točenje 
prirede družbene organizacije, za vsak 
primer 
Tar. Št. 3 
Za vsa potrdila, ki jih izda ljudski odbor, 
se plača: 

1. za vsa potrdila po tar. št. 27 taksnega za- 
kona, razen za živinske potne liste 5< 

2. za izdajo živinskih potnih listov: 
a) za živino od vsake glave . 5( 
b) za drobnico od vsake glave U 
Opomba: Za prenos lastništva na kupca 
po točki 2 a) in b) te tar. št. se plača 
ista taksa po vrsti živine. 
Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov 
izven uradnih prostorov na zahtevo stran- 
ke (tar. štev. 46—48 zakona o taksah), 
razen kadar gre za stanovanjske zadeve 
in za zadeve neznatne vrednosti, se plača> 

75 

500 
1.000 

2.000 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na-        din 
prave 200 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
do     5 prostorov 100 
od     6 do 20 prostorov 200 
nad 20 prostorov , 30O 

3. za vsaiko pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo stranke, ne glede na 
število uslužbencev 100 

Tar. št. 5 
7a odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 
za gospodarske delavnosti,- se plača: 

1. za trgovska podjetja na debelo 1.200 
2. za trgovska podjetja na drobno 720 
3. za kočijaže in enovprežnike 720 
4. za gradbene obTti 2.400 
5. za industrijska podjetja 3.600 
6. za opravljanje privatnih prostih pokliocv        480 
7. za restavracije, gostilne (ljudske kuhinje), 

kjer se ne točijo alkoholne pijače 4.800 
8. za restavracije, ki točijo alkoholne pijače, 

kavarne, krčme, bifeje, gostinske kleti 12.000 
9. za hotele 2.400 

10. za pensione gostišča in prenočišča 1.200 
11. za mlekarne in   obrate,   kjer   se   točita 

samo čaj in kava 1.200 
12. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 

a) za avtobusna 1.200,, 
b) aviotaksna 600., 
c) fijakarska 240 

13. za dimnikarska 600 
14. za podjetja za čiščenje jam in kanalov 240 
15. za starinarnice 720 
16. za trgovska podjetja z orožjem, municijo 

in razstrelivom ter za rokodelske obrti, ki 
izdelujejo orožje, municijo in razstrelivo        960 

17. za maloprodaj alce monopolnih predmetov        240 
18. za opravljanje bančnih in menjalnih po- 

slov 7.200 
19. za informacijske pisarne 12.000 
20. za potniške, turistične in izseljenske agen- 

cije 3.600 
21. za pisarne za posredovanje nakupa in 

prodaje nepremičnin 12.000 
22. za kinematografe 2.400 
23. za opravljanje obrtne proizvodnje: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) z nestalnim sedežem 900 
Pripomba: Takse po tar. št. se plačajo za 
vsaiko od strok, ki jih obsega dovoljenje 
za izvrševanje delavnosti. Za dovoljenja 
za izvrševanje delavnosti v pomožnem 
lokalu se plača ista taksa kot za glavni 
obrat. 

Tar. Št. 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin se 
plača: 

1. za overitev vseh listin: 
a) za prvo polo 37 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 
Pripomba I: Čo se overja več izvodov iste 
listine, se plača za prvi izvod taksa po 
tej tarifni številki, a vsak nadaljnji izvod 
po 37 din od vsakega izvoda, ne glede na 
Število strani. 
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Pripomba II: Ce se overja samo podpis, 
se plača taksa 25 din za overitev vsffikega 
podpisa in pečata. 
Za  overitev  podpisa  in   pečata  se  plača 
samo ena taksa. din 

2. za overitev ocene premoženja 250 
3. za overitev vseh poslovnih knjig od vsa- 

kega lista 2 
4. za overitev načrta po organih državnih 

oblasti, če zahtevajo to privatniki 500 
5. za overitev pogodbe po državnih organih: 

a) za novo sklenjene ali spremenjene, 
katerih vrednost znaša 
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 
preko 250.000 din 0,25% 
če je vrednost pogodbe neocenjena        din 125 

b) za overitev podaljšanja pogodb 50% 
od takse pod a) 5. toöke te tarifne šte- 
vilke, din 

c) za overitev polnomočja 45 
Vsaka  sprememba   pogodbe   se   šteje  v 
taksnem pogledu kot nova pogodba. 

6. za overitev heliografskega načrta  (skice) 
s -platna, od kvadratnega metra 100 

7. za prepise uradnih aktov ali listin, ki se 
napravijo v državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo privatniki, od vsake 

»|,        pol pole izvirnika 10 
<-'    b) ako jih prepišejo organi  drž. oblasti, 

od vsake pol pole izvirnika 50 
c) ako organi državne oblasti prepišejo 

akte ali listine v tujem jeziku, od vsa- 
ke pol pole izvirnika „ 100 

Tar. št. 7 
Za vse odločbe o kazni v postopku o pre- 
krških, za katere je pristojen sodnik za 
prekršike okrajnega LO 250 

Tar. št. 8 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 
lokalih, če se za vstop ne pobira vstop- 
nina, se plača: 

1. za stalno glasbo v mestih, razen v barih, 
v enkratnem letnem znesku 5.000 

2. za stalno glasbo v barih in nočnih lokalih 
ne glede na kraj in čas trajanja, v en- 
kratnem letnem znesku ' 10.000 

3. za glasbo  v  turistični   sezoni   v   mestih, 
letno , 2.000 

4. za glasbo v turistični sezoni v drugih 
krajih, letno 1.000 

* 5. za glasbo na plesnih in veseličnih prire- 
ditvah, za   vsak   posamezni    primer pri- 
reditve 200 
Pripomba:   Taksni    zavezanec  je   lastnik 
obrata oziroma prijavitelj prireditve. 

Taksna obveznost nastane z dnevom 
uvedbe glasbe in jo je treba priglasiti 
najkasneje v 15 dneh od dneva nastanka 
taksne obveznosti, razen za primere iz 
5. 'točke te tarifne številke, ter hkrati s 
prijavo plačati  tudi  ustrezajoče  takso. 

Obveznost plačila takse iz toöke 5 te 
tarifne številke pa nastane z izdajo do- 
voljenja za prireditev. 

Tar. št. 9 
Za uporabo pločnika pred poslovnimi pro- 
stori se plača: 

1. za uporabo javnega prostora po čistilcih 
čevljev, letno 

2. za uporabo javnih prostorov za postavi- 
tev kioskov, letno 

3. za uporabo javnega prostora za postavi- 
tev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusov 
in podobno, za vsak dan mudenja v 
kraju za m' zaseženega prostora 
Pripomba: Taksna obveznost iz točke 1 
in 2 nastane z dnevom izdaje dovoljenja 
za uporabo javnega prostora in se izterja 
v polnem letnem znesku, če se začne upo- 
rabljati pred potekom prvega polletja, v 
polovičnem znesku pa, če se prične upo- 
rabljati v drugi polovici leta. 
Taksna obveznost po 3. toöki nastane z 
izdajo dovoljenja za prireditev. 

Tar. št. 1Ù 
Za izobešanje firme se plača: 

1. za napisno desko v velikosti do Vsm' 
2. za napisno desko v velikosti do   1 m* 
3. za napisno desko v velikosti do   4 m2 

4. za napisno desko v velikosti preko 4 m5 

Pripomba: Taksna obveznost nastane z 
dnem, ko se izobesi firma, in jo je treba 
priglasiti najkasneje v 15 dneh po na- 
stanku taksne obveznosti ter obenem pla- 
casti ustrezajoče takse. Davčni zavezanec 
je lastnik firme. 

Tar. št. 11 
Za reklame, ki jih gospodarske organiza- 
cije zaradi materialne koristi obesijo ali 
kako drugače pritrdijo, napišejo ali nasli- 
kajo na zidove ali v notranjosti javnih 
lokalov, na ograjah, v izložbenih oknih 
in podobno, se plača: 

1. za reklamo v velikosti do Vim1 

2. za reklamo v velikosti do   1 ms 

3. za reklamo v velikosti do   4 m* 
4. za reklamo v velikosti preko 4-m' 

Pripomba: Taiksni zavezanec je objavitelj 
reklame. 

Ustrezajoča taksa se lepi v posebnih 
taksnih markah in uniči z žigom obja- 
vi tel ja reklame na sami reklami, do iz- 
daje taksnih mark pa se plačuje v goto- 
vini obenem s prijavo o izobešenju re- 
klame. Taksna obveznost nastane z dnem, 
ko se izobesi reklama, in jo je treba pri- 
glasiti najkasneje v 15 dneh po nastanku 
taksne obveznosti. 

Tar. št. 12 
Za pse v mestu Radovljica se plača letno: 

1. za luiksuzne  pse, to je  vse  pse,  ki  niso 
lovski ali čuvaji 

2. za lovske   pse,   katerih   lastniki   so  lovci 
3. za pse čuvaje 

Pripomba: Od plačila te takse so izvzeti 
uradni psi varnostnih organov. 

Taksni zavezanec je lastnik psa. Taksa 
se plača v začetku leta najkasneje do 
31. I. vnaprej za tekoče leto. 

din 
5.000 

8.000 

50 

400 
800 

1.500 
2.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

2.000 
300 
100 
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Razglasi in objave 
St. IV. 6026/1-53 458 

Sprememba  rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, št. IV. 
6026/1-53 z dne 18. I. 1954 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba ime- 
na mladoletnemu Hriberniku Zlatku, 
roj. 13. IV. 1940 v Beogradu, v ime 
»Dušan«. 

Državni   sekretariat  za 
notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 

ljudskih   odborov   razglašajo: 
235. 

Besedilo: »Nova knjigoveznica«, 
Ljubljana (Zarnikova 5). 

Poslovni predmet: Vezava knjig, 
brošur, izdelovanje albumov, kasi- 
ranje slik in zemljevidov, izdelova- 
nje map in druga predelava papirja 
m kartona v usnju. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. Tajn 343/53 z dne 
27. II. 1953. 

Organ  gospodarske  uprave:  Svet 
za gospodarstvo MLO Ljubljana. 

""    Za podjetje podpisuje: 
Zabjek Jože, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja. 

Ljubljana, 21. januarja  1954. 
G-st. 832/1-54 317 

236. 

Besedilo: Hotel »Sabotin«, Nova 
Gorica (Ulica IX. korpusa št. 35). 
. Poslovni predmet: Prodaja toplih 
M» mrzlih jedil, toplih in hladnih 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
m prenočišča. 

Podjetje je ustanovil: LO mestne 
počine Nova Gorica, odločba št. 
1573/1-53 z dne 25. XII. 1953, ki je 
tudi gospodarski upravni organ. 

•£a podjetje podpisujeta: 
Abramič Ivan, upravnik, v vseh 

»pravnih zadevah, Saksida Jožko, 
računovodja, sopodpisuje v vseh 
"nančnih in denarnih zadevah do 
Realka 500.000 din, preko tega zne- 
=j*a sopodpisuje predsednik LO MO 

OLO Nova Gorica, 5. januarja 1954. 
St. 11/2-105/176-53 53 

Izšla je knjižica 
NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 

PIJ - DODATEK 
Avtor Tone Klemenčič je 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 najemnin, 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 Jelu dodatka daje avtor obširno 
obrazložitev in pojasnila na vso to snov, razčlenjeno na tri ob- 
dobja  pravnega   razvoja. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba . o   upravljanju 
stanovanjskih   poslopij.  Cena 140 din. 

237. 
Besedilo: Trgovsko podjetje Mi- 

ren - Pekarna v Mirnu. 
Poslovni predmet: Poka kruha. 
Ustanovitelj in gospodarski uprav- 

ni organ: Obč. LO Miren, odločba 
št. II/2-1456/3-53. 

Za podjetje podpisujejo: 
Budin VeHceslav, direktor; Silič 

Franjo, poslovodja, sopodpisuje in 
nadomešča direktorja v odsotnosti, 
ter Rusjan Kristina, knjigovodja, 
sopodpisuje v finančnih zadevah. 

OLO Gorica, 22. januarja 1954. 
St. II-2-38/5-54 296 

238. 
Besedilo: Popravljalnica ženskih 

nogavic  »Triglav«, Ajdovščina. 
Poslovni predmet: Popravljanje 

ženskih nogavic. 
Obrtno delavnico je ustanovila 

poslovalnica tovarne obutve Tri- 
glav« - Tržič v Ajdovščini na pod- 
lagi dovoljenja za delo, ki ga je iz- 
dalo tajništvo za gospodarstvo OLO 
Gorica, št. II/2-1149/3-53. z dne 11. 
VII. 1953, ki je tudi gospodarski 
upravni organ. 

Za poslovalnico podpisuje: 
Repič Zdravko, poslovodja, v ob- 

segu zakonitih pooblastil. 
St. II/2-195/10S-.53 352 

Besedilo: Popravljalnica ženskih 
uogavic »Triglav«, Solkan. 

Poslovni predmet: .Popravljanje 
ženskih nogavic. 

Obrtno delavnico je ustanovila 
poslovalnica tovarne obutve Tri- 
glav« - Tržič v Solkanu, na podlagi 
dovoljenja za delo tajništva za go- 

. spodarstvo OLO Gorica, št. II/2- 
1049/2-53 z dne 3. VIII. 1953, ki je 
tudi gospodarski upravni organ. 

Za poslovalnico podpisuje: 
Jež Peter," poslovodja, v obsegu 

zakonitih pooblastil. 
St. .11/2-195/107-53 350 

OLO Gorica, 26. januarja 1954/ 

239. 
Besedilo: »Kino podjetje«, Sodra- 

žica. 
Poslovni predmet: Predvajanje 

filmov.   • 
Ustanovitelj: Obč. LO Sodražica, 

odločba št. 531/15-53 z dne 15. V. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Petrič   Ivan,    poslovodja,    samo- 

stojno,  v  vseh  zadevah;  listine fi- 
nančnega pomena  sopodpisuje  Ko- 
šir Rudolf, računovodja, po 47. členu . 
szdgp. 
OLO Kočevje, 27. januarja  1954. 

St. 704/2-54 357 
240. . 

Besedilo: Gostinsko podjetje: 
Gostilna »Pri Žumru«, Bistrica pri 
Tržiču. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih "jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2544 z dne 3. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zumer Franc, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stit in pravil podjetja; Svab Nada, 
knjigovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

St. 8165/2-54 229 
Besedilo: Gostinsko podjetje: 

Gostilna »Pri Bcnku«, Križe. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ * 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2546 z dne 27. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zaplotnik Valentin, upravnik, sa- 

mostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Zeipič 
Helena', knjigovodja, sopodpisuje 

'listine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

St. 15/2-54 323 
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Besedilo: Gostinsko podjetje: 
Gostilna »Pri Bajdu«, Scnično pri 
Tržiču. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan podjetja: LO mestne občine Tr- 
žič, odločba št. 2555 z dne 27. XII. 
1953.' 

Za podjetje podpisujeta: 
• Ribnikar Janko, upravnik, samo- 
stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Zepič Hele- 
na, knjigovodja, sopodpisuje listine 
finančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

St. 143/2-54 321 
Besedilo: Gostinsko . podjetje: 

Gostilna »Pri Lojzku«, Tržič. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih . pijač, 
prodaja toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2545 z dne 1. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Babic Franaka,- upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; švab Nada, 
knjigovodja, sopodpisuje -listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

St. 8166/2-54 230 
OLO Krani,  13.  januarja   1954. 

241. 
Besedilo: Gostinsko podjetje: 

»Hotel Pošta«, Tržič. 
Poslovni predmet:  Prodaja  alko- . 

holnih in brezalkoholnih pijač, top- 
lih in  mrzlih   jedil, oddajanje pre- 
nočišč. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2550 z dne 27. XII. 1953. 

Za  podjetje  podpisujeta: 
Košir Vincenc, upravnik, v obse- 

gu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja; Švab Nada, knjigovodja, 
sopodpisuje listine finančnega po- 
mena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 15. januarja 1954. 
St.   138/2-54. 235 

242. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Smlednik. 
Poslovni predmet: Proizvodnja, 

predelava in prodaja kmetijskih 
pridelkov in izdelkov. 

LTstanoviteIj in gospodarski organ 
podjetja: OLO Kranj, svet za go- 
spodarstvo, odločba št. 8421/1-53, z 
dne 23. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
ing. Ceglar Stane, v. d. direktor- 

ja, samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja; Jam- 
nik Danica, knjigovodja, sopodpi- 
suje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLÖ Kranj, 27. januarja  1954. 
St. 592/2-54 336 

243. 
Besedilo: Tovarna avtobusnih ka- 

roserij, Maribor, skrajšano »Avto- 
karoserija«, Maribor (Šentiljska 49). 

' Poslovni    predmet:    Izdelovanje 
avtomobilskih karoserij. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. II 332/1-1952 z dne IS. III. 
1952. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
za gospodarstvo MLO Maribor. 

Za podjetje podpisujejo: 
Lampelj Franc, ravnatelj, samo- 

stojno, v okviru zakonitih določb 
in pravil podjetja; Cugnas Amalija, 
glavni računovodja, sopodpisuje vse 
listine po 47. členu szdgp; Soban 
Marjan, namestnik ravnatelja, v 
istem obsegu, v odsotnosti ravna- 
telja; Zivko Nada, nižji knjigovod- 
ja, v istem obsegu kot glavni raču- 
novodja, v odsotnosti. 

MLO Maribor, 17. decembra 1953. 
St. Pov 4/221 200 

244. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo," 

Plač-Svečina (Svečina). 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja, vnovčenje proizvodov v 
predelanem in nepredelanem stanju, 
sklepanje in opravljanje vseh za- 
dev, ki so s tem v zvezi. 

Ustanovitelj podjetja: LO-mari- 
borske oblasti, odločba št. Pov 23/1 
z dne 23. I. 1950; pravice in dolžno- 
sti ustanovitelja so bile prenesene 
z odlokom Izvršnega sveta LRS, št. 
U-49/53 z dne 7. VIII. 1953 na OLO 
Maribor okolica, ki je tudi gospo- 
darski upravni organ." 

Za podjetje, podpisujeta: 
Trdin Štefan, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Riedl Franc, glav- 
ni računovodja, sopodipisuje listine 
po 47. čl. szdgp. 

St. •360/1-54 253 
Besedilo: Elektrarna Fala, Selni- 

ca ob Dravi. 
Poslovni predmet: Proizvodnia 

električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega sistema Slovenije. 

Ustanovitelj podjetja: 'Vlada LRS, 
odločba št. 11-1135/1-52 z dne 25. XI. 
1952; pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so prenesene z-odlokom Izvrš- 
nega sveta LRS, št. U-49/53 z dne 
7. VIII. 1953 na OLO Maribor oko- 
lica, ki je tudi gospodarski upravni 
organ. 

Za podjetje podpisujejo: 
Krajšek Franjo, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Hribar Ivan, 
sekretar, v odsotnosti up.ravnika, v 
istem obsegu; Mazi G vido, glavni 
računovodja, sopodipisuje listine po 
47. členu szdgp, in Kušar Ivan, višji 
knjigovodja, sopodpisuje v odsot- 
nosti glavnega računovodje, v istem, 
obsegu. 

-      •     St. II-353/1-54 247 
OLO Maribor ok., 14. jan. 1954. 

245. 
Besedilo: Klavnica z mesnico v 

Bovcu. 
Poslovni predmet: Nakupuje sa- 

mostojno živino za zakol neposred- 
no od (kmetijskih proizvajalcev ali 
od .odkupnih podjetij v količinah, 
ki jih rabi za potrebo prebivalstva 

Bovca; kolje nakupljeno živino v 
prostorih klavnic in po tržnih ce- 
nah prodaja nato potrošnikom; 
skrbi za izboljšanje preskrbe z me- 
som v Bovcu in vsem območju ob- 
čine Bovec, po potrebi lahko orga- 
nizira prodajo mesa na vsem ob- 
močju občine. 

Ustanovitelj in gospodarski vodi- 
telj: Lo mestne občine Bovec. 

Za podjetje podpisujejo: 
Copi Teodor, upravnik, vse listi- 

ne upravnega in finančnega pome- 
na; Kovačič Milka, računovodja, vse 
listine finančnega pomena, skupaj 
z upravnikom v mejah pooblastil; 
v odsotnosti upravnika ali računo- 
vodje podpisuje Hrovat Alojz, 
uslužbenec LO. 
OLO Tolmin, 29. decembra 1953. 

St. II/C-3975/1 16 
246. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 
skrba«, Zagorje. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja blaga za široko potrošnjo na 
drobno. 

Ustanovitelj in upravni voditelj: 
LO MO Zagorje, odločba št. 22S2/- 
1953 z dne 29. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Rus Hinko, samostojno, vse listine 

razen denarnih, Okrogar Nesti, ra- 
čunovodja,  sopodpisuje  vse  listine 
finančnega pomena. 
OLO Trbovlje, 22. januarja 1954. 

St. 36/2-54 281 

Okrožna  sodišča razglašajo: 
247. 

Besedilo: »Projekt — nizke zgrad- 
be, Ljubljana, Parmova 33. 

Z odločbo Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS, Št. 1304-2/54 z dne 
25. I. 1954 je bil Zavod za projekti- 
ranje vodnih in nizkih gradenj pre- 
osnovan v novo podjetje. 

Poslovni, predmet: Izdelovanje 
projektivnih elaboratov za ceste, 
mostove, splošno, komunalno hidro- 
tehniko in vseh drugih nizkih 
zgradb; strokovno nadzorstvo nad 
izvajanjem objektov po sporazumu 
z investitorjem; opravljanje hidro- 
tehničnih, hidroloških, geoloških, 
pedoloških in drugih" razisikavanj in 
študijev v zvezi z določanjem vod- 
nogospodarskih osnov. 

Direktor podjetja: ing. Jerin Al- 
bin, Ljubljana, Ravbarjeva 10. 

Ljubljana,  i.  februarja   1954. 
Zt 4/54-Reg III 651/1       408 

Spremembe 
248. 

Besedilo: Uvozno in trgovsko 
podjetje Slovenija-avto, Ljubljana. 

Izbrišejo se Zupančič Janez, 
pomočnik direktorja, Gagel Oton, 
kot šef komercialnega odseka, 
Mlinar Vladimir, gospodarski po- 
slovodja, Krča Miroslav, posto" 
vodja, Gračnar Maks, poslovodja» 
Česen Alojz, poslovodja, Vidmar 
Roman, v. d.' poslovodje, Korpar 

Branko,   poslovodja,   Povše Anton, 
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poslovodja, Pczdir Ivan, v. d. po- 
slovodje, Kesmič Milka, poslovodja, 
Ropret Ivan kot v. d. poslovodje in 
vpišejo: 

dr. Frclih Ivo, sekretar in pravni 
referent, podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja za posle sekretariata in 
zadeve gospodarsko računskega sek- 
torja; Gagel Oton, referent za ino- 
zemsko nabavo, podpisuje v odsot- 
nosti direktorja za posle nabave iz 
inozemstva — razen avtomobilov in 
strojev; Habjanič Jože, referent za 
nabavo iz tuzemstva, podpisuje v 
odsotnosti direktorja za posle tu- 
zemske nabave, za vse nabave gum 
in za. konsignacijska skladišča; 
Smrekar, Lojze, šef odseka za uvoz, 
Podpisuje v odsotnosti direktorja 
za splošne uvozne posle; Justin Jo- 
že, referent za nabavo, podpisuje v 
odsotnosti direktorja za posle naba- 
ve avtomobilov in strojev iz mo-' 
zemstva; Grabnar Gašpar, referent 
za tehnično službo, podpisuje v od- 
sotnosti direktorja za posle tehnič- 
ne službe; Savič Jože, referent za 
prodajo, podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja za posle prodaje; Balantič 
Janko, šef skladišč, podpisuje eno- 
stavne dopise vseh skladišč; Tro- 
na Franc, poslovodja, podpisuje 
fakture skladišča splošnega materi- 
ala; Zupan Ervin, poslovodja, pod- 
pisuje fakture skladišča nadomest- 
nih delov; Rot Lojze, poslovodja, 
podpisuje fakture za skladišče gum 
in Ropret Ivan, poslovodja, podpi- 
suje fakture skladišča rabljenih 
rnotoraih vozil in nadomestnih 
delov. 

Državni sekretariat za .splošno 
upravo in protačun, Ljubljana, 

dne 21. januarja-1954. 
St. ÌII-138/1-1954 274 

249. 
Besedilo:    »Intcrtrade«,   podjetje 

za mednarodno trgovino, Ljubljana. 
- Vpiše se Zlatnar Janez, v. d. raču- 

novodje, ki sopodpisuje vse listine 
po 47. členu szdgp. 

Pri že registriranem sekretarju 
Potočniku Stojanu se izbriše polo- 
žaj v. d. računovodje in pooblastilo 
za podpisovanje popravi tako, da 
odslej sopodpisuje v odsotnosti v; d. 
računovodje v istem obsegu. 

Državni sekretariat za splošno 
•4>ravo in proračun LRS, Ljubljana, 

dne 29. januarja 1954. 
St. 111-84/3-1954 441 

250. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

hrana«, Ljubljana, 
.Poslovni predmet odslej: Trgo- 

vina z žitom in mlinskimi izdelki, 
trgovina z živili in gospodinjskimi 
Potrebščinami in trgovina s tobačni- 
m.i izdelki, vžigalicami in s cigaret- 
am papirjem— na debelo. 

Izbrišeta se Kamenšek Franc in 
Kobe Slavko ter vpišejo: 

Pezdir Ivan, komercialni šef, ki 
Podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
'Stem obsegu; Gregorinčič Adolf, 
nabavni šef, ki podpisuje v odsot- 
"osti   direktorja  in   komercialnega 

šefa, v istem obsegu kot direktor, in 
Gregorčič Evgen, pomočnik računo- 
vodje, ki podpisuje v odsotnosti ra- 
čunovodje, v istem obsegu. 
NILO Ljubljana, 31. decembra 1953. 

G-št. 9894/53 316 
251. 

Besedilo: »Merkur«, trgovsko pod- 
jetje z galanterijo in konfekcijo, 
Ljubljana. 

Izbrišeta se Odak Ferdinand in 
Božič Zdenka ter vpiše 

Dečman Nataša, računovodja, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Ljubljana, 13. januarja  1954. 

G-št. 87/1-54- 119 
S52. 

Besedilo:  Mestna pekarija, Bled. 
Izbrišeta se Kunej Rudolf in Li- 

čen Edvard ter vpišeta: 
Plemelj Matevž, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih podjetja; Gra- 
celj Marija, računovodja, ki sopod- 
pisuje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

LO MO Bled, 5. decembra 1953. 
St. 1-371/4 140 

253. 
Besedilo: Mestna čevljarna, Bled. 
Izbrišeta se Zupan Jože in Ličen 

Edvard 1er vpiše 
Jeglič Andrej, računovodja, ki so- 

podpisuje vse listine po določbah 
szdgp. 

LO MO Bled, 9. decembra 1033. 
St. 1693/1-53 153 

254.' 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje (Rastlina) »Flores«, posloval- 
nica Nova Gorica. 

Poslovni predmet se razširi še na 
prodajo sadnih izdelkov v stekleni- 
cah in dozah na drobno. 

QLO Gorica, 21. januarja 1934. 
St. II-2-230/1-54 333 

255. 
Besedilo: Tovarna cementa in sa- 

lonita »15. september«, Anhovo, 
. Vpiše se  izvenindustrijski obrat: 
>Restavracija >Zelenf kotiček«, An- 
hovo. 

Za obrat podpisujejo: ,    • 
Marinič Alojz, upravitelj, Berdon 

Rozina, njegov namestnik, Gorjup 
Nikolaj, računovodja in Križnic 
Emil, njegov namestnik.' 

St.  II/2-105/163-54 308 

Besedilo: Hotel »Soča«, Kanal. 
Izbriše se Delavsko uslužben&ka 

restavracija, ker je z odločbo Obč. 
LO Kanal z dne 12. I. 1954, št. P/34/ 
1-54, prenehala delovati. 

St. 11/37/13-54 514 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Vi- 

pava. , 
Gospodarski upravni organ: Obč. 

LO Vipava. 
Za podjetje podpisujeta odslej: 
Ambrožič Karlo, upravnik in Pre- 

mrl Vinko, računovodja, skupaj, za 
neomejene zneske. 

St. 11/2-38/1-54 309 
OLO Gorica, 23. januarja 1954. 

256. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hu- 

belj«, Ajdovščina. 
Izbriše se Fabčič Marija, blagaj- 

nik in vpiše 
Fcrjančič Ivan, ki bo podpisoval 

z istimi pooblastili. 
OLO Gorica, 26. januarja 1954. 

St. II/2-195/103-53        ' 351 
257. 

Besedilo: Gospodarsko podjetje 
»Gostinstvo«, Sodražica. 

Izbriše se Arko Ivan in vpiše: 
Cudeman Ivan, poslovodja, z isti- 

mi pooblastili. 
OLO Kočevje, 29. januarja 1954. 

St. 495/3 358 
258. 

Besedilo: Tekstilna remontna de- 
lavnica, Kranj. 

Besedilo odslej: Podjetje za izde- 
lavo in popravilo telcstilnih strojev, 
inštalacijskih in klimatičnih naprav, 
Kranj. 

Poslovni predmet: Izdelava in po- 
pravilo tekstilnih strojev, inštala- 
cij, centralne kurjave in vodovoda 
ter ventilacijskih in drugih klima- 
tičnih naprav. 

OLO Kranj,  1. februarja  1954. 
St. 594/2-54 36? 

259. 
Besedilo: Pletilnica v Dobovi. 
Vpiše se Skrlec Marija, računo- 

vodja, ki sopodpisuje z direktorjem 
v vseh finančnih, zadevah. 

St. 1793/1 326 
Besedilo: Krajevni čevljarska de- 

lavnica, Leskovec 
Podjetje preide v likvidacijo. V 

likvidacijski komisiji so: Bogolin 
Maks," predsednik, Babic Alojz, in 
Nečemer Ivan, člana. 

St. 1580/1-1954 325 
OLO Krško, 27. januarja 1954. 

260. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pa- 

nonija«, Ljutomer. 
Vpiše se knjigoveznica kot po- 

stranska dejavnost podjetja. 
Poslovni predmet odslej še: trgo- 

vina z galanterijo na drobno. 
OLO Ljutomer, 9. decembra 1953. 

•     St. II-58/1-53 9521 
261. 

Besedilo: Občinski mlin na Muri, 
Hrastje-Mota. 

Izbrišeta se Tramšok Franc in 
Kovač Jože in vpišeta: 

Vcrbajnšak Alojz, poslovodja, ki 
podpisuje v obsegu zakonitih poob- 
lastil in pravil podjetja; Mohor An- 
ton, knjigovodja, ki sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena- po 47, čle- 
nu szdgp. 
OLO Ljutomer, 23. januarja 1954. 

St. II-349/2-54 302 
262. 

Besedilo: Gostilna Ljudskega od- 
bora mestne občine Ljutomer, sedež 
Stročja vas, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Puklavec Stanko, predsednik, 
Puklavec Jože in Simonie Irma, 
člana, skupaj. 
OLO  Ljutomer,  23. januarja 1954. 

St. II-58/2-54 515 
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263. 
Besedilo: Gozdarsko avtopodjetje, 

Maribor. 
Poslovni predmet: Avtomobilski 

prevoz gozdnih proizvodov, lesnih 
sortimentov in drugega materiala 
•za ' potrebe republiških podjetij in 
ustanov iz. resora ministrstva za go- 
zdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Vpiše se poslovni  predmet:  Pre- 
važanje blaga z motornimi vozili. 
MLO Maribor, 26. novembra 1953. 

St. Pov 4/146 219 
264. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje, Maribor. 

YpiSe   se    stranski    obrat:   Žaga 
Hoče. 

MLO Maribor, 2. decembra 1953. 
St.  Pov  4/207 222, 

265. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Av- 

tomaterial«, Maribor, Partizanska 
št. 27. 

Vpiše se trgovina z motornimi 
vozili, šivalnimi stroji in potreb- 
ščinami ter rabljenimi predmeti le 
stroke s sedežem v Mariboru, Parti- 
zanska 27. 

Izbriše se Brenholc Zvonko in 
vpiše: 

Koruza Albert, ki  podpisuje po- 
leg   ravnatelja  vse   listine   po  47. 
členu szdgp. 

MLO Maribor, 9. decembra 1953. 
Št. Pov  4/208 168 

266. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z in- 

dustrijskim  blagom  »Zarja«,  Mari- 
bor. 

Izbriše se Preac Janko in  vpiše: 
Vezjak Ivan, vodja komercialnega 

oddelka in namestnik ravnatelja, ki 
podpisuje v istem obsegu, v odsot- 
nosti ravnatelja. 
MLO Maribor, 10. decembra 1953. 

St. Pov 4/210 224 
267. 

Besedilo: Mestna pletarna, Mari- 
bor, Krekova 14 (z "Selavnico, Ma- 
ribor, Čopova 3). 
-  Sedež  podjetja  in  delavnice od- 
slej: Maribor, Slomškov trg 4. 
MLO Maribor, 12. decembra 1933. 

St. Pov 4/231      ' 182 
268. 

Besedilo: Mestno obrtno podjetje 
»Avtomehanika«,    Maribor,    Parti- 
zanska 6. , 

Vpiše se obrat s*sedežem v Ma- 
riboru, Masarykova  17. 

St-. Pov 4/226 170 
Besedilo: »Oprema«, industrija 

lesnih proizvodov Maribor/ Parti- 
zanska 15. 

Izbriše se obrat Tapetništvo Ma- 
ribor, Črtomirova 6 in vpiše obrat: 

Tapetništvo Maribor, Jaskova 44. 
St. Pov 4/228 198 

Besedilo: Mestna čevljarska de- 
lavnica, Maribor, Orožnova 10. 

Izbrišeta se obrata »Stražun«, Ma- 
ribor, Ulica 14. divizije 54 in »Stu- 
dencic, Maribor, Erjavčeva.7. 

St. Pov. 4/230 173 
MLO Maribor, 17. decembra 1953. 

269. 
Besedilo: Mestno podjetje »Vrt- 

narstvo« Maribor, Koroška 165. 
Vpiše se obrat podjetja »Cvetli- 

čarna« s sedežem v Mariboru, Go- 
sposka 26. 

St. Pov 4/239 176 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ve- 

lika kavarna«, Maribor, Glavni trg i. 
Izbriše se Gledališka kavarna, Ma- 

ribor, Rotovški trg 4 in Gostilna 
»Tezno«, Maribor, Ptujska 9, in Go- 
stilna »Melje«, Maribor, Meljska ce- 
sta 63. 

St. Pov 4/242 178 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje Maribor, Vita Kraigherja ul.8. 
Izbriše se pomožni obrat: Ekono- 

mija v Mariboru, Pobreška cesta ,38 
in sedež prometnega oddelka, Mari- 
bor, Smetanova 1, ter vpišeta po- 
možna obrata: Mizarski oddelek, 
Maribor, Klavniška 13 in Klepar- 
sko-instalaterski oddelek, Maribor, 
Klavniška 13, dalje Slikarsko ple- 
skarski oddelek, Maribor, Klavniška 
13, Strojni-ključavničarski oddelek', 
Maribor, Klavniška 13 in novi se- 
dež prometnega oddelka, Maribor, 
Klavniška  13. 

St. Pov 4/238 204 
MLO Maribor, 18. decembra 1953. 

270. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vino in mesom »Rog«, Maribor, 
Slomškov trg 6. 

Izbrišeta se mesnici št. 15, Mari- 
bor, Limbuška 70 in št. 18 v Kam- 
nici. ' 

Sedež odslej: Maribor, Jurčičeva 5. 
Vpišeta se mesnici št. 15, Maribor, 

Limbuška 53, št. 14, Maribor, Pipu- 
ševa 8, in skladišče, Maribor, Volk- 
majerjev prehod 3. 
MLO Maribor, 23. decembra 1953. 

St. Pov 4/244 189 
271. 

Besedilo: Mestni čevljarski obrat 
II, Maribor, Ulica 10. oktobra 4. 

Vpiše se delavnica Maribor, Par- 
tizanska 17. 
MLO Maribor, 29. decembra 1953. 

Št. Pov 4/257 196 
272. 

Besedilo: »Surovina«, Maribor. 
Vpišejo obrati: odkupne postaje 

v Mariboru, Vojašniški trg 1, v 
Ljubljani, Smartinska 22, v Radljah 
ob Dravi, -v Slovenjem Gradcu in 
v Šoštanju. 

St. Pov 4/259 • •   215 
Besedilo: Tovarna čevljev, Mari- 

bor.   • 
Izbriše  se   Izdelovalnica -čevljev 

(II. obrat), Maribor, Cankarjeva 6. 
St. 4/264 214 

MLO Maribor, 7. januarja 1954. 
273. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
.lavnica, Selnica ob Dravi (št. 25). 

Besedilo odslej: »Čevljarna«, Sel- 
nica ob Dravi. 

Izbrišejo se Javornik Zeljko, Po- 
žauko Štefka, Gomivnik Jože ter 
vpišeta: 

Buhlajtner Franc, poslovodja, ki 
podpisuje neomejeno, in Robič Ro- 

zika,   knjigovodja,   ki   sopodpisuje 
po zakonitih pooblastilih. 

St. 11-8293/1-53 30 
Besedilo: Krajevna mesarija, Sel- 

nica ob Dravi. 
Besedilo odslej: Klavnica in me- 

sarija, Selnica ob Dravi. 
Lrbriše se Požauko Štefka  in vpiše: 
Robič Rozika, ki sopodpisuje1 po 

zak. pooblastilih. 
St. II-8291/Ï-53 28 

Besedilo: Krajevna pekarna, Sel- 
nica ob Dravi (št. 26). 

Besedilo odslej: »Pekarna«, Sel- 
nica ob Dravi. 

Izbrišeta se Požauko Štefka in 
Gomivnik Jože ter vpiše: 

Robič Rozika, knjigovodja, ki so- 
podpisuje po zakonitih pooblastilih. 

St.  II-8292/1-53 29 
OLO Maribor ok., 28. dec. 1953. 

274. 
Besedilo: Podjetje za impregnaci- 

jo lesa, Hoče pri Mariboru. 
Vpiše se: 
Peklar Norbert, računovodja, ki 

podpisuje po 47. členu szdgp in v 
odsotnosti direktorja podjetja, ter 
Paulin Marija, blagajnik, ki podpi- 
suje v istem smislu, v odsotnosti ra- 
čunovodje. 

OLO Maribor ok., 8. jan. 1954. 
St. II-l 362/4-53 279 

275. 
Besedilo: Krajevna pekarna, RaČe. - 
Izbrišejo se Markuš Franc, Tom- 

šič Uroš in  Kegl Alojz  ter vpiše: 
Kosi Viktor, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu poobla- 
stil in pravil. 

OLO Maribor ok., 22. jan. 1954. 
St. II-469/1-54 330 

276. 
Besedilo: Čevljarska delavnica 

KLO Pekre (št. 25). 
Izbrišejo  se Godec  Anton, ArtiČ 

Jožef,   Kalič  Viktor   in   Skrlovnik' 
Leon ter vpišejo: 

Peklar Maks, upravnik, Kaudeik 
Alojz, komercialni vodja, in' Skofca 
Jožica, računovodja. 

Št. II-399/1-54 383 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Pekre. 
Izbriše se direktor Krebs Miro in 

vpiše: 
Vrhovšek Tone, direktor, ki pod- 

pisuje neomejeno-.        - 
St. II-468/1-54 362 

Besedilo: Krajevna trgovina, Pe- 
kre. 
' Besedilo odslej: Trgovina z meša- 

nim blagom, Pekre. 
Vpiše se: 
Kaudok Alojz, komercialni vodja. 

St. II-531/154 378 
OLO Maribor ok., 26. jan. 1954. 

277. 
-   Besedilo:'Krajevna gostilna, Lim- 
buš (št. 41). 

Besedilo odslej:   Gostinsko   pod- 
jetje, Limbuš. 

Izbrišeta   se  Dobovšek Franc in 
Roskar Ančka, ter vpišejo: 
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Urbančič Amalija, upravnik, Skof- 
ca Jožica, računovodja, in Kaudck 
Alojz, komercialni vodja. 

St. II-377/1-54 383 

Besedilo: Krajevna gostilna »Pe- 
krčan«, Pekre. 

Besedilo odslej: Gostilna »Pekr- 
•••«, Pekre. 

Izbrišeta se Gorše Alojz in Vokan 
Franc ,ter vpišejo: 

Koražija Konrad, upravnik, Skof- 
ca Jožica, računovodja, in Kaudek 
Alojz, komercialni vodja. 

St. II-378/1-54 384 
Besedilo: Krajevna žaga, Pekre 

(št. 17). 
Besedilo odslej: Žaga, Pekre. 
Vpile se namestnik upravnika 

Zišt Ivanka. 
St II-533/1-54 379 

Besedilo:  Krajevni   mlin,   Pekre 
(št. 17). 

Besedilo odslej: Umetni mlin, 
Pekre. 

Vpiše se komercialni vodja Kau- 
dek Alojz. 

St. II-532/1-54 377 
OL"» Maribor ök., 27. Jan. 1954. 

278. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po-. 

horje«, Podvelka (št. 11). 
Izbriše se  Požauko Štefka in vpiše: 
Stepišnik Štefka, knjigovodja. 
OLO Maribor ok., 30. jan. 1954. 

St. II-610/1-54 396 
279. 
.Besedilo:   Kolodvorska   restavra- 

cija, Pragersko. 
Izbrišejo se Murn Edi, Jaklič Na- 

da in Vindiš Srečko ter vpišejo: 
Toplak Hinko, upravnik, Kodrič 

Hilda, računovodja im Mayer Ivan, 
predsednik Obč. LO. 

OLO Maribor ok., 1. febr. 1954. 
St. II-594/1-54 399 

280,   . 
Besedilo: Proizvodnja nafte, Dol. 

Lendava. 
Izbrišeta  se  ing.   Klemenčič  Ivo, 

direktor, in Zupančič Stane, šef ra- 
. cunovodstva ter vpišejo: 

ing. Cerovac Matija, direktor, ki 
Podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konskih pooblastil in pravil pod- 
jetja; ing. Skergct Vladimir, glavni 
inženir, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu, Vajda 
Milan, v. d. šefa računovodstva, ki 
sopodpisuje listine finančnega po- 
roena. 

OLO Mur. Sobota, 25. jan. 1954. 
St. II/25-823/1-54 307 

281. 
Besedilo: Državno posestvo Kle- 

vevž. 
Za podpisovanje sfn pooblaščena 

Košar Jože, upravnik, in Koščak 
Adolf, računovodja. 

St. II-794/1-54 365 
Besedilo: Mestna industrija čev- 

uev, Novo mesto. 
Besedilo odslej: Industrija obutve, 

Novo mesto. 
St. II-793/1-54 364 

OLO Novo mesto, 29. jan. 1954. 

282. 
Besedilo: Restavracija »Dc^ti«, 

Slovenj Gradec. 
Izbrišeta se Vastič Miloš in Kalan 

Brigita in vpišeta: 
Vodovnik Bogomir, upravnik, in 

Andrilik Ida,  računovodja. 
OLO Slov. Gradec, 8. jan. 1954. 

St. 150/1-54 159 
283. 

Besedilo: Železarna, Ravne na 
Koroškem. 

Vpiše se: Kuhar Avgust, referent 
za higiensko-tehnično zaščito, ki 
podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

OLO Slov. Gradec, 25. jan. 1954. 
St. 137/276-53 342 

284. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje, Trbovlje. 
Besedilo odslej: Splošno gradbeno 

podjetje, Zasavje. 
Sedež: Trbovlje III, Savinjska ce- 

sta 9. 
OLO Trbovlje, 25. januarja 1954. 

St. 483/2-54 359 

Okrožna  sodisfa .rrzglaîajo: 
285. 

Besedilo: Mestno kmetijsko pose- 
stvo »Jesenkovo«, Ljubljana, Cesta 
na Loko 4. 

Izbriše se upravnik Komavli Si- 
mon in vpiše: 

Ogorelc Anton, direktor, Ljublja- 
na, Celovška cesta, blok 16/III. 

Ljubljana, 5. februarja 1954. 
Rg I 158/5 432 

Izbrisi 
286. 

Besedila: 
Mehanična delavnica, Polje — v 

likvidaciji. 
»Micko Polje« v likvidaciji. 
»Šivalnica Kašelj« v likvidaciji. 
»Brivnica Zalog« v likvidaciji. 
Rajonski servis RLO-V — v likvi- 

daciji. 
»Menza Polje« v likvidaciji. 
»Vulkanizacija Polje«  v likvida- 

ciji. ». 
Krajevna   gospodarska   podjetja 

Dobrunje-Sostno., 
Krajevna trgovina, Dobrunje. 
Gostinstvo, Dobrunjc-Sostro. 
Krajevna    mesarija,    Dobrunje- 

Sostro. 
Krajevna pekarija, Dobrunje-So- 

stro.   ' 
Ljudska trgovina, Polje. 
Mizarstvo, Polje in 
Knrivopromet — KLO Polje. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Ljubljana, 28. januarja 1954. 
G-št. 864/1-54 318 

287. 
Besedilo:      Krajevna      gostilna, 

Opatje selo. 
Ker   jo  je   prevzela   KZ   Opatje 

selo. 
OLO Gorica. 20. januarja 1954.   . 

St. II/2-105/180-53 285 

288. 
Besedilo: Krajevna gostilna — Lig. 
Ker je prenehala delovati. 
OLO Gorica, 23. januarja 1954. 

St. II/2-37/14 312 
289. 

Besedilo:   Krajevna   gramoznica, 
Miren. 

Zaradi končane likvidacije. 
St. II/2-37/1-54 348 

Besedilo: Krajevna delavnica bi- 
čev — Kras, Opatje selo. 

Ker je prešla v sklop Kmetijske 
zadruge, Òpatje selo. 

St. H/2-105/184-54 349 
OLO Gorica, 27. januarja 1954. 

290. 
Besedilo:    Otroška    restavracija, 

Miren. 
Ker je likvidacija končana. 

St. II/2-37/1-54 347 
Besedilo: Krajevni mlin, Orehovlje. 
Ker je likvidacija končana. 

St. II/2-37-1-54 346 
OLO Gorica, 28. januarja 1954, 

291. 
Besedilo:    Vinogradno    posestvo, 

Libna. 
,    Ker  je  že  pred  leti  prešlo pod 
upravo KZ Stari grad. 

OLO Krško, 27. januarja  1954. 
St. 1580/1-2022/1-54 324 

292. 
Besedilo:   Krajevna   gospodarska 

podjetja, Črnuče — v likvidaciji. 
St. H-2-24/823-53 9568 

Besedilo: Krajevna kisarna, Pod- 
gorica-Dragomelj — v likvidaciji. 

St. H-24/824-53 9566 
Besedilo:  Krajevna gostilna, Ra- 

šica — v likvidaciji. 
St. II-2-24/827-53 9563 

Besedilo: Krajevna gostilna, Sred- 
nje Gameljne — v likvidaciji. 

St. II-2-24/826-53 9564 
Besedilo:    Krajevna    kovačnica, 

Srednje Gameljne — v likvidaciji. 
St. II-2-24/825-53 9565 

Besedilo:     Krajevna     šivalnica, 
Smartno-Gamcljne — v likvidaciji. 

St. II-2-24/828-53 9562 
Besedilo: »Remont«, Šmartno-Ga- 

meljne — v likvidaciji. 
St. II-2-24/822-53 9567 

Podjetja se izbrišejo, ker je njih 
likvidacija končana. 
OLO Ljubljana ok., 15. jan. 1954. 

293. 
Besedilo:  Okrajna lekarna, Lju- 

tomer. 
Zaradi reorganizacije. 

OLO Ljutomer, 20. januarja 1954. 
St. II-5682/2-53 278 

294. 
Besedilo: Kopališče KLO Zagorje. 

St. 221/2-54 '     107 
Besedilo:    Mehanična    delavnica 

KLO Zagorje. 
St. 221/2-54 102 

Besedilo: Remontno podjetje KLO 
Zagorje. ' 

St. 221/2-54 106 
Podjetja se izbrišejo, ker niso po- 

slovala. 
OLO Trbovlje, 12. januarja 1954. 
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Register 
ustanov s samostojnim 

ïinunsiranjeni 

Vpisi 
295. 

Besedilo:   Lekarna,   Ljutomer. 
Naloge ustanove: OskrbS vanje 

prebivalstva z zdravili in zdravilni- 
mi pripomočki ter sanitetnimi pred- 
meti. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Lju- 
tomer, odločba št. 1-1796/1-53 z dne 
7. IV. 1953. 

• Organ vodstva ustanove: Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno poli- 
tiko OLO Ljutomer. 

.Za ustanovo podpisujeta v mejah 
zakonitih pooblastil in pravil usta- 
nove: 

Mr. ph. Josip Krajne, upravnik, 
samostojno; Tramšek Tončka, knji- 
govodja, sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena, v odsotnosti upravni- 
ka podpisuje v istem obsegu Zupan- 
čič  Tončka,  farm.   pomočnik. 
OLO Ljutomer, 20. januarja 1954. 

St. II-5683/2-53 289 

Zadružni register 

Okrožna sodišča razglašajo: 

Spremembe 
66. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
Okrajne zadružne zveze, Šmartno 
ob Paki. 

Izbriše se Stajner Franc in vpiše 
za podpisovanje Bencik Viljem, 
računovodja, Šmartno ob Paki. 

Zadr VIII 33/14 719 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

Okrajne zadružne zveze v Trbov- 
ljah. 

Na podlagi sklopa 7. redne seje 
upravnega odbora 14. XII. 1953 je 
podjetje 31. XII. prešlo v likvida- 
cijo. Likvidatorji so: Jordan Ivan, 
revizor, Trbovlje. Lah Milan, knji- 
govodja, Radeče 56 in Tauš Albert, 
mesar, Trbovlje, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Likvidacijska firma, kakor doslej, 
s pristav'kom >v likvidaciju. 

Zadr VII 55/14 718 
Celje, 4. februarja 1954. 

ga ČermožiŠc, vi. št. 156. Cenilna 
vrednost 443.552, najmanjši ponudek 
44.555 in varščina 297.034 din. 

' J 530/53 ' 870 
Dne 15. aprila 1954 ob 10. uri bo 

pri tem sodišču, soba št. 1 javna 
dražba nepremičnin, zemljiška knji- 
ga Prepolje, vi. št. 100. Cenilna 
vrednost 1,469.960, najmanjši ponu- 
dek 979.980 in varščina 146.998 din. 

Pravice, ki bi v obeh primerih 
ne pripuščale dražbe, je treba pri- 
glasiti sodišču najpozneje pri draž- 
benem naroku pred začetkom draž- 
be, .sicer bi se ne moglo več uve- 
ljavljati glede nepremičnin v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. Sicer se opozarja na dražbeni 
oklic na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 11. februarja 1954. 

Razne objave 

Razglasi sodišč 

731 

Spremembe 
296. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Mi- 
zarstvo« v Polzeli. 

Izbrišejo se Kakalj Franc, uprav- 
nik, Robida Vojko, knjigovodja, in 
Borovšak Stane, pomočnik upravni- 
ka ter vpišeta: 

Hočevar Stane, v. d. direktorja, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu 
pooblastil, določenih v pravilih pod- 
jetja; Senear Ignac, računovodja, 
sopodpisuje listine računovodskega 
pomena. 
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Besedilo: Invalidsko podjetje »Vr- 
bopletarstvo«. Polzela. 

Izbrišeta se Kokalj Franc, uprav- 
nik, in Širše Ivan, računovodja ter 
vpišeta: 

Hočevar Stane, v. d. direktorja-, 
podpisuje samostojno, v obsegu po- 
oblastil, določenih v pravilih pod- 
jetja; Senčar Ignac, računavodja, 
sopodipisujo- listine računovodskega 
pomena. 
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Državni sekretariat za splošno 
upravo in proračun LRS, Ljubljana, 

dne 8. januarja 1954. 

G 77/54 
Tožba za razvezo zakona: 
Curk  Marta,   uslužbenka,   Ljub- 

ljana, Titova 33/a, proti Curku Vi- 
ljemu,   zdaj    neznanega    bivališča. 
Razprava  bo   6.  aprila   1954   pred 
tem   sodiščem,   v   sobi   št. 341/•. 
Skrbnik je Čejvan Bagzdad, usluž- 
benec, Ljubljana, Novi trg lf. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. februarja 1954. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
.na]   v   danem   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje obveznosti do 
podjetij    v    likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
590 

KDZ Noršinci je v likvidaciji. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidatorji 
883, 

Potrošniška zadruga Notranje go- 
rice-Plešivica je presila z dnem 3. 
IV. 1951 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidatorji 
Kmetijska delovna zadruga Mar- 

tin pri 'Vurbergu   je v likvidaciji. 
Priglasitveni rok: do 28. II. 1954. 

Likvidatorji 

G 113/53 732 
Hrkač Ana, roj. Ritanovič, gospo- 

dinja, Črnomelj 23, zoper Djutiča 
Milorada, neznanega bivališča, za- 
radi izpodbijanja očetovstva, vred. 
36.000 din. Obravnava bo 26. II. 1954 
ob 10. uri pri tem sodišču, v sobi 
št. 2. Skrbnik je Klinar Martin, ma- 
tičar, Črnomelj. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 6. februarja 1954. 

Dražbe 
J 824/53-12 869 

Dne 5, maja  1954 ob 10. uri bo 
pri tem sodišču, soba št. 25 dražba 
nepremičnin zavezane stranke Klad- 

.nik Pavla, vi. št. 245 k. o. Javorje. 
Cenilna vrednost 37.800, najmanjši' 
ponudek 23.200, varščina 4.000 din. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 6. februarja 1954. 

J 497/53 871 
Dne 15. aprila 1954 ob 8. uri bo 

pri tem sodišču,   soba št. 1  javna 
dražba nepremičnin, zemljiška knji- 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Ambrožič Peter, Ljubljana, oseb- 
no izkatznico, reg. št. 33170/51, ser. 
št'. 0055480. 856 

Andoljžek Franc, Kleparstvo Ko- 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev. 
4063, ser. št, 0550373. 654 

Arnik Franc, Zreče, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0.669510. • 771 

Arnšek Vinko, Trbovlje, Trg svo- 
bode 37, osebno izkaznico, reg- št- 
1946, ser. št. F-0715256. 844 

Arbeiter Ludvik, Celje, Ipavčeva 
št. 1, osebno izkaznico, reg. št. '18899, 
ser. št. 0.609192.     - 770 

Bedek Franc, Vučja gomila, P- 
Bogojdha, osebno izkaznico, reg. »t. 
38502, ser. št. 0120312.. 558 

Belec Marija, Slov. Bistrica, Glav- 
ni trg, šofersko- knjižico št. 725, i'z' 
dano v Mariboru. 74? 
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Berce-Burger     Ana,     Ljubljana, Gerkman   Marija,   Maribor,   Stu- Kovač   Frančiška,   Celje,  osebno 
osebno   izkaznico,   registr. številka denci,  osebno izkaznico,  reg.  štev. izkaznico,  reg.  št. 44555,  ser.  štev. 
57238-51.                                            825 6471,   ser.  št.   F-0777430,   izdano  v 0644666.                                             780 

Berlič Marija, Malečnik 8 pri Ma- Poljčanah.                                      757 ••••••   Justi,  Ljubljana,  osebno 
riboru,   osebno    izkaznico,   reg.   št. Golčer  Alojzij, 2reče, osebno iz- izkaznico,   reg.  št.  22185,  ser. štev. 
3032,  ser.  št.  0382643,  in  prometno kaznioo, reg. št. 24192.                  775 0735495, izdano v Trbovljah.        858 
knjižico  za   kolo,   št.  87429,   brez Golčman  Martin,  št.  Janž 23,  p. Kreže   Albina,   Trl*ovlje 1,   Hoh- 
znamke.                                          765 Velenje, osebno izikaznico štev.  F- krautova 45, osebno izkaznico, reg. 

Bobanec   Vera,   Maribor,   Tezno; 0425863-2553.                   i                277 št. 6657, ser. št. 0719967.                605 
Ptujsika   19, osebno  izkaznico,   reg. Golob Dominik, Starše na Drav- Križnik  Angela,  Planina,  Podlog 
st. 19965, ser. št. 0017311.              759 skem polju,   prometno   knjižico za 29,   osebno   izikaznico,   Ser. številka 

Bračko  Konrad, Malečnik 31  pri avtomobil, št. S-5677, izdano od OLO 0642265.                                           781 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. Maribor okolica 1952.                     746 Kušar Valentin, Ljubljana, osebno 
2492, ser. št. 0585001.                      751 Goršanovič     Haida,      Ljubljana, izkaznico,   reg.  št.  8406-50,   ser.  št. 
, Brence  Helena,  Ponikve,  osebno osebno izkaznico,   reg.  SU' 4848851, 0030716.                                           859 
izkaznico, teg. št. 51949.               772 izdano v Sarajevu.                        806 Lebar Karel, Hermanci 18, p. Mi- 

Butinar   Josip,   Ljubljana,   Pot   v Grašič   Vera,   Maribor,  Tomšičev klavž pri Ormožu, osebno izkazni- 
Kožno dolino, osebno izkaznico, reg. drevored 39, osebno izkaznico, reg. co,- reg. St. 1087, ser. št. 0225397.   850 
st. 9051,  ser.  št.  0010261,  izdano  v št. 9384, ser. št. 0580669.                753 Lebar   Karolina   roj. Topolinjak. 
Mariboru.                                       743 Grošelj Silva, Ledinca 12, p. Ziri, Hermanci 18, osebno izkaznico, reg. 

Cerovšek Mirko, Šmarje pri Jel- osebno izkaznico, reg. št. 27111, ser. št. 13899, ser. št. 0238209.             651 
sah, osebno izkanico,  reg. številka št. 0206221, izdano v Kranju, in sin- ,    Lebar Marija, Hermanci 18, oseb- 
3255.                                                773 dikalno knjižico št. 36303, izdano od no izkaznico, reg. št. 17452, ser. št. 

Cotelj Stanislav, Lese 11, zdaj v >Alpine«; Ziri.                                603 02411762.                                         852 
Črnivcu 9, p. Brezje, osebno izkaz- Herzog Franc, Rače 46 pri Mari- Lcpej Leopold, Farovec.pri Slov. 
nice-, reg. št. 267.                           602 boru, osebno izkaznico, reg. št. 2317, Bistrici, osebno izkaznico, reg. štev. 

Cvenkelj   Stanko,   Ljubno   6,   p. ser. št. 0589227, sindikalno knjižico 46086, ser. št. 0878690, izdano v Ma- 
tâ           ose^no izkaznico,  rcg.  št. sindikata   Tovarne   metalnih   kon- riboru.                                        '    741 
6567, ser. št. 0817270.                    655 stmkcij v Mariboru in vojaško knji- Lindner Helena, Nova Gorica, XV 

Crnko Zofija, Ruše 35 pri Mari- žico, izdano od  vojaškega  okrožja blok I, osebno izkaznico, reg. štev. 
toru,  osebno   izkaznico,   reg.   štev. Slov. Bistrica 1948.                        769 6547, ser. Št. 0164853, izdano od OLO 
17088, ser. št. 0573043.                   763 Holmec Jože, Rog. Slatina, osebno Ljubljana   okolica,   ter   sindikalno 

Dagosta Anica, Maribor, Gregor- ionico,  re^  ~sl  15734' scr-  Sff": •••, izd*no «Main.              819 
čičeva 29, osebno izkaznico, reg. št. «2•7•6.                                           778 Ločniskar Ivam, Stan dvor 24, p. 
15057   spr  5t  44390S  irrlnno v •••. Hole   Matija,   Maribor,   Pobrezje, Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. 
lovcu.                                                744 Ulica XIV. divizije, osebno izkazni- št. 12016, ser. št. 0202226.              828 

Dajčman      Alojzij       vulkanizer c0>    re£-    ^tev-    •%,    ser.    štev. Lorenčak Ana, Šoštanj, osebno iz- 
Murska Sobota, šofersko izkaznico! °°T

12^8-   ,        „ ,       .,           J5.b kaznico> re&- štev- 11916> ser- šteJ,- 
»t- 303, izdano 27. XI. 1952    v Mur- , Hribar Ivan, Rakovnik 4, p. Smi- 043*227.                                              786 
ski Soboti                                       640 nc' Prl Novem mestu, osebno izkaz- Luzovec Alojzija, Pameče, osebno 

r»n.K^(- i'   v i„ t-      TJ   «     .o nico. ser- št- 0319771.                      865 izkaznico, ser. št. 0689463.          ' 787 
L«nT  i   i, Valentin,  Hrasc   18   p. Jazbec   A(k)lf    Ajd<>vScinai   Can- Mali Zdenka,    Lesce 106,  osebno 
4056=;  c      -•••^0' *e§:uetiev- karjev trg 2, osebno izkaznico, reg. izkaznico, reg. štev. 8473, ser, štev. 
£5;et' .st; •20*^7.•• sindikalno št. $lm fa

ser. g,. •7•_              & •••     ,                                        607 
fif                         Tovarne verig, Jemc   Jan0Z(  pšaia 8>   p   Dol pri Marič Bela> B(Mlonci Ui os^a0 iz. 

n0xi,     J    r>           o T            »  • Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. kaznioo, reg. štev. 10315, ser. šlev. 

list št   140•'          °'                 0r°m I5307' ser- Št 0I35103,                    837 ml25-                                              '878 

Dobni  Bnimunrl   «W-itm   to Ir! Junkovič Stanislav,  Rog. Slatina, Markež Ivan, Šempeter, ošabnoiz- 
MarSu  «ÄÄiw  re*  a «^bno izkaznico, reg/ št. 9326, ser. kaznico  ser   št   06&3906.              78! 
4r3077ser It   0194563                 g>762 št- 0779383-                                        779 ,Marolt •j?la' Bre«£ I0'- P" L* rv,l!   M   ••    •^-  r    i     • Klajderič    Matilda,    Trojiška    6, skovec pri Krškem, oselmo lzkazm- 
eJ^1•^ Marija. Trzic,CaiikarjeTa Lcnar

J
f v S1            •   h   os

J
cbno iz_ co reg. št. 22800, ser. št. 0401110 ••6 

cesta 2. blok, osebno izkaznico, reg. kaznio.0( reg. 8t£. 54001, ser. štev. Mastnak Anton, Ponikva, Boleti- 
Vf 5vy   ,             „                      7üt) 0569652                                            749 ne. osebno  izkaznico,  ser. številka 

MariW,     ët'   ?fvanje   I0   P" Klemene  Alojzija,  Maribor, .Stu- 0684938.                                         -788 
9546   «r ' ?fC ••-••-•°' ••-• nt4, denci, Erjavčeva 12. osebno izkazni- , Matavž  Hilda,  Zreče, osebno  iz- 
^46,v_ser. štev. 0P80S31, in vojaško -J

t_ 27678, ser. št. 0034380. 761 kaznioo, ser. St. 0605836.               790 
*S\Äo°ru°d     V°Jaäk7ß66 Knez   Alojz,   Laio,   St.   Rupert, Manko Franc, Cakova 6, P; Videm 
J2.i5*r    ai   '•   l- osebno izkaznico, reg. št. 56539, ser! * Sca•cl, •|•• Äzmco, •^. 

.     favetti  Jožef, Skrilje 24 pri Aj- *f •••••••,                                         7QK S^ 163IJ6, ser. »L 60073J46.             424 
dpvžfimi, osebno izikaznico, reg. št. st>J"   ö   "      v.,    „          ,f   ., Mihajlovič Branko, DUR Straža, 
13246, ser. št. 0330076.                   572 „ Kocmur-Orcsič    Mara,    Maribor. Jav0rnik na Gor., osebno izkaznico, 

Fižolnik  Jožica, Maribor,  Košaki If^O^J'tftoltßft^•' *• "g. št..11683. ser,št. 2304314, izdano 
H osebmo izkaznico, reg. št. 50601, v••,' SÂL     •^-          u • -^/ v Svilajnacu, Srbija.       •             681 
ser. št, 0050601.                            755 Kolar A•in, Celje, osebno izkaz- Miina

J
ric   stanko,   Mostje   61,   p. 

GaberSčnk Tiiiilmlln   Coìio   Wn •1^* S"'   r 064785Ì-,          %      78^ Lendava, osebno izkaznico, reg. št. vjaDeršček Ljudmila, Celje, Lava Kopirna   Franc,   Bela   cerkev   23, •(••     '   xt 0232055                    576 
«, osebno izkaznico, reg. St. 18766, osebno izkaznico   resr  št  26714  ser Št \     h %}'•!Tei          ,i<„ ^„, „ ' 

Ganter   Janez,   Beograd,   osebno KorHiS Stane, Mozelj  11 pri Ko- Munda Štefanija, Sodinci 25, Pod- 
P^^' .re,g- št> ^6?9?^1' .scr,„r; čevju,   orožni list št.   251,   izdan V gorci, osebno izkaznico,  reg.  štev. 

-W48508, izdano v Ljubljani.     824 Kočevju za lovsko puško dvocevko 22892, ser. št. 0266202.                    299 
. -j, Gartner  Matevž,  Grad  55, pošta šrotarico, 16 min.                           480 Nagode Jože, Jaikovica, 7, p. Pla- 
ced, osebno izkaznico, reg. št. 22630, Kovše Alfonz, Cplje, osebno izkaz- nina pri Ralkeku, osebno izkaznico. 
Ser. št. 0813540,    .    , ,               846 nico, reg. St. 8632, ser. št. 072Ì942. 782 reg. št. 6436, ser. št. F-0616748.     560 

789 
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Nanlih Alojz, roj. 2. IX. 1908 v 
Hainbo'rau, Nemčija, zdaj v Bovcu 
340, osebno izkaznico,, reg. št. 6850, 
ser. štev. G-0259560, izdano v Tol- 
minu. 694 

Obrovnik Jurij, Zreče, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 25294, ser. štev. 
0777154. 791 

Ogorevc Neža, Globoko, osebno 
izkaznico, reg. št. 11586, ser. štev. 
0376896. 792 

Pansi Marija, Gradiška, p. Pesni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 25384, 
ser. št. 0175003. 742 

Paravinjâ Drago, Ljubljana, Can- 
karjeva 11, potrdilo od Pintarič 
Franca, Ljutomer, za kupljeno ko- 
lo, št. ogrodja 382836. 881 

Pepelnak Angela, Ponikve, Med- 
log, osebno izkaznico, reg. št. 52521, 
ser. št. 0677637. 797 

Perušek Ivan, Žimarice 64, p. So- 
dražica, osebno izkaznico, reg štev. 
9074, ser. št. 055538. 867 

Pelaci Viktor, Podsreda 62, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12270, ser. št. 
0377580. 711 

Petaci Marija roj. Petrovič, Pod- 
sreda 62, osebno izkaznico, reg. št. 
8517, ser. št. 0375827. 712 

Pire Ana, Pribinci 17, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
12311, ser. št. 0458621, izdano v Kam- 
niku. 807 

Pišek Vinko, Vel. Ligonja, osebno 
izkaznico, reg. št. 11310, ser. št. F- 
0149320, izdano od Ljubljana oko- 
lica. 882 

Pleterski-Debevec Bernarda, Čr- 
nomelj, osebno izkaznico, reg. štev. 
1435, ser. št. G-0136145, izdano od 
OLO Kranj okolica. 860 

Podkrižnik Bogumil, Reka na Po- 
horju, osebno izkaznico, reg. štev. 
49889, ser. štev. 0879095, sindikalno 
knjižico, izdano od sindikata Komu- 
nalne uprave v Mariboru in vojaško 
knižico, izdano od vojaškega okrož- 
ja v Mariboru 1947. 768 

Pokoren Slavka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 96129.51, ser. 
št. F-0110439. 808 

Polutnik Ciril, Prevorje, osebno 
izkaznico, sér. št. 0684487. 796 

Potočnik Katica, Maribor, Pra- 
protnikova 9, osebno izkaznico, reg. 
št. 38147, ser. št. 0036959. .    754 

Potokar Jožefa, Ljubljana, Ope- 
karska 10, osebno izkaznico, reg. št. 
63, ser. št. 0000373. 716 

Povoden Marija, Ljubljana, Križ- 
na 23, osebno izkaznico, ' reg. štev. 
1540, ser. št. F-0424850^ izdano v Šo- 
štanju. 809 

Prah Jožica, Radovljica, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
21470, izdani v Mariboru, objavljen 
v Uradnem listu LRS, ker se je na- 
šla. 825 

Prah Jožica, Radovljica, osebno 
izkaznico, reg. št. 21470, izdano v 
Mariboru. 717 

Prah Julijana, Kostrivnica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 10702. 795 

Prah Leopold, Kostrivnica, osebno 
izkaznico, reg. št.  14396. 794 

Preložnik Štefanija, Šmartno, St. 
Jungert, osebno izkaznico, - reg. št. 
35995, ser. št. 0667505. 793 

Reisman Alojz, Spod. Hlapje 13, 
Jakobski dol, osebno izkaznico, reg. 
št. 38318, ser. št. 0197066. 758 

Resnik Franc, Male Gfahovše, 
oseb. izkaznico, ser. št. 0638503.   798 

Rojnik Janez, Ljubljana, sindi- 
kalno izkaznico. 810 

Rupnik Ana, Crni vrh 99 pri Idri- 
ji, osebno izkaznico, reg. št. 2664, 
ser. št. 053287, izdano v Idriji.     304 

Samec Marija, Maribor, Zrtkov- 
ska 63, osebno izkaznico, reg. štev. 
19846, ser. št. 0017192. | 752 

Sever Pavlina, Ljubljana, Pod- 
milščakova 14, osebno izkaznico, 
reg. številka 32014/51, ser: številka 
F-0054524. 811 

Simčič Alojzija, Hum 15, p. Koj- 
sko, osebno 'izkaznico, reg. štev. 
4730, ser. št. 0301723. •>•   714 

Skledar Štefan, Gomilica 8, M. So- 
bota, izkaznico za popust pri zni- 
žanju vožnje kot uživalec invalid 
IX. grupe s 30 % nesposobnosti za 
delo, št. 90204,, izdano 12. I. 1951.   398 

Smolnikar Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 100266-52, ser. št. 
F-0474576. . 812 

Škorc Ladislav, Celje, Zavodna 
115, osebno izkaznico, reg. št. 17509, 
ser. št. 0607613. 799 

Šneberger Jakob, Maribor, Kose- 
škega 6, osebno izkaznico, reg. št. 
39906, ser. št. 0031652, in sindikalno 
knjižico sindikata MLO, legitimaci- 
jo inšpektorja dela v Mariboru. 767 

špilak Marija, Turnišče 55, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14456, ser. št. 
.0238766.      . 580 

Štern Alojzija, Maribor, Kette- 
jeva 16, osebno izkaznico, reg. št. 
49873, ser. št. 0050893. 750 

Štumberger Marjeta, Nova vas 26 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
7584,  ser. št. 0249897. 862 

Tome Franc, Vižmarje 44, inva- 
lidsko polovično vozovnico ECZ, iz- 
dano v Ljubljani. 863 

Trgovsko podjetje »Gruda«, Mari- 
bor, Rotovš'ki trg 2, evid. tablico za 
avtomobil, št. 5669, izdano v Mari- 
boru. 764 

Tržan  Terezija,  Celje,  Ljubljan- 
ska  2, osebno izkaznico, ser.  štev.' 
0693608. 800 

Ulčar Roža, Smarca 51, p. Kam- 
nik, osobno izkaznico, reg. št. 7594, 
ser. št. F-0453904. 281 

Vetrih Stefan, Žalec, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0660279. 801 

Vidov Zorica. »Zadružnik« Ivana 
Zajca 6, Reka (Rijeka), osebno iz- 
kaznico, št. 13119, člansko izkazni- 
co ZK št. 365981, izdani v Postojni, 
mesečno železniško karto št. 83 za 
progo Ilirska Bistrica—Reka.       855 

Vidovič Anton, Uprava za ceste, 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. št.48573, 
ser. št. 0292810. 524 

'Viler Božidar, Ljubljana, Lepo- 
dvorska 21, osebno izkaznico, reg. 
št. 23961/50, ser. št. F-0046271.       826 

Vnuk Janez, Maribor, Predilniška 
3, osebno izkaznico, reg. št. 53479, 
ser. št. 0034430. 747 

Volk Avguštin, zdaj v Krčevini 
131, Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 
4464, ser. št. F-0427774, izdano v Šo- 
štanju. _       470 

Vončina Urška, Ljubljana, Go- 
sposvetska 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 59754/51, ser. št. F-0082064.       827 

Vrbnjak Angela, Maribor, Pobre- 
ška 21, osebno izkaznico, reg. štev. 
6616, ser. številka 300836, izdano v 
Pulju. 748 

Vrečun Stanislav, Ponikva, osebno 
izkaznico, reg. št. 52293, ser. štev. 
0677409. 802 

Vrtačnik Leopold, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 82293/52, 
ser. št. F-0104603. 864 

Wabra Stanislava, Ljubljana, 
osebno' izkaznico, reg. št. 89596/51. 
ser. št. F-0111906. 813 

Zadružna mlekarna, Ljubljana, 
Maistrova 10, evid. številko tovorne- 
ga avtomobila S-2254. 814 

Zupane Agneza, Teharje, osebno 
izkaznico, ser. št. 0670837. 803 

Zupane Maks, Voglje 48, p. Šen- 
čur pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. št. 5680. 445 

Opozarjamo  na  zbirko, ki je pravkar izšla: 

ZBIRKA PREDPISOV  O HIGIENI  ZIVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tet 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, uvrščeno 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. 

Strani 160, cena 220 din. 

izdala  »Uradni  Ust LRS« Direktor In  odgovnrp' - urednik:  dr   Rastko Močnik — Tiska  tiskarna  »Toneta  TomSlča« 
v Ljubljani 
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Tar. št. 13 
- Za'registracijo motornih vozil  se  plača: 

1. za   vsak   avtomobil,   priklopnik   avtomo-        din 
bila, avtobus, trolejbus 2.000 

2. za visako  motorno   kolo  s   priklopnikom 
ali brez njega 1.000 

*•••. št. 14 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih uradih in zavodih, gospodarskih 
in drugih organizacijah glede na vred- 
nost dela, za katero se daje ponudba, 
se plača: 

1. za vrednost do       20.000 din 500 
2. za vrednost do     100.000 din 1.000 
3. za vrednost do     500.000 din 2.000 
4. za vrednost do  1,000.000 din 3.000 
5. za vrednost nad 1,000.000 din 3.000 din in 

0,015% od razlike nad 1,000.000 din vred- 
nosti. 
Pripomba: Taksni zavezanec je ponudnik. 
Taksna obveznost nastane na dan same 
licitacije ob odpiranju ponudb. 

Tar: št. 15 
Za dovoljenja za kopanje peska, gramo- 
za, kamenja, zemlje, žganje a,pna in po- 
dobno se plača enkratno 5.000 
Taksna obveznost nastane z dnevom iz- 
daje dovoljenja.                         t 

St. 3092/3-53 
•    Radovljica, dne 21. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

78. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
št. 56-482/53) v zvezi s točko VI/3 odloka o uporabi 
Planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 
st. 3-8/54) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev OLO 
Radovljica vsak na svoji seji dne 30. januarja 1954 
»Prejela 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva 

1 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se za območje okraja Radovljica predpisuje 
tale davčna lestvica za leto 1954: 
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30.000 2 600 39.000 3,5 •1.365 
31.000 3,1 961 40.000 3,8 1.520 
32.000 3,1 992 41.000 3,8 1.558 
33.000 3,1 1.023 42.000 3,8 1.596 
34.000 3,3 1.122 43.000 4,1 1.763 
35.000 3,3 1.153 44.000 4,1 1.804 
36.000 3,3 1.188 45.000 4,1 1.845 
37.000 3,5 l.29ï 46.000 4.5 2.070 
38.000 3,5 1.33*. 47.000 4,5 2.115 

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.C>3 
62.000* 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73 000 
71.000 
73.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
95.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 

4,5 
4.9 
4,9 
5,— 
5,— 
5,— 
5,1 
5,1 
5,2 
5,2 
5,5 
5,3 
5,4 
5,4 
5,5 
£5 
5,6 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,- 

'6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7,— 
7,1 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8,— 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 

»9,— 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10,— 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11,1 
11,3 
11,5 
11.8 
12,1 
12,4 

2.160 
2.401 
2.450 
2.550 
2.600 
2.650 
2.754 
2.805 
2.9)2 
2.964 
3.074 
3.127 
5.240 
3.294 
3.410 
3.465 
3.584 
3.640 
3.762 
3.886 
4.012 
4.140 
4.270 
4.402 
4.556 
4.672 
4.810 
4.950 
5.092 
5.236 
5.382 
5.530 
5.680 
5.832 
6.068 
6.308 
6.552 
6.800 
7.032 
7.308 
7.568 
7.832 
8.100 
8.261 
8.464 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
10.710 
11.440 
12.190 
12.960 
13.875 
14.690 
15.525 
16.520 
17.545 
18.600 

155".OO0 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.001 
220.000 
225.000 
250.000 
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 
525.000 
530.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
560.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.OO0 
595.000 
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 

12,7 
13,— 
13,3 
13,7 
14,2 
14,8 
15,2 
15,6 
16,2 
16,8 
17,3 
17,7 
18,2 
18,5 
18,8 
19,2 
19,6 
19,9 
20,1 
20,3 
20,8 
21,3 
21,8 
22,3 
22,8 
33,3 
23,8 
24,3 
24,6 
25,— 
25,3 
25,6 
25,9 
26,2 
26,5 
26,8 
27,1 
27,4 
27,7 
28,- 
28,3 
28,6 
28,9 
29,2 
29,5 
29,8 
30,1 
30,4 
50,7 
31,— 
51,25 
31,50 
31,75 
32,— 
52,25 
32,50 
32,75 
33,— 
33.25 
35,50 
33,75 
34,— 
34,23 

19.685 
20.800 
21.945 
23.290 
24.850 
26.640 
28.120 
29.640 
31.590 
33.600 
35.465 
37.170 
39.130 
40.700 
42.300 
44.16t 
46.060 
47.760 
49.245 
50.750 
53.040 
55.380 
57.770 
60.210 
62.700 
65.240 
67.830 
70.470 
72.570 
75.000 
77.165 
79.360 
81.585 
85.840 
86.125 
88.440 
90.785 
93.160 
95.565 
98.000 

100.465 
102.960 
105.485 
108.040 
110.623 
115.240 
115.885 
118.560 
121.265 
124.000 
126.565 
129.150 
131.763 
134.400 
157.065 
139.750 
142.463 
145.200 
147,965 
150.750 
153.563 
156.400 
159.2ft- 
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470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
555.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 

34,50 
34,75 
55,- 
35,25 
35,50 
35,75 
36,- 
36,2 
36,4 
56,6 
36,8 
37,- 
37,2 
37,4 
37,6 
37.8 
38,- 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
59,- 
39,2 
59,4 
39,6 
39,8 
40,- 
40,16 
40,32 
40,48 
40,64 
40,80 
40,96 
41,12 
41,28 

162.150 
165.063 
168.000 
170.963 
173.950 
176.963 
180.000 
182.810 
185.640 
188.490 
191.360 
194.250 
197.160 
200.090 
203.040 
206.010 
209.000 
212.010 
215.040 
218.090 
221.160 
224.250 
227.360 
230.490 
233.640 
236.810 
240.000 
242.968 
245.952 
248.952 
251.968 
255.000 
258.048 
261.112 
2M.192 

645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
683.000 
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 
775.000 
780.000 
783.000 
790.000 
795.000 
800.000 

41,44 
41,60 
41,76 
41,92 
42,16 
42,32 
42,48 
42,64 
42,80 
42,96 
43,12 
43,28 
43,44 
43,62 
43,82 
44,04 
44,28 
44,54 
44,84 
45,16 
45,50 
46,- 
46,50 
47,— 
48,— 
49,— 
50,— 
51,- 
52,- 
53,— 
54,- 
55,- 

267.288 
270.400 
273.528 
276.67 
280.364 
283.544 
286.740- 
289.952 
293.180 
296.424 
299.684 
302.960 
306.252 
309.702 
313.313 
317.088 
321.030 
325.142 
329.574 
334.184 
538.975 
345.000 
351.075 
357.200 
367.200 
377.300 
387.500 
397.800 
408.200 
418.700 
429.300 
440.000 

nad 
800.000     55,— 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine se 
zaokrožijo: 

a) do 100.000 din na celih 1.000 din, in sicer tako, 
da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč 
dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) nad 100.000 din na celih 5.000 din, pri čemer 
se zneski do 2.500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoč 
dinarjev, zneski nad 2.500 din pa na višjih pet tisoč 
dinarjev. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 
kako- davek po najbližji nižji davčni stopnji, pove- 
čan za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi 
je morala uporabiti višja davčna stopnja, upošteva- 
joč katastrski dohodek pred zaokrožitvijo po 2. točk' 

Ta odlok  velja  za  območje okraja  Radovljica, 
razen mestnih občin Bled in Jesenice. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<, dopolnilna dohodnina od kmetijstva pa se 
po teh stopnjah odmeri za leto 1954. 

St.-707/1-54 
Radovljica, dne 3. februarja 1954. 

Podpredsednik OL0: 
Danilo Bračič 1. r. 

79. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
in točke II/4 odloka o začasnih gospodarskih ukrepih 
do sprejetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 52-450/53) ter v zvezi z 8. členom uredbe 
o delitvi dobička in o davku od dobička gospodarskih 
organizacij (Uradni list FLRJ, št. 51-423/53) sta okraj- 
ni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 30. I. 1954 
sprejela 

ODLOK 
o začasni delitvi dobička med okrajem in gospodar- 

skimi organizacijami v okrajn  Radovljica 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet gospodarski plan okraja 

Radovljica, se pri dobičku, ki pripada okraju Radov- 
ljica in ki so ga dosegle posamezne gospodarske or- 
ganizacije po odbitKu zveznega in republiškega davka 
od dobička ter dela dobička za plačilni in rezervni 
sklad, določi gospodarskim organizacijam v okraju 
delež 22%. 

Svet za gospodarstvo OLO Radovljica se poobla- 
šča, da v mejah odstotka deleža pri dobičku iz 
prejšnjega odstavka posameznim gospodarskim orga- 
nizacijam določi individualno stopnjo deleža pri do- 
dobičku. 

2. člen 
Ta določitev deleža pri dobičku je začasna, dolo- 

čena zato, da lahko gospodarske organizacije nemo- 
teno delajo, in velja, dokler ne bo sprejet okrajni 
gospodarski plan. 

3. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1954.    1 
St. 709/1-54 . 
Radovljica, dne 4. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič 1. r. 

80. 
Na podlagi 2. odstavke 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/53) 
in točke II/4 odloka o začasnih gospodarskih ukrepih 
do sprejetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 52-430/53) ter v zvezi z 9. členom uredbe 
o delitvi dobička in o davku od dobička gospodarskih 
organizacij (Uradni list FLRJ, št. 51-423/53) sta okrajni 
zbor. in zbor proizvajalcev OLO Radovljica vsak na 
svoji seji dne 30. I. 1954 sprejela 

ODLOK 
o začasni delitvi dobička  med   okrajem   Radovljica 

in mestnima občinama Bled in Jesenice 

1. člen 
Dokler  ne  bo  sprejet  gospodarski   plan  okraja 

Radovljica, se določi: 
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a) ljudskemu odboru mestne občine Bled       10% 
b) ljudskemu odboru mestne občine Jesenice 29% 

deleža pri dobičku, ki pripada okraju Radovljica in 
M so ga dosegle gospodarske organizacije z. območja 
teh mestnih občin, po odbitku zveznega in republi- 
škega davka od dobička in dela dobička, določenega. 
za plačilni in rezervni sklad posameznih gospodarskih 
organizacij. 

2. člen 
Ta določitev deleža pri dobičku je izdana za- 

časno, da lahko gospodarske organizacije v okraju 
Radovljica nemoteno delajo, in velja, dokler ne bo 
sprejet okrajni gospodarski plan. 

3. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1954. 
Št. 710/1-54 
Radovljica, dne 4. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Danilo Bračič L r. 

81. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih in v zvezi z 1. členom 
uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih 
in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ. «t. 53-462/53) 
je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na XII. skup- 
ni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
50. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
0 višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 

Slovenj Gradec 

1. člen 
Za uradna potovanja v mejah okraja Slovenj 

Gradec je dnevnica: 
1. za uslužbence od V. plačilnega  razreda      din 

navzgor 800 
2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega 

razreda in za visoko kvalificirane 
delavce 650 

3. za druge uslužbence in delavce 500 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja uslužbencev 

tistih uradov in zavodov, katerih delavnost je ome- 
jena na območje okraja Slovenj Gradec, ne glede nt, 
'o, ali gre za zvezne ali republiške ustanove ali usta- 
nove ljudskega odbora. 

3. člen 
Ta odlok velja od 1. februarja 1934. 
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok 

o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraju 
Slovenj Gradec z dne 8. avgusta 1953, št. 1/1-3864/2-'" 
'Uradni list LRS, št. 29-356/53). 

St. 724/1-54 
Slovenj Gradec, dne 30, januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

82. 

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) 
Izdaja okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec po 
sklepu XII. sknpne seje okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 30. januarja 1954 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. in 9. volil- 

ni enoti za volitve v okrajni zbor okrajnega ljudskega 
odbora Slovenj Gradec. 

2. člen 
Odbornik okrajnega zbora za 6. volilno enoto 

ing. Ivo Pintarič je bil izvoljen za poslanca Zbora 
proizvajalcev Zvezne ljudske skupščine in •• s tem 
po drugem odstavku 5. člena zakona o pravicah in 
dolžnostih o volitvah in odpoklicu zveznih ljudskih 
poslancev pridobil tudi pravico odbornika zbora pro- 
izvajalcev okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gra- 
dec, zato se odpoveduje mandatu odbornika okraj- 
nega zbora. 

Okrajni zbor je na svoji seji odpoved mandata 
sprejel. 

3. člen 
Odbornik okrajnega zbora za 9. volilno enoto 

Figek Ida, je uslužbenec občinskega ljudskega odbora 
Prevalje in zato po 4. členu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, St. 31/53) ne more več biti odbornik 
okrajnega zbora in ji je mandat po -sklepu okraj- 
nega zbora prenehal. 

4. člen 
Volitve bodo dne 21. marca 1954. 

5. člen 
Ta odlok se objavj v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni.način v 6. in 9. volilni enoti. 
St. 744/1-54 
Slovenj Gradec, dne 30. januarja 1954. 

Predsednik OLOî 
Ivo Skerlovnik 1. r 

83. 

Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. januarja 
1954 na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih v zvezi s 24. točko odloka o 
finansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ. št. 14-85/53) sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Soštanf 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
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a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
iavčni predpis od imetja ali dohodka družinske skup- 
nosti bolnika ne presega 150 din Ltno na družinskega 
člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indioirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdra- 
vijo v bolnicah, pa brezplačnost ni odrejena s pred- 
pisi  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 
naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bolezen, 
glede katere so bili napoteni v bolnico; 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi 
odloka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradni 
list LRS, št. 23-79/53). 

2. člen 
Osebam, ki imajo imetje ali dohodek, od katerega 

se plača davek, se določi delna oprostitev od plače- 
vanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

bolnik plača od predpi-    če znaša letni davčni pred- 
sane zdravstvene pis od imetja ali dohodka 

storitve: na   družinskega  člana: 
dinarjev 

25 % od 151 do 300 
50 % od 301 do 450 
75 % od 451 do 600 

Ce znaša davčni predp« od imetja ali dohodka na 
družinskega člana bolnika 601 din ali več, plača bol- 
nik polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma ali 

delno oprostijo od plačevanja zdravstvenih storitev 
osebe, ki bi bile zaradi trenutnih slabih socialnih, pri- 
dobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogrožene, ako 
bi morale plačevati stroške za zdravstveno storitev v 
delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi 

vozili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje/v bolnici ob- 
vezno po zveznih in republiških predpisih; 

b) osebe, ki so navedene v točkah a), c), č), d) in 
e) 1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je od- 
redil prevoz pristojni zdravnik. 

5. ölen 
Kot zdravstvene storitve po tem odloku je raz- 

umeti tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ambulanti in na domu 

bolnika; 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, 

sanatorijih in drugih zdravstvenih zavodih; 
c) 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 klimalsko 
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 
prvem iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih 
primerih, ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 
8 dni po prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno 
storitev. 

7. člen 

Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 
oprostitve, ki mora obsegati konkretno navedene 
okolnosti in razloge za oprostitev kakor tudi obseg 
oprostitve (to je ali gre za popolno ali delno oprosti- 
tev) izda: 

a) za osebe iz točke a) in e) 1. člena in za osebe 
iz 2. člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega 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 plačeva- 
nja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega odloka izda na predlog sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora tajništvo za ljudsko zdravstvo in social- 
no politiko OLO. 

9. člen 

Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. čleiiu 
tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po sploš- 
nih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po pre- 
jemu pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja 
odklonjena. 

10. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm 
listu LRS<. 

St. 443/1-54 
Šoštanj, dne 19. januari» 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

84. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točtke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 6. člena uredbe 
o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) ter * 
zvezi s točko VI-13 odloka o uporabi planskih instru- 
mentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je 
ljudski odbor mestne občine Jesenice na seji dne 
4. februarja 1954 sprejel tale 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva 

1 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva se za območje ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice predpisuje tale davčna lestvica za 
leto 1954: 
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30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
33.000 
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 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
7S.0O0 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 

2 
3,1 
3,1 
5,1 
3,3 
3,3 
3,3 
3,5 
3,5 
3,5 
3,8 
3,8 
3,8 
4,1 
4,1 
4,1 
4,5 
4,5 
4,5 
4,9 
4,9 
5,- 
5,- 
5,— . 
5,1 
5,1 
5,2 
5,2 
5,3 
5,3 
5,4 
5,4 
5,5 
5,5 
5,6 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,- 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7,— 
7• 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
8,— 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
9,— 
9,1 
9,2 

600 
961 
992 

1.023 
1.122 
1.155 
1.188 
1.295 
1.330 
1.365 
1.520 
1.558 
1.596 
1.763 
1.804 
1.8-15 
2.070 
2.115 
2.160 
2.401 
2.450 
2.550 
2.600 
2.650 
2.754 
2.805 
2.912 
2.964 
3.074 
3.127 
3.240 
3.294, 
3.410 
3.465 
3.584 
3.640 
3.762 
3.886 
4.012 
4.140 
4.270 
4.402 
4.536 
4.672 
4.810 
4.950 
5.092 
5.236 
5.382 
5.530 
5.680 
5.832 
6.068 
6.308 
6.552 
6.800 
7.052 
7.308 
7.568. 
7.832 
8.100 
8.281 
8.464 

93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
.245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
3O0.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
333.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 ' 
360.000 
365.000 
370.000 
375.OC0 

9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10,— 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11,1 
11,3 
11,5 
11,8 
12,1 
12,4 
12.7 
13,— 
13,3 
13,7 
14,2 
14,8 
15,2 
15,6 
16,2 
16,8 
17,3 
17,7 
18,2 
18,5 
18,8 
19,2 
19,6 
19,9 
20,1 
20,3 
20,8 
21,3 
21,8 
22,3 
22,8 
23,3 
23,8 
24,3 
24,6 
25,- 
25,3 
25,6 
25,9 
26,2 
26,5 
26,8 
27,1 
27;4 
27,7 
28,- 
28,3 
28,6 
28.9 
29.2 
29;5 

8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
10.710 
11.440 
12.190 
12.960 
13.875 
14.690 
15.52 
16.520 
17.545 
18.600 
19.685 
20.800 
21.945 
23.290 
24.850 
26.640 
28.120 
29.640 
31.590 
33.600 
35.465 
37.170 
39.130 
40.700 
42.300 
44.160 
46.060 
47.760 
49.245 
50.750 
53.040 
55.380 
57.770 
60.240 
62.700 
65.240 
67.830 
70.470 
72.570 
75.000 
77.165 
79.360 
81.565 
83.840 
86.125 
88.440 
90.783 
93.160 
95.565 
98.000 

100.465 
102.960 
105.485 
108.040 
110.625 

360.000 
385.000 
390.000 
593.000 
400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
430.000 
455.000 
460.000 
465.000 
470.000 
475.000 
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 
595.000 

29,8 
30,1 
30,4 
30,7 
31,— 
31,25 
31,50 
31,75 
32,— 
32,25 
32,50 
32,75 
33,— 
53,25 
33,50 
53,75 
34,— 
34,25 
34,50 
34,75 
35,— 
35,25 
35,50 
35,75 
36,- 
36.2 
36,4 
36,6 
36,8 
37,- 
37,2 
37,4 
37,6 
37,8 
38,— 
38,2 
38,4 
38,6 
58,8 
39,- 
39,2 
39,4 
39,6 
39*,8 

113.240 
115.885 
118.560 
121.265 
124.000 
126.565 
129.150 
131.763 
154.400 
137.063 
139.750 
142.465 
145.200 
147,963 
150.750 
153.565 
156.400 
159.263 
162.150 
165.063 
168.000 
170.963 
173.950 
176.963 
180.000 
182.810 
185.640 
188.490 
191.360 
194.250 
197.160 
200.090 
203.••) 
206.010 
209.000 
212.010 
215.O40 
218.090 
221.160 
224.250 
227.360 
230.490 
235.640 
236.810 

600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
655.000 
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 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

nad 
800.000 

40,- 
40,16 
40,32 
40,48 
40,64 
40,80 
40,96 
41,12 
41,28 
41,44 
41,60 
41,76 
41,92 
42,16 
42,32 
42,48 
42,64 
42,80 
42,96 
43,12 
43,28 
43,44 
43,62 
43.82 
44,04 
44,28 
44.54 
44,84 
45,16 
45,50 
46,— 
46,50 
47,— 
48,— 
49,— 
50,— 
51,— 
52,— 
53,— 
54,- 
55,— 

55,- 

240.000 
242.968 
245.952 
248.952 
251.968 
255.000 
258.048 
261.112 
264.192 
267.288 
270.400 
273.528 
276.672 
280.364 
283.544 
286.740 
289.952 
293.180 
296.424 
299.684 
302.960 
306.252 
309.702 
513.313 
317.088 
321.030 
325.142 
329.574 
334.184 
338.975 
345.000 
351.075 
357.200 
367.200 
377.300 
387.500 
397.800 
408.200 
418.700 
429.300 
440.000 

Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine se 
«aokrožijo: 

a) do 100.000 dia na celih 1.000 din, in sicer lako, 
da se zmesiki do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč 
dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) nad 100.000 din na celih 5.000 dio, pri čemer 
se zneski do 2.500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoč 
dinarjev, zneslci nad 2.500 din pa na višjih pet tisoč 
dinarjev. 

3 

Davek po višji ^davčni stopnji ne sme biti višji 
kakor davek po najbližji nižji davčni stopnji, pove- 
čan za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi 
se morala uporabiti višja davčna stopnja, upošteva- 
joč katastrski dohodek pred zaokrožitvijo po 2. točk;. 
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Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«, dopolnilna dohodnina od kmetijstva pa se 
po teh stopnjah odmeri za leto 1954. 

St. 1/1-361/1-1954 
Jesenice, dne 3. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

85. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na seji 

dne 4. II. 1954 na podlagi 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Ur. list LRS, 
It. 19-20/52) in s pooblastilom odloka o začasnem fi- 
nansiranju v I. tromesečju leta 1954, ki ga je izdala 
zvezna Ljudska skupščina (Uradni list FLRJ, št. 52- 
431/53), tč. 1/2, izdal tale 

ODLOK 
o začasnem finansiranju v I. tromesečju leta 1954 

1. člen 
Ker do konca leta 1953 ni bilo mogoče sestaviti 

definitivnega predloga za proračun in ker do 1. janu- 
arja 1954 ni bilo mogoče sprejeti proračuna, se zato, 
da se pri ljudskem odboru mestne občine Jesenice 
omogoči začasno finansiranje, odredi: 

a) Za mesec januar 1954 se začasno finansiranje 
opravlja v sorazmerju s proračunom za leto 1935; 

b) V I. tromesečju se bodo finanslrali proračunski 
izdatki po dvanajstinah proračunskega predloga LO 
MO za leto 1954 in z dotokom dohodkov, ki bodo vpla- 
iani v proračun ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice po predpisih in ukrepih, izdanih od zveznega in 
republiškega izvršnega sveta. 

2. člen 
Dohodki in izdatki med začasnim finansiranjem 

r I. tromesečju leta 1954 so sestavni del proračuna 
«a leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1/1-363/1 

Jesenice, dne 4. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

z drugimi občinami se določijo za ceste IV. reda 
ceste, naštete v priloženem seznamu, ki je sestavni 
del tega odloka. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, po poprejšnji potrditvi OLO Gorica. 
St. 882/3-53 
Nova Gorica, dne 11. septembra 1935. 

Podpredsednik LO MO: 
Jožef Štrukelj 1. r. 

Ta  odlok  je bil   potrjen   z  odločbo   okrajnega 
ljudskega odbora Gorica, št. 320/1 z dne 19. I. 1954. 

Seznam cest IV. reda 
na območju mestne občine Nova Gorica 
(v oklepaju občina, na katero cesta meji) 

St. 
ceste 

Ime (smer)  ceste Dolžina v km in m ' 
od    do   skupaj 

1. Velika pot: odcep od ceste II. 
reda št. 301 do državne meje 
(Italija) 

2. Streliška cesta: od železniškega 
predora Kostanjevica čez cesto 
II. reda št. 501 do ceste III. re- 
da št. 1078 v Kromberku 

3. Kromberk—Damber—Ravnica: 
od križišča cest III. reda št. 1078 
in  1080  pri  »Hrastu«   do  k. o. 
Ravnica (Grgar) 

4. Ajševica—Loke—Ravnica: od- 
cep od ceste II. reda št. 305 do 
k. o. Ravnica (Grgar) 

5. Rožna dolina—Stara gora—^Vo- 
grsko: odcep od ceste II. reda 
št. 305 do Lo. Vogrsko (Šem- 
peter) 

6. Rožna'dolina—Stara gora: odcep 
od ceste II. reda Št. 305 do ceste 
IV. reda št. 5 

7. Kromberk—Loke: odcep od ce- 
ste III. reda št. 1078 do ceste IV. 
reda št. 4 

8. Kromberk—Breg—Ravnica: od- 
cep od ceste III. reda št. 1078 do 
ceste IV. reda št. 3 

0,000 0,260 0,260 

0,000 3,800 3,800 

0,000 4,200 4,200 

0,000 3,400 3,400 

0,000 5,500 5,500 

0,000 1,800 1,800 

0,000 2,100 2,100 

0,000 2,610 2,610 

Skupaj km  0,000 23,670 23,670 

86. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in v zvezi s predpisi 2. točke od- 
ločbe vlade FLRJ o kategorizaciji javnih cest (Uradni 
list FLRJ, št. 2/51) in 2. točke odloka o razvrstitvi cest 
III. reda na območju okraja Gorica (Uradni list LRS, 
št. 18/53) je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica 
na VII. seji dne 11. IX. 1953 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji cest IV. reda na območju 

mestne občine Nova Gorica 
I. člen 

Zaradi   posebnega   gospodarskega  in  prometne^, 
pomena za mestno občino Nova Gorica in povezave 

87. 

Na podlagi uredbe o pravici ljudskih odborov, 
mest, mestnih občin s posebnimi pravicami in občin, da 
smejo razširiti namen določenih namenskih sredstev 
(Uradni list FLRJ, št. 43/33), 2. odstavka 23. člena in 
2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski 
odbor mestne občine Trbovlje na XVI. redni seji dne 
29. januarja 1954 sprejel tale 

ODLOK 
o razširitvi namena uporabe sredstev od davka 

na sklad za plače 

1. Sredstva, izvirajoča od davka na sklad za P'3^ 
ki «> bila namenjena za vzdrževanje in zidanje hi' 
ali druge komunalne graditve, se smejo uporabiti tuo 
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•• vzdrževanje in graditev kulturno prosvetnih, so- 
cialnih in zdravstvenih objektov. 

2. Ta odlok velja takoj. 

St. 318/1 
Trbovlje, dne 29. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilnih enotah št. 5 in 6. 
St. Pov 10/54 
Bučkovci, dne 25. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc štuhec 1. r. 

88. 

Na podlagi 2. številke 1. točke odloka o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 52/53), 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) je ljudski odbor mestne 
občine Trbovlje na XVI. redni seji dne 29. januarja 
1954 izdal 

ODLOK 
o višini obrestne mere za osnovna sredstva 

komunalnih podjetij 

1. člen 
Komunalna podjetja v sestavu uprave za komu- 

nalno gospodarstvo plačajo 5 (pet) % letnih obresti za 
osnovna sredstva, ki jih imajo v uporabi. 

2. člen 
Obresti mora uprava za komunalno gospodarstvo 

odvajati mesečno do 20. v prihodnjem mesecu v inve- 
sticijski sklad ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje. 

St. 318/2 
Trbovlje, dne 29. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

89. 

Občinski ljudski odbor Bučkovci, okraj Ljuto- 
mer. je na podlagi 20. in 117. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpo- 
kliou odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
st. 31/53) sprejel na seji dne 25. januarja 1954 tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
1. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 

enoti št. 5, ki obsega naselje Bodislavci, ker je pre- 
nehal mandat Blagovišu Janezu, odborniku občinskega 
'judskega odbora Bučkovci, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

2. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 
enoti št. 6, ki obsega naselje Godemarci, ker je pre- 
nehal mandat Klemenčiču Mihaelu, odborniku občin- 
skega ljudskega odbora Bučkovci, ki je bil izvoljen 
y tej volilni enoti. 

Volitve v obeh volilnih enotah bodo v nedeljo 
''ne 28. marca 1954. 

90. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) je 
občinski ljudski odbor Dobrovnik na XII. redni seji 
dne 31. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 2, ki obsega vas Kobilje, ker je zaradi odvzema 
prenehal mandat odborniku Laci Beli iz Kobilja 
sH. 24, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. marca 1954, ob 
7. uri. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 
St. 115/1-1954 

•   Dobrovnik, dne 31. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Janez Joha 1. r. 

91. 

Občinski ljudski odbor Grahovo ob Bači je na 
podlagi 20. in 117. člena zukona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) na 
XII. redni seji dne 30. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ^razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 

enoti št. 2, ki obsega naselja Grahovo, Koritnlca in 
Bukovski vrh, ker se je odbornik Golob Rudi, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti zaradi obiskovanja 
dvoletne gozdarske šole v Ljubljani odpovedal man- 
datu. 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. marca 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 
St. 117/1-1954 
Grahovo, dne- 2. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Miloš Volf 1. r. 
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92. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov je občinski ljudski odbor 
Moravče na seji dne 8. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomes-tne volitve v volilni enot. 

št. 10, ki obsega vasi: Križate, Pretrž, Podgorica, 
Kandrše, Tlačnica, Dol, Gora, Muzga, ker se je od- 
bornik Barlič Franc, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti, odpovedal mandatu. 

• 

Volitve bodo v nedeljo dne 28. marca 1954. 

III 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in tako 
kot je v navadi v vseh vaseh te volilne enote. 

St. 96-3/54 
Moravče, dne 10. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Martin Klopčič 1. r. 

93. 

Občinski ljudski. odbor Šmartno pri Litiji je na 
podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov na seji dne 21. januarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 6, ki obsega naselji Javorje—Leskovca, ker je 
prenehal mandat Zupančiču Antonu, odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 6. 

St. 210 
Šmartno pri Litiji, dne 21. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: ' 
Albin Jesenšek 1. f. 

Občinski ljudski odbor Velika Dolina je na pod- 
lagi 12. člena, 2. odstavka 21, člena in 16. točke 50. 
člena zakona o občinskih ljudskih odborih (Uradni 
list FLRJ, št. 19-88/52) in v zvezi s prvim odstavkom 
2. člena, prvim in drugim odstavkom 7. člena in na- 
daljnjimi temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) sprejel na seji 
dne 27. januarja 1954 tole 

ODLOČBO 
o razglasitvi občinskega vodovodnega omrežja 
Velika Dolina za finančno samostojen zavod 

1 
Občinsko vodovodno omrežje Velika Dolina se 

razglasi za finančno samostojen zavod. 
Ime in sedež zavoda: 
Občinsko vodovodno omrežje v Veliki 

dolini št. 13. 
2 

Delovno področje zavoda je preskrba z zdravo in 
pitno vodo vsem koristnikom občinskega vodovodnega 
omrežja Velika Dolina. 

3 
Zavod ima pravico, gospodariti z vsemi vodovod- 

nimi napravami občinskega vodovodnega omrežja 
Velika Dolina. 

V petih mesecih od dne ustanovitve tega zavoda 
se morajo popisati vsa osnovna sredstva, ki so mu 
dana s to odločbo v upravljanje; popišejo se na pod- 
lagi veljavnih predpisov in tako dobljena cena osnov- 

nih sredstev je premoženje zavoda, s katerim  ima 
pravico gospodariti.   • 

4 
Organ zavoda je individualen, načeluje mu pred- 

stojnik administracije, določi ga občinski ljudski od- 
bor Velika Dolina. 

Za zadeve in naloge zavoda jo pristojen občinsk' 
ljudski odbor Velika Dolina. 

Zavod bo imel tele sklade: 
1. sklad za nagrade uslužbencem in delavcem, 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev. 
6 

Cene storitev in drugi predpisi za vzdrževanje 
občinskega vodovodnega omrežja so predpisani z od- 
lokom o čuvanju in vzdrževanju občinskega vodo- 
vodnega omrežja Velika Dolina z dne 29. decembra 
1952, oziroma jih bo predpisoval občinski ljudski od- 
bor Velika Dolina. 

Odredbodajalčeve pravice se predpišejo pozneje. 

7. 
Ta odločba velja takoj, objavi se pa v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. 107/1-54 
Velika Dolina, dne 27. januarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Rostohar, 1. r. 
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VSEBINA: 

**• Odlok o odäkodnini za košenice in pašnike, ki so postali 
splošno ljudsko premoženje. 

Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o flnanslranju proračunskih izdatkov okraja Črno- 
melj za leto 1854. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilnih enotah 
št. 3 in 16 okraja Črnomelj. 
Odlok o Javnem redu in miru v okraju Kočevje. 
Odlok o uvedbi okrajnih taks na območju okraja Kočevje. 
Odločba  OLO  LJubljana  okolica o  razglasitvi glasbene 
šole v Litiji za finančno samostojen zavod. 
Odločba  OLO  LJubljana  okolica  o  ustanovitvi  glasbene 
šole v Medvodah 
Odlok o flnanslranju proračunskih potreb mestnega ljud- 
skega odbora Maribor v I. tromesečju 1954. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 15. volilni enoti 
mesta Maribora. 
Odlok o flnanslranju proračunskih izdatkov okraja Mur- 
ska Sobota v I. tromesečju leta 1954. 
Odlok o flnanslranju proračunskih Izdatkov okraja Slo- 
venj Gradec v I. tromesečju leta 1954. 

94. 

95. 

36. 
97. 

100. 

101. 

102 

103. 

104. Odlok   o   flnanslranju   proračunskih   potreb   v   okraju 
Šoštanj v I. tromesečju leta 1951. 

105. Odlok o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 
gostinskih obratih v okraju Šoštanj. 

106. Odlok    o    flnanslranju    proračunskih    Izdatkov    okraj* 
Trbovlje v I. tromesečju leta 1954. 

107. Odlok o uvedb)  taks in prometnega davka na območju 
mestne občine Kranj. 

108. Odlok o olakatJranJu na območju mestne občine Postojna. 
109. Odlok o določitvi zemljišča za gradbene namene zdrav- 

stvenih zavodov v mestni občini Trbovlje. 
110. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 4.  volilni enoti 

mestne občine Kočevje. 
lil. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Ponikva pri Grobelnem. 
112. Odlok o razpisu  nadomestnih volitev v 1.  volilni  enoti 

občine Fram. 
113. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v 1.  volilni enoti 

občine Gorice (Kranj). 
114. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti št. 4 

mestne občine Novo mesto. 
— Popravek. 

22. 

Na podlagi 4. člena zakona o odpravi viničarskih 
»D podobnih razmerij izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
0 odškodnini za košenice   in   pašnike,   ki so postali 

,  splošno ljudsko premoženje 

1 
Za košenice in pašnike, ki so postali splošno ljud- 

sko premoženje na podlagi zakona o odpravi vini- 
čarskih in podobnih razmerij, pripada lastnikom 
odškodnina glede na katastrski razred, v katerega je 
zemljišče vpisano, in sicer: 

a) za pašnike: 
L razreda 

H- razreda 
razreda 
razreda 
razreda 
razreda 
razreda 
razreda 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

Vili. 

30.000 din za ha 
27.000 1» *» »i 

24.000 M » » 
21.000 ff »9   M 

18.000 • fi   $t 

15.000 „ Il   *• 

12.000 •f tf   •* 

10.000 f» If   ff 

V. 
VI. 

VII. 
Vili. 

°) za košenice (po katastru travniike) : 
ali kakovostno višjega razreda 30.000 din za, ha 
razreda 25.000 , 
razreda                                          20.000   „     „   „ 
razreda 15.000    , 

Za košenice se štejejo tista zemljišča, ki so vpi- 
,aaa kot travnik, pa jih zaradi nizkega katastrskega 
^uosa ni mogoče šteti za obdelovalno zeniljo po 
j. 5*"u o kmetijskem zemljiškem skladu splošnega 

•lUd&kega premoženja in o dodeljevanju zemlje kme- 

tijskim organizacijam, temveč za košenice po zakonu 
o odpravi viničarskih in podobnih razmerij. 

II 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-8/54 
Ljubljana, dne 16. februarja 1954. t 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odlojd ljudskih odborov 
94. 

Na podlagi 17., '19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi točke 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
leta 1934 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) ter v skladu 
z odlokom Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije o finansiranju proračunskih iz- 
datkov Ljudske republike Slovenije v prvem tro- 
mesečju leta 1934 (Uradni list LRS, št. 3-9/54) je 
okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji obeh 
zborov dne 6. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov okrajnega ljud- 

skega odbora Črnomelj v I. tromesečju leta 1954. 

I 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Črno- 

melj družbenega plana in proračuna za leto 1954,*se 
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bodo finansirali proračunski izdatki okrajnega ljud- 
skega odbora Črnomelj po dvanajstinah predloga 
okrajnega proračuna za leto 1954, vendar najdalje do 
31. marca 1954. 

Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 
nansirali s- temile viri dohodkov: 

1. z deležem' davka od dobička, 
2. z deležem na prometnem davku gospodarskih 

organizacij, 
3. z deležem na prometnem   davku   zasebnikov, 
4. z deležem na dopolnilno dohodnino od  kme- 

tijstva, 
5. z deležem na dopolnilno dohodnino od samo- 

stojnih poklicev in premoženja, 
6. z deležem davka na tujo delovno silo, 
7. z deležem državnih taks, 
8. z dohodki okrajnih uradov in ustano. 
9. z drugimi dohodki, 

10. z dotacijo, 
11. s posojilom. 

III 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju leta 1954 so sestavni del proračuna za leto 
1934. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 1-378/4-54 
Črnomeli. dne 6. februarja 1954. 

Predsednik OLO:. 
Janez 2unič 1. r. 

95. 
, Na podlagi 20. in 117. člena zakona o volitvah in 

odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 31/53) in 123. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni 
ljudski odbor Črnomelj na skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 6, februarja 1954 
izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 3 in v volilni enoti št. 16 za volitve v okrajni zbor 
okrajnega ljudskega odbora Črnomelj. 

'Volilna enota št. 3 obsega del mesta Črnomelj, in 
sicer od železniške postaje do suhega mostu ter vasi 
Svibniik, Vojna vas, Dolenja vas in Zastava. 

VoMlna enota št. 16 pa obsega naselje: Bereča 
vas, del Brezovice, Bušinja vas, Malo Lešče, Dol. Su- 
hor, Gor. Suhor in Ravnace. 

2. člen 
Ker je odbornik okrajnega zbora za 3. volilno 

enoto Dominik Bogataj javni tožilec za okraj Črno- 
melj, ne more več biti odbornik okrajnega ljudskega 
odbora in mu mandat po sklepu okrajnega zbora 
preneha. 

3. člen 
Ker je odbornik okrajnega zbora za 16. volilno 

enoto Franc Fink umrl, je njegov mandat prenehal. 

4. člen 
Nadomestne volitve za 3. volilno enoto, ki je na 

območju mestne občine Črnomelj, in za 16. volilno 

enoto, ki je na območju mestne občine Metlika, bodo 
v nedeljo dne 28. marca 1954. 

5. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 3. in 16. volilni enoti. 
St. I-3S7/3-54 
Črnomelj, dne 6. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1. r, 

96. 
Na podlagi 15. in 107. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni lis' 
FLRJ, št. 46/51) in toöke VII g) 2. člena zakona o 
izravnavi posebnih predpisov o prekrških v zakonih 
Ljudske republike Slovenije z določbami temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 40/51) je 

okrajni ljudski odbor Kočevje na 2. seji okrajnega 
zbora dne 12. februarja 1953 izdal 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

I. Splošn   določbe 

t. člen 
Državljani morajo uravnavati svoje vedenje in 

ravnanje tako, da ne motijo dela, razvedrila in PÇ" 
čitka sodržavljanov, da varujejo javno moralo, pazijo 
na snago, "i kazijo lepote in zunanjega lica naselij, 
ne delajo škodo na javnih prostorih in ne ogrožajo, 
ljudem zdravja. 

Dobrine iz ' poprejšnjega odstavka uživajo uprav- 
no 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. 
Prepovedano je: 
1. kričarti, razgrajati ali drugače po nepotrebnem 

delati večji hrup ali ropot; 
2. uporabljati zvočnike, radijske aparate, gramo- 

fone, glasbila ali kakršnekoli druge naprave na is* 
način, da občutno motijo okolico; 

3. uporabljati v nočnem času po strnjenih nase- 
ljih, motorna vozila, ki niso opremljena z izpušno 
duiiko; 

4. dajati po nepotrebnem ponoči dolga zvočna 
znamenja. -. - 

3. člen 
V času od 22. do 5. ure so prejpovedana vsa deja- 

nja, ki kakonkoli motijo nočni mir. Izvzete so motnje> 
ki izvirajo iz kmetijskega, obrtnega ali industrijskega 
dela. Izjeme glede na določbo prvega 'stavka dovoljuJe 

pristojni občinsiki ljudski odbor. 

'   » 4. člen 
Prireditve in zabave, ki trajajo čez 22. uro, se 

morajo izvajaiti v zaprtih prostorih in tako, da ne 

motijo nočnega miru. Izjeme dovoljuje svet za notra- 
nje zadeve OLO Kočevje. 

5. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi * 

rednimi cerkvenimi obredi in ne sme trajati več k8" ' 
kor 3 minute. 
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Občinski ljudski odbori smejo, da se zavaruje 
nemoteno delo in počitek državljanov, red In mir, V 
svojem območju odrediti za kak kraj omejitve cer- 

. l^enega zvonjenja, zlasti tam, kjer se zvoni pretirano 
»li kjer se zvonjenje zlorablja, posebno pa v bližini 
zdravstvenih zavodov, šol, tovarn, in drugih naprav. 

III. Varstvo družbene discipline 

6. člen 
Vsak državljan se mora na javnih prostorih spo- 

dobno vesti in se izogibati dejanj, s katerii i 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 ali ogrožati osebe 

v javnih ali zasebnih prostorih, beračiti ali podpirati 
beračenje; 

2. peti nespodobne ali žaljive pesmi, nespodobno 
govoriti, žaliti z nespodobnim vedenjem čut spodob- 
nosti pri drugih, kazati nespodobne slike ali pred- 
mete; 

3. kljub opominom se zadrževati v gostinskem 
lokalu po končanem obratovalnem času. 

Prepovedano je sožitje dveh oseb različnega 
sPola, ki nista poročeni, v skupnem gospodinjstvu, če 
vzbuja javno zgražanje ali žali javno moralo. 

7. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi je ogrožena 

•arnost ljudi oziroma premoženja. 
Prepovedano je: 
1. poškodovati ali odstraniti napisne table ali 

druge javne znake; 
2. ugasniti, poškodovati ali odstraniti svetilko, na- 

meščeno za- razsvetlitev javnega prostora; 
3. opustiti namestitev varnostnih naprav pri grad- 

bah .ali popravilih, poškodovati ali odstraniti take 
naiprave ali druga varnostna znamenja; 

4. opustiti popravilo zgradb ali naprav, ki ogro- 
žajo varnost; 

5. pustiti ob javnih potih ograjo ali živo mejo 
£ takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
k*2i zunanje lice; 

6. imeti ob javnih cestah ograjo iz bodeče žice; 
?. z metanjem kamenja ali   drugih   predmetov 

ogrožati varnost; 
8. iineti nevarno žival nezavarovano v javnih 

Prostorih; 
9. poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 

• brezobzirno vožnjo; 
10. motiti javne shode, zborovanja, sestanke ali 

«ruge javne prireditve. 

Varstvo snage, zdravja in zunanjega lica naselij 

8. člen 
Prepovedana so vsa dejanja, ki ogrožajo ljudem 

•dtavje, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zu- 
nanjost strnjenih naselij. 

,   Prepovedano je: 
,    1. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
l" tla ali predmete na javnih prostorih; 

2- poškodovati ali uničiti ali odstraniti posode za 
^Padke, nameščene v javnih prostorih; 
to A' 

0<*'aSati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso za 
•,° določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; 

4. odlagati odpadke na prostem, kjer so izpo- 
stavljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

5. spuščati odplako na javno pot ali v odprt cestni 
jarek; 

6. onesnažiti vodo, namenjeno ljudem ali živini; 
7. ravnati z živili v javnem prostoru proti temelj- 

nim higienskim načelom; 
8. nameščati lepake, letake in objave na mestih, 

ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

• 9. voditi ipse v javne lokale; 
10. zanemarjati osebno snago ali snago v delavni- 

cah v taki meri, da to moti okolico ali da utegne 
spraviti v nevarnost zdravje ljudi. 

9. člen 
Lastniki oziroma oskrbniki hiš ob javnih, cestah 

so dolžni čistiti in v zimskem času posipati pločnike 
ter odstraniti »neg na cesti pred hišo. 

10. člen 
Osebam nestalnega bivališča In brez poklica do- 

loči prostor začasnega bivanja pristojni občinski1 ljud- 
ski odbor, dokler si sami ne najdejo stanovanja. Take 
osebe ne smejo bivakirati na prostoru, ki jim za to 
ni odkazan. 

V. Varstvo mladine 
11. člen 

Mladina pod 16 let ne sme brez spremstva star- 
šev ali drugih odraslih oseb: 

1. obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov, 
2. obiskovati javnih prireditev, ki se končajo po 

22. uri.. 
Mladina pod 16 let ne sme obiskovati kinopred- 

stav, ki se končajo po 20. uri, in predstav, ki so za 
mladino prepovedane. 

Mladini pod 16 let so prepovedane alkoholne pi- 
jače v gostinskih ali drugih podobnih lokalih,    ' 

Javnih plesov se mladina pod 16 let sploh ae sme 
udeleževati, mladina med 16. in 18, letom starosti pa 
samo v spremstvu staršev ali drugih odraslih- oseb, 
vendar ne po 24. uri. 

Za šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati v beračenje. 
Zaradi prekrškov iz prvih' štirih odstavkov tega 

člena se kaznuje tudi lastnik, zakupnik ali uslužbenec 
obrata. 

-   VI. Javni red v mestu Kočevje, v Ribnici 
in Velikih Laščah 

12. člen 
Ljudski odbor mestne občine Kočevje ter občin- 

ska ljudska odbora Ribnica in Vel. Lašče izdajo na- 
tančnejše predpise o javnem redu in miru v Kočevju, 
Ribnici in Vel. Laščah s posebnim odlokom. 

VII. Kazni 
13. Člen 

Kdor prekrši določbe tega odloka, se kaznuje za 
prekršek: 

a) z denarno kaznijo v znesku ^0 din za prekrške 
iz 1., 3. in 4. točlke 2. člena, 2. in 3. točke 6. člena, 
7., 8. in 9. točke 7. člena in 1„ 3., 8. in 9. točke 8. člena; 

b) z denarno kaznijo do 3.000 din za droge pre- 
krške iz 2. do 11. člena tega odloka. 

Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 
ki-jih za io pooblasti občinsiki ljudski odbor,1 smejo 
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izterjati denarne kazni iz točke a) tega člena takoj 
aa mestu. 

' VIII. Končne določbe 
14. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v  »Uradnem 
li»tu LRS<. 

St 584/1-53 •» 
Kočev/je, dne 12. februarja 1953. 

Predsednik 0L0: 
Janez Pirnat 1. r. 

97. 
Na podlagi 2. odst, 15. člena in 8. točke 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih •• 6. člena uredbe 
o pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-116/ 
/53) in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije je okrajni 
ljudski odbor Kočevje na sejah okrajnega zbora in 
zibora proizvajalcev dne 26. I. 1954 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi okrajnih taks 

I. del: SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg tak«, ki se plačujejo po veljavnih pred- 
pisih, se pobirajo v okraju Kočevje še takse, ki so 
predpisane « tarifo v II. delu tega odloka. ' 

2. člen 
Takse, ki se poberejo po določbah tega odloka, 

to dohodek okraja in občin. Uporabiti se smejo samo 
za komunalne gradnje (za vzdrževanje in zidanje 
stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvet- 
nih in drugih zavodov), za graditev cest, mostov in 
podobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se steka v 
»sklad za komunalne gradnjec. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, S(prejme ga svet za gospodar- 
stvo okrajnega ljudskega odbora. S sredstvi, sklada 
razpolaga ta svet v mejah predračuna. Odredbodaja- 
lec za izvrševanje predračuna je načelnik tajništva za 
gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodak 
občinskih predračunov. Način uporabe se določi z ob- 
činskim proračunom. 

• 3. člen 
Od taks, pobranih po določbah tega odloka, pri' 

pada okraju 50%, občinam 50%. 
Delež dohodkov, ki se po prvem odstavku tega 

člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne ob- 
čine talko: 
Občina:                         ' % Občina: % 
Dolemja vae 8 Moeelj 7 
Draga 7 Qsilaica 7 
Kočevje 10 Ribnioa 10 
Kočevska Rdka 7 Sodražioa 10 
Kostel 7 Velike Laače 10 
Loäki potok 7 Videm-Dobrepolje     • 10 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Alko stranka teh taksnih znamk ne more na- 
baviti, plača taÛoeo v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora nabaviti lokalne taiksne znamke in 
jih uničiti aa »pieu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse v gotovimi, 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po ve- 

ljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati taikse, 
ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse po tem odloku se tudi ne pobirajo v prime- 
rih, določenih z mednarodnimi pogodbami in v pri- 
merih ko izvira oprostitev iz mednarodnih običajev 
do držav, a katerimi obstoji o tom vzajemnost. 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68/46) s poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 
primerno uporabljajo tudi glede take, predpisanih » 
tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače do- 
ločeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začme veljati z dnem objave v »Urad- 

nem li«tu LRSc, 
•. DEL: TARIFA 

Tarifna št. 1: 
Za vloge, ki ee naslovijo na okrajni ljud- 

ski odbor m na občinske ljudske odbore: din 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo \     20 
2. za VsaJko pritožbo 90 

Tarifna št. 2: 
a) za vsako odločbo, ki jo izda okrajni 

ljudski odbor ali občinski ljudski od- 
bor,   kolikor   ni   predpisana   drugačna 
taksa po tarifnih številkah 5, 7 in 9 75 

b) za dovolitev podaljšanja obratovalnega 
časa v gostinskih obratih za večer 500 

c) za dovoljenje za priložnostno točenje 
alkoholnih pijač 2.000 

Tarifna štev. 3: 
1. Za potrdilo, ki ga izda okrajni ali ob- 

činski ljudski odbor, razen za živinske 
potne liste f 

2. Za potrdilo o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni list) ali za prenos lastni- 

ne na kupca: 
za drobnico, od glave 
za živino, od glave 

Tarifna št. 4: 
Za odhod uslužbenca okrajnega ali občin- 

skih ljudskih odborov na zahtevo stranke, 
razen kadar gre za stanovanjske zadeve ali 
za zadeve neznatne vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za 
naprave 

2. za pregled zgradbe ali posameznih pro- 
storov, da bi se izdalo uporabno dovo- 

50 

50 

200 

do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbenca ljudskega od- 
bora  izven   uradnih  prostorov na za- 
htevo zasebnika, ne glede na število 
uslužbencev 

100 
200 
900 

100 
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Tarifna št. 5: 
„Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovska podjetja na debelo 
2. za trgovska podjetja na drobno 
3. za gradbena podjetja 
4. za industrijska podjetja 
5. za izvrševanje privatnih delavnosti 

advokatov, zdravnikov, veterinarjev in 
podobno 

6. za gostinska podjetja in obrate, v ka- 
terih se točijo alkoholne pijače 
za hotele 

7. za opravljanje obrti: 
a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

Pripomba: Za odpiranje podružnice 
se plača enaka taksa kot za glavno pod- 
jetje ali obrt. 

Tarifna št 6: 
Potrjevanje pogodb in listin: 
1. potrditev ali overitev vseh listin: 

za prvo polo 
za vsako nadaljnjo polo 

Pripomba 1. Ako se overja več izvodov 
iste listino, se za prvi primerek plača 
taksa iz te tarifne številke, za vsak 
nadaljnji primerek pa 35 din, ne glede 
na število pol. 

Pripomba 2. Za overitev samega pod- 
pisa se plača 25 din. 

2. za potrditev vseh poslovnih knjig se 
• plača od vsakega lista 

3. za prepise uradnih listin v ljudskem 
odboru okraja ali občine: 
a) če jih napravi zasebnik, od polpole 

originala 
h) če   jih  napravi   državni  organ, od 

polpole originala 
Tarifna št, ?: 

Za odločbe o kazni v postopku v prekr- 
,  ških, za katere je pristojen okrajni sod- 

nik za prekrške 
Tarifna št. 8: 

Za glasbo, v gostinskih in podobnih jav- 
nih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnina: 
za vsakodnevno glasbo v kavarnah in go- 
stilnah, mesečno 

Tarifna št. 9: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
*• zä vsak avtomobil, priklopnik avtomo- 

bila, avtobus 
2. za «••-io motorno kolo s priklopnikom 

ali brez njega 
Tarifna št. io.- 

Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih uradih dn zavodih, gospodarskih 
in drugih organizacijah glede na vrednost 
dela, za katero se daje ponudba: 
Za dela oziroma vrednost 
«o     20.000 din -    500 din 
do    100.000 din — 1.000 din 
do    500.000 dim — 2.000 din 
«o 1,000.000 din — 3.000 din 

nad 1,000.000 din — 3.000 din in še 0.015 %. 

din 
1.200 

720 
2.400 
3.600 

460 

10.000 
2.400 

2.400 
900 

35 
25 

2.50 

10 

50 

250 

1.000 

2.000 

1.000 

Pripomba: Takso plača ponudnik pred 
oddajo ponudbe v kolkih. Dokler kolkov 
ni, se taksa plačuje v gotovini pri okraj- 
nem ljudskem odboru. 
St. 596/1 
Kočevje, dne 26. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

98. 

Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih, 22., 64. in 96. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na seji dne 18. januarja 1954 izdal 

ODLOČBO 
o razglasitvi glasbene šole v Litiji za finančno 

samostojen zavod 
1. člen " 

Glasbena šola v Litiji, ki je prosvetno vzgojna' • 
ustanova, se razglasi za finančno samostojen zavod. 

Sedež šole je v Litiji. 

2. člcn 
Naloga glasbene šole je omogočiti najširšim Ijud- 

sikim slojem vsestransko glasbeno šolanje, vzgajati 
glasbeni naraščaj za strokovno šolanje, vzbujati in 
gojiti estetski čut ter dvigati kulturno stopnjo svo- 
jega območja z glasbenimi produkcijami in javnimi 
nastopi. 

3. člen 
Glasbena šola razpolaga s premoženjem, ki ji je 

dano v upravljanje ter z dotacijo, ki jo določi okrajni 
ljudski odbor vsako leto v okviru svojega proračuna. 

4. člen - -- 
,  Organa upravljanja šole *ta: 

1. svet šole, 
2. upravnik šole. 
Svet šole sestoji iz petih članov, ki jih imenuje 

svet za prosveto in ikulituro OLO Ljubljana okolica 
izmed učnega osebja in množičnih organizacij v kraju 
šole. 

5. člen 
Glasbena šola je pravna oseba. 

6. člen 
Uslužbencem glasbene šole v Litiji se določijo 

plače v Skladu s predpisi temeljne uredbe o nazivih 
in plačah uslužbencev državnih organov oz. pravil- 
nika o plačah prosvetnih delavcev, delavcem pa po 
predpisih o plačah delavcev, ki so zaposleni v držav- 
nih uradih in ustanovah. 

7. člen 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana okolica, 

St. 884/1-1954 
Ljubljana, dne 18. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
MIha Berci« 1. z. 
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99. 
Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 

samostojnih zavodih, 22., 64. in 96. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na seji dne 6. februarja 1954 izdal 

ODLOČBO 
o ustanovitvi glasbene šole v Medvodah 

1. člen 
Ustanovi se glasbena šola v Medvodah kot financ» 

no samostojen zavod. 
Sedež šole je v Medvodah. 

2. člen 
Naloga glasbene Šole je omogočiti najširšim ljud- 

skim slojem vsestransko glasbeno šolanje, vzgajati 
glasbeni naraščaj za strokovno šolanje, vzbujati in 
gojiti estetski čut ter dvigati kulturno stopnjo svo- 
jega območja z glasbenimi produkcijami in javnimi 
nastopi. 

3. člen 
Glasbena šola razpolaga s premoženjem, ki ji je 

dano v upravljanje, ter z dotacijo, ki jo določi okrajni 
ljudski odbor .vsako leto v okviru svojega predračuna. 

4. člen 
Organa upravljanja šole sta: 
1. svet šole, 
2. ravnatelj glasbene šole. 
Svet šole sestoji iz petih članov, ki jih imenuje 

evet za prosveto in kulturo OLO Ljubljana okolica 
izmed učnega osebja in množičnih organizacij • 
kraju šole. , 

5. člen 
Glasbena šola v Medvodah je pravna oseba. 

6. člen 
Uslužbencem glasbene šole v Medvodah se dolo- 

čijo plače v skladu s predpisi temeljne uredbe o 
nazivih in plačah uslužbencev državnih organov ozi- 
roma pravilnika o plačah prosvetnih delavcev, delav- 
cem pa po predpisih o plačah delavcev, ki so zapo- 
sleni v državnih uradih in ustanovah. 

7. člen 
Za zadeve in naloge šole je pristojen evet za pro- 

sveto in kulturo okrajnega ljudskega odbora Ljub- 
ljana okolica. ' 

St. 1598/1-34 
Ljubljana, dne 6. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

100. 
Na podlagi 29. člena zakona o proračunih (Uradni 

lisi FLRJ, št. 56-570/51) in točke 1-2 odloka o začas- 
nem finansiranju v prvem tromesečju leta 1954 (Urad- 
ni list FLRJ, št. 52-431/53) je mestni ljudski odbor 
Maribor na XXVI. skupni seji mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 8. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov mestnega ljud- 
skega odbora Maribor v prvem  tromesečju L  ±951 

I 
Dokler mestni ljudski odbor Maribor ne bo spre- 

jel družbenega plana in proračuna za leto 1954, se 

bodo finansirali proračunski izdatki mestnega ljud- 
skega odbora po dvanajstinah predloga mestnega, 
proračuna za leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 
1954. 

II 
Izdatki mestnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali s temule viri dohodkov: 
1. z dopolnilno dohodnino; 
2. z delom prometnega davka; 
3. z delom dobička gospodarskih organizacij; 
4. z lastnimi dohodki državnih organov in zavo- 

dov, ki se finansirajo Ì7 mestnega proračuna; 
5. s presežkom  dohodkov  po proračunu  za  leto 

1953; 
6. z delom davka od dediščin in daril; 
7. z delom dohodkov od   'ržavnih taks. 

• 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju leta 1954 so sestavni del mestnega proračuna 
za leto 1954. 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. P-10830/5-53 
Maribor, dne 8. februarja 1934. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

101. 
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) 
ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je 
mestni ljudski odbor Maribor na XXVI. skupni seji 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 8. fe- 
bruarja 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 15. volilni enoti 

mesta Maribora 

1. člen 
Zaradi prenehanja mandata odborniku 15. volilne 

enote mesta Maribora Brolihu dr. Mirku po 3. točki 
130. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin se razpisujejo nadomestne volitve v 15. volilni 
emoti mesta Maribora. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 

1954. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v 15. volilni enoti mesta 
Maribora. « 

Odlok velja od dneva objave. 
Si P-1512/1-1954 
Maribor, dne 8. februarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 
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Razglasi in objave 
St. IV. 6007/1-53 45? 

Sprememba rodbinskega  imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, štev. IV 
6007/1-53 z dne 18. I. 1954 je bila 
dovoljena na podlagi 21. člena za- 
kona o osebnih imenih sprememba 
imena mladoletnemu Peternelju 
Karlu, roj. 25. II. 1946, v ime »Bo- 
židar«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva  okrajnih   oziroma   mestnih 

ljudskih   odborov  razglašajo: 
297. 

Besedilo: Državno kmetijsko po- 
sestvo, Vipolže, Brda. 

Poslovni predmet: Proizvodnja in 
ynovcevanje pridelkov vinogradni- 
štva, sadjarstva, živinoreje in polje- 
delstva. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, z od- 
ločbo vlade LRS, S-zak št. 577 z dne 
27. I. 1951 je hilo posestvo prenese- 
no pod upravo OLO Gorica. 

Gospodarski upravni organ: Svet 
*• gospodarstvo OLO Gorica. 

Za posestvo podpisujejo: 
, Semenič Anton, upravnik, v me- 
jah zakoniiih pooblastil; Veseli 
Ivan, računovodja, sopodipisuje v 
vseli finančnih in denarnih zade- 
vah, Benedeti Milan, sopodpisuje v 
odsotnosti upravnika. 

OLO Gorica, 26. januarja 1954. 
St. II/2-105/164-53 353 

298. 
Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 

stilna »Pod Lipo«, Pristava pri Tr- 
žiču. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mralik jedil. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
Podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2548 z dne 27. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hiršenfelder Marija, upravnik, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
lastil in. pravil podjetja; Zepič 
jelena, knjigovodja, sopodpisuje 
{ratine finančnega pomena po 47. 
členu szdgp. 

St. 97/2-54 322 
Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 

•   "'nn Pri »Babču«, 2iganja vas. 
i poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih, in brezalkoholnih pijač, pro- 
aaJa toplih in mrzlih jediL 

Ustanovitelj • gospodarski organ 
podjetja: LO mestne občine Tržič, 
odločba št. 2554 z dne 27. XII. 1955. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kralj Franc, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu pravil in pooblastil 
podjetja; Žepič Helena, računo- 
vodja, sopodpisuje listine finančne- 
ga pomena po 47. členu sz<3gp. 

St. 367/2-54 320 
OLO Kranj, 13. januarja 1954. 

299. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Mavčiče. 
Poslovni predmet: Proizvodnja, 

predelava in prodaja kmetijskih 
pridelkov in izdelkov. 

Ustanovitelj in gospodarski organ 
podjetja: OLO Kranj, odločba št. 
8420/1 * dne 23. XII. 1954, svet za 
gospodarstvo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Koman Janez, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Anlkerst 'Ciril, ho- 
norarni knjigovodja, sopodpisuje li- 
stine finančnega pomena po 47. čle- 
ne szdgp. 

OLO Kranj, 27. januarja  1954. 
St. 593/2-54 335 

500. 
Besedilo: Grosistično trgovsko 

podjetje »Živila«, Kranj. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

debelo z živili in gospodinjskimi po- 
trebščinami, s tobakom, tobačnimi 
izdelki, vžigalicami in cigaretnim 
papirjem. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va: LO mestne občine Kranj, od- 
ločba št. 5775/53 z dne 23. XII. 1953, 
svet za gospodarstvo in komunalne 
zadeve. 

Za podjetje podpisujejo: 
Pazlar Milan, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Fuchs Drago, ko- 
mercialist, v odsotnosti ujfravnika, 
v istem obsegu; Gramatčikov Ma- 
rija, namestnik (knjigovodje, sopod- 
pisuje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 4. februarja  1954. 
St. 805/2-54 417 

301. 
Besedilo: Zdravilišče Radenska 

Slatina, zdravilišče in eksploatacija 
mineralne vode, Slatina Radenci, 
skrajšano Radenska. 

Poslovni predmet: 'Izkoriščanje 
slatinskih vrellcev in razpečevanje 
slatinslkih vod, gostinske in zdravi- 
liške storitve, zlasti z uporabo mi- 
neralne vode. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va podjetja: OLO Ljutomer, odloč- 
ba št. II-6056/1-53 z dne 30. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kemr Hugo, direktor, samostojno, 

v   obsegu   zakonitih   pooblastil   in 

pravil podjetja; Sulek Franjo, se- 
kretar, v odsotnosti direktorja, sa- 
mostojno, Košenina Krista, glavni 
računovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu szdgp.. 
OLO Ljutomer, 13. januarja 1934. 

St. II-86/4-54 115 
302. 

Besedilo: »Elektro-Maribor« (He- 
roja Tomšiča 2). 

Poslovni predmet: Nakup, razde- 
ljevanje in prodaja električne ener- 
gije; vzdrževanje daljnovodov vi- 
soke in nizke napetosti, razdelilnih 
in transformatorskih postaj; grad- 
nja teh naprav; izvrševanje hišnih 
instalacij in priključkov na račun 
strank. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS. 
Gospodarski upravni organ: OLO 

Maribor okolica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Saikelšek Karel, v. d. direktorja, 

samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Hočevar 
Ivan, glavni inženir, v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu in Pe- 
tauer Alojz, glavni računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu sadgp. 

OLO Maribor ok., 11. jan. 1954. 
St. 11-7726/1-53 256 

303. 
Besedilo: Čevljarska delavnka 

»Obutev«, Fram. 
Poslovni predmet: Izdelava novih 

in popravilo starih čevljev. 
Ustanovitelj podjetja: Ofoč. LO 

Fram, odločba št. 641/2 z dne 15. X. 
1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Stavber Štefan, poslovodja Bezjak 

Bogomir, knjigovodja, in Veleč Ro- 
man, obč. tajnik. 

OLO Maribor ok., 27. jan. 1954. 
St. II-7491/1-53 370 

304. 
Besedilo: Tovarna okovja in plo- 

čevinastih izdelkov, Bistrica pri 
Limbušu. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
stavbnega okovja, pločevinastih šte- 
dilnikov in dimnih cevi ter raanih 
drugih pločevinastih izdellkov za 
štedilnike in peči na industrijski 
način. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, št S-zak. 
35 z dne 25. IX. 1946; pravice, in 
dolžnosti ustanovitelja so bile pre- 
nesene z odlokom Izvršnega sveta 
LRS, št. U-49/53 z ilne 7. VIII. 1953 
na OLO Maribor okolica, ki je tudi 
gospodarski upravni organ. 

Za podjetje podpisujeta: 
Ziviko Ivan, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitihpoobllasiil in pra- 
vil podjetja; Habič Avgust, vodia 
gospodarsko-računskega sektorja, lici 
sopodpisuje listine po 47. členu 
szd^gp. 

OLO Maribor ak., 30. jan. 1954. 
St. II-7672/1-53 257 
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305. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Rače (št. 1). 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kmetijskih pridelkov in živinoreja. 
Ustanovitelj podjetja: OLO Mari- 

bor okolica, sklep št. II-8423/1-53 z 
dne 30. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
ing. Hhšč Marjan, direktor, Klav- 

žar Cilka, blagajnik. 
OLO Maribor ok., 2. febr. 1954. 

St. II-741/1-54 392 
306. .- 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Cerkvenjak. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
kmetijskih pridelkov, živinoreja, 
sadjarstvo iu vinogradništvo. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Mari- 
bor okolica, sklep št. 1-7791/1 z dne 
29. X. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Kaučič Alojz, direktor, Borko Da- 

rinka, računovodja. 
OLO Maribor ok., 5. febr. 1954. 

St. II-769/1-54 472 
307. 

Besedilo: Obrtno mesarsko pod- 
jetje »Vol«, Kranjska gora. 

Poslovni predmet: Klanje živine, 
predelava mesa, sekanje in prodaja 
mesa ter odkup kož. 
'Ustanovitelj: Obč. LO Kranjska 

gora, sklep št. 53/1-54 z dne 20. I. 
1954. 

Za podjetje podpisuje: 
Kokalj Anton, direktor, samostoj- 

no vse   listine  v zvezi   z  najemom 
kredita, nabavljanjem živine. 
OLO Radovljica, 2. februarja 1954. 

St. 641/1-54 "   431 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. G-8151 z dne 28. 
XII. 1954. 

Gospodarski upravni organ pod- 
jetja: Svet za gospodarstvo MLO 
Ljubljana. 

Upravnik podjetja: Gavrilović 
Milan, Ljubljana, Podmilščakova 
37a. 

Ljubljana, 5. februarja 1934. 
Zt 6/54 - Rg III 653/1        433 

Okroina   sodlSEa   t iglaSaJo: 
308. 

Besedilo: Tobns v Ljubljani. 
Z aktom o ustanovitvi podjetja 

Industrije usnja Vrhnika z dne 28.1. 
1954 je bilo podjetje ustanovljeno. 

Gospodarska delavnost podjetja 
je: Izvoz vseh vrst usnja, strojil, 
usnjenih izdelkov, obutve, ščetin, 
ščetarskih izdelkov, dlake in odpad- 
kov; uvoz surovih kož, strojil, us- 
njarskih, čevljarskih in torbarskih 
strojev, furnitur ter pomožnega ma- 
teriala za usnjarsko in čevljarsko 
predelovalno industrijo; odkup in 
prodaja usnja, usnjenih izdelkov 
ter osnovnih in pomožnih sredstev 
za »usnjarsko in čevljarsiko predelo- 
valno industrijo na notranjem trži- 
šču. 

Začasni direktor: Kalin Savel, 
Ljubljana, Smoletova 3. 

Ljubljana, 1. februarja 1954. 
Zt 5/54- Reg št. II 652/1      407 

309. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Bon- 

boniere«, Ljubljana (Miklošičeva 12). 
Poslovni predmet: Prodaja bon- 

bonov, čokolade, desertov, raznega 
peciva itd., kakor predpisuje navo- 
dilo o razmejitvi trgovskih strofe 
(gr. 41 c) v »Gospodarskem vestoi- 
ku« št. 2/52. 

Spre.icmbe 
310. 

Besedilo: »Commerce«, Ljubljana. 
Izbriše se Machiedo Mirko, raču- 

novodja in vpišeta: 
Zajšek Matej, sekretar, ki podpi- 

suje v odsotnosti direktorja v istem 
obsegu; Kušar Janez, šef gospodar- 
sko-računskega sektorja, ki sopod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp. 
Državni sekretariat za občo upravo 

in proračun Ljubljana 
dne 30. januarja 1954 

St. III. 276/1-1954 440 
311. 

Besedilo: Posredovalna pisarna 
za promet z nepremičninami in pre- 
mičninami, Ljubljana. 

Izbriše se Dovjak Anton, računo- 
vodja in vpiše: 

Steklasa Sonja, administrator, ki 
sopodpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

Sedež podjetja odslej: Ljubljana, 
Tavčarjeva 6. 
MLO Ljubljana, 7. januarja 1934. 

G-št. 143/1-54 84 
312. 

Besedilo: Ekonomija, Bled. 
Izbriše se: Seničar Marjan in 

vpiše 
Meiavšek Anica, računovodja, ki 

sopodpisuje listine finančnega po- 
mena, po 47. členu szdgp. 

LO MO Bled, 5. decembra 1953. 
Št. 1-875/2 138 

313. 
Besedilo: Celjska tiskarna, Celje. 
Pri poslovnem predmetu se vpiše 

še: Izdelovanje štampiljk, razen 
štampiljik za državne ustanove, ki 
so izdelane z grbom federacije ozi- 
roma republike. ' 

St. II-955/1-54 444 
Besedilo: »Klavnica« v likvidaciji, 

Celje. 
Uvede se postopek 'likvidacije. 

Člani likvidacijske Komisije so: Ga- 
brio Tone, predsednik, Slander 
Franc, 'Valenček Jožica in Jarh 
Adela, člani. 

St. H-9835/3-53 445 
Besedilo: « Trgovsko izvozno-uvoz- 

no podjetje »Povrtnina - sadje«, 
Celje. 

Besedilo odslej: Trgovsko izvoz- 
no uvozno podjetje »Povrtnina- 
sadje«, Celje. 

Pri poslovnem jpredmetu se. vpiše: 
Izvoz svežega  in suhega sadja in 
zelenjave, uvoz svežega in suhega 
sadja in zelenjave ter južnega sadja. 

St. II-705/1-54 443 
MLO Celje, 6. februarja 1954. 

314. 
Besedilo: »Kino podjetje«, Črno- 

melj. 
Izbriše se Zupančič Angelca in 

vpiše blagajnik Schweiger Anica, 
ki sopodpisuje z upravnikom po za- 
konitih določilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO Črnomelj, 8. februarja 1954. 

St. V-446/2-54 452 
315. 

Besedilo: Splošno kmetijsko go- 
spodarstvo,   Nova   Gorica-Ajševica. 

Izbriše se Lipovec Anica in vpiše: 
Rudolf Anica, računovodja. 
OLO Gorica, 19. januarja 1934. 

St. II/2-105/159-53 287 
316. 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Storžič«, Tržič. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Storžič«, Tržič — v likvidaciji. 

Podjetje je presilo z dnem 31. XII. 
1953 v likvidacijo (odločba LO mest- 
ne občine Tržič, št. 2078-2101/6 z 
dne 21. XII. 1953). 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo: Markelj Franc, predsednik, 
Lončar Janko in Ribniikar Vinko, 
člana. 

OLO Kranj, 15. januarja 1934. 
St. 142/2-54 121 

317. 
Besedilo: »Avtopromet«, Skofja 

Loka. 
Poslovni predmet odslej: Prevoz 

blaga in potnikov z motornimi vo- 
zili, prodaja železniških ter avto- 
busnih vozovnic. 

St. 622/2-54 416 
Besedilo: »Avtopromet«, Skofja 

Loka. 
Izbrišeta se Doljak Venčeslav, 

v. d. upravnika in Košir Mara, knji- 
govodja ter vpišeta: 

Doljak Venčeslav, upravnik, 
Franko Mara, knjigovodja, ki pod- 
pisujeta v istem obsegu kot doslej. 

OLO Kranj, 4. februarja 1954. 
.     St. 622/4-54 422 

318. 
Besedilo: Tovarna furnirja, Bo- 

dovljc. 
*' Vpiše se prenos ustanoviteljskih 
pravic OLO Kranj na Obč. LO 
Zminec. 

Izbriše se Sifrer Andrej in vpiše: 
Svoljšak  Frane,   računovodja,  ki 

bo  sopodpisoval listine  finančnega 
pomena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 6. februarja 1954. 
St. 780/2-54 455 

319. 
Besedilo: »Kino«, Sevnica. 
Ker je prešlo pod upravo Telo- 

vadnega društva »Partizane, Sev- 
nica. 

OLO Krško, 8*. februarja 1954. 
St. 2422/1-54 448 

320. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje v Krškem. 
Besedilo odslej: Gradbeno podjet- 

je »Sava«, Videm-Krško (Valvazor-* 
jevo nabrežje 8). 

OLO Krško, 10. februarja 19«. 
St. 2571/1-54 471 
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321. 
Besedilo: Državno gospodarsko 

Podjetje »Apno«, Borovnica. 
Izbriše se Wendner Marija in 

vpiše: 
Ržek Iva, knjigovodja, ki sopod- 

pisuje spise finančnega pomena, ter 
Žerjav Ivan, namestnik. 
OLO Ljubljana ok., 5. jan. 1954. 

St. II-2-24/874-53 124 
322. 

Besedilo: Mestno podjetje »Plesk«, 
Kamnik. 

Izbrišeta se Grilj Božena in Grilj 
Janez ter vpišeta: 

Kovač Anica, računovodja, ki so- 
podpisuje spise finančnega pomena, 
• Reme Marija, ki sopodpisuje v 
odsotnosti računovodje, z istimi po- 
oblastili. 
OLO Ljubljana ok., 15. jan. 1954. 

, St. II-2-št. 27/10-54       299 
1       323. / 

Besedilo: Elektrostrojno podjetje, 
Borovnica. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo z 
odločbo Obč. LO Borovnica, št. 904/ 
8-53 z dne 28. XII. 1953. 

Za podjetje v likvidaciji podpisu- 
jejo: Debevc Anton, predsednik in 
Albreht Franc, v odsotnosti pa Pe- 
trovčič Jaka, Copon Janez ali Pal- 
čič Polde. 
OLO Ljubljana ok., 21. jan. 1954. 

•-2-št. 27/24-54 409 
324. 

.Besedilo: Mestno podjetje »Svila- 
nit«, tovarna kravat in drugega svi- 
lenega žakardskega blaga, Kamnik 
(Kamnik-Mekim je). 

Izbriše se Pirš Anton, obratovod- 
ja in vpiše 

Babniik Janez, tehnični vodja, na- 
mestnik direktorja, ki podpisuje z 
istimi pooblastili, v njegovi odsot- 
nosti. 

OLO Ljubljana ok., 26. jan. 1954. 
•-2-št. 27/23-54 426 

323.      . 
Besedilo: Rudnik kaolina, Crna 

Pri Kamniku 
Izbriše  Karničnik Ivan,  in  vpiše 
Finžgar Ivan, direktor, ki podpi- 

čje z istimi pooblastili 
St. II-2-27/33-54 424 

Besedilo: Podjetje za remont mli- 
nov, Domžale-Studa. 

Besedilo odslej:   Tovarna   mlin- 
skih strojev, Domžale-Studa, skraj- 
šano: »Mlinstroj«. 

_r St. II-2-27/31-54 423 
OLO Ljubljana ok., 27. jan. 1934. 

326. 
Besedilo: »Remont«, Medvode 
.^orišejo se Kuralt Franc, uprav- 

•|•. Obijač Jože, namestnik uprav- 
n,ka,   in   Milavec   Simona,   knjigo- 
vodja ter vpišeta: 

Trčok Stane, upravnik, ki podpi- 
SJ\3£ ,z istimi pooblastili kakor prejš- 
iJlVln Tomažin Simona, knjigovod- 
ja, ki sopodpisuje spise finančnega 
Pomena. 

OLO Ljubljana ok., i. febr. 1954. 
St. II-2-27/45-54 425 

327. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom, Apače. 
Izbrišeta se Jakša Anton in Kof- 

ljaš Lojze ter vciše: 
Goričan  Martin,  knjigovodja,  ki 

sopodpisuje   listine  finančnega   po- 
mena po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 28. januarja 1954. 

St. II-4563/2-53 337 
328. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 
lezničar«, Maribor, Gorkega 34. 

Izbriše se prodajalna v Ptuju in 
vpišejo prodajalne v Mariboru: Uli- 
ca 10. oktobra 2, Ruška 71, Engelso- 
va 69, Zg. Radvanje, Ob ribniku 2, 
Ptujska 1, Ulica XIV. divizije št. 2 
in prodajalna Brezje, Dupleška ce- 
sta. 

St, Pov 4/227    f 174 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ma- 

riborski dvor«, Maribor, Tržaška 
cesta. 

Sedež odslej: Maribor, Masaryko- 
va 4. 

St. Pov 4/224 171 
MLO Maribor, 17. decembra 1953. 

329. 
Besedilo: »Bistra«, čevljarstvo 

Maribor, Radvanje (Lackova 6). 
Sedež odslej: Maribor, Ptujska 87. 
Poslovalnice: Ptujska cesta 87, v 

Razvanju 31 in Pobrežje, Maribor, 
Ulica XIV. divizije št. 67. 
MLO Maribor, 29. decembra 1954. 

St. Pov 4/260 194 
330.  • 

Besedilo: Tovarne »Zlatorog«, Ma- 
ribor. 

Izbriše se Safran Eia, in vpiše: 
Sagaja Stanko, glavni računovod- 

ja, ki sopodpisuje vse listine po 47. 
členu szdgp. 

Besedilo odslej: Tovarna »Zlato- 
rog«, Maribor. 

MLO Maribor, 6. januarja 1954. 
St. Pov 4/258 213 

331. 
Besedilo: Krajevna krojaška in 

šiviljska delavnica, Zg. Polskava. 
Besedilo odslej: Krojaško-šivilj- 

ska delavnica, Zg. Polskava. 
Izbrišejo se Leskovar Ferdo, 

Vrečko Maks, Bezjak Bogomir in 
Čerič Ivanka ter vpišeta: 

Letonja Alojzija, knjigovodja, in 
Dobnikar Rudolf, predsednik gospo- 
darskega sveta. 

St. II-598/1-54 375 

Besedilo: Krajevni rudokop, Zg. 
Polskava. 

Besedilo odslej: Rudnik železove- 
ga hidrata, Zg. Polskava. 

Izbrišejo se: Rot Jožef, Bezjak 
Bogomir, Ferk Jožef, Vrečko Miro- 
slav in Cerič Ivanka ter vpišejo: 

Kapun Aloj«, upravnik, Letonja 
Alojzija, knjigovodja, in Dobnikar 
Rudolf, predsednik gosp. sveta. 

St. II-600/1-54 373 
Besedilo: »Preskrba-Polskava« v 

Zg. Polskavi (št. 32). 
Izbrišeta se Samastur Franjo in 

Vrečko Maks ter vpišeta: 

Kapun Alojz, upravnik, in Leto- 
nja Alojzija, knjigovodja. 

St. •-599/1-54 374 
OLO Maribor ok., 28. jan. 1954. 

332. 
Besedilo: Krajevna mesarija, Pod- 

velka (št. 10). 
Izbrišeta se Rutard Rajko in Gol- 

čer Zorka ter vpiše 
Stepišnik Štefka, knjigovodja. 

St. II-608/1-54 397 
Besedilo:Gostinsko podjetje »Ma- 

jolka«, Rače (št. 96). 
Izbriše se Lipič Stefan in vpiše 
Rudolf Franc, ki podpisuje ne- 

omejeno. 
St. 11-461/1-54 381 

OLO Maribor ok., 29. jan. 1954. 
333. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnik«, Rače (št. 98). 

Izbrišeta se Lipič Štefan in Turič- 
nik Marica ter vpišeta: Rudolf 
Franc, upravnik, ki podpisuje ne- 
omejeno in Vršič Štefka, poslovod- 
ja, ki podpisuje v odsotnosti uprav- 
nika ali knjigovodje. 

OLO Maribor ok., 29. jan. 1954. 
St. II-460/1-54 380 

334. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Pra- 

gersko. 
Besedilo odslej: Pekarna, Prager« 

sko. 
Izbrišejo se: Lipuš Jakob, Luršak 

Alojz, Bezjak Bogomir, Dreo Mihael 
in Cerič Ivanka ter vpišeta: 

Kodrič Hilda, računovodja, Mayer 
Ivan, preds. Obč, LO.   , 
OLO Maribor ok., • jan. 1954. 

St. II-565/1-54 402 
335. 

Besedilo: Občinska čevljarska de» 
lavnica, Pragersko. 

Izbrisal se je Bezjak Bogomir in 
vpisala: 

Kodrič Hilda, ' računovodja in 
Mayer Ivan, preds. Obč. LO. 

OLO Maribor ok., 1. febr. 1954. 
St. II-566/1-54 393 

336. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mu- 

ra«, Sladki vrh. 
Vpiše se Janiš Jože, član obč. LO. 
OLO Maribor ok., 8. febr. 1954. 

St. II-278/1-54 476 
337. 

Besedilo: Kolodvorska restavraci- 
ja, Podvelka (št. 69). 

Izbriše se Požauko Štefka in vpi- 
še knjigovodja Stepišnik Štefka. 

St. 11-611/1-54 395 

Besedilo: Krajevna pekarna, Pod- 
velka. 

Izbrišejo se Vrečar Anton, Rutard 
Rajko in Golčer Zorka ter vpišeta 

Ceh Franc, poslovodja in Stepiš- 
nik Štefka, knjigovodja. 

OLO Maribor ok., 30. jan. 1954. 
St. II-609/1-54 398 

338. 
Besedilo: Trgovina s poljedelski- 

mi stroji, Murska Sobota. 
Besedilo odslej: »Brana«, trgovi- 

na s poljedelskimi stroji, Murska 
Sobota. 
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Izbrišeta se Hiršl Koloman, direk- 
tor, in Kučan Bela, komercialist ter 
vpiše 

Sabjan Stefan, v. d. direktorja. 
OLO Mnr. Sobota, 10. febr. 1954. 
St. II/25-2296/1, II/25-2295/1-54 478 

339. 
Besedilo: »Mestno čevljarstvo, 

»Bršljin«, Novo mesto. 
Izbriše se Zupančič Anton in vpiše 
Rodič Ludvik, upravnik. 
OLO Novo mesto, 21. dec. 1953. 

St. 11384/1-53 9577 
340. 

Besedilo: Podjetje Export—Import 
»Jadran«, Sežana. 

Izbriše se Badjura Ciril in vpiše 
Kobeja Boris, računovodja, z isti- 

mi pravicami. 
OLO Sežana, 8. februarja 1954. 

St. II-1053/1-54 4!»7 
341. 

Besedilo: Remontno podjetje, Se- 
žana. 

Izbriše se Kaučič Avgust, in 
vpiše 

Hreščak Jernej, upravnik, z ietimi 
pravicami. 

OLO Sežana, 19. februarja 1954. 
St. Ì053/2-54 458 

342. 
Besedilo: Kino občine Šmartno ob 

Paki. 
Besedilo odslej: Kino »Partizan«, 

Šmartno ob Paki. 
Gospodarsiki voditelj odslej: TVD 

Partizan, Šmartno ob Paki. 
Izbrišeta se: Napotnik Karel in 

Ribar Pepca tei vpišejo: 
Svefcko AnJ,rej, upravnik, Jova- 

novič Vojin, predsednik in Steblov- 
nik Martin, tajnik društva »Parti- 
zan«. 

OLO Šoštanj, 1. februarja 1954. 
St. 400/2-54 419 

343. 
Besedilo: Tovarna barv in lesnih 

izdelkov, Mozirje. 
Vpiše se Stajner Franjo, računo- 

vodja. 
OLO Šoštanj, 3. februarja 1954. 

St. 681/1-54 451 

344. 
Okrožna  sođi&Ca  razglašajo: 

poi 
Ma 

Besedilo:   Gradbeno   industrijsko 
djetje   Slovenije   »Ivan   Maček- 
atija«,   skrajšano .»Gradiš  IMM« 

v Ljubljani. 
Z odločbo MLO Ljubljana, opr. 

št. G-8326/53-1 z dne 28. XII. 1953 
se je podjetje preimenovalo. 

Besedilo odslej: Gradbeno indu- 
strijsko podjetje »Gradiš« v Ljub- 
ljani ali sikrajšano »Gradiš« v Ljub- 
ljani. 

Rg II 486/22 463 
Besedilo: »Kamin«, Ljubljana-Je- 

žica. 
Izbriše se knjigovodja Borštnar 

Božidar in vpiše: 
Magolič Marta, knjigovodja, Ljub- 

ljana, Lavričeva 9. 
Ljubljana, 9. februarja 1954. 

DGP Rg št. • 641/2       462 

345. 
Besedilo: Tovarna volnenih in 

bombažnih izdelkov »Volnenka«, 
Ljubljana. 

Izbrišeta se direktor Kapus Du- 
šan in računovodja Burica Lucija 
in vpišejo: 

Sitar Franc, direktor, Ljubljana, 
Poljanski nasip 40, Smuk Andrej, 
predsednik upravnega odbora, Ljub- 
ljana, Velebitska 6, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, in Struna 
Majda, v. d. računovodje, Ljublja- 
na, Milana Majcna 13. 

Ljubljana, 11. februarja 1934. 
Rg I 194/4 480 

Izbrisi ! 
346. 

Besedila: 
Trgovsko podjetje »Vinotrg«, 

Ljubljana — v likvidaciji. 
Trgovsko podjetje »Kurjava«, 

Ljubljana — v likvidaciji. 
»Mesnine«, Ljubljana, — v likvi- 

daciji. 
Delavsko uslužbenska restavra- 

cija, Ljubljana, Karlovška 28, 
Kamnolom — apnenica, Ljublja- 

na-Sentvid. 
Uprava zgradb RLO IV, Ljub- 

ljana. ' 
Tovarna pletenin »Lana«, Ljub- 

ljana. 
Vrtnarija »Okras«, Ljubljana. 
Ekonomija »Ljudske restavra- 

cije«, Ljubljana. 
Kmetijsko posestvo »Pšata«, Men- 

geš. 
Mestno kmetijsko posestvo Loga- 

tec, Dol. Logatec. 
Mestno kmetijsko posestvo »Can- 

karjevo«, Verd pri Vrhniki. 
Zaradi prenehanja poslovanja ozi- 

roma prenosa v pristojnost okraj- 
nega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica. 

Ljubljana, 31. decembra 1953. 
G-št. 9895/53 319 

347. 
Besedilo: Krajevna gostilna,} Mi- 

ren. 
Ker je prenehala z obratovanjem. 
OLO Gorica, 21. januarja 1954. 

St. II/2-57/8-54 283 
348. 

Besedilo: Krajevna gostilna, 
Plave. 

Ker je prenehala delovali. 
OLO Gorica, 23. januarja 1954. 

St. II/2-37/15-54 313 
349. 

Besedilo: Slatinsko podjetje, Ra- 
denska Slatina. 

Zaradi združitve s Slatinskim pod- 
jetjem Radenska Slatina v novo sa- 
mostojno podjetje Zdravilišče, Ra- 
denska Slatina. 
OLO Ljutomer, 13. januarja 1954. 

St. II-86/4-54 116 
350. 

Besedilo: Krojaška delavnica KLO 
Razkrižje — v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Maribor ok., 20. jan. 1954. 

St II-220/2-54 277 

351. 
Besedili: 
Sklad za mehanizacijo in inve- 

sticijsko graditev kmetijstva, Lju- 
tomer. 

Sklad za mehanizacijo in investi- 
cijsko graditev kmetijstva, Gornja 
Radgona. 

Zaradi spojitve z Okrajno zadruž- 
no zvezo, Ljutomer. 
OLO  Ljutomer,  26.  januarja   1954. 

St. II-654/1-54 412 
352. 

Besedilo: »Stražun«, čevljarstvo, 
Maribor, Ulica XIV. divizije 67. 

Ker se je na podlagi odločbe 
MLO Maribor, št. 5473/1-1953 z dne 
23. V. 1953 fuzioniralo s podjetjem 
»Bistra«, čevljarstvo Maribor, Ptuj- 
ska 87. 
MLO Maribor, 29. decembra 1953.   • 

St. Pov 4/260 195 
353. 

Besedilo: Krajevna pekarna, Sred- 
nje (Bresternica 35). 

Ker je prešlo na Kmetijsko za- 
drugo, Srednje. 
OLO Maribor ok., 5. decembra 1953. 

St. II-5778/1-53 9490 
354. 

Besedilo: Občinsko podjetje 
»Mostna tehtnica«, Beltinci. 

Ker preide kot uslužnostna usta- 
nova v sklop Obč. LO Beltinci. 
OLO M. Sobota, 8. februarja 1954. 

St. II/25-2316/1-54 456 
355. 

Besedilo: Mestno podjetje »Čev- 
ljarska delavnica«, Postojna — v li- 
kvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Postojna, 29. januarja 1954. 

UP-št. 390/1 387 
356. 

Besedilo: Mestna menza, Postoj- 
na — v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Postojna. 30. januarja 1954. 

UP-št. 369/1 389 
357. 

Besedilo: »Modno krojaštvo« -7- 
Vrbnjak Jože, državni obrtni moj- 
ster, Ptuj (Prešernova ulica). 

Zaradi spojitve z državnim gospo- 
darskim podjetjem »Moda«, Ptuj. 

St. II/12-2130/1-53 464 
Besedilo:   Okrajni  obrtni   servis, 
Zaradi    spojitve    z    »Zeleznino«, 

Ptuj. 
St. II/12-769/2-54 465 

OLO Ptuj, 8. februarja 1954. 
358. 

Besedilo: Kino-Kisovec iz Kisovca. 
Ker ga je prevzelo društvo »Svo- 

boda« iz Kisovca. 
OLO Trbovlje, 26. januarja 1954. 

St. 548/1-54 40? 

359. 
Okrožna  sodišča  razglašajo: 

Besedilo:  »Gostinstvo-Vič«, Ljub- 
ljana — v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 9.  februarja  1954. 

Rg 16/RLO IV-12 461 
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Register 
ustanov s samostojnim 

fìnansiranjem 

Zadružni register 

Vpisi 
560. 

Besedilo: Inspekcija parnih kotlov 
LRS, Ljubljana, Cankarjeva l/II. 

Naloge ustanove so: Nadziranje 
Parnih ikoitlov, parnih posod in po- 
sod pod tlakom, nadziranje toplot- 
nih naprav v industriji in plinskih 
generatorjev, kontrola manometrov, 
opravljanje drugih zadev, ki po 
svoji naravi spadajo v delovno pod- 
ročje inšpekcije. 

Ustanovitelj ustanove: Izvršni 
fvet Ljudske skupščine LRS, od- 
ločba št. 786/2-55 z dne 7. XI. 1953. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Sekretariat za go- 
spodarstvo LRS. 

MLO Ljubljana,  11. januarja  1954. 
G-št. 592/1-54 390 

361. 
Besedilo: Inštitut za geodezijo in 

fotogrametrijo pri fakulteti za grad* 
beništvo in geodezijo Tehnične vi- 
soke šole v Ljubljani (Aškerčeva 30). 

Ustanova ima tele naloge: Oprav- 
lja teoretična znanstvena in upo- 
ïabno-znanstvena raziskovanja s 
Področja geodezije, fotografije, fo- 
togrametrije in kartografije, uvaja 
• preizkuša nove metode dela in 
kvaliteto izdelkov; pospešuje gospo- 
darsko delavnost s prevzemom 
praktičnih del im daje predloge za 
domačo izdelavo materiala ini in- 
strumentov za navedena področja, 
organizira njihovo proizvodnjo in 
Preiskuje njihovo kvaliteto; vzgaja 
studente geodetske stroke za prak- 
tično in eksperimentalno 1er raz- 
iskovalno delo in izdaja strokovne 
ter znanstvene publikacije. 

Ustanovitelj ustanove: Izvršni 
sve.t Ljudske skupščine LRS, od- 
Jocba   št.   U16/3-53   z .dne   14.  XII. 

Organ, pod katerega vodstvo 
spada ustanova: Sekretariat za go- 
spodarstvo LRS. 
MLO Ljubljana, 11. januarja 1954. 

3 G-št. 9576/53 367 

Besedilo: »Javna kopalnica, Sem- 
Peter« (Sempeter pri Gorici), 
v Naloga zavoda je: Oskrba in vzdr- 
žan je kopališča, brivske in dam- 
S

KO frizerske storitve. 
Zavod jo ustanovil Obč. LO Sem- 

Peter pri Gorici, odločba št. 1894/10- 
« z dne 30. XII. 1953, ki je tudi go- 
spodarski upravni organ. 

Za zavod podpisuje: 
"avlin Edvard, upravnik. 

OLO Gorica, 19. januarja 1954. 
St. II/2-49/1-54 162 

Okrožna sodisfa razglašajo: 

Spremembe 
«7. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Sv. Jernej. 

Na občnem zboru 8. II. 1953 so 
bila sprejeta nova pravila. Zadruga 
obsega naselje Sv. Jernej ter vasi 
Kolačno, Brezje, Vrh, Zg. Laže, Pe- 
telinjek in Ličnica. Upravni odbor 
šteje 7 članov. Vsak član mora pla- 
čati delež 1000 din, družinski člani 
pa 250 din. Vsak zadružnik jamči 
za obveznosti zadruge z desetkrat- 
nim zneskom svojega enkratnega 
deleža. 

Izbrišejo se Cvahte Ludvik, Fur- 
man Terezija, Cvahte Anton in 
Majcen Jože ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Lubej Karel, Sv. Jernej, predsed- 
nik, Mramor Stanko, Sv. Jernej, 
tajnik, Ribič Alojz, Petelinjek, To- 
mažič Ignac, Ličnica, Leskovar Ivan, 
Kolačno, Kropar Janez, Zg. Laže, 
vsi posestniki. 

Celje, 19. novembra 1953. 
Zadr VII 165/5   ,      10828 

68. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Golem Brdu. 
Na rednem občnem zboru 26. VII. 

1953 je zadruga prešla v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej, s pristav- 

kom >v likvidaciji«. . 
Likvidatorji so: Povšc Alojz, Golo 

Brdo 5, Kostanjevec Mirko, Golo 
Brdo 1, Pičulin Danilo,. Golo Brdo 
6, p, Dobrovo v Brdih. 

Gorica, 22. januarja 1954. 
Zadr VI/86-8 451 

69. 
Besedilo: Kmelijska zadruga, Ko- 

men. 
Na podlagi sklepov občnega zbora 

Kmetijske zadruge Komen z dne 
14. II. 1952, občnega zbora* Kmetij- 
ske zadruge Sveto z dne 19. III. 
1953 in občnega zbora Kmetijske 
obdelovalne zadruge Komen v zve- 
zi z odločbo OLO Sežana štev. 
11-130/87-1953 z dne 15. IX. 1953 se 
Kmetijska zadruga Sveto in Kmetij- 
ska obdelovalna zadruga Komen 
pridružita toj zadrugi. 

Izbrišejo se Kavčič Rado, Jurca 
Jožko, Bandelj Franc, Slavec Jožef, 
Masten Rafael, Strancar Leopold in 
Kovačič Viktorija, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani upravnega odbora;. 

Kafol Avgust, Komen 75, Bandelj 
Franc, Komen 62, TranipuŠ Matija, 
Komen,80, Kukanja Josip. Divči 9, 
Volčič Ivan, Komen 144, Furlan 
Alojz, Tomačevica 31, Godnič Aloj- 
zija, Preserie 8, Strancar Ciril, 
Volčji grad 18, Umek Josip, Komen 
137. 

Gorica. 29. septembra  1953. 
Zadr VII/13-19 8764 

70. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom  v Stari Loki. 
Na zboru 4. XII. 1948 se je Vodo- 

vodna zadruga v Stari Loki, zadru- 
ga z o. j. spojila s to zadrugo. 

Ljubljana, 9.  decembra  1953. 
Zadr VI 175/3 11187 

71. 
Besedilo: »Agrotehnika, export- 

import«, Ljubljana. 
Z odločbo Glavne zadružne zveze 

LRS v Ljubljani, št. 34/18 z dne 
28. I. 1954 se je prenesel agroser- 
visni obrat, Celje v St. Peter v Sa- 
vinjski dolini. 

Besedilo odslej: Zadružni obrtni 
obrat, Agroservis, Št. Peter v Sa- 
vinjski dolini. 

Poslovni predmet: Prodaja nado- 
mestnih delov za traktorje, kmetij- 
ske stroje in drug tehnični mate- 
rial, potreben za mehanizacijo in 
za popravila, prodaja maziva in te- 
kočega goriva. 

Ljubljana,   1.  februarja   1954. 
72. Zadr VIII 98/5 672 

Besedilo: »Zadružna mlekarna«, 
Ljubljana. 

Izbriše se računovodja Košorok 
Rudolf in vpiše: 

Poljanšek Franc, Ljubljana, Pesja- 
kova 10, računovodja. 

Zadr VIII 94/4 730 
Besedilo: Krojaško-šiviljska pro- 

duktivna zadruga z omejenim jam- 
stvom, Vrhnika. 

Na izrednem občnem zboru 20. XI. 
1952 je zadruga prenehala s poslo- 
vanji m in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, *s   pristavikom   »v   likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Molk Avgust, 
Vrhnika, Idrijska cesta 4, Sušteršič 
Marija, Vrhnika, Tržaška cesta 28, 
Zalaznik Francka, Drenov grič 39, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VI 245/5 728 
Ljubljana, 5. februarja 1954. 

73. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Martin pri  Vurbergu. 
Zadruga je prešla na podlagi 

uredbe o premoženjskih razmerjih 
in reorganizaciji v likvidacijo. Li- 
kvidatorji so: Cermčič Franc, obč. 
tajnik, Zg. Duplek, predsednik, 
Grušovnik Marija, Martin. Ramuta 
Ernest, Ciglence, Koscr Štefka, Mar- 
tin, zadružniki; Smigoc Stanko, 
predsednik obč. Giglence, Tabanov 
Tihan, tenderò Amalija, Kolarič 
Frančiška, Klampfer Frančiška, za- 
družniki, Martin, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Maribor, 2.  decembra  1953. 
Zadr V 18 11025 

?i. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.; Spod. Polskava. 
Vpiše se pooblaščenec za sopod- 

pisovanie: Plohi Milan, knjigo- 
vodja, Sp. Polskava. 

Maribor, 25. januarja 1954. 
. Zadr III 75 529 
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75. , 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Zg. Korena. 
Vpiše se sopodpisovalec za za- 

drugo: 
Krame Franc, trg. poslovodja, 

Ptuj, Prešernova 24. 
Maribor, 27. januarja  1954. 

Zadr III 75 533 
76. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga, Crešnjevci. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 6. IX. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: 
Jud Viljem, Radgona, predsednik, 

Podkrajšek Franjo, Ljutomer, Staj- 
ko Albin, Muta, Slavic Alojz, Ber- 
kovci, vsi uslužbenci; Žemljic Ma- 
tilda, gospodinja, in Korat Ivan, 
Mauko Alojz, Karba Martin, kmetje, 
ter Jank Leopold, delavec, vsi v 
Crešnjevcih, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska  firma:   kaikor   do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr V 162 58S 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Veržej. 
Zadruga je prešla na podlagi obč. 

zbora z dne 14. XII. 1953 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Jud Viljem, pred- 
sednik, Podkrajšek Franjo, Stojko 
Albin, Slavic Alojz, vsi uslužbenci 
v Ljutomeru, Galunder Franc in 
Kapun Anjon, kmeta v Veržeju, So- 
naja Marija, gospodinja, 'Veržej, 
Prelog Anton, kmet, Ljutomer, Je- 
rič Alojz, traktorist, Veržej, ki«pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor  do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr VI 43 587 
Maribor, 28. januarja 1954. 

77. 
Besedilo:v Kmetijska delovna za- 

druga, Jurij ob Pesnici. 
Vpiše se podpisovalec za zadrugo 

Dobaj Franc, knjigovodja, Jurski 
vrh 23. 

Maribor, 30. januarja 1954. 
Zadr V 34 585 

78. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Duh na Ostrem vrhu. 
- Vpišejo se podpisovalci za zadru- 

go: Ačko Karel, Boč 14, Pokeržnik 
Maks, Vurmat, Pokeržnik Ivan, Boč 
18, kmetje; Osvald Mara, poslovodja, 
'Vurmat 18, Ditner Anton, logar, 
Vurmat 7, Kenda Maks, Selnica 53, 
Repolusk Ludvik, Selnica 56, na- 
meščenca. 

Maribor, 1. februarja 1954. 
79 Zadr V 29 636 

Besedilo:   »Zadružnik«,   trgovsko 
,  podjetje OZZ Ljutomer. 

.Vpiše se dodatno k 3. členu Še: 
Odkup in prodaja na veliko in 
malo domačih in industrijskih obrt- 
nih Droiizvodov, nakup in prodaja 
na veliko in malo vse vrste grad- 
benega materiala. 

Maribor, 2\ februarja   1954. 
Zadr VI 111 635 

80. | 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Jarenina. 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

ločbe OLO Maribor okolica z dne 
28. XI. 1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: 
Kolarič Draga, uslužbenec, Vu- 

koreki dol, predsednik, Kranjc 
Drago, uslužbenec, Jarenina, Fras 
Lojze, kmet, Gačnik, Spari Lojze, 
kmet, Jareninski dol, Kolarič An- 
gela, kmet, hči, Vukovski dol, Sa- 
beder Ivan, kmet, Vajgen, Jernej- 
šek Marien, gospodinja, Gačnik, Po- 
iane'' Alojz, upokojenec, Gačnik, 
Čr:.' o Draže, upokojenec Dranko- 
vec, 'i podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska frma: kaikor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Maribor,  3. februarja  1954. 
Zadr V 25 • 705 

81. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Pesnica. 
Vpiše se sopodpisovalec za za- 

drugo: Sac Stanko, knjigovodja KZ, 
Pesnica. 

Zadr II 101 701 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Prvi maj« v Selnici ob 
Dravi. 

Zadruga je prešla na podlagi od- 
ločbe OLO Maribor okolica z dne 
28. XI. 1954 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Gomivnik Jože, 
Janževa gora, predsednik, Dugov- 
nik Ruža, uslužbenec, Selnica ob 
Dravi, Dobaj Ivan, kmet, Janževa 
gora, Volmajer Ivan, tajnik, in Pi- 
pan Jože, kmet, Selnica ob Dravi, 
Kure Anton, kmet, Črešn jevec, Helcl 
Antonija in Cebe Sonja, Selnica; 
Kerčovnik Marija, Janževa gora, go- 
spodinje, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr V 70 702 
Maribor, 3. februarja 1954. 

82. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Brcsternica. 
Vpišejo se podpisovalci za zadru- 

go: Kodrič Anton, uslužbenec, Bre- 
sternida, Skrabl Ivan, delavec, Je- 
lovec, Frangeš Viljem, knjigovodja, 
Maribor in Demšar Stanko, name- 
ščenec, Slemen. 

Maribor, 4. februarja 1954. 
Zadr III 61 704 

83. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Fram. 
Vpišejo se Usance Stefan, zadruž- 

nik, Fram, Namestnik Marica, knji- 
govodja, Fram, in Trlep Karel, za- 
družnik, Morje. 

Maribor, 4. februarja 1954. 
Zadr II 102 703 

84. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Fram. 
Zadruga je prešla na podlag 

sklepa občnega zbora z dne 5. XI. 
1933 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Bezjak Stanko, 
knjigovodja, predsednik, Volmut 
Ivanka, uslužbenec, Trlep Karel, 
Denko Marica, Koren Jožef, Kozel 
Franc, Volmut Franc, Pisanec An- 
drej, Brglez Ivan, zadružniki, vsi v 
Fraipu, ki podpisujejo po dva sku- 
paj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Maribor, 8. februarja 1954. 
Zadr II 102 815 

85. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. T., Fram. 
Vpišeta se sopodpisovalca: Kodrič 

Zlatko, uslužbenec, in Bezjak Bogo- 
mir, iknjigovodja, KZ Fram. 

Vpiše se zadružni obrat: Trgovina 
z drvmi in premogom na malo s se- 
dežem v Framu 31. 

Maribor, 9. februarja  1954. 
Zadr III 52 816 

86. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Stari trg. 
Izbrišejo se Prednik Urban, Vir- 

tič Matevž, Kolar Franc, Gorjup 
Jože, Fišer Milka in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Virtič Matej, Slov. Gradec, Mikec 
Franc, Slov. Gradec, Gams Pavel in 
Slemni'k Simon, Stari trg, kmetje, 
Viborni V^koslav, upravnik, Slov. 
Gradec, Turičnik Franc je predsed- 
nik u. o. 

Maribor, 10. februarja 1954. 
Zadr V 3 832 

87. 
Besedilo: Obrtno nabavna-prodaj- 

na zadruga, Krško. 
Na zboru 20. XII. 1953 je prešla 

zadruga v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej, s pristav- 

kom »v likvidaciji«. 
Likvidatorji so: Cučnik Karel, 

mizar, Krško, Ulica krških žrtev 53, 
Arh Vinko, mizar, Leskovec 121, 
Mrak Franc, uslužbenec, Krško, 
Ulica Pod goro 12, ki podpisujejo 
po dva sknpaj. 

Novo mesto, 1. februarja 1954. 
Zadr III 23/4 637 

Izbrisi 
88. 

Besedilo: Splošna stanovanjska 
zadruga z o. j. v Celju — v likvi- 
daciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Celje, 28. januarja 1954. 

Zadr VIII 113/3 584 
89. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Brestovec. 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
združitve s Kmetijsko zadrugo Ro" 
gaška Slatina. 

Zadr VII 137/5 725 

Besedilo: Zveza lesnih zadrug z 

j. j., Celje. 
Zaradi končane likvidacije. 

Zadr VII 36/8 726 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. i., Libo je. 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
združitve s kmetijsko zadrugo, Pe- 
trovce. 

Zadr Vil 151/6 723 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

°« !•» Socka. 
Za Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo. Strmec. 
Zadr VIII 26/6 720 

Celje, 5. februarja 1954. 

Besedilo: Grohag (Grosshandels- 
geselschalt) Trgovska družba, Celje. 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
*\re,rzema    P°   Nabavnem    zavodu 
»JNavod«, podružnica Celje. 

Celje, 11. januarja 1954. 
. HR • 4 219 

„Besedilo:   Vodovodna  zadruga  v 
ö'on Loki, zadruga z o. j. 

Zaradi spojitve s Kmetijsko za- 
drugo z omejenim jamstvom v Stari 
•Loki, 

Ljubljana, 9. decembra 1953. 
92 Zadr III 130/12        11186 

Besedilo: Krojaška produktivna 
zadruga z o. j., Vič. 
.Zaradi prenosa vseh aktiv in pa- 

radržavno obrtnojpod jet je »Kon- 
* "ubije lekcija »Na-Mac v Ljubljani. 

*   Ljubljana, 26. januarja 1954 

». Zadr 
3. jai 
VIII 18/2 557 

Besedilo: Potrošniška zadruga z 
omejenim jamstvom v likvidaciji na 
Jesenicah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr V 41/10 673 

Besedilo; Obrtna nabavno-prodaj- 
Sa*?a^ruSa z omejenim jamstvom v |toIji Loki. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VI 149/2 674 

Ljubljana, 1. februarja 1954. 
94. 

Besedilo: Krojaško-šiviljska pro- 
jektivna zadruga z omejenim jam- 
stvom, Vrhnika? 

Zaradi končane likvidacije. 
. Ljubljana, 5. februarja 1954. 

Zadr VI 245/6 729 

Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 
zadruga Savije v likvidaciji, 

zaradi končane likvidacije. 
Mubljana, 11. februarja 1954. 

Zadr VII 87/3 868 

95 

96. VPÌSÌ 

'   Besedilo : Majcen Aleksander, go- 
st«Ina (Mokronog). 
,ln*ik: Majcen Aleksander, go- 
" JS1*". Mokronog 86. 

Uoratni predmet: Izvrševanje go- 
st"»ske obrti. 

"ovo mesto, 12". februarja 1954. 
Zt •/54-Reg A II 95/1       SS4 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roka priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
IR 234/53—7 945 

Občinsko podjetje »Remonte v 
Mirni peči prosi za amortizacijo iz- 
gubljenega bariratiega čeka X 623686 
Narodne banke, podružnice 619 v 
Trebnjem, z zneskom 14.000 din. 
Priglasitveni rok: en mesec po tej 
objavi. * 
Okrajno sodišče v Novem mestu, 

dne 11. februarja 1954. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terjatve 
oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgov] sodno Izterjali. 
St. 1553/53 515 

Gostinsko podjetje »Storžič« v 
Tržiču je prešlo po odločbi LO MO 
Tržič z dne 25. XI. 1933, št. 2078- 
2101/5 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: do 28. februarja 1954. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Adamič Slavko, Ljubljana, Rožna 
dolina, osebno izkaznico, reg. štev. 
071443, izdano v Ljubljani. 937 

Ahačič Janko, Sv. Ana 5, p. Tržič, 
osebno izkaznico, reg. št. 5682.   733 

Ajlec Ivan, Dragotinci, p. Videm 
ob Sčavnici, osebno izkaznico ser. 
št. 0057688. 1025 

Ančimer Jože, Predoslje 29, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7052, ser. štev. 
0196222. 734 

Bernard Srečko, Ljubljana, Titova 
127, potni list štev. 023971 z dne 3. 
IY. 1951, veljaven do 3.JI. 1954.      975 

Bratina Stanko, roj. 12. XI. 1934 
v Skriljah, zdaj SGP Gorica, Jese- 
nice, Gor., osebno iakaznico štev. 
31542/5065, izdano v Kopru.        948 

Brejc Katarina, Planina 19, p. 
Cerkno, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 0538671, objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 5/54, ker 
se je našla. 938 

Brvar Mirko, Zavrstnik 44, p. 
Smurino pri Litiji, sindikalno knji- 
žico, izdano v Litiji. 976 

Cerar Alojz, Viderga 29, vojaško 
knjižico, izdano od vojašikc-ga od- 
seka Ljubljana mesto. 838 

Cucek Feliks, Spod. Voličina 42 v 
Slov. gor., orožni list št. 70 za lov- 
sko puško kaliber 16, izdan v Mari- 
boru 1948. 912 

Dolenc Janez, Stara Loka, osebno 
izkaznico, reg. št. 33268, izdano od 
OLO Kranj okolica. 977 

Dolinar Marijana, Dragočajna 5, 
p. Smlednik, osebno izkaznico, reg. 
št. 10059. 735 

Gabrščak Viktor, Ciginj 32, p. 
Voice, osebno izkaznico, reg. štev. 
13952, ser. št. 0392662. 995 

Galič Franc, Žejno 7, p. Krška 
vas, osebno izkaznico, reg. št. 13101, 
ser. št. F-0378441. 921 

Gašperšič Jožica, Ljubljana, za- 
ključno spričevalo srednje farma- 
cevtske šole, izdano 1. 194" v Ljub- 
ljani. 978 

Globočmik Lea, Ljubljana, indeks 
gradbene fakultete TVS v Ljub- 
ljani. 979 

Gole Janez, cestar, Deča vas_ 4, 
Zagradec na Dol., osebno izkaznico 
št. 0011840. 849 

Golob Janez, Prerad 20, p. Polen- 
šak, osebno izkaznico, reg. štev. 
15976, ser. št. 0277758. 63 

Goreč Larisa, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 16889/50, ser. štev. 
F-0039199. 988 

Gorišek Franc, Ljubljana, Galje- 
vica 10, osebno iakaznico, reg. štev. 
17811/51, ser. št. F-0040121. 989 

Granda Rudolf, Vuzmetinci 7, p. 
Miklavž pri Ormožu, osebno izikaz- 
nico, reg št. 17575, ser. št. 024885, 
izdano v Ljutomeru. , 887 

Grilc Jože, Kranj, Vajenski dom, 
Gasilski trg 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 12570, ser. št. 0188880. 737 

Gselman Jerica, Rače 95 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
41974, ser. št. 087745. 911 

Haložan Anton, Murščak 39, p. 
Slatina Radenci, osebno izkaznico, 
reg. št. 22759, ser. št. 0284069.       697 

Hrovat 'Veronika, Križ 6, p. Bo- 
štanj, osebno izfcaznico, reg. štev. 
40721, ser. št. 0389031. 678 

Ivanetič Milena, Metlika 180, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4035, ser. št. 
0487345. 708 

Janinik Ladislav, Ljubljana, Med- 
vedova 36, osebno izkaznico, reg. št. 
60706/51, ser. št. F-O0S3016, in knji- 
žico za (kolo znamke »Puch« na ime 
Jamnik Anton, Račje selo 15.      939 

Jenuš Cecilija, Maribor, Studenci, 
Sokolska 96, osebno izkaznico, reg. 
št. 37339, ser. št. 37051. 905 

Jereb Mira, Tržič, oselmo izkaz- 
nico, reg. štev. 3901, ser. štev. 
G-013S711. 990 

Jcrenko Jože, Novi vrh 3, p. Apa- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 6656, 
ser. št. 0063258. 965 

Jožef Pavla, Vinji vrh 28, p. Bela 
cerkev, osebno izkaznico, •••. štev. 
0322034. 922 

Juhart Alojz, Maribor, Rošpoh 168, 
osebno izkaznico, reg. št. 237295, 
ser. št. 0030147. 910 

Kaič Franc, Ljubljana, Sojerjeva 
Ila, osebno izkaznico, reg. štev. 
39651. 916 
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Kajzer Magdalena, Kamnica 136 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 44383, ser. št. 0046569. 913 

Kariž. Ignac, Ljubljana, Aljaževa 
35, osebno izikaznico, reg. št. 19605/51, 
ser. št. F-0044915. 940 

Kmetijska zadruga Korena, okro- 
glo štampiljko z besedami Kmetij- 
ska zadruga z o. j. Korena v Slov. 
gor., spodaj peterokraka zvezda.   817 

Koncilija Jože, Slovenska vas 17, 
p. Stara cerkev pri Kočevju, osebno 
izkaznico (za obmejni pas), reg. št. 
2622, ser. št. 0548932, in sindikalno 
knjižico št. 50894, izdamo v Ko- 
čevju. 917 

Korenjak Martin, Maribor, Mla- 
dinska 44, osebno izikaznico, reg. št. 
46101, ser. št. 0048346. 902 

Kostanjevec Janez, Spuhlja 123, 
Ptuj, osebno izikaznico št. 6465.' 739 

Kozamernik Baibara, Vaše 17 pri 
Medvodah, osebno izikaznico, reg. št. 
24538', ser. št. 0119648. 980 

Kozar Ivan, Brebrovnik 23, p. Mi- 
klavž pri Ormožu, osebno izkaznico, 
reg. št. 14071, ser. št. F-0238384.   928 

Kramar Ignac, Hrastnik 91, spriče- 
valo št. 7/1771/48-49, izdano od prve 
mošike gimnazije v Zagrebu.       692 

Kranjc Viktor, Maribor, Tekstilna 
št. 2, osebno izkaznico, reg. št. 51740, 
ser. št. 0052659. 909 

Križanič Terezija, Sratovci 16, p. 
Slatina Radenci, osebno izikaznico! 
reg. št. 3826/1, izdano v Radgoni. 818 

Kumer Stanko, Ravne 156, Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 20396, ser. 
št. F-044707. 606 

Leben Stefan, Bizovik 2, spriče- 
valo srednje veterinarske šole 
I. letnika, izdano 1. 1948/49 v Ljub- 
ljani. 981 

Legat Jože, Begunje 88, Gorenj- 
sko, šofersko izikaznico št. 443, iz- 
dano v Radovljici. 693 

Lempl Peter, Slov. Bistrica 40, 
učno spričevalo strojnega ključav- 
ničarstva železn. industrijske šole 
v Mariboru z dne 30. VI. 1953.    908 

Lesjak Gregor, Maribor, Kejžar- 
jeva 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
29429, ser. št. 0022588. 906 

Lovšin Alojz, Gorenja vas 64, roj. 
28. VI. 1896, osebno izkaznico, reg. 
št. 13670, ser. št. 0559980. 431 

Lukman Martin, Dobrava 29, p. 
Ormož, osebno izikaznico, reg. štev. 
20436, ser. št. F-0263746, izdano v 
Ptuju. 970 

Malenšek Vera, Vipava 74, osebno 
izikaznico, reg. št 42897-51, ser. št. 
0065207, izdano v Ljubljani. 839 

Marsetič Jožef, Praproče 26, p. 
Podgorje na Krasu, osebno izkazni- 
co, reg. št. 17418, fed. v Sežani.   853 

Maver Jožefa, Gabrovka 4, p. Za- 
gradec, osebno izkaznico ser. štev. 
0011984. 923 

Medvešek Olga, Radeče pri Zida- 
nem mostu, Praovš 157, osebno iz- 
kaznico, št. 0746965. 820 

Meider ing. Karolina, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 10210/51, 
ser. š*. F-0032520. 891 

Mencej Viktorija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 99647/51, ser. 
št. F-0121957. 892 

Mohorko Jakob, Medvece 20, p. 
Majšperk, osebno izkaznico, reg. 
št. 45985, ser. št. 0290222. 971 

Napotnik Franc, Tepanje 54, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 23565, ser. št. 
F-0785425. 854 

Nemec Jožef, Večeslavci 70, p. Ro- 
gašovci, delovno knjižico, št. 112557/ 
883. 608 

Papež Alojz, Gabrijele 9, Krmelj, 
osebno izkaznico, reg. št. 8686, ser. 
št. 0512996. 929 

Pavšič Franc, Zg. Kanomlja 29, 
p. Sp. Idrija, osebno izkaznico, ser. 
štev. 0533125, izdano 15. I. 1951 v 
Idriji. 255 

Perko Anton, Ponova vas, p. Gro- 
suplje, orožni list št. 996 za pištolo 
št. 70740. kal. 7.65 mm, izdan 25. II. 
1953 od OLO Ljubljana okolica. 918 

Peršič Marija, Dol Tribuša, p. 
Slap ob Idrijci, osebno izkaznico, 
reg. št. 2765, ser. št. 0-255475.      994 

Petrovič Peter, roj. 10. H. 1911, 
zdaj v Dotbriški vasi 7, p. Slov. Ko- 
njice, osebno izkaznico, reg. štev. 
14339, ser. šl. S-0769S59. 950 

Perdan Miloš, Ljubljana, Beethov- 
nova 15, šolsko spričevalo V. razre- 
da realke št. 26, izdano v Mariboru 
leta 1930/31. 840 

Pire Ana, Zale 17, p. Kamnik, zdaj 
stanujoča v Trebincih 17, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
12311/51, ser. št. F-0458621. 941 

Plazovmiik Anton, Trije kralji 22, 
Radje ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 18368, ser. št. 0279698.      301 

Plut Marija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 78784/51. 919 

Pograjc Stanislav, Konjšica 4, p. 
Sava pri Litiji, osebno izikaznico, 
reg. št. 774. 468 

Pole Alojz, Sober 40, p. Kamnica 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 26286, ser. št. 0192196. 907 

Požar Ivan, Dogoše 89 pni Mari- 
boni, osebno izikaznico, reg. štev. 
50885, ser. št. G-0051415.    ' 904 

Pristov Zora, Jesenice, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 663, ser. štev. 
G-345373. 841 

Radoševič Anton, Podutik 14a, 
osebno izkaznico, reg. št. 50654/51, 
ser. štev. F-0078964, izdano v Ljub- 
ljani. 842 

Rupert Jože, Šmartno ob Savi, 
osebno izkaznico, reg. št. 34935, ser. 
št. F-0142945. 942 

Rupnik Ivana, Predgriže 15, p. 
Črni vrh nad Idrijo, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 2025, ser. številka 
0552035. 644 

Sedmak Franc, Ljubno 137, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12659, ser. št. 
F-0435970. 740 

Skibin Ferdinand, Lipica 21, Se- 
žana, prometno dovoljenje za mo- 
torno kolo, znamke »Benellic, izdano 
v Ljubljani, 26. VI. 1952. 609 
. Smešnik Jože, Zupa 20, Trbovlje, 
osebno izkaznico, ser. št. F-0757000, 
izdano v Trbovljah. 893 

Stopar Ivan, Vel. brdo 15, p. Jel- 
šane, osebno izkaznico, reg. štev. 
8376, ser. št. F-0355686. 943 

Sercer Jože, Mirtoviči 5, p. Ositni- 
ca, osebno izkaznico, reg. štev. 276, 
ser. št. 0546586. 399 

šijanec Marija, Ihova 74, p. Be- 
nedikt, Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. št. 13232, ser. št. 0070242.        933 

Skarja Franc, Novo mesto, Ljub- 
ljanska 5, osebno izkaznico, reg. št. 
13402, Ser. št. F-327513. 181 

Spediciia-Ljubljana, obrazci raču- 
nov Spedicije-Ljubljana, št. 006825 
in št. 006827 do 006850 (blok).      991 

Stampar Sonja, por. Jurca, učite- 
ljica. Svetinje, p. Ivanjkovci pri 
Ljutomeru, osebno izkaznico štev. 
16374. 680 

Štrukelj Mihael, Ljubljana, Zapu- 
ška 8, vojaško knjižico za komja 
>Pubk, izdano v Ljubljani. 982 

Subie Lovro, Nova vas 19, Ziri, 
osebno izikaznico, reg. št. 26277, ser. 
št. 0205387. 934 

Suštaršič Janez, Trnje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 9238, ser. štev. 
619548, in osebno izkaznico, reg. št. 
9215,, ser. št. 619522 na ime Suštar- 
šič Marija. 996 

Turšefk Janez, Maribor, Grajski 
trg 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
16506, ser. št. 0574261. 914 

Urenjak Milija, Smarjeta ob Pes- 
nici, osebno izikaznico, reg. št. 10654, 
ser. št. 0583638, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 915 

Veranič Jožef, Dogoše 32 pri Ma- 
riboru, osebno-izkaznico, reg. štev. 
6567, ser. št. 0577977. 903 

Vidner Terezija, Loče 36 pri Polj- 
čanah, osebno izkaznico, reg. štev. 
19253.- 282 

Vidovič Janez, Skorišnjak 34, p 
Leiskovec pri Ptuju, osebno izikaz- 
nico, reg. štev. 48883, ser. številka 
0293119. 593 

Voglar Anica, roj. Praznik, Ptuj, 
Vošnjalkova 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 10179 ser. št. F-0032489. 695 

Volk Viktor, Postojna, Ulica }• 
maja 9, osebno izkaznico, reg. št. 
16014, ser. št. F-0626324. 992 

Vozlič Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 103146/53, ser. 
M. F-0477456. 843 

Zadnikar Kristina, Zg. Jezersko 
117, osebno izkaznico, reg. št. 4773. 
ser. št. 0139483. 822 

Zerovmik Marija, Ljubljana, Vod- 
nikova  211, osebno  izkaznico',  reg- ' 
št. 102190/53, ser. št. F-0476500.     ?55 

Izdala »Uradni Ust LRS« — Direktor in odgovorni  urednik:  dr   Raetko Močnik — Tiska  tiskarna" »Toneta  Tomšiča« 
T LJubljani 
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102. 

Na podlagi 17. in M. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/32) ter v 
zvezi z točko 1 — 2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v I. tromeseöju leta 
1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-451/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Murska Sobota na XII. seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 9. februarja 1954 izdal 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov okrajnega ljud- 
skega odbora Murska Sobota v I. tromesečju leta 1954 

1. člen 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Mur- 

ska Sobota družbenega plana in proračuna za leto 
1954, se bodo finansirali proračunski izdatki okraj- 
nega ljudskega odbora Murska Sobota po dvanajsti- 
nah predloga okrajnega proračuna za leto 1954, ven- 
dar najdalje do 31. marca 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali z viri dohodkov, predvidenimi v V. točki 
odloka Zveznega izvršnega sveta o razdelitvi dohod- 
kov za začasno finansiranje proračunov (Uradni list 
FLRJ, št. 52-435/53) in z republiško dotacijo. 

3. člen 
"Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1-829/4-54 
Murska Sobota, dne 9. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglcz 1.  r. 

103. 

Na podlagi toč. 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
jeta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) je okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. januarja 
-1934 sprejel 

ODLOK 
0 finansiranju proračunskih izdatkov okrajnega ljud- 
skega odbora Slovenj Gradec v I. tromesečju L 1954 

I 
Dokler ne bo okrajni ljudski odbor Slovenj Gra- 

dec sprejel družbenega plana in proračuna za leto 
1934, se bodo finansirali proračunski izdatki okraj- 
nega ljudskega odbora Slovenj Gradec po dvanajsti- 
nah predloga okrajnega proračuna za leto 1954, ven- 
dar najdalje do 31. marca 1954. 

H 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali s temile viri dohodkov: 
1. z zaostalo dohodnino, 
2. z dopolnilno dohodnino od kmetijstva, 
3.' z dopolnilno dohodnino od samostojnih pokli- 

cev in premoženja. 

HI 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1.954. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. &09/3-54 
Slovenj Gradec, dne 30. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

104. 
Na podlagi 15. in 17. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
29. člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 
58-570/51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločenih 
šojah dne 28. decembra 1953 izdal 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih potreb v okrajn Šoštanj 

v prvem tromesečju 1954 

1. člen 
Do izdaje okrajnega proračuna za leto 1954 se 

bodo proračunske potrebe Okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj finansiralc po dvanajstinah predloga 
okrajnega proračuna za leto 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se krijejo s temile 

viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z delom davika od tuje delovne sile, 
5. z zemljarino, 
6. z delom dohodka od državnih taks, 
7. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po lun odloku v prvem četrt- 

letju 1954 so s.stavni del proračuna za leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 3"93•/96-53 
Šoštanj, dne 28. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

1«; 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj' 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
in v zvezi z določbami 3. in 8. člena temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 19. januarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o obveznem vodenju poslovnih knjig v zasebnih 

gostinskih obratih 

1. člen 
Vsi zasebni gostinski obrati na območju okraja 

Šoštanj morajo voditi tele poslovne knjige: 
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a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubrikah vpiše nabava vseh alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač, živil in- drugega materiala (tobačni iz- 
delki, gorivo, drobni inventar in podobno) na podlagi 
računov, ki se opremijo z zaporedno številko vknjižbe 
in hranijo po vrstnem redu. 

5. člen 
V knjigo o dnevnem prometu in stroških se v 

ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki prodanih 
količin in storitev, davek od prometa storitev po ta- 
rifi. B; odvisni stroški, razni drugi stroški ter njih 
seštevek. 

Računi za stroške se priložijo dnevnim obraču- 
nom o opravljenem prometu, se opremijo z zapored- 
nimi številkami knjige in hranijo po vrstnem redu. 

4. člen 
Poslovne knjige morajo biti kontrolnim organom 

vedno na razpolago; voditi jih je treba tako, da so 
iz njih vedno razvidne zaloge in poslovni uspeh pod- 
jetja. 

5. člen   . 
Tajništvo za gospodarstvo se pooblašča, da izda 

natančnejše predpise o obliki, vsebini in vodenju 
poslovnih knjig ter o datumu, kdaj se začno voditi 
te knjige na podlagi začetne inventure. 

6. člen 
Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodenja pred- 

pisanih poslovnih knjig se lastnik obrata kaznuje z 
denarno kaznijo do 3.000 din, v hujših primerih pa 
tudi z odvzemom dovoljenja za opravljanje gostin- 
skih poslov. 

7. člen 
Ta odlok velja od   dneva   objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 490/1-54 
Šoštanj, dne 20, januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r, 

m, 
• Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
29. člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 
5S-570/51) ter v zvezi a L, V. in IX. točko odloka Zvez- 
nega izvršnega sveta o razdelitvi dohodkov za za- 
časno finansirauje proračunov (Uradni list FLRJ, št. 
52-455/53) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. fe- 
bruarja 1954 «prejel 

ODLOK 
o flnansiranju proračunskih izdatkov OLO Trbovlje 

v prvem tromesečju 1954 

1. člen 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski od'-• druž- 

benega plana in proračuna za leto 1954, se bodo fi- 
nansirali proračunski izdatki okrajnega ljudskega od- 
bora Trbovlje po predlogu tromesečnega plana za 
leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

«ansirali s temile viri dohodkov: 
1. z\del •• dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
'3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z zemljarino, 
5. z delom dohodkov od državnih taks, 
6. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz okrajnega proračuna, 
7. s presežkom iz prejšnjega proračunskega leta, 
8. s posojili, 
9. z raznimi nepredvidenimi dohodki. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po lem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954 se sestavni del proračuna za leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 1085/10-54 
Trbovlje, dne 16. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

107. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 

78. člena zakona o ljudskih .odborih mest in mestnih 
občin, 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, da 
lahko predpisujejo takse in prometni davek (Uradni 
list FLRJ, št. 19-118/53) ter tarife občinskega davka od 
prometa (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) in po poprejš- 
nji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
je ljudski odbor mestne občine Kranj na seji dne. 
8. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi mestnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taiks in prometnega davka, ki »e plačujejo 

po veljavnih predpisih, se na območju ljudskega od- 
bora mestae občine Kranj pobirajo še mestne takse 
in prometni davek, ki so določeni v II. delu tega od- 
loka. 

2. člen 
Taikse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 

ločbah .tega odloka, so dohodek ljudskega odbora 
mestne občine. Uporabljati se smejo samo za komu- 
nalno graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in dru- 
gih zavodov in komunalnih objektov) za graditev 
cest, mostov in podobno. 

Mestne takse in prometni davek se v okviru pro- 
računa »tekajo v »sklad za komunalno graditevi. 
Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov, ki ga 
sprejme ljudski odbor mestne občine. Odredbodaja- 
lec za izvrševanje predračuna je predsednik sveta 
za gospodarstvo in komuanlne zadeve. 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znajrnk ne more na- 
baviti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
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Ppbete, pa •••• nabaviti lokalne taksne znamke hi 
ju uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, ie pla- 
čujejo takse v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev od taks 

oziroma prometnega davka po veljavnih predpisih, 
se tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni 
davek, ki so predpisani s tem odlokom. 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46) in uredba o davku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, §t. 53-474/53) se primerno uporab- 
ljajo tudi glede taks in prometnega davka, predpisa- 
nih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
Predpisano. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega od- 

loka lah&o po potrebi izda svet za gospodarstvo in 
komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo ip komunalne zadeve mestne občine. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<. 

II. DEL - TARIFA 

A. Takse 
Tar. št 1: 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudski odbor 

mestne občine Kranj: 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbe 
b) za vsako pritožbo 
Tar. št. 2: 
Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski odbor 

mestne občine, če ni v tej tarifi drugače pred- 
pisano 

Pripomba: Za negativne rešitve stanovanj- 
skih vlog se taksa za rešitev ne plača. 

Tar. št. 3: 
1. Za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste, ki jih izda Ljudski odbor 
mestne občine 

2. Za vsako jjotrdilo o lastnini in zdravju 
živine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: 

. a)   za drobnico, od glave 
b) za drugo živino, od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora 

mestne občine na zahtevo stranke, razen ka- 
dar gre za stanovanjske zadeve ali za zadeve 
neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo UDorab.no 
dovoljenje: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

din 
20 
90 

70 

90 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov   na   zahtevo   zasebnika   ne        din 
glede na število uslužbencev 100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, a katerimi se daje dovoljenje 

za gospoda rako delavnost, se plača: 
1. za gostinske obrti: 

a) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, gostilne, kavarne, krčme, bife- 
je in vinske kleti      . 12.000 

b) za hotele 2.400 
c) za penzione, gostišča in prenočišča 1.200 
č) za bare                                                     40.000 

2. za   podjetja   za   prevoz   potnikov   in 
blaga: 
a) z avtobusi 1.200 
b) s tovornimi avtomobili 1.200 
c) z avtotaksiji 600 

3. za dimnikarje 600 
4. za  prodajalne   monopolnih predmetov 

na drobno 240 
5. za kinematografe 2.400 
6. za obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža          900 

Tar. št. 6: 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin, 

kjer take listine potrjuje ljudski odbor, se 
plača: 

1. za potrditev vsake listine: 
a) za prvo polo - 39 
b) za' vsako nadaljnjo polo 25 
c) za potrditev samega podpisa 25 

2. za potrditev poslovnih knjig, od vsa- 
kega lista 3 

3. za    potrditev    kopiranega   načrta   po 
državnih organih, če to zahteva stranka        500 

4. za prepise uradnih aktov in listin, ki se 
napravijo v državnih uradih: 
a) ako    jih    prepišejo   zasebniki,    od 

'vsake pole izvirnika 10 
b) ako jih prepišejo državni organi, od 

vsake pole izvirnikov 50 

Tar. št. 7: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih loka- 

lih, če se za vstop ne pobira vstopnina: 
1. če je glasba dvakrat tedensko, v meseč- 

nem znesku 200 
2. če je glasba 5- do 4-krat tedensko, • 

mesečnem znesku 400 
3. za glasbo na plesu, na veselici ali po- 

dobni prireditvi, za vsak primer 1.000 
Pripomba: Taksni zavezanci morajo naj- 
kasneje do zadnjega dne v mesecu pri- 
glasiti glasbo in plačati takso za prihodnji 
mesec upravi za dohodke ljudskega od- 
bora mestne občine Kranj. V primerih iz . 
3. točke te tarifne številke morajo taksni 
zavezanci priglasiti glasbo in-plačati takso 
najkasneje 34 ur pred prireditvijo. 
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Tar. St. 8: 
Za uporabo javnega   prostora   se plaža:        din 
1. če se javni prostor uporablja trajao, 

od vsakega m* letno 50 
2. za uporabo javnega prostora za posta- 

vitev kioskov, ne glede  na površino, 
letno 1.000 

3. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnice, vrtiljakov,  cirkusov In 
podobno, za vsak m*: 
a) za čas najmanj 3—20 dni 10 
b) za vsak nadaljnji dan 1 

4. za enodnevno ali dvodnevno uporabo 
javnega prostora od m1 vzetega pro-     » 
štora 2 

Pripomba: Taikso po tej tarifni šte- 
vilki odmeri in pobira organ ljudskega 
odbora, ki s pismeno rešitvijo določi 
tudi kraj in površino javnega prostora. 
Taksa  se  plača ob   izdaji  dovoljenja. 

Tar. št. 9: 
Na reklame, ki se zaradi materialne kori- 

sti obešajo, ali kako drugače pritrdijo, napiiejo 
ali naslikajo na zidove ali v notranjosti jav- 
nih lokalov, na ograje, v izložbenih oknih in 
podobno, glede na velikost reklame: 

1. pri površini reklame do Vi m2 letno 400 
2. pri površini reklame do   1 m* letno 800 
3. pri površini reklame do 4 m* letno 1.500 
4. pri površini reklajne nad 4 m* letno 2.500 

Pripomba: Te takse ne plačujejo firme 
od svojih reiklam, ki jih izobesijo v svo- 
jem lokalu, ali v svojem izložbenem 
oknu. 
Koristaiki reklam kot taksni zavezanci 
morajo najkasneje 24 ur pred objavo 
reklame priglasiti   reklamo   upravi za' 
dohodke ljudskega odbora mestne ob- 
čine Kranj in plačati taikso. 

Tar. št. 10: 
Za vsakega psa, starega nad 6 mesecev, 

•e plača letno: 
1. za. psa čuvaja 200 
2. za  lovskega  psa,  katerih   lastniki  so 

lovci 500 
3. za luksuznega psa 2.000 
4. za vsakega psa z rodovnikom 5O0 

Pripomba: Takse ne plačajo varnostni 
organi (ljudska milica in vojska) za 
pse, ki so jim potrebni za službo. 

'    Tar. st. 11: 
Za ponudbe pri ofertalnih licitacijah, pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah glede na vrednost dela, 
Za katero se daje ponudba, se plača: 

1. za vrednost do     20.000 50O 
2. za vrednost do  -100.000 1.000 
3. za vrednost do    500.000 2.000 
4. za vrednost do 1,000.000 3.000 
5. za vredno*! nad 1,000.000 poleg 3.000      0.015 % 

din 
2.000 

Tar. št. 12: 

Za podaljšanje obratovalnega časa v go- 
stinskih obratih preko dovoljenega obralo-       din 
valnega časa za vsaik večer 2.000 

Pripomba: Taksa se pobira ob izdaji do- 
voljenja za podaljšanje obratovalnega časa 
in jo pobere organ, ki dovoljenje izda. 

Tar. št. 13: 
Za priložnostno točenje alkoholnih pijač 

se plača za posamezno dovoljenje 
Pripomba: Taksa se plača ob izdaji do- 

voljenja. 
B. Prometni davek 

Tar. št. 1: 
Za potrošnjo alkoholnih pijač vseh vrst v 

gostinskih podjetjih in obratih se plača od 
prodajne cene 5$ 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci 
predložiti upravi za dohodke ljudskega od- 
bora mestne občine Kranj do 15. v meseou 
za pretekli mesec. Davka ne plačujejo dru- : 

šrveni bifeji, če so namenjeni samo članom 
društva. 

Tar. St 2: 
Od vstopnic za kinematografske in arti- 

stične predstave in veselice se plača od pro- 
dajne cene vstopnic 5% 

'   Tar. št. *: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od davka, ki je izračunan po tarifi o 
prometnem davku 10% 

Tar. št. 4: 
Od reklam v kinematografih, ki se pred- 

vajajo zaradi materialne koristi, se plača 5% 
Pripomba: Davčna osnova je cena za 

objavo. ' ' 
St. 5743/1-53 
Kranj, dne 8. januarja .1954, 

» Podpredsednik LO MO: 
Cene Beznik 1. r. 

108. 

Na "podlagi I. odstavka 23. člena in 2. točke 76; 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor 
mestne občine Postojna na seji dne 29. januarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o plakatiranju na območju mestne občine Postojna 

1. člen 
Plakati in rtfkkme se smejo na območju mestne 

občine Postojna na cestah in trgih pritrjevati samo 
na zato določenih prostorih in reklami ih deskah. 

2. člen 
Pritrjevanje plakatov in reklam na zidovih, plo- 

tovih, drevesih in podobno je prepovedano. 



:jtftv. 7 — 25. II. 1954 URADNI LIST Stran 125 

3. člen 
Plakatirati sme samo LO mestne občine Postojna 

(odsek za komunalne zadeve) na svojih plakatnih 
deskah. 

4. člen 
Vsa podjetja, ustanove, organizacije ter uradi 

morajo vse plakate, ki jih nameravajo objaviti na 
območju mestne občine Postojna, predložiti odseku 
za komunalne zadeve LO mestne občine Postojna, ki 
ho poskrbel za njihovo plakatiranje. 

5. člen 
Za plakatiranje sme odsek za komunalne zadeve 

LO mestne občine Postojna fačunati po tejle tarifi 
za celotno območje mestne občine Postojna: 

veliki srednji mali 
plakati plakati plakati 

1/1 •• 4* 
do 40 komadov: 450 din 350 din 300 din 

6. člen 
Kdor obeša plakate ali reklame v nasprotju z 

določbami iz 1. in 2. člena, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo do 2.000 din. 

7. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za pritrjevanje 

poslovnih razglasov in reklam v poslopjih, izložbenih 
oknih, na oglasnih deskah, ki jih lastnik namesti 
na svoji hiši in podobno. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati v -8 dneh po objavi v 

»Uradnem listu LRS« in na krajevno običajni način. 
St. 149/2-54 
Postojna, dne 29. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

109. 
o 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi z 2. členom uredbe o upo- 
rabi zemljišč za gradbene namene (Uradni list LRS, 
it. 44-143/53) je ljudski odbor mestne občine Trbovlje 
na 16. seji dne 29. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi zemljišča za gradbene namene zdravstve- 

nih zavodov v Trbovljah 

1. člen 
Da se omogoči izgradnja zdravstvenih objektov 

za potrebe okraja Trbovlje, se določi za gradbene 
namene zdravstvenih zavodov v Trbovljah tole zem- 
ljišče: 

pare št. 465/1, 464 in, pol parcele št. 460/2, last 
splošnega ljudskega premoženja; 

pare. št. 459, 454, 645 in pol parcele št. 460/1, last 
Forte Jožeta; 

. pare. št. 458, 435/4, 435/3, 450/1, 450,'380/1, 77 in 
84, last Pust Pavle; 

ptic. št. 437,438,439,440 in 436, last Kmeta Franca; 

parc. št. 441, 442, 443, 449, 444/1, 433, 434/1 in 434/2, 
last Klančnika Martina; 

pare, št. 451, 453/2, 452/1, 452/2, 78, 461,.75/2, 455k 

435/1 in 435/2, last Visnikar Helene; 
pare. št. 432, last Breznika Justina; 

pare. št. 262, 453/3 in 76, last Zupne nadarbine v 
Trbovljah — podružnica cerkve Sv. Miklavža. 

Vse naštete parcele ležijo v katastrski občini 
Trbovlje in tvorijo zemljišče, ki ga omejuje črta, 
ki gre od poslopja na Rudarski cesti št. 5 preko njih 
do vrha hriba Gradiše in od tu pravokotno-po gre- 
benu ter pride pri gospodarskih poslopjih hiše Ru- 
darska cesta št. 11 zopet no Rudarsko cesto. 

2. člen 
Na zemljišču iz 1. člena tega odloka se razen 

zdravstvenih objektov ne smejo graditi nobene druge 
zgradbe. Obstoječe zgradbe na tem zemljišču se brez 
poprejšnje odobritve ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje ter sveta za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Trbovlje ne smejo povečati in pre- 
urejati. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je: sprejel 

ljudski odbor mestne občine Trbovlje na svoji seji. 
St. 318/3-54 
Trbovlje, dne 29. januarja 1954. 

Podpredsednik LO MO: 
Slavko Borštnar 1. r. 

110. 

Ljudski odbor mestne občine Kočevje je na pod- 
lagi 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) na 12. seji dne 
29. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v 4. volilni enoti, 

ki obsega vasi Onek in Mačkovec, in v 18. volilni 
enoti, ki obsega vasi Stari log in Stari breg. 

Nadomestne volitve se razpisujejo zaradi odse- 
litve odbornikov iz omenjenih volilnih enot.    - 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. marca 1954.. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti štev. 4 in 18 

St. 277/1 
Kočevje, dne 3. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janes Rigler 1. r. 
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111. 

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 Ponikva pri Grobelnem na 
seji z dne 13. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
štev. 1, ki obsega vasi Ponikva, Hotunje in Boletina, 
ker je zaradi odselitve prenehal mandat odborniku 
Medvedu Jožefu iz Boletine št. 2, ki je bri izvoljen 
v tej enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 4. aprila 1954. 

2. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

St. 139/1-54 
Ponikva pri Grobelnem, dne 13. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Milko Podgoršek 1. r. 

112. 

Na podlagi 117. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov je občinski ljudski odbor 
Fram na seji dne. 8. februarja» 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 1, ki obsega celotno naselje Fram, ker je prenehal 
mandat Viharju Alojzu, ki je bil izvoljen v tej vo- 
lilni enoti. 

• 

• Volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 1954.     > 

m 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

Št. 100/1-54 
Frarn, dne 8. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Stanko Bezjak 1. r. 

113. 

Na podlagi 117. člena zakona o^ spremembah in 
dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Gorice na seji 11. februarja 
1954 sprejel . 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev r 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega vas Golnik in Zdravilišče Golnik, ker 
je prenehal mandat odborniku občinskega ljudskega 
odbora Gorice Majdiču Ivanu, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

'Volitve bodo v nedeljo dne 18. aprila 1954. 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. - 

St. 85/1-54 
Gorice, dne 18. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Martin Košir 1. r. 

114. 

Na podlagi 20. m 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov ( Uradni list LRS, št. 
31-102/35) je ljudski odbor mestne občine Novo mesto 
na seji dne 20. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 4, ki obsega Bršljin, Cegelnico, Malo Bučno vas 
ia Försterjevo ulico, ker je prenehal mandat Kodela 
'Viktorju, odborniku ljudskega odbora mestne občine 
Novo mesto, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 25. aprila 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

" razglasnih deskah v volilni enoti št. 4. 
St. 282/2-54 
Novo mesto, dne 20. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Ivanetič 1. r. 

POPRAVEK 
V odloku o začasnem finansiranju v I. tromesečju 

leta 1954 na območju mestne občine Jesenice (Uradni 
list LRS, št. 6-85/54) se v 1. členu pod a) v drugi vrsti 
pravilno glasi: »v sorazmerju s proračunom za leto 
1953«; Uredništvo 

Izdaja »uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna številna:. 8 din do 8 nranl. vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
pošti 8 din več — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lis.  požtnt predai 336 — Telefon uprave 23-SW — 

'    Čekovni račun: 60l-»T«-157 
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URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 4. marca 1954 Številka 8 
VSEBINA: 

Odloki ljudskih odborov t 

115. odlok o razpisu nadomestnih volitev v ST. volilni enoti 
mesta LJubljane 

1W.- Odlok o uporabi začasnih planskih Instrumentov v letu 
1954 za okrajni ljudski odbor Kranj. 

1•. Odlok o finanslranju proračunskih Izdatkov okraja Kranj 
v I. tromesečju leta 1954. 

118. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 27. volilni enoti 
okraja Kranj. 

•. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 29. volilni enoti 
okraja Kranj. 

120. odlok o volitvah hišnih svetov in stanovanjskih skup- 
nosti  ter o kategorizaciji stanovanj v mestu Mariboru. 

121. Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih Sol v okra- 
ju Maribor okolica. 

•2. Odlok o spremembah odloka o višini dnevnic za uradna 
potovanja v mejah okraja Sežana. 

•. Odlok o spremembi odloka o pavšalnem povračilu stro- 
kov za uradna potovanja v mejah okraja Seiana. 

.124. Odlok o finanslranju proračunskih Izdatkov okrajne*» 
ljudskega odbora Tolmin v I. tromesečju leta 1954. 

•. Odlok o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 
okraja Tolmin. 

•. Odlok o spremembi In dopolnitvi odloka o vpeljavi mest- 
nih taks In prometnega davka v mestni občini Jesenice. 

127. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 88. volilni enoti 
mestne občine Ljutomer. 

128. Odlok o občinskem prometnem davku na območju mestne 
občine Trbovlje. 

129. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 
občine Mllnše. 

130. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. in J. volilni 
enoti občine Slivnica. 

Odloki ljudskih odborov 
115. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
51-102/53) ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev je 
mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 
XXIII. skupni seji mestnega zbora in zbora proiz- 

. dajalcev z dne 22. februarja 1934 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 27. volilni 
enoti za volitve v zbor proizvajalcev MLO Ljubljana, 
ki obsega na območju mesta Ljubljane tele gospo- 
darske organizacije: >Marmor«, Resljeva c. 30, >2aga«, 
Resljeva c. 24, >Mestna plinarna«, Resljeva c. 28, 
»Megrad«, Kotnikova ul. 10, Brilli Janez, Cegnarjeva 
ul. 12, Havliček Franc, Zalokarjeva ul. 22, Jager Franc, 
Bohoričeva ul. 25, Jakovac Juro, Cegnarjeva ul. 4, 
Jakovac Rudolf, Cegnarjeva ul. 4, Rebernik Branko, 
|lajrnerjeva ul. 1, Rebernik Franc, Slajmerjeva ul. 1, 
Kovač Janez, Zalokarjeva ul. 11, Ogrinc Vinko, Ceg- 
narjeva ul: 8, Zupan Lovrenc, Zalokarjeva ul. 9 in 
GaSperšič Pavla, Cegnarjeva ul. 4. 

t 

2. člen 

•      Ker se  je odbornik zbora  proizvajalcev  za 27. 
• Molilno enoto Anton. Budna, Ljubljana, Ulica talcev 

?'• 21, za stalno preselil v Maribor, Kopitarjeva ul. 8, 
ln je zato prenehalo njegovo delavno razmerje ozi- 
roma članstvo v gospodarski organizaciji aa območju 
mesta, mu je po sklepu zbora proizvajalcev- prenehal 

. tu'di mandat. '    ' 

. Nadomestne volitve bodo v torek dne 13. aprila 
1954. 

• 3. člen 
Ta odlok se objavi v >Ura*dnem listu LRS«, na 

oglasni deski MLO v Ljubljani in pri yseh "gospodar- 
skih organizacijah te volilne enote. 

4. -člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 

Tajn št. 186-1/54 
Ljubljana, dne 22. februarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heil Modfc 1. j. 

116. 

Na podlagi odloka Zvezne ljudske skupščine o 
začasnih gospodarskih ukrepih -do sprejetja družbe- 
nih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52/53) 
je okrajni ljudski odbor Kranj na skupni seji obeh 
zborov dne 19. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi začasnih planskih instrumentov 
v. letu 1954 za okrajni ljudski odbor Kranj 

Gospodarske organizacije odvajajo iz doseženega 
dobička, ki preostane po odbitku-(zveznega in repu- 
bliškega) davka od dobička in sredstev potrebnih za ' 
letna odplačila dolgoročnih kreditov, v svoj rezervna 
sklad mesečno po eno dvanajstdno letnega zneska, ki 
se začasno določi v višini 2% od zneska stalnih obrat- 
nih sredsfev gospodarskih organizacij. 

II 
Po odbitku davka od dobička, sredstev potrebjih 

za letna odplačila dolgoročnih kreditov in zneska za 
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rezervni sklad se preostali del doseženega dobička 
zaçasno deli v povprečnem razmerju: 46% za samo- 
stojno razpolago gospodarske organizacije proti 54% 
za okrajni ljudski odbor. 

• 
Kolikšen del svojega deleža na dobičku sme go- 

spodarska organizacija največ uporabiti za plačilni 
sklad, bo določeno pozneje. Dotlej se morajo gospo- 
darske organizacije glede uporabe svojega deleža na 
dobičku za izplačila plač ravnati po začasnih zveznih 
predpisih, s katerimi je določen načia uporabe plač- 
ilih fondov v I:- četrtletju 1954. 

IV 
Delež okrajnega ljudskega odbora na dobičku 

gospodarskih organizacij se vplačuje na račun okraj- 
nega ljudskega odbora št. 624-329411 pri podružnici 
Narodne banke Kranj okolica. 

V breme tega računa preodkazuje podružnica NB 
Kranj okolica prispevek za pomoč gospodarsko neraz- 
vitim predelom, določen z odlokom o uporabi plan- 
skih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 
3/54), upoštevaje pri tem navodila, ki jih bo glede 
rokov za vplačilo tega prispevka določil po točki II/6 
tega odloka Izvršni svet LRS, kakor tudi proračua&ki 
primanjkljaj. 

Preostala sredstva ostanejo na tem računu neraz- 
deljena, dokler ne bo sprejet družbeni plan za leto 
1954. 

Odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja pa do 
sprejetja družbenega plana okrajnega ljudskega od- 
bora za leto 1954. 

St. 1281/1-54 
Kranj, dne 19. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Bošmelj 1. r. 

11?. 

Na .podlagi točke 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) je okrajni 
ljudski odbor Kranj na seji obeh zborov dne 19. fe- • 
bruarja 1954 sprejel   • 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih   izdatkov   OLO   Kranj 

v prvem Iromesecju leta 1954 

1. člen 
Dokler ne bosta sprejeta družbeni plan in pro- 

račun za leto 1954, se bodo finansirali proračunski 
izdatki okrajnega LO Kranj po dvanajstinah pred- 
loga proračuna OLO za leto 1954, vendar najdalje 
do 31. marca 1934. 

.2. člen 
Izdatki  okrajnega  proračuna   se bodo   začasno 

finansirali s'temile viri dohodkov: 
1. z deležem okrajnega LO na dobičku gospodar- 

skih organizacij, 
2. z dopolnilno dohodnino od kmetijstva, 
3. z dopolnilno dohodnino od samostojnih   pokli- 

cev in premoženja, 
4. z drugimi  dohodki, predvidenimi v V. in IX. 

točki odloka Zveznega izvršnega sveta o raz- 
delitvi dohodkov za začasno finansiranje pro- 

računov (Uradni l:-t FLRJ, št. 52-455/53). 

3. člen 
Vse na zbirnih bančnih računih zbrane dohodke, 

na katerih so udeleženi vsi ljudski odbori okraja 
Kranj, razdeljuje in preodkazuje upravičenim ljud- 
skim odborom okrajni ljudski odbor Kranj. 

4. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro- 

mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1954. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1347/1-54 
Kranj, dne 19. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

118. 

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). 
je okrajni ljudski odbor Kranj na seji okrajnega 
zbora dne 19. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 27, ki obsega, mesto Škof ja Loka in vasi Puštal, 
Hosta, Sv.Barbara, kei je prenehal mandat Kavčiču. 
Niku, odborniku okrajnega zbora, ki je bil izvoljen 
v.tej volilni enoti. 

Volitve bodo v 'nedeljo dne 25. aprila 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in.ua ' 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 27. 
St. 1283/2-54 
Kranj, dne 19. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Bošmelj 1. r. 

119. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah ih dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklic11 

odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, •**; 
31/102-53) je okrajni ljudski odbor Kranj na seji 
okrajnega zbora dne" 19. februarja 1954 sprejel     , 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev        , 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve V volilni enoto 

št. 29, ki obsega naselja Trata, Stari dvor, Virmaše«- 
Grenc, Suha, Lipica/ker je prenehal mandat Berniku 
Stanislavu, odborniku okrajnega zbora, ki je bil izvo- 
ljen v tej volilni enoti. 

Volutve'bodo v nedeljo'dne.25. aprila 1954. 
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• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 29. 
St. 12S4/2-54 
Kranj, dne 19. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

120. 
Na podlagi določb 20., 32., 40. in 92. člena uredbe 

o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 
52/53), 23. ia 63. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) izdaja 
cestni ljudski odbor Maribor 

ODLOK 
o volitvah hišnih svetov in stanovanjskih skupnosti 

ter o  kategorizaciji stanovanj 

I 

Hišni sveti in stanovanjske skupnosti 

1. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalci stanovanjskih 

hiš, ki imajo do 5 staaovanj, izvolijo 3; hiš, ki imajo 
<«> 10 stanovanj, izvolijo 5; hiš, ki imajo nad 10 sta- 
novanj, pa izvolijo 7 članov hišnega sveta. V inanj- 
5ih hišah splošnega ljudskega premoženja z i ali 2 
stanovanjema sestavljajo hišni svet vsi uživalci sta- 
novanj in podstanovalci. Stanovanjske hiše zasebnih 
lastnikov z enim ali dvema stanovanjema nimajo hiš- 
nih svetov, kolikor teh hiš sami lastniki s pogodbo ne 
izročijo v upravo stanovanjski skupnosti. Glede tri- 
stanovanjskih hiš se ravna individualno po 14. členu 
uredbe o upravljanju stanovanjskih niš (Uradni list 
FLRJ, št. 52/53). 

2. Člen 
Hišne sve.te volijo uživalci stanovanj in podsta- 

novalci letno v mesecu januarju'na sestanku, na ka- 
terem mora biti navzoča večina volilnih upravičencev 
Posamezne hiše. Ce se ob začetku sestanka ugotovi, 
°a se ga ni udeležila večina volilnih upravičencev, 
se pol ure nato opravijo volitve ne glede na število 
ndeležencev. 

3. člen 
Volilni   upravičenci   v   posamezni   hiši   odločajo, 

B« naj bodo volitve javni ali tajne. 
,_ Javno se voli tako, da se volilni upravičenci izja- 

VlJO z dvigom roke za posameznega kandidata. # 

Tajno pa se voK na podlagi kandidatnih list, 
"»sicer tako, da na razmnoženih kandidatnih listah 
volilni upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih želijo 
Ialiti. Kandidatno listo predlagajo in sestavijo vo- 
timi upravičenci na predvolilnem ali na samem vo- 
iMaem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlan- 
ska volilna komisija, 

4. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika 1er 

na. 40 do 50 stanovanj po enega zastopnika .za svet 
stanovanjske skupnosti. Okoliše za izvolitev zastop- 
nikov bodo določile začasne komisije, postavljene po 
l5- členu tega odloka. 

:   Predsednik hišnega sveta sporoči .imena izvoljenih 
anov- upravi stanovanjske skupnosti. 

5. člen   , 
Hišni sveti se morajo sestajati vsaj enkrat me- 

sečno. 
Sestanek skliče predsednik sveta oziroma je se- 

stanek na zahtevo ene tretjine članov hišnega sveta. 
Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na sestanku, sô 

vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in hrani pred- 
sednik hišnega sveta. Predsednik skrbi, da se- sklepi 
izvajajo oziroma po potrebi predložijo v izvršitev 
upravi stanovanjske skupnosti. 

;   6. člen 
Stanovanjske hiše na območju vsake izmed ob- 

čin, ki se bodo ustanovile na sedanjem območju MLO 
Maribor, so ena stanovanjska skupnost. 

Kjer se pokaže potreba, se lahko ustanovi več 
stanovanjskih skupnosti s posebnim oîirom •• veli- 
kost območja in na zaključenost tovarniških/naselij. 

Iz stanovanjskih skupnosti so izvzete eno- in dvo- 
stanovanjke zasebne hiše, katerih lastniki niso pro- 
stovoljno pristopili k stanovanjski skupnosti, ter sta- 
novalci tristanovanjskih hiš, ki ostanejo po sklepu 
MLO v upravi zasebnih lastnikov. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in za,to 
nosilec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz aajemnih 
pogodb oziroma iz pravnih razmerij, ki nastanejo • 
zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem hiš. 

7. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podstanoval- 

cev, izvoljeni po 2. členu tega odloka, tvorijo svet 
stanovanjske skupnosti. V primeru po 3. točki 40. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš sode- 
lujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta pod- 
jetja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki hišnih 
svetov za svet stanovanjske skupnosti se volijo po 
določbah 3. člena tega odloka, in sicer vsako leto 
po opravljenih volitvah v hišne svete, vendar naj- 
pozneje do 15. februarja. 

Najkasneje v 15. dneh po opravljenih volitvah 
morajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti 
izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. 
Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati vsaj 
vsaka 2 meseca, po potrebi pa tudi veČkrat.^Zaseda- 
nje sveta skliče predsednik oziroma v njegovi odsot- 
nosti podpredsednik. Zasedanje sveta se pa tudi skliče 
na zahte^) V» članov sveta stanovanjske skupnosti. 

8. člen 
O sejah sveta stanovanjske skupnosti piše tajnik 

sveta zapisnik, v katerem je treba poleg glavnega 
poteka seje podrobno navesti' sprejete sklepe. Za- 
pisnik se piše v vezano knjigo, podpišeta ga pred- 
sednik in tajnik sveta. 

II 
Določitev con in kategorizacija stanovanj 

9. člen 
Območje MLO Maribor se razdeli r zvezi s kate- 

gorizacijo stanovanj na 2 coni, in sicer: 
i. na samo mesto, 
2. na vaška naselja. 
Pod vaška naselja spadajo Brezje, Dogose, Zr- 

kovci, Razvanje, Radvanje, Kamnica, Rošpoh, Foče- 
hova, Pekel, Košaki (razen- stanovanj skih hiš, ki so 
ob Seatiljski cesti), Pod vinogradi ter Meljski hrib 
(razen hiš ob Prisojni ulici in Meljski cesti). 
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10. člen 
Stanovanjski prostori v Mariboru se delijo v 10 

kategorij, ki se določijo po legi, uporabni vrednosti 
stanovanj, gradbeno-tehnični vrednosti, sanitarni in 
gospodinjski   udobnosti   ter  starostni   dobi   poslopja. 

Posebne predpise za kategorizacijo stanovanjskih 
prostorov bo izdal MLO na predlog sveta za komu- 
nalne in gradbene zadeve. 

11. člen 

Svet za komunalne in gradbene zadeve MLO se 
pooblasti, da v sodelovanju s statističnim uradom MLO 
odredi in organizira popis stanovanjskih prostorov 
na območju mesta Maribor v zvezi s kategorizacijo 
po poprejšnjem členu. Stanovanja se morajo popi- 
sati in kategorizirati najpozneje do 1. III. 1954, 

III 

Prevzem v upravo zasebnih stanovanjskih hiš 

12. člen 
Sveti stanovaajske skupnosti morajo najpozneje 

do 1. IV. 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjske hiše, ki so last zasebnikov, razen 
tistih hiš, glede katerih MLO po 3. točki 14. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš odloči, da 
ostanejo še nadalje v upravi hišnega lastnika. 

13. člen 
Hiše v upravljanje morajo prevzeti tričlanske 

komisije, ki jih imenujejo sveti stanovanjskih skup- 
nosti oziroma začasne komisije po 15. členu tega 
odloka. 

Pri prevzemu mora biti navzoč hišni lastnik ali 
njegov namestnik, ki skupaj s člani komisije podpiše 
zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik 
mora obsegati popis hiše ter opis stanja, v katerem 
je-hiša. Ce se hišni lastnik ali njegov zastopnik noče 
udeležiti prevzema ali podpisati zapisnika o pre- 
vzemu, se to zapiše v zapisnik. 

14. člen 
. Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 

sko skupnost pravice hišnega lastnika do pobiranja 
najemnine, sklepanja najemnih pogodb, odpovedi 
najemnih razmerij ter dolžnosti vzdrževanja hiše in 
odplačevanja morebitnih dolgov, ki spadajo pod do- 
ločbo 2, točke 70. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš. 

IV 

Prehodne in končne določbe 

15. člen 
, Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo ime- 

nuje MLO na predlog državljanov začasne komisije, 
ki bodó do izvolitve svetov stanovanjskih skupnosti 
organizirale in vodile volitve hišnih svetov in svetov 
stanovanjskih skupnosti, sodelovale pri popisu sta- 
novanjskih prostorov in pri prevzemanju hiš po 12., 
13. in 14. členu tega odloka ter nadzirale poslovanje 
mestne uprave nepremičnin. 

Prvi hišni sveti se izvolijo do 1. III. 1954, prvi 
• eti stanovanjskih skupnosti pa do 15. III. 1954. Za- 
časne komisije skličejo najpozneje v 15 dneh po 
volitvah zasedanje posameznih svetov stanovanjskih 
skupnosti. 

16. člen 
Mestna uprava nepremičnin MLO vodi do for- 

miranja uprav stanovanjskih skupnosti vse admini- 
strativno delo svetov stanovanjskih skupnosti, kakor 
jih določa uredba o upravljanju stanovanjskih hiš. 

17. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

da nezanesljive ali krive podatke; 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prosto- 

rov pri popisovanju in  zbiranju uradnih podatkov; 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 

vi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov. 

18. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1402/1-1954 
Maribor, dne 10. februarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek L r. 

121. 

Na podlagi 15. čleua zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/90-52) v zvezi z 2. čle- 
nom uredbe o kmetijskih gospodarskih šolah (Uradni 
list LRS, št. 17-87/51) in na predlog sveta za prosveto 
in kulturo okrajnega ljudskega odbora Maribor oko- 
lica je okrajni ljudski odbor Maribor okolica na 
skupni seji obeh zborov dne 30. decembra 1953 izdal 

ODLOK 
o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol 

v okraju Maribor okolica 

' 1. člen 
Da bi dobila kmečka mladina, ki je dovršila ob- 

vezno osemletno šolanje, še širšo družbeno splošno in 
strokovno izobrazbo, se ustanovijo v okraju Maribor 
okolica tele dvoletne kmetijske gospodarske šole: 

1. Benedikt v Slovenskih -goricah s sedežem pri 
Benediktu v Slovenskih goricah, občina Drvanja. 

2. Cerkvenjak s sedežem v Cerkvenjaiku, občina 
Cerkven jak. 

3. Crešnjevec s  sedežem  v  Crešnjevcu, občina 
Slovenska Bistrica. 

4. Fram s sedežem v Framu, občina Fram. 
5. Gradišče v Slovenskih goricah  s sedežem * 

Gradišču, občina Gradišče v Slovenskih goricah. 
6. Hoče s sedežem v Hočah, občina Hoče. 
7. Jakobski dol, s sedežem v Spodnjem Hlapju» 

občina Jakobski dol. " 
8. Jarenina, s sedežem v Ja ren Luškem dolu, ob- 

čina Jarenina. 
9. Jelovec, s sedežem v Jelovcu, občina Srednje. 

10. Jurij ob Pesmici s sedežem v Jurskem vrhu, >• 
obč\na Zgornja Kungota. 

11. Jurovskd dol s sedežem v Jurovskem dolu, 
občina Jurovaki dol. . 

12. Kebelj s. sedežem v Keblju, občina Oplotnica- 
13. Korena s • sedežem v Zgornji Koreni, občina 

Korena. 
14. Laporje s sedežem v Laporju, občina Poljčane. 
15. Ledinek s sedežem v Ledineku, občina Zgor- 

nja Sčavnica, 
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Izšla je knjižica 
NAJEMNINE IN VZDR2EVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 

PIJ - DODATEK 
Avtor loue Klemeučič je 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 najemnin, ustanovitve, vzdr- 
ževanja in razdeljevanja stanovanjskega sklada ter odprodaje 
hišic, ki so last splošnega ljudskegu 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. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba   o    upravljanju 
stanovanjskih   poslopij.  Cena 140 din. • 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnih 

ljudskih   odborov   razglaSajo: 
363. 

Besedilo: Čevljarska delavnica 
Zveze gluhih, Ljubljana, Cojzova 1. 

Poslovni predmet: Izdelovanje in 
popravila vseh vrst obutve. 

Ustanovitelj podjetja in organ 
gospodarske uprave je Zveza glu- 
hih Jugoslavije, glavni odbor za 
Slovenijo; odločba št. 290/53 a dne 
18. aprila 1953. 

Sedež uprave je Ljubljana, Par- 
tizanska 24. 

G št. 9874/53 576 
.Besedilo: »Keramides« proizvod- 

nja keramičnih izdelkov Zveze glu- 
hih, Ljubljana, Sp. Zadobrova  1/b. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
yseh vrst keramičnih in pečarskih 
izdelkov. 

Ustanovitelj podjetja in organ go- 
spodarske uprave je Zveza gluhih 
Jugoslavije, glavni' odbor za Slove- 
nijo; odločba št. 290/53 z dne 18. IV. 
1933. 

Sedež uprave je Ljubljena, Parti- 
zanska 24. 

G št. 9875/53     . 577 
Besedilo: Ekonomija Zveze gluhih, 

Ljubljana, Šmartno ob Savi 14. 
Poslovni predmet: Vse vrste kme- 

tijske, vrtnarske, cvetličarske in 
živinorejske proizvodnje 1er pro- 
daja proizvodov v predelanem in 
nepredelanem stanju. 

Ustanovitelj podjetja in organ 
gospodarske uprave je Zveza glu- 
•h. Jugoslavije, glavni odbor za 
Slovenijo; odločba št. 290/53 z dne 
18 IV. 1953. 

, Sedež uprave je Ljubljana, Par- 
 '     24.   -        - 

G it. 9876/53 575 

Za vsa tri podjetja podpisujeta: 
Bahovec Ciril, upravnik samo- 

stojno, zadeve finančnega pomena 
le do vrednosti 10.000 din, preko te 
vsote pa le z odobritvijo gospodar- 
skega odbora podjetja, ter Bahovec 
Anton, vdja gospodarsko računske- 
ga sektorja, ki sopodpisuje vse li- 
stine finančnega pomena. 
MLO  Ljubljana,  5.  januarja   1934. 

364. 
Besedilo: Žaga venecianka KZ 

Gornji grad. 
Poslovni predmet: Razrez lesa za 

lastne potrebe KZ. in njenih obrt- 
nih obratov. 

Ustanovitelj in organ gospodarske 
uprave: KZ Gornji grad, odločba z 
dne 27. I. 1954. 

Za podjetje podpisujeta: 
Hren Alfonz,, predsednik KZ Gor- 

nji grad in Tratnik Jože, podpred- 
sednik upravnega odbora KZ Gor- 
nji grad. 
OLO Šoštanj.  10. februarja  1954. 

St. 924/1-54 511 
365. \ 

Besedilo: Mestno podjetje »Elek- 
troinstalacije« in mehanika«, Vrh- 
nika (Stara cesta 26). 

Poslovni predmet: "Vsa dela elek- 
troinstalaterske in mehanične stroke. 

Podjetje je ustanovil: LO MO 
Vrhnika, odločba št. 2502/1-1953 ž 
dne 18. XII. 1933. 

Za podjetje podpisujejo: 
Anžič Franc, upravnik, samostoj- 

no, do zneska 100.000 din, in Vošnik 
Franc, računovodja, sopodpisuje 
spise finančnega pomena do zneska 
100.000 din. Za zneske nad 100.000 
din sopodpisuje še predsednik LO 
MO Vrhnika. 
OLO Ljubljana ok., 9. jan.  1934. 

II-2-št. 24/851-1953. 153 
566. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo, Za- 
dobrova. 

Poslovni predmet: Kmetijska, ži- 
vinorejska in rastlinska proizvod- 
nja, prodaja proizvodov v neprede- 
lanem stanju ter sklepanje in oprav- 

, ljanje vseh zadev, ki so potrebne 
za to poslovanje. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Ljub- 
ljana, odločba št. G-9052/53 z dne 
28. XII. 1953. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO Ljubljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Petrič Franjo, upravnik, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil; do nastavitve knjigo- 
vodje podpisuje sam tudi listine po 
47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana,  16. januarja  1954. 

St. G-364/1-54 120 
367/63. 

Besedilo: »Radio-val«, Celje • 
konstituiranju (Celje, Ljubljanska 
cesta 6). 

Poslovni predmet: Popravilo ra- 
dio aparatov, naprav za ozvočenje 
in ojačenje, montaža ozvočenj in 
druga radiomehanična dela. 

Ustanovitelj: MLO Celje, odločba 
št. 812/1-54 z dne 28. I. 1954. 

Poslovodja: Sleminik Milan. 
MLO Celje, 6. februarja 1954. 

St. II-81 i/1-54 446 
369. 

Besedilo: »Tovarna glinice in alu- 
minija Boris Kidrič v Kidričevem. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
glinice iz baviksita, proizvodnja alu- 

Opozarjamo na zbirko, ki je pravkar izšla: 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI 2IVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tei 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, uvrščeno 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. 

Strani 160, cena 220 din. 
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minija iz glinice ter proizvodnja 
anodne mase iz petrolkoksa in emo- 
le za lastne potrebe. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ, odločba Po št. 1926/46 z dne 
20. I. 1947. Pravice in dolžnosti 
ustanovitelja so bile prenesene na 
vlado LRS z odredbo vlade FLRJ,' 
št. 282 z dne 31. V. 1951, na OLO 
Ptuj pa z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS z dne 7. 
VIII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bizjak Stane, direktor, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil m 
pravil podjetja; Lipuš Vilko, vodja 
GRS, sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp, v odsotnosti direktorja 
in gla ega inženirja, v istem ob- 
segu kakor direktor; ing. Grünfeld 
Franjo, glavni inženir, podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem ob- 
segu; Lobnik Ivan, knjigovodja, so- 
poapisuje v odsotnosti vodje GRS 
Lipuša vse listine po 47. členu szdgp. 

St. II/12-71/3-54 99 
Besedilo: Tovarna strojil v Maj- 

šperku. 
Poslovni predmet: Predelava ko- 

stanjevega in hrastovega lesa ter 
smrekove skorje v taninski ekstrakt. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada 
FLRJ, odločba št P-462 z dne 23. X. 
1946. Pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so bile prenesene na vlado LRS 
z odločbo vlade FLRJ z dne 24. VIII. 
1947, FV št. 2766/47-2, na OLO Ptuj 
pa T. odlokom Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS z dne 7. VIII. 
1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Medved. Anton, ravnatelj samo- 

stojna, v okviru zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja; Kukovič Jo- 
že, glavni računovodja, sopodpisuje 
Hstine po 47. Členu szdgp. 

St. II/12-71/5-54 366 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Ptuj 

(Sp. Breg 50). 
Poslovni predmet: Mletje žita in 

drugih poljskih pridelkov. 
Ustanovitelj podjetja: Ljudski od- 

bor Mariborske oblasti, odločba št. 
264/1-50 z dne 23. II. 1950. Pravice 
in  dolžnosti   ustanovitelja   so bile 
frenesene na vlado LRS • ukazom 

rezidija Ljudske skupščine LRS z 
dne 11. Vili. 1950, št. S-zak 456, na 
OLO Ptuj pa z odlokom Izvršnega 
sveta Ljudsice skupščine LRS z dne 
7. Vrli. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mršek Andrej, direktor, v obsegu 

zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; Voda Franc, računovodja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp. 

St •/12-71/4-54 101 
OLO  Ptuj,  12.  februarja  1954. 

570. 
Besedilo: Tovarna volnenih izdel- 

kov, Majšperk. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

volnene preje^ in volnenih ter pol- 
•volnenih tkanin na industrijski na- 
čin. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba S-zak št. 33 z dne 23. IX. 

1946. Pravice in dolžnosti ustanovi- 
telja so bile prenesene na OLO Ptuj 
z odlokom Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS z dne 7. VIIL 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Jere Alojz, direktor, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

OLO Ptuj, 23. februarja 1954. 
Št. II/12-50/2-54 100 

371. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Sladki vrh (Ploderšnica). 
Poslovni predmet: Proizvodnja' 

kmetijskih pridelkov, zlasti pa ži- 
vinoreja, sadjarstvo in vinogradni- 
štvo. 

Podjetje je ustanovil OLO Mari- 
bor okolica s sklepom št. 1-7791/1-53 
z dne 29. X. 1953, ki je tudi gospo- 
darski upravni organ. 

Za podjetje podpisujejo: 
Kaučič Ivan, upravnik, samostoj- 

no, v okviru zakonitih pooblastil • 
pravil podjetja, Simonie Zita, raču- 
novodja, sopodpisuje listine po 47. 
členu szdgp. 

OLO Maribor ok., 21. jan. 1954. 
Št. •-540/1-54 327 

372. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo — 

Most na Soči. 
Poslovni4 predmet: Predvsem po- 

gozdovanje, gojitev, varstvo, ureja- 
nje ter izkoriščanje gozdov na ob- 
močju gozdno-gospodarskih uprav 
Idrija, Irnovo, Predmeja in Bovec. 

Ustanovitelj podjetja: Vlada LRS, 
odločba št. 11-13671-53 z dne 31. I. 
1953 ter okrožnica o reorganizaciji 
.gospodarskih organizacij v območju 
gozdarstva z novimi predpisi, štev. 
V/3-182/1 z dne 29. I. 1954, izdana 
od Državnega sekretariata za go- 
spodarstvo LRS, inšpektorat za go- 
zdarstvo v Ljubljani. 

Za podjetje podpisuje ing. Klanj- 
šček 'Viktor, v. d. 'direktorja. 

OLO Tolmin, 15. februarja 1954. 
št. •/•-199/23 /521 

373. 
Okrožna sodisfa razglašajo: 

Besedilo: Tiskarna >Jože MoškriČ«, 
Ljubljana (Nazorjeva ulica 6). 

Poslovni predmet: Tiskanje vseh 
vrst tiskovin, izdelovanje klišejev, 
opravljanje knjigovezniikih in gra- 
verskih del prvenstveno za .potrebe 
družbenih organizacij in v drugi 
vrsti za potrebe drugih naročnikov; 
izdelovanje pečatov, žigov in štam- 
piljk prvenstveno za državne usta- 
nove LRS in v drugi vrsti za druge 
naročnike. _     , 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS, odločba št. 
1138/2-53 z dne 22. X. 1933, v zvezi 
z odločbo Centralnega komiteja Zve- 
ze komunistov Slovenije v Ljublja- 
ni z dne 14. I. 1954. 

Direktor: Avsenek Viktor, Hranil- 
niška ulica 5, namestnik Stante 
Zane, tehnični vodja,. Zibertova 25, 
oba v Ljubljani. 

Ljubljana, 18. februarja 1954. 
Zt 13/54-Rg III 655/1       568 

Spremembe 
374. 

Besedilo: »Drogerija«, Ljubljana. 
Izbriše se Kane Anton, šef  ko- 

merciale in vpiše: 
Potočnik Milka, nižji knjigovodja, 

ki podpisuje v odsotnosti računo- 
vodje ali, kadar ta nadomešča di- 
rektorja, v istem obsegu kot raču- 
novodja. 
MLO Ljubljana, 14. decembra 1953; 

G-št. 8959/53 9540 
375. 

Besedilo: Občinsko strojno plctilj- 
stvo, Šentvid pri Stični. 

Izbrišeta se Jerlah Julči in Lesjak 
Ignacij ter vpišeta: 

Inkret Darko, upravnik in Gams 
Silvo računovodja. 
OLO Ljubljana ok., 4. febr. 1934. 

II-2-št. 27/50-1954 532 
376. 

Besedilo:  Hotel  »Triglav«,  Bled.       , 
Izbriše se Prežel j Alojz in vpiše: 
Arh Franc, upravnik, ki podpi- 

suje  samostojno  vse  listine  v ob- 
segu zakonitih določil in pravil pod- 
jetja. 

št 1-568/2-53 561 
Besedilo: Sport Hotel, Pokljuka. 
Izbriše   se   Seničar   Marjan   in 

vpiše: 
Učakar Franc, računovodja, ki so- 

podpisuje listine po določilih szdgp. 
Št. 1-721/2-53 362 

LO MO Bled, 7. decembra 1953. 
377. 

Besedilo: Pekarna in slaščičarna, 
Kočevje. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja 
kruha, peciva, slaščic, sladoleda, 
kave, čaja ter mrzlih brezalkohol- 
nih pijač. 
OLO Kočevje, 2. februarja 1954. 

Št. 662/3-54 368 
378. 

Besedilo: Čevljarska delavnica 
KLO Stara cerkev. 

Podjetje je z odločbo LO mestne 
občine Kočevje, št. 1876/1 z dne 26. 
XI. 1953 prešlo v likivdacijo. Za li- 
kvidatorje so določeni: Stropnik 
Jože, uslužbenec, Briški Matija, od- 
bornik, in Žitnik . Karmen, računo- 
vodja čevljarske delavnice Kočevje, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 
OLO Kočevje. 10, februarja 1954. 

Št 3895/4 513 
379. 

Besedilo: Projektivni biro, Kranj. 
Izbriše se ing. arch. Strenar Maks,    • 

upravnik, in vpiše: 
švigelj Stane, direktor, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil in pravil podjetja. 

OLO Kranj, 6. februarja  1954. 
št 764/2-54 454 

380. 
Besedilo: Mestna podjetja Brežic«5 

»Mesnica«. ' 
Besedilo odslej: Mestna mesnica» 

Brežice. , 
Št 2.776/1-1934 515   • 

Besedilo: Krajevna gostilna, Vi- 
šece. , 



Stev--8 — 4. •. 1954 URADNI LIST Stran 59 

Izbriše se knjigovodja Pšeničnik 
-franc. 

St. 2.743/1-1954 516 
OLO Krško, 15. februarja 1954. 

Besedilo: Krajevna pekarna, Med- 

Vpiše se Zaje Doroteja, ki podpi- 
suje v odsotnosti upravnika ali knji- 
govodje, z istimi pooblastili. 
OLO Ljubljana ok., 27. jan. 1954. 

II-2-št. 27/25-1954 411 
382. 

Besedilo: Elektro Ljubljana oko- 
lica (Parmova 33). 

Izbriše se Ekspozitura, Kočevje in 
vpiše: Oddelek za merilne naprave 
z delavnicami na Jezici, Mala vas 
='•33, in poslopje 1 ermo-elektrarne 
• Ljubljani, Slomškova ulica. 
OLO Ljubljana ok.,6. febr. 1954. 

II-2-št. 27/53-1954 531 
383. 

Besedilo:   »Naša  knjiga«,  Litijo. 
Izbrišeta se Bučar Breda, poslo- 

vodja, in Lckše Jožica, knjigovodja 
ter vpišeta: 

Mehle Ivanka, poslovodja, in Po- 
%}en Slavko, knjigovodja. 
OLO Ljubljana ok., 8. febr. 1954. 

II-2-št. 790/M954 525 
384. 
v Besedilo: Občinska gostilna, Ver- 
zej. 

Izbriše se Jureš Janez in vpiše: 
,-Rozman Ignac, poslovodja, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zako- 
lu pooblastil in pravil pod je tj 
OLO Ljutomer, 19. januarja 1954. 

, St. II-5889/4-54 167 

. Besedilo: Mestno kamnoseško pod- 
jetje Maribor (Ptujska 42). 

Izbriše   se   Bukovec   Franc,   kot 
ravnatelj in vpiše: 

Vodušek   Vinko,   poslovodja,   ki 
Podpisuje v okviru zak. določil in 
PiuTVi< P°djetja samostojno. 
MLO Maribor, 14. decembra 1953. 

3 St. Pov 4/218 201 

Besedilo:    »Kristal«,    steklarstvo 
Maribor (Koroška 32). 
_ Vpiše so prodajalna s steklarski- 
mi  izdelki,   Maribor  in   delavnica, 
Maribor, Koroška 10. 
•MLO Maribor, 23.  decembra  1953. 
„• St. Pov 4/246 187 
387. 

Besedilo: Krajevna žaga, Zg. Pol- 

Besedilo odslej: »2aga«, Zg.' Pol- 

Izbrišejo se Namestnik Viktor, 
bezjak Bogomir, Ferk Jožef in Ce- 
ne Ivanka ter vpišejo: 
AI .P.Un Alojz, upravnik, Letonja 
Alojzija, knjigovodja, in predsed- 

.5.1* gospodarskega sveta Qb\ LO 
' Uobnikar. Rudolf. 

OLO Maribor ok., 28. jan.  1954. 
3gg •      •   .St. II-601/1-54 372 

Besedilo: Krajevna brivnica, Pra- 
sersko. 

Besedilo  odslej:   Brivnica,   Pra- 
eersko. . 

Izbrišeta se Soršak Zlatko, in Be- 
zjak Bogomir ter vpišeta: 

Klein Viljem, poslovodja, Kodrič 
Hilda, računovodja, in predsednik 
Obč. LO Mayer Ivan. 

St. 11-564/1-54 394 
389. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Pra- 
gersko. 

Besedilo odslej: Mesarija, Prager- 
sko. 

Izbrišejo se Bcrglez Karel, Lur- 
šak Alojz, Bezjak Bogomir, Dreo 
Mihael in Cerič Ivanka 1er vpišeta: 

Kodrič Hilda, računovodja, in 
predsednik Obč. LO Mayer Ivan. 

St. •-563/1-54 401 

Besedilo: Krajevna šivalnica, Pre» 
gersko. 

Besedilo odslej: Šivalnica, Pra- 
gersko. 

Izbrišejo se Luršak Alojz, Zgra- 
blič Drago, Bezjak Bogomir, Dreo 
Mihael in Coric Ivanka ter vpišejo: 

Majšler Štefka, poslovodja, Ko- 
drič Hilda računovodja, in predsed- 
nik Obč. LO Mayer Ivan. 

St •-560/1-54 400 
OLO Maribor ok„ 30. jan. 1954. ' 

390. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Jurij ob Pesnicu 
Izbriše se Živec Miha in vpiše: 
Hlade Ivan, računovodja. 
OLO Maribor ok., 5. febr. 1934.- 

St. H-738/1-54 474 

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, naselli in maselkov 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 naie 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 naS 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo gabo 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 
miših 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 Se 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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391. 
Besedilo: »Mlinsko podjetje«, 

Murska Sobota. 
Izbrišeta se pooblaščenca za pod- 

pisovanje Benko Geza, in Trdina 
Andrej, ter vpišeta: 

Forjan Stefan, v. d. direktorja, 
in Kuštor Evgen, računovodja.   ' 

Zaradi osamosvojitve se izbrišeta 
obrata v Dolnji Lendavi in v Apa- 
čah. 

OLO Mur. Sobota, 5. febr. 1934. 
St. H/25-2.139/1-54 430 

392. 
.Besedilo: Kolarsko-mizarsko pod- 

jetje, Mirna na Dolenjskem. 
Besedilo odslej: »Topol«, mizarsko 

podjetje, Mirna na Dolenjskem. 
ÓLO Novo mesto, 9. febr. 1954. 

St. •-9041/2-53 483 
393. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Treb- 
nje. 

'Vpiše se- poslovalnica: Kmetijska 
zadruga Trebnje, poslovalnica Dol. 
Nemška vas (št. 47), trgovina z me- 
šanim blagom, vštevši tobak in vži- 
galice ter nakup vseh kmetijskih in 
gozdnih proizvodov. 

OLO Novo mesto, 10. febr. 1954. 
St. II-366/2-54 484 

394. 
Besedilo: »Topol«, mizarsko pod- 

jetje, Mirna. 
Knjigovodja Rebolj Olga je spre- 

menila priimek in se bo odslej pod- 
pisovala s priimkom Božič Olga. 

V vseh finančnih in materialnih 
zadevah podpisujejo odslej: 

Celar Danijel, upravnik, Božič 
Olga, knjigovodja, v odsotnosti ene- 
fa  ali  drugega  pa  bo  podpisoval 

trmole Anton, gospodarski pomoč- 
nik podjetja, i 
OLO Novo mesto, 12. febr. 1954. 

St. II-541/5-54 506 
395. 

Besedilo:   Občinska   klavnica   in 
• mesarija, Rečica ob Savinji. 

Izbrišeta se Strašek Ivan, poslo- 
vodje mizarske delavnice, in Stiglic 
Jože, poslovodja mesnice ter vpi- 
šeta: 

Rakun Alojz, 'poslovodja 'obč. 
klavnice in mesnice, Rečioa ob Sa- 
vinji, in Korošec Anton, poslovodja 
pekarne. 

St. 40/1-1954 403 
Besedilo: Občinska pekarna, Re- 

čica ob" Savinji. 
Izbrišeta se Strašek Jože, poslo- 

vodja obč. mizarske delavnice, Re- 
čica ob Savinji, in Stiglic Jože, po- 
slovodja, obč. klavnice in mesarije, 
Rečica ob Savinji ter vpiše: 

Koštomaj. Franc, poslovodja obč. 
opekarne, Rečica ob Savinji. 

St. 167/1-54 363 
OLO Šoštanj, 28. januarja 1954. 

396. 
Besedilo: Občinska mizarska de- 

lavnica, Rečica ob Savinji. 
Izbriše se Stiglic Jože, poslovodja 

obč. klavnice in mesarije, Rečica ob 
Savinji. 

OLO Šoštanj, 30. januarja 1954. 
St. 39/1-54 404 

397. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Trbovlje-Hrastnik. 
Vpiše se »Stavbeni obrat« za grad- 

njo poslovnih in neposlovnih zgradb. 
OLO Trbovlje, 8.  febr.  1954. 

St. 883/1-54 493 

398. 
Oknoïtia podista razglaiajo: 

Besedilo: Tovarna jedilnega in 
tehničnega olja, Ljubljana. 

Vpiše se direktor: Pakiž Ivan, 
Ljubljana, Kotnikova 21. 

Ljubljana, 9. februarja  1954. 
Rg II 530/11 460 

399. 
Besedilo: »2aga-Ljubljana«, Ljub- 

ljana. 
Izbrišejo se Slosar Stefan, Detela 

Bogdan in Lukančič Anica ter vpi- 
šejo: 

Goršič Stane, direktor, Ljubljana, 
Celovška. 126/IV. Milačič Milorad, 
komercialist, Ljubljana, Sojerjeva 
29 b, Pečnik Franc, fakturist, Ljub- 
ljana, Çodgorica 62. 

Ljubljana, 15. februarja 1954. 
Rg I 282/2 505 

Izbrisi 
400. 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
lavnica, Kostanjevica. 

Ker ne obratuje. 
OLO Gorica, 26. decembra 1953. 

'    St. IJ/2-105-53 '- 6 
401. 

Besedilo: 
Kmetijska zadruga -z o. j., Med- 

log. 
Kmetijska zadruga z p. j., Sp. Hu- 

dinja (Ceilje, Mariborska 7). 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Celje mesto. 
Celje, 18. febrfarja 1954.     . 
•  Zadr VII 74/9-VIII 13/9      997 

402. 
Besedilo: Krajevna ekonomija, 

Sevnica. 
Ker fo je prevzelo »Zadružno 

kmetijsko posestvo Sevnica - Bo- 
štanj«. 

OLO Krško, 8. februarja  1954. 
Št 2.417/1 449 

403. 
Besedilo: Podjetje za zadružne 

gradnje pri skladu za mehaniza- 
cijo, Krško. 

Zaradi združitve z Okrajno za- 
družno zvezo, Krško. 

Št. 2.183/1 539 
Besedilo: Trgovsko podjetje za- 

družnega sklada v Krškem. 
'Zaradi združitve   z   Okrajno za- 

družno zvezo, Krško. 
St. 2.198/1 53• 

OLO Krško, 17. februarja 1954. 
404. 

Besedilo: Mestna kavarna, Krško. 
Zaradi  združitve  z  Mestnim  go- 

spodarskim   podjetjem   »Gostilna«, 
Krško. 

OLO Krško, 19. februarja 1954. 
St. 2767/1 578 

405. 
, Besedilo: Okrajno podjetje za od- 
kup živine in živalske proizvodnje', 
Murska Sobota. 

Zasadi zaključene likvidacije. 
OLO Mur. Sobota, 5. februarja 1954. 

Št. II/25-2.126/1-54 429 
406. 

Besedilo: ' »Sindikalna   uslužben- 
ska inenza«, Rakičan. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Mur. Sobota, 10. febr. 1954. 

Št. II/25-1975/2-54 479 
407. 

Besedilo:     Mestni     avto-prevozi, 
Postojna — v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. • 
OLO Postojna, 26. januarja 1954.    ^ 

UP-št. 391/1 386 
408.    . 

Besedilo: Mestni vodovod, Po- 
stojna. 

UP-št. 4204-96/219 518 
Besedilo: Uprava, stanovanjskih 

zgradb, Postojna. 
UP-št. 4204-96/219 519 

Podjetji se izbrišeta zaradi spo- 
jitve z Zavodom za komunalno go- 
spodarstvo, Postojna. 

OLO Postojna, 11. febr. 1954. 
409. 

Besedilo:  Salon   »Sonja«,   klobu- 
čarna Ptuj (Lackova 4). 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ptuj, 11. febr.'1954. 

Št. II/12-921/2-54 496 
410.    . 

Besedilo:     »Avtopodjetjc«    KLO 
Hrastnik, Hrastnik. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. 30/1-54 111 

Besedilo: Glavno skladišče gospo- 
darskih podjetij, Hrastnik. 

Ker je likvidacija končana. 
St. 30/1-54 110 

OLO Trbovlje, 9. januarja 1954. 
411. 

Besedilo: »Uprava poslopij« KLO 
Hrastnik. 

Ker podjetje ni poslovalo.. 
OLO Trbovlje, 11. januarja 1954. 

St. 30/1-1954 112 

Register 
HStanov.s samostojnim 

finansiranjem 

Spremembe 
412. 

Besedilo:   Lekarna  Šempeter  J>n 

Gorici. • 
Za ustanovo podpisujejo: 
Strancar Maruša, farmacevt, uprav- 

nik, Birsa Otilija, farmacevt, pom. 
upravnika, in Gorkič Franc, knjig0" 
vodja, po dva skupaj. 

OLO Gorica, 3. februarja 1954. 
Št. II/2-37/U-54      .     413 
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413. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Most na Soči. 
Ker je s 1. januarjem 1954 prešlo 

na poslovanje kot gospodarsko pod- 
jetje. 

0L0 Tolmin, 5. februarja 1954. 
St. IÏ/G199/18 .   466 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
414. * 

•Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Dekor«, fina keramika, Ljubljana. 

izbrišeta se Stojkovič Danilo, 
upravnik, in Perovšek Vinko, knji- 
govodja ter vpišeta: 

.Kos Ivan, v. d. direktorja, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stili,, določenih v pravilih podjetja, 
ln Fajdiga Franc, računovodja, so- 
podpisuje listine računovodskega 
Pomena. 

St. III-21S/1-1954 437 
Besedilo: Invalidsko podjetje 

»Sodarstvo  in  mizarstvo«,  Brežice. 
Besedilo odslej: Invalidsko pod- 

jetje »Mizarstvo«, Brežice. 
Poslovni predmet odslej: Vsa dela 

pizarske stroke, nabava materiala 
in prodaja izdelkov na • debelo in 
drobno. 

St. III-215/1-1954 435 

.Besedilo; Invalidsko podjetje »Ko- 
vinarska delavnica«, Novo mesto. 

St. III-216/1-1954 439 
Besedilo:     Invalidsko     podjetje 

»Mehanična delavnica«, Novo mesto. 
St. III-217/1-54 438 

Pri obeh   podjetjih   se   izbrišeta 
Mrvar Stane, upravnik, in Barborič 

' Ciril, knjigovodja ter vpišeta: 
.Nemec Franc, upravnik, ki. pod- 

pisuje samostojno, v obsegu poobla- 
stil, določenih v pravilih podjetja, 
ln Zupančič Marija, knjigovodja, 
sopodpisuje listine  račun, pomena. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Stolarna«,  Zamostec-Sodražica. 

Izbrišeta se: Lončarič Franc, di- 
rektor, in Katern Ferdinand, perso- 
nalni referent 1er vpišeta: 

.Levstik Rudi, upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno, v obsegu poobla- 
čil, določenih v pravilih podjetja; 
Skulj Marta, knjigovodja, sopodpi- 
sniJe listine računovodskega pomena. 

St. III-83/2-1954 436 
• Državni sekretariat za splošno 
4'Pravo in proračun LRS, Ljubljana, 

dne 26. januarja 1954. 

•    Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 
misija«, Murska Sobota. 

Izbrišeta se Talanji Franc, poslo- 
pja in Luthar'Tibor, računovodja 
*«* vpiše: 

»PRAVNIK« 

glasilo za pravno teorijo in 
prakso št. 10-12 iz zadnjega 
četrtletja 1953 prinaša tole 
bogato in aktualno gradivo: 

Dr. L. Vavpetič: Ob deset- 
letnici prvega zbora sloven- 
skih pravnikov na osvoboje- 
nem ozemlju v dneh 10. in 11. 
X. 1943 — Ahmet Salčić: K 
vprašanju o določitvi raz- 
merja med teorijo države in 
prava in ustavnim pravom — 
Dr. Lev Svetek: Razvoj in re- 
šitev viničarskega vprašanja 
v luči delovnega prava in so- 
cialnega zavarovanja — Dr. 
Leon Vučina: Socialno zava- 
rovanje v modernem prometu 
— Dr. Jože Goričar: Filozof- 
ska in socialqska problema- 
tika v naši teoriji države in 
prava — Dr. L. Vavpetič: 
Dve opombi k vprašanju, ka- 
ko doseči višjo strokovno in 
moralno raven javnih usluž- 
bencev. 

Tudi med »Zapiski« je 
uvrščenih yeč aktualnih član- 
kov. V uvodnem delu je ob- 
javljena »Resolucija pete med- 
fakultetne konference prav- 
nih fakultet«, ki je bila ok- 
tobra 1953 v Skoplju. Majda 
Štrobl je prispevala zelo za- 
nimivo snov »O delu pravne 
fakultete«, prof. Murko se spo- 
minja osemdesetletnice uttiv. 
prof. dr. Frana Ellerja. Ru- 
darski strokovnjak dr. ing. 
Anton Homan je prispeval 
aktualen članek »Razvoj prav- 
nih pravil c rudarjenju in 
rudarska zakonodaja«, dr. L. 
Vavpetič pa poroča o »IX. med- 
narodnem kongresu upravnih 
znanosti v Carigradu«. Slede 
informativne rubrike: Obzor- 
nik, Bibliografija in Društve- 
ne vesti. 

Tudi to pot je priložena 
zbirka civilnih, kazenskih in 
upravnih sodnih odločb ter 
odločb Državne arbitraže. 
Zvezku in prilogi odločb so 
dodana pregledna kazala za 
lanski VIII. letnik »Pravnika«, 
ki je napravil viden korak 
dalje v razvoju našega znan- 
stvenega revijalnega tiska. 

»Pravnik« izhaja četrtletno. 
Letna naročnina je 300 din, 
za člane Društva pravnikov 
LRS 200 din. Posamezna šte- 
vilka 75 din. Naroča se pri 
»Uradnem listu LRS«, Ljub- 
ljana, Erjavčeva 11 a, poštni 
predal 336, tek. račun pri NB 
601-T-157. 

Kuhar Jože, upravnik, ki podpi- 
suje samostojno, v obsegu poobla- 
stil, po pravilih podjetja. 

Državni sekretariat za splošno 
upravo in proračun LRS, Ljubljana, 

dne 3. februarja 1954. 
St. III-68/3-1954 442 

Zadružni register 

Vpisi 
97. 

-Bese-dilo: Kmetijsko gospodarsko 
podjetje KZ Korena. 

Podjetje je bilo ustanovljeno na 
zboru Kmetijske zadruge Korena 
11. X. 1953. 

Naloge podjetja so, baviti se z 
vsemi panogami kmetijstva, ter dvi- 
gniti kmetijsko proizvodnjo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Prekorše'k Vlado, kmetijski teh- 

nik, Zikarce, Horvat Katica, knjigo- 
vodja, Korena. 

Maribor, dne 18. januarja 1954. 
Zadr «VI 162 833 

Spremembe 
98. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza 
z o. j. v Postojni. 

Na rednem letnem občnem zboru 
10.. V. 1953 so bila spremenjena pra- 
vila v 13., 25., 26., 27. in 50. členu. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora: Avšec Jože, Sardelj Alojz, 
Kotnik Jakob, Geržina Jože, Trebeč 
Tone in Ogrizek Franc, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 

• bora: 
Mlakar Jože, uslužbepec, Viševek 

26, Prelog Franc, kmet, Zarečje- 
Uirska Bistrica 2, Urbanič Marta, 
uslužbenka, Postojna, Gregorčičev 
drevored 11, Fidel i Jože, delavec. 
Nova Sušica 19, Mulec Milan, usluž- 
benec, Rakek 20, Boštjančič Edo, 
Orehek 22, Pakiž Janez, Nemška 
vas 10, Sajn Avgust, Bač 82, kmetje. 

Gorica 5. februarja  1954. 
Zadr •/57-36 960 

99. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Zalem hribu. 
Vpišeta se: Kavčič Andrej, kmet, 

Zali hrib, Draga 6, in Sinigoj Adolf, 
uslužbenec, Zali hrib, Tabor 2. 

Gorice,   11.  februarja   1954. 
Zadr .VII/58-25 959 

100. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Škofljici. 
Po sklepu izrednega zbora -27. XII. 

1953 je zadruga prenehala s poslo- 
vanjem in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Strgar Ivan. čev- 
ljar, Skoflüce 1, Kastelic Franc, 
kmet, Skofljica-Klanec 3, Javornik 
Ivan, kmet, Lanišče 30, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Ljubljana, 26. januarja  1954. 
Zadr V 131/10 556 
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101. 
Besedilo: Založba »Kmečka knji- 

ga«, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO Ljub- 

ljana, Št. G 236/54 z dne 13. I. 1934 
v zvezi s privoljenjem Glavne za- 
družne zveze LRS v Ljubljani z dne 
5. II.  1954,  se  vpišeta poslovalnici: 

Knjigarna založbe Kmečka knji- 
ga. Ljubljana, Miklošičeva 40, 

Knjigarna založbe Kmečka knji- 
ga, Ljubljana, Trubarjeva 26. 

Poslovni predmet: Prodaja lastnih 
izdaj (listov, periodičnih spisov, 
knjig in publikacij) in izdaj drugih 
časopisnih in založniških podjetij, 
pisarniške potrebščine, učila, šolske 
potrebščine, glasbene potrebščine 
ter komisijska prodaja pisarniških 
potrebščin. 

'• Ljubljana, 16. februarja 1954. 
Zadr VIII 68/6 444 

102. ' 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Les« 

OZZ-Ptuj. 
Vpiše se obrat: Žaga v Ormožu. 
Poslovni predmet:  Razrez hlodo- 

vine,   parjenje ,in sušenje   lesa za 
lastne potrebe in stranke ter odkup 
sortimentov v bližnjem okolišu. 

Maribor, 13. februarja 1954. 
Zadr VI 143 893 

103. , 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Križevci pri Ljutomeru. 
Vpiše se zadružni obrat: Lespi od- 

sek, s sedežem .v Križevcih pri Lju- 
tomeru. 

Maribor, 18. februarja 1954. 
Zadr III 112 983 

•0 

Trgovinski register 

Vpisi 
104. 

Besedilo: »Gostilna pri Nečilcu«, 
(Brje, Gorica). 

Imetnik: Kodrič Edmund, Brje 53. 
Poslovni predmet: Izvrševanje go- 

stinskega oprata. 
Gorica, 13. februarja  1954. 

Zt 2/54-2 958 
105. 

Besedilo: Trgovina  s  sadjem  in 
zelenjavo (brez stalnega sedeža). 

Imetnik: Gorup Vincencija. 
Obrtni predmet: Nakup in proda- 

ja sadja in zelenjave. 
Gorica, 17. februarja 1954. 

Zt 3/54-2 .   956 

Spremembe 
106. 

Besedilo: »Gostilna pri Loven«, 
(Mance, Gorica). 

Imetnik: Sček Jožef, Manče 23, p. 
Vipava. 

Na podlagi dovoljenja Tajništva 
za gospodarstvo OLO Gorica štev. 
II/2-3540/2-53 z dne 6. VIII. 1953 bo 
vodila gostinski obrat poslovodja 
Sček Justina, in sicer velja to dovo- 
ljenje za dobo 1 leta. 

Gorica, 13. februarja 1954. 
Zt 5/53-10 957 

Razglasi sodišč Razne objave 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
G-848/52 1014 

Tožba za razvezo zakona: 
Angelovsky   Stojan,   kmečki   sin, 

'Vramnci 30, p. Kočani, proti Ange- 
lovsky Mariji, roj. Kaštrun, Zgornje 
Jezersko 72, zdai  neznanega biva- 
lišča. Razprava bo 20. aprila  1954, 
pred tem sodiščem, v sobi št. 341/III. 
ob 8. uri.    Skrbnik Polajnar Jože, 
gozdni delavec, Zgornje Jezersko 22. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne   21.   februarja   1954 

Amortizacije 
Uvede   se   postopanje   za   amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
oaj v danem roku priglasijo sodlSCn svoje 
pravice, ttcer se bodo vtednotnlco Izrekle, 

za neveljavne. 
I R 915/53-4 690 

Cepec Jožef, Vuhred 30, prosi za 
amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice, izdane od KZ z o. j. Vu- 
hred na ime »Cepec Jožef« št. 55.913, 
kart. št. 73, z vlogo 36.352 din. Pri- 
glasitveni rok:_ tri mesece od te ob- 
jave. 
Okrajno sodišče v ^lov. Gradcu, 

dne 5. februarja 1954. 

II R 89/53-3 1015 

Fortič Edita,   dentistka,  Maribor, 
-Tvorniška 20, prosi za amortizacijo 
izgubljene zavarovalne police Drž. 
zavarovalnega zavoda, ravnateljstva 
za LRS v Ljubljani, zavarovalnica: 
Vzajemna zavarovalnica; polica št. 
22086, zavarovalna vsota 50.000 din, 
sklenitelj zavarovanja: Fortič Mar- 
jan in Edita, koristnik ob doživetju: 
oba  zavarovanca  ob enakih delih, 
koristnik po smrti:.preživeli zava- 
rovanec, pričetek zavarovanja: 1. I. 
1945, konec zavarovaaja: 1. I. 1963. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 12, februarja 1934 

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. 10 417 

Okrajna opekarna v Gradacu je 
s sklepom OLO Črnomelj, št. 94/1 
z dae 12. XII. 1953 prešla v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: en mesec po 
tej objavi. 

•Likvidacijska komisija 
1129. 

Kmetijska zadruga Zelimlje je z 
dnem 28. II. 1954 prešla v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 14 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komsiija 
947 

Potrošniška zadruga v Kropi je 
v likvidaciji. Priglasitveni rok:-30 
dni od te objave. 

Likvidacijski odboi 

Oklici dedičem 
O  33/54-3 1096 

Ostrovski Anton, upokojeuec iz 
Kranja, Primskovo 198, je umrl. 
Tisti, ki mislijo, da jim gre dedna 
pravica do te zapuščine, naj se v 6 
mesecih zglasijo pri sodišču in po- 
dajo svoje dedne izjave, ker bi se 
sicer zapuščina obravnavala le s 
tistimi, ki so podali dedno izjavo in 
dokazali naslov dedne pravice. Njim 
bi se zapuščina prisodila, nesprejeti 
del zapuščine pa bi pripadel, ali 
ostalim dedičem ali kot nrezdedično 
premoženje državi. 

Okrajno sodišče v ' Kranju 
dne 16. februarja 1954 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Arh Cilka, Jesenice, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 15541, ser. št. 807451, 
izdano v Radovljici. 834 

Avtomobilsko-motociklistično dru- 
štvo, Vrhnika, evid. tablico S-2245 
tovornega avtomobila. 1130 

Babic Marija, Marko 21, p. Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 30673, 
ser. št. F-07443983. 876 

Bergant Ciril, Repne 39, osebno 
izkaznico, reg. št. 45980, ser. štev. 
0155732. 1029   . 

Bezjak   Avgust,   Maribor,   Drav- 
ska 8, osebno izkaznico, reg. štev. . '. 
4108, ser. št. 0589318 in vojaško po- 
trdilo o stalni nesposobnosti, izdano 
v Ljubljani  1950. 1090 

Bezjak Marija, Maribor, Dravska    , 
8, osebno izkaznico, reg. št. 42661, 
ser. št. 0571603. 1089 

Birkeljbah Jože, Loka, p. Črno- 
melj,  osebno izkaznico,  reg.  štev.   • 
13509, ser. št. 0496819. 962 

Botjak Marija, Kočevje, Ljubljana- 
ska 186, osebno izkaznico, reg. št-1 

6833, ser. št. 0088543, izdano v Mux.  , 
Soboti. 88? 

Bregar Franc, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 15093, ser. 
št. 0503399, objavljen v .Uradnem ti: 
stu LRS, ker se je našla. 1037- 

Brejc Albina, Ljubljana, Titova. 
51, osebno ' izkaznico, reg. štev.' 
52362/51, ser. Št. 0074673. 1068 

Cavnik Anton, Ravne 143 pri Šo- 
štanju, osebno izkaznico, reg. Štev*. 
8504, ser. št. F-0431814. 1151 • - 

Cerovšek Mirko, Šmarje pri Jel' 
šah, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. štev. 3255, objavljen f 
Ur. listu ÎRS, ker se je naSla.   1038, 
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Ceru Vilibald, Muta ob Diavi 73, 
osebno izkaznico, reg. št. 17992, ser. 
st G-0278902. ' 1152 

Divjak Rozalija, Celje, Miško 
Kranjčeva 27, osebno izkaznico, reg. 
st. 52900, ser. št. 0075210. 1040 

Dokler Alojzija, Celje, Breg 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 6435.   1039 

Dovjak Antona Zvone, Ljubljana, 
«•j. 6. XII. 1927, strokovno spriče- 
valo tiskarske stroke, izdano 28. VI. 
19*J od MLO v Ljubljani. 1139 

Eferl Antonija, Hoče 120 pri Ma- 
rmo, i, osebno izkaznico, reg. štev. 
88>2,.ser. št. 0585537. 10S0 

Erjavec Alojz, občina Krka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 10647, ser. št. 
F-0010957. izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 1030 

Feriančič Ivan, Poljčanc 27, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 51234, ser. št. 
051750.   x 1041 

Gabrijclčič Oskar. Anhovo 100, 
osebno izkaznico, reg. št. 6033, ser. 
st. S-309015. 1065 

Gašpcršič Valentin, Ljubljana, 
Sniartinska 21, osebno izkaznico, 
«g. št. 40272/51, ser. št. 0062582. 1069 

Gregom Neža, Maribor, Zg. Rađ- 
anje, Lesjakova 21, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 27518 ser. številka 
0034220. 1078 

Grošelj Antonija, Trboje pri Kra- 
nju, osebno izkaznico, reg. št. 9735, 
izdano od OLO Kranj okolica.   1031 

Gulin Rozina, roj. Kuljat, Vrtojba 
.?Y> P- Šempeter pri Gorici, osebno 
izkaznico, reg. štev. 38465, ser. štev. 
°29266S. 1136 
„ Hadner Terezija, Slemen 8, poŠta 
delnica ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 28015, ser. št. G-0173334. 1083 

Hiti Jožef, taborišče pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 30462, ser. 
st. 0273772. 11281 

.Hrnja Darinka, Središče ob Dra- 
•* 53, osebno izkaznico, reg. štev. 
18094, ser. št. 0281104. 1137 

Jakob Pepca, Leben na Pohorju, 
osebno izkaznico, reg. št. 23117, ser. 
".0570975. 1031 

Janič Vinko, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljublja- 
•»• 1131 
„ .Joyanovié živorad, roj. v Maliču, 
•••••, zdaj pri Agroservisu Bre- 
jce, osebno izkaznico, reg. štev. 
31988, ser. št. 0410298. •     900 

Keršič Janez, Rakek 115, zdaj 
J-esta heroja Iztoka 26, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 5662, ser. štev. 
615972. 949 

Kline   Jožefa,  Strmec,   Žlateče   9, 
osebno izkaznico, reg. št. 41464. 1042 
^Kocbek Angela, Maribor, Kamni- 
ka. 20c> osebno izkaznico, reg. štev. 

' «^  ser. št. 0009393. 10S4 
Koblič Slavica, Velika Lahinja 4, 

P; Çraomelj, osebno izkaznico, reg. 
"•12752. ser. št. 0495062. 968 
Cornei Silvo, Ravnica št. 17, p. 
•*35*< osebno jzkaznivo, reg. štev» 
.«*2, ser. št. 0334196. 1138 
, M» Karel, Trnovi je 11, osebno iz- 
•1••>   "S-  &••.  33?.  «er,  iter. ••56-    . 1045 

izšla je zbirka: * 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti is 
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 izdajanja zdra- 
vil, obveznega in drugega sanitetnega materiala v javnih zdrav- 
stvenih zavodihc, 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. 

Kosmač France, Ljubljana, Jera- 
nova 5. legitimacijo rezervnega ofi- 
cirja, ser. PU-0001 T št. 4266, izda- 
no od vojaškega odseka 19. X. 1949 
v Ljubljani. 1032 

Kosec Jože, Glinsko 7, 2 knjižici 
za kolo, vojaško knjižico, reg. št. 
16673, ser. Št. 0606879. r        1043 

Kovač Albin, Žalec, Vrbje 42, 
osebno izkaznico, ser. številka 
0651203. 1044 

Kovačič Ivan, Hum 45, p. Ormož, 
osebno izkaznico, reg. št. 19728, ser. 
št. F-0263038. 1018 

Kovač Justina, Celje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 06S3848. 1036 

Krašček Anton, Plave 42, osebno 
izkaznico, reg. štev. 4876, ser. štev. 
301570. 709 

Krnice Stana, Ljubljana, Vošnja- 
kova 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
50529/51, ser. št. 0072639. Ì007 

Kumelj Karel, Podhosta 33, p. 
Dol.iToplice, osebno izkaznico, ser. 
št. 0339604. 1027 

Kuštrin Frančiška, Šentvid nad 
Ljubljano, osebno izkaznico, reg. 
št. 58607/51, ser. F-0080917. 1033 

Lampe Antonija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7354, izdano v 
Kranju. 1008 

Lavrič Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 6146/51, ser. štev. 
F-0028456, in knjižico za žensko 
kolo, št. ogrodja 1595343.      t     1009 

Lazicki Marija, -Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 9324. 1047 

Leben Jože, Laško, vojaško knji- 
žico, št. 14930, ser. št. 0605286.   1046 

Leber Franc, Maribor, Osterčeva 
12, osebno izkaznico, reg. št. 53236, 
ser. št. 0054187. 1093 

Lekcžič Ivan. Sp. Gašteraj, p. Ju- 
rovski dol v Slov. gor., osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 13Q07, ser. štev. 
0162150. 1085 

Lesjak Martina, Umčno št. 7, p. 
Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, 
reg. številka 29700, ser. številka 
0743010. 657 

Lešnik Franc, Miklavž pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. .6484, ser. 
št. F-0377894, in vojaško knjižico, 
izdano od vojaškega okrožja Mari- 
bor okolica. 1096 

Ljubeč Martin, Kamnica 22 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
50777, ser. št. 0051307. 1072 

Mecilošek Lado, Ljubljana, osebno 
izkazdico, reg. št. 85824/52, ser. št. 
F-0108134. •32 

Majnik Maks, Celje, Tovarniška 
5, osebno izkaznico, reg. št 6439, 
ser. št, 0596649. 1031 

Mihelač Anton, Maribor, osebno 
izkaznico, reg. Št. 31894, ser. štev. 
0039002.       __ 1094 

Mihelak Karel, Ješenca 7 pri Ra- 
cah, osebno izkaznico, reg. Št. 8120, 
ser. št. 0379903. 1088 

Mirt Ivan, Rožno 50, p. Bianca, 
osebno izkaznico reg. št. 45070, ser. 
St 03893S0, izdano v Krškem. 1010 

Mlinar Ana Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 43025/51, ser. Štev. 
F-0065333. 1011 

Mlinaric Nikola, Celje. Stritarje- 
va 3, osebno izkaznico, reg. štev. 
16639. 1048 

Möderndorfer Crtimira, Celje, Ko- 
cenova 2, osebno izkaznico, reg. št. 
13493, ser. št. 0603S01. 1049 

Mramor Marija, Kozje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 17255, ser. štev. 
.0770975.        * 1050 

Napred  Pavla,  Celje, Zagrad 43, 
osebno izkaznico, rcg. št. 1595.   1052 

Ogner  Julijana, Maribor,  Prista- 
niška 7, osebno  izkaznico,  reg. št. 
1228, ser. št. 0003240. 1091 

Ostanek Jože, Planina 94 pri Ra- 
keku, osebno '-rkaznioo, reg ft. 6831, 
ser. št. F-0617141. 1156 

Pečar Jožefa, Prosaica 28, p. Pod- 
gorje na Krasu, osebno izkaznico, 
rcg. št. 12912, ser. št. S-213622.    1020 

rernovšek Marija, Žalec, osebno 
izkaznico, ser. št. 0679748. 1054 

Pešak Alojz, Greta 38 pri Slivni- 
ci, osebno izkaznico, reg. žt 1147, 
sor. št. 0588557, in sdndikalao knji- 
žico, izdano, od sindikata >Gradnjac 
v Mariboru. 1087 

Pezdiček Marica, Maribor, Ribni- 
ško selo 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 52423. ser. št. 0053342. 1071 

PiškoviČ Ivan, tehničar, zđaj Jer- 
manovci, - Banat, osebno izkaznico, 
reg. št. 6047. ser. št. G-0228877. • 227 

Plahuta Franja, Maribor, Preži- 
hova 19, osebno izikasnico, reg. št. 
8533, ser. št 0009743, 1095 

Podenlcnc Janez, Velka v Drav- 
ski dolini, osebno izkaznico, reg. it. 
7658, ser. Št 0064458, izdano v Rad- 
goni. 1082 
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Plut Jože, Malo Lipje 8, p. Žužem- 
berk, osebno izkaznico, ser. številka 
0310.762. 1028 

Polšak Hilda, Šentjur, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0652937. 1033 

Rebolj Milena, Okrajni zdravstve- 
ni dom, Kranj, Primskovo, osebno 
izkaznico, reg. štev. 1739, ser. štev. 
017849. 880 

Rep Vinko, Kidričevo-grad, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11318, ser. št. 
S-0253631. 1022 

Rodošek  Viktor,  Ruše  pri  Mari-" 
boru, osebno izkaznico, rej. št. 13376 
ser. št. 0574031. 1076 

Roje Albin, Ljubljana, Zaloška 44, 
vojaško knjižico za konja >Sokol«, 
izdano v Ljubljani. 1219 

Roje Ivan, Celje, Zavodna 9, oseb- 
QO izkaznico, reg. št. 11382, ser. št. 
0599515. ' 1035 

Rudolf dr. Ivo, Slov. Konjice, 
osebno izkaznico, reg. št. 21497, ser. 
Št. F-0791357. 973 

Ružič Angela, Maribor, Rošpoh 
180, osebno izkaznico, reg. št. 23592, 
ser. št. 0030010. 1075 

Satiušek Judita, Ljubljana, sindi- 
kalno izkaznico, izdano v Ljublja- 
ni. 1012 

Satler Franc, Kočna 30 pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg* št. 
50057, ser. št. 0873264, izdano v Ma- 
riboru. 1077 

Sečko Franc, VGP Ivo Lavčevič, 
Topuska 20, Split, delovno knjižico 
št.* 216989/8785, izdano v Murski So- 
boti. 11196 

Sedminek Neža, Maribor, Pobrež- 
je, Črnogorska 19, osebno izkazni- 
co, reg, št. 35204, ser. št. 0042143. 1079 
• Sever Janez, Krog 60, p. Murska 
Sobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
5700, ser. št. 0087410. 931 

Simunič Emerik, Ljubljana, Stre- 
liška 2, spričevalo III. letnika in di- 
Elomo Železniške industrijske šole, 

jubljana, Šiška. 1070 
Skale Anica, Ljubljana, spričeva- 

lo III. Mnika gostinske šole v Ljub- 
ljani, izdano 1953. 1133 

Skale Anica, Sv. Peter 120, Loka 
pri Zid. mostu, osebno izkaznico, 
reg. št. 23044, ser. št. F-0724354.   952 

Skale Konrad, Celje, Zagrad 38, 
osebno izkaznico, reg. št. 15220. 1056 

Smrkolj Leopold, dentist, Ljub- 
ljana, vozniško dovoljenje za oseb- 
ni avtomobil, kat -gorija III, štev. 
S-838. 1134 

Strojnik Jožefa, Veliki Obrez 26, 
• p. Dobova, osebno izkaznico, reg. št. 
-3006, ser. št. 0368316. 1023 
- Šajn Henrik, Juršče 49, p. Kne- 
žak, osebno izkaznico, reg. št. 14512, 
ser. št. 624822. 932 

Sajnovič Avgust, Vescica 9, p. 
Ljutomer, osebno' izkaznico, reg. št. 
9473. ser. št. F-0233784. .       •     1024 

Šifrer Albin, Ljubljana, Ilirska 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 22008, ser. 
št. F-0044318, orožni list št. 289, iz- 
dan 8. II. 1951 in veljaven do 31. XII. 
1954, in sindikalno knjižico štev. 
36672. 1034 

Skerl Marko, Ljubljana, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odse- 
ka Ljubljana mesto. 1035 

Skorc Leopold, Gaberce, osebno 
izkaznico, reg. št. 5216. 1058 

Springer Elizabeta, Maribor, Stu- 
denci, Heroja Sercerja 8, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 41852, ser. štev. 
0044053. 1073 

Štor Angela, Vrhe 28, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0685644. 1057 

Tominec Ivan, Ljubljana, izkaz- 
nico rez. oficirjev, ser. PU-0001-N 
št. 4667, izdano v Ljubljani.       1165 

'Vaupotič Emilija, Slov. Javornik, 
Mladinska 17, osebno izkaznico, reg. 
št. 7035, ser. št. 351765. 1026 

Veingerl Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Kuzmičeva"4, osebno izkaznico, reg. 
št. 55696, ser. št. 0056568. 1092 

Vino-Ljubljana, Ljubljana, Tržna 
6, evid. tablico poltovornega avto- 
mobila »Ford-Balilat, št. S-585. 1135 

Vižin Stanko, Maribor, Zg. Radva- 
nje,   Engelsova,   osebno   izkaznico, 

reg. št. 41783, ser. št. 0045984, in vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja Maribor okolica 1945. 1074 

Višnar Marija, Celje, Nova vas 
49, osebno izkaznico, reg. številka 
2389. 1059 

Volovnik Alojz, Vuzenica 47, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 31528, ser. št. 
0574238. 1128 

Vovk Ivan, Mislinja 59, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 23931, ser. štev. 
0359241. 1006 

Zaje Ernest, Cerkno 88, Slov. Pri- 
morje, osebno izkaznico, reg. štev. 
9867, ser. št. 0538477. 1067 

Zg< je Franc, Ljubljana, Uršičev 
štradon, vojaško knjižico za konja 
»Cezarc, izdano v Ljubljani.     1166 

Zmaher Anton, Celje, Nova vas, 
preklic o izgubljeni osebni izkazni- 
ci, reg. št. 41840, ser. št. 0689980. 1060 

Znidaršič Jože, Ljubljana, Linhar- 
tova 14, vojaško knjižico za konja 
>Fuhsa<, izdano v Ljubljaai.     1013 . 

V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 
Pr. Jurij štempihar: 

CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr. Jurij êtempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(9• strani) Cena 280 diD 

Dr. Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Alojzij Hnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
,   ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 

I. DEL: PODJETJE    (164 strani) . Cena 280 din 
bllverlj Paklž; 

PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 
Dr. Jože Pokorn: 

UVOD V FINANCE   (152 sranl) Cena 370 din 
Dr. Viktor Korošec: 

OČRT RIMSKEGA PRAVA •. DEL (160 strani) Cena 390 din 
Dr. Jož* Goričar: ' 

UVOD V DRUŽBENE VEDE I. 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 prt založbi Uradni list LRS. Ljubljana, Erjavčev» 
i l/a in v vseh knjigarnah 

Izdaja  »Uradni tot LRS« — Direktor In odgovorni  urednik:  dr.  Rastko Močnik — Tiska  tiskarna  »Toneta  Tornali*' 
v LJubljani 
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16. Lenart v Slovenskih goricah s sedežem pri 
Lenartu, občina Lenart v Slovenskih goricah. 

17. Limbuš s sedežem v Limbušu, občina Pekre- 
Limbuš. 

18. Malečnik s sedežem v Malečniku, občana Ma- 
lečnik. 

19. Martin pri Vurbergu s sedežem pri Martinu 
Pii Vurbergu, občfcia Duplek. 

20. Oplotnica s sedežem v Oplotnici, občina Oplot- 
aica. 

21. Pesnica s sedežem v Ranci, občina Pesnica. 
22. Podova s sedežem v Podovi, občina Rače. 
23. Poljčane s sedežem v Poljčanah, občina Polj- 

čane. 
24. Ribnica na Pohorju s sedežem v Ribnici, ob- 

čina Ribnica na Pohorju. 
25. Selnica ob Dravi, s sedežem v Spodnji Selnici, 

občina.Selnica ob Dravi. # 
26. Slivnica pri Mariboru s sedežem v Slivaici pri 

Mariboru, občina Hoče. 
27. Slovenska Bistrica s sedežem v Slovenski Bi- 

strici, občina Slovenska Bistrica. 
28. Spodnja Kungota s sedežem v Gradiški, ob- 

ema Zgornja Kungota. 
29. Studenice   s   sedežem  v   Studenicah,   občina 

Poljčane. 
30. Šentilj v Slovenskih goricah s sedežem v Šent- 

ilju, občina Šentilj v Slovenskih goricah. 
'    31. Smarjeta ob Pesnici s sedežem v Pesnici, ob- 

oina Smarjeta ob Pesnici. 
32. Šmartno aa Pohorju s sedežem v Smartnem, 

občina Šmartno na Pohorju. 
33. Velka s sedežem v Zgornji Velki, občina Velka. 
34. Voličina s sedežem v Spodnji Voličini, občina 

voličina. 
33. Zgornja Polskava s sedežem v Zgornji Pol- 

lavi, občina Zgornja Polskava. 
36. Zgornja Kungota, s sedežem v Zgornji Kun- 

Soti, občina Zgornja Kungota. 
37. Zitečka vas s sedežem v Zgornjem Dupleku, 

občina Duplek. 
Šolski okoliš vsake ustanovljene kmetijske gospo- 

t1 .    ^e  določi  svet za  kulturo in prosveto pri 
okrajnem ljudskem odboru Maribor okolica. 

2. člen 
V kmetijsko gospodarsko šolo se lahko vpiše vsa 

mecka molka  in  ženska  mladina,  ki  je  dopolnila 
osemletno šolsko obveznost. 

3. člen 
Pouk na dvoletnih kmetijskih gospodarskih šolah 

raja od 1. novembra do  15. marca. Predmetnik in 
k?1 načrt za te šole predpiše svet za prosveto in 
ulturo okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica 

s sodelovanjem sveta za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora Maribor okolica. 

4. člen 
Upravitelje in druge učne moči kmetijskih gospo- 

dskih šol imenuje svet za prosveto in kulturo OLO 
Maribor okolica. 

5. člen 
Prejemki učnega osebja gredo v breme proračuna 

okrajnega  ljudskega odbora,  vsi   drugi   stroški   za 
stanovitev  in vzdrževanje šole pa v breme prora- 
ta tistega občinskega ljudskega odbora, v katerega 

območju je šola. 

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 OLO Maribor okolica. 

7. člen 
Za izdajo natančnejših navodil za izvajanje tega 

odloka se pooblasti svet za prosveto in kulturo OLO 
.Maribor okolica. 

8. člen 

Ta odlok velja z dnem objave v >Uradnem 
listu LRSc 

Občinski ljudski odbori, kjer se šole ustanovijo, 
so dolžni, da odlok razglasijo na krajevno običajni 
način. 

St. M21/1-54 
MariboT, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof L r. 

122.      * 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in v -zvezi s 1. členom ured- 
be o spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih in 
selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je 
okrajni ljudski odbor Sežana na seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 15. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Sežana 

Odlok o višini dnevnic za uradna potovanja v me- 
jah okraja Sežana z dne 18. novembra 1953, ät. 1-3582/ 
5-1953-3 (Uradni list LRS, št. 45-518/53) se spremeni 
tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Za uradna potovanja v mejah okraja Sežana te 

določijo tele dnevnice: 
a) za uslužbence od V. plačilnega razreda 

navzgor 800 
b) •• uslužbence od IX. do VI. plačilnega 

•    razreda m.  za  visokokvalificirane  de- 
lavce 700 

c) za druge uslužbence in delavce 600 

2. člen 
Za uradna potovanja • mejah okraja zaradi te- 

renskega dela in za opravila, ki terjajo povprečno 
več kot deset dni zunanjega dela na mesec, se določi 
pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal) e poseb- 
nim odlokom. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 

arja 1954. 

St. 1-1001/3-1954-10 
Sežana, dne 15. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. x. 
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123. 
Na podlagi drugega odstaTka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih v zvezi z 28. členom ured- 
be o potnih in selitvenih stroških (Uradni list FLRJ, 
št. 59-693/52) je okrajni ljudski odbor Sežana na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. febru- 
arja 1934 sprejel 

ODLOK 
o spremembi" odloka o pavšalnem povračilu stroškov 

za uradna potovanja v mejah okraja Sežana 
Odlok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna 

potovanja v mejah okraja Sežana z dne 18. novembra 
1953, št. 1-3562/5-53 (Uradni list LRS, št. 45-519/53) se 
spremeni tako. da se njegovo prečiščeno besedilo 
glasi: 

1. člen 
Poleg terenskega dela iz 26. člena uredbe o potnih 

in selitvenih stroških se štejejo za terensko delo tudi 
uradna potovanja šolskih inšpektorjev, sanitarnih 
tehnikov, sanitarnega higienika, finančnih revizorjev, 
gradbenega inšpektorja, cestnih nadzornikov, šefa 
uprave za ceste, eksponiranih veterinarjev, okrajnega 
veterinarja, inšpektorja dela, okrajnega gozdarja, 
trgovinskega' inšpektorja in šoferjev. 

Za uslužbenec, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka, se za uradna potovanja v mejah okraja do- 
loči pavšalno povračilo stroškov (potni pavšal), če 
njihova opravila terjajo povprečno več kot 10 dni 
zunanjega dela na mesec. 

Potni pavšal se ob istih pogojih lahko določi tudi 
tajniku okrajnega ljudskega odbora, načelnikom taj- 
ništev okrajnega ljudskega odbora, šefu uprave za 
dohodke in  administrativnemu inšpektorju. 

2. člen 
Potni pavšal se določi s posebno odločbo in sme 

znašati največ 6.000 (šest tisoč) dinarjev ter se izpla- 
čuje mesečno za nazaj. , 

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, upotrablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1534. 
5t. 1-1001/3-1954-11 
Sežana, dne 15. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1 r, 

124. 
Na podlagi točke 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 

ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) in na podlagi 
17. in 64. člena zakona o' okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Tolmin na ločenih sejah obeh zborov dne 26. ••. 
1953 in 12. II. 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin v prvem tromesečju leta 1954 

1 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Tol- 

min družbenega plana in proračuna za leto 1954, se 
bodo finansirali proračunski izdatki okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin po dvanajstinah proračuna za 
leto 1933, vendar najdalje do 31. marca 1954. 

II 
Izdatki okrajnega proračuna so bodo začasno 

finansirali s temile viri dohodkov; 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine samostojnih po- 

klicev in premoženja, 
4. z delom dohodkov od državnih taks, 
5. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

fiaansirajo iz okrajnega proračuna. 

III 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tro1 

mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1954. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
Št 1-683/1-1954 
Tolmin, dne 12. februarja 1934. 

Podpredsednik OLO s 
Franc Skok 1. r. 

125. 
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 spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni 
list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljudski odbor 
Tolmin na ločenih sejah obeh zborov dne 12. febru- 
arja 1954 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Tolmin 

1. člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 

Tolmin znaša: 
1. za uslužbence od V.   plačilnega   razreda 

navzgor 800 din 
2. za uslužbence od IX.   do   VL  plačilnega 

razreda in za visoko kvalificirane delavce    700 din 
3. za druge uslužbence in delavce 600 din 

2. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 
Tolmin z dne 1. septembra 1953, štev. 1-94/6-53 (Uradni 
list LRS, št. 38-463/53). 

3. člen 
Ta odlok velja od   dneva   objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-483/2-54 
Tolmin, dne 12. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

126. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlagi 6. člena uredbe o pravici ljudskih odboiov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ, št. 19-118/53) ter 3. člena uredbe o pro 
metnem darku (Uradni list FLRJ, št. 55/53} tale 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi mestniu 
taks fn prometnega davka LO mestne občine Jesenice 

1. člen 
Predpisi  1., 2., 3. in 4. člena odloka o vpeljavi 

mestnih taks in prometnega davka ljudskega odbor* 
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mestne občine Jesenice, št. I/l-pov. 84/2-1953, z dne 
25. IX. 1953, ostanejo neizpremenjeni v veljavi. 

2. člen 
Pxedpis 5. ökna odloka o vpeljavi mestnih taks 

in prometnega davka ljudskega odbora mestne ob- 
••• Jesenice, štev. I/l-pov. 84/2-53 z dne 25. XI. 1953, 
se. spremeni ter se glasi: 

Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 
68-485/45) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
• dopolnitvami se {jrimerno uporabljajo tudi glede 
taks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače odločeno. 

3. člen 
Predpisi 6. člena odloka o vpeljavi mestnih taks 

in prometnega davka ljudskega odbora mestne ob- 
čine Jesenice,.št. 1/1'pov.84/2-1953 z dne 25. IX. 1953, 
ostanejo neizpremenjeni v veljavi. 

4. člen 
Spremeni se v celoti predpis tarifne postavke 

štev. 12—psi v mestih v delu A-tarife odloka ljud- 
skega odbora mestne občine Jesenice o vpeljavi mest- 
nih taks in prometnega davka in se glasi: 

Tar. št. 12—Psi v mestih din 
1. Za pse čuvaje letno 100 
2. za lovske pse, katerih lastniki so lovci 500 
3. za luksuzne pse letno 1.500 
Pripomba: 
1- Taksni zavezanec je lastnik psa. 
2. Taksa po tej tar. štev. mora biti plačana naj- 

kasneje do 31. marca za tekoče leto. 
3- Takse po tej tar. štev. so oproščeni uradni psi 

varnostnih organov, ljudske milice in psi gor- 
ske reševalne službe. 

"4. Za pse čuvaje še štejejo psi izven mesta, v 
mestu pri osamljenih hišah ter pri skladiščih, 
kjer ni nočnih čuvajev. Ti psi morajo biti 
stalno na verigi. 

/ 5. člen 
Predpisi  dela C tarife—prometni davek, odloka 

ljudskega odbora mestne občine Jesenice o vpeljavi 
ustnih taks in prometnega davka se v celoti spre- 
menijo in se sedaj glasijo: 

Tar. št. Is 
(tar. štev. 7 tarife B prometnega davka) Od po- 

tenje alkohola: 
*• Od prometa z alkoholnimi pijačami - 5% 
Pripomba: 
1. Prometni davek po tej tar. štev. se po- 

bira v gostinskih podjetjih in obratih ter 
Pri drugih, ki opravljajo gostinske sto- 
ritve. Po tarifi prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55/53), razen pri trgovskih 
Podjetjih na drobno. 

"• Davčna osnova je prodajna cena. ' 
*• Davčni zavezanec je gostinsko podjetje, 

obrat, ali storilec gostinske storitve. 
Tar. št. 2: 
(tar. štev. 1 tarife B prometnega davka) 
yd vstopnic za kinematografske predstave 
in druge prireditve: 
1. od  vstopnic  za   kinematografske   pred- 

.    ' Mave se plača: 
, .   . a) do 1,000.000 din letnega prometa 5% 

- D) nad 1,000.000 din letnega prometa 10% 
2. od vstopnic za cirkuške predstave, arti- 

stične nastope, revije (modne, glasbeae 

in podobno)  in od prometa pri potujo- 
čih vrtiljakih 5% 

Pripomba: 
1. Prometni davek se ne plača po tej ta- 

rifai štev. od vstopnic za fizkulturne in 
kultumo-umetniške prireditve. 

2. Davčni zavezanec je prireditelj. 
Tar. št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 

od izračunanega davka po stopnjah tar. štev. 
1 Q tarife prometnega davka 10% 

Tar. št. 4: 
Od reklam v kinematografih: 
1. od reklame v kinematografih, ki se pred- 

vajajo zaradi materialne koristi 5% 
Pripomba: 
1. Davčna osnova je cena za objavo. 
2. Davek se odvaja do 5. v mesecu za pre- 

tekli mesec. 
6. člen' 

Ta odlok  velja od   dneva  objave  v   >Uradnem 
listu LRSc 

St. 1/1-362/1 
.   Jesenice, dne 4. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

12?. 
Na podlagi 20. • 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
je ljudski odbor mestne občine Ljutomer na seji 
dne 23. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enota 

št. 88, ki obsega Stročjo vas, ker je prenehal mandat 
' Konca Cirilu, odborniku   ljudskega odbora   mestne 
občine Ljutomer, ki je bil izvoljen v tej "volilni enoti. 

2 
Volitve bodo v nedeljo dne 28. marca 1954. 

3 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 8S. 
St.'190/1-54 
Ljutomer, dne 24. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ferdo Pihlar 1. r. 

128. , 
Na podlagi 2. točke 78. člene zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, it 
19/52) in dela G-tarife, občinski prometni davek — 
sestavni del uredbe o prometnem davku (Uradni Ust 
FLRJ, št. 55/53) je ljudski odbor mestne občine v 
Trbovljah na XVI. seji dne 29. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davkn 

I. del: SČLOaNE DOLOČBE 

1. člen , 
Poleg prometnega davka, ki .se plačuje po veljav- 

nih •••••••, se pobira v mestni občim "Trbovlje še 
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občinski prometni davek, ki je predpisan s tarifo v 
II. delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobere po do- 

ločbah tega odloka, je dohodek mestne občine Tr- 
bovlje in se sme uporabiti samo za komunalno 
gradbo (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, 
za zidanje zdravstvenih, prosvetaih in drugih zavo- 
dov in komunalnih objektov), za graditev cest, mo- 
stov in. podobno. 

Dohodki se stekajo v sklad za komunalno gradbo. 
Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov; sprejme 
ga svet za gospodarstvo ljudskega odbora .mestne ob- 
čine Trbovlje. S sredstvi sklada razpolaga ta svet v 
mejah predračuna. 

Odredbodajalec za izvršitev predračuna je na- 
čelnik tajništva sveta za gospodarstvo in komunalne 
zadeve. 

3. člen 
Občinski prometni davek se plačuje na poeebea 

račun pri Narodni banki. 

4. člen 
' Določbe uredbe o prometnem davku (Uradni list 

FLRJ, št. 55/53) in navodila za izvajanje uredbe o 
prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 2/54) z vsemi 
dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi glede 
občinskega prometnega davka, predpisanega • tem 
odlokom, kolikor ni v +em odloku drugače določeno. 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine. Za izvršenje tega odloka skrbi tajništvo sveta, 
za gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine v Trbovljah. 

6. člen 
Kò se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati 

III. del odloka (prometni davek) ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje, št. 182/13-53 z dne 18. IX. 1953 
(Uradni list LRS, št. 39/53), razen tarifnih Številk 
4, 5 in 6, ki se dodajo II. 'delu (takse) omeihjenega 

, odloka kot tarifne številke 15, 16 in 17. 
• 7. ••• 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

II. del: TARIFA: 
Tar. št. i: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih 

podjetjih in obratih od prodajne cene' 5% 
Tar. št. 2: • -, 
Od prodanih vstopnic za kinematografske 

predstave, cirkuške predstave, modne revije, 
artistične nastope ter podobne druge prireditve, 
razen kulrumo-umetniških in športnih prire- 
ditev ' •>% 

Tar. št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnim od 

davka po tar. štev. 1 — dela T. tarife davka 
od prometa * •      10% 

Št. 318/6-54 
Trbovlje, dne 29. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
, -   Alojz Dular 1. r. • 

129. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah La odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št.' 31-102/53) 
je občanski ljudski odbor Mlinše na 16. redni seji dne 
30. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev. 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitVe v IV. volilni 

enoti v občinski ljudski odbor Mlinše. 

2. člem 
Ker se je odbornik občinskega ljudskega odbora 

Mlinše za IV. volilno enoto, ki .obsega celotni naselji 
Medi jo in'Borje, Joger Anton zaradi premestitve na 
novo službeno mesto v Domžale odpovedal mandatu, 
mu je mandat po sklepu občinskega ljudskega od- 
bora Mlinše prenehal. 

3. člen 
Nadomestne volitve za IV. volilno enoto bodo v 

nedeljo dne 21. marca 1954. 

4. člen 
Ta odlok sé objavi v >Uradnem listu LRS« in v 

naseljih Medija in Borje. 
Št 64/1-54 
Mlinše, dne 2; februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Prašnikar 1. r. 

130. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Slivnica na seji 
dne 10. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

• Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
.št. 1 za vas Kalobje, ker je prenehal mandat Erjavcu 
Dragu, dalje v isti volilni enoti za vasi Osredek in 
Jazbin vrh, ker je prenehal mandat Susterju Jožetu, 
in v 3. volilni enoti za vasi Trno in Trška gorca, ker 
je prenehal mandat Brglezu Jakobu, ki So bili izvo- 
ljeni v teh volilnih enotah. 

Volitve-bodo v nedeljo dne 4. aprila 1954. 

• 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 
oglasni deski občinskega ljudskega odbora. 

St. 49-3/54 
Slivnica, dne 10. februarja 1954. 

Predsednik Obč. LO; 
Stanko Lesjak 1. r. v 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 16 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uio XI V LJUBLJANI, dne 11. marca 1954 Številka 9 

23. Uredba   o  ustanovitvi,   organizaciji   in   delu   Uprave  za 
vodno gospodarstvo LRS. 

21. Uredba o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo LRS. 
25. Uredba o ustanovitvi Upravo za investicije LRS. 

Odloki ljudskih odborov: 

131. Odlok  o  posesti   psov   na   območju  mestnega  ljudskega 
odbora Ljubljana. 

132. Odlok   o   finansiranju   proračunskih   Izdatkov   mestnega 
ljudskega odbora Celje v I. četrtletju 1954. 

133. Odlok o uporabi začasnih planskih instrumentov za leto 
1851 na območju mestne občine Celje. 

131. Odlok o spremembah odloka o družbenem planu okraja 
Postojna za leto 1953. 

135. Odlok o spremembi  odloka  o družbenem  planu okraja 
Ptuj za leto 1953. 

136. Odlok   o   začasnem    finansiranju   proračunskih   potreb 
okraja Ptuj za I. četrtletja 1954. 

VSEBINA 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

112. 

113. 

144. 

Odlok o določitvi gospodarskih organizacij, ki vodijo 
svoje knjigovodstvo po skrajšanem kontnem planu ozi- 
roma po načelih enostavnega knjigovodstva v območju 
okraja Ptuj. 

Odlok o varstvu vodnih zgradb in naprav in čiščenju 
vodotokov v okraju Ptuj. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
okraja Šoštanj. 

Odlok o razdelitvi dohodkov za začasno finansiranje pro- 
računa mestne občine Kamnik. 
Odlok o spremembah odloka o vpeljavi taks In promet- 
nega davka v mestni občini Kamnik. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 18. volilni enoti 
mestne občine Metlika. 
Odlok o začasnem finansiranju proračunskih potreb mest- 
ne občine Nova Gorica v I. tromesečju 1954. 
Odlok o  razpisu  nadomestnih  volitev  v 2.  volilni enoti 
občine Skocjan. 

23. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona 
0 temeljili družbene in politične ureditve in o orga- 
nu oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o ustanovitvi, organizaciji in delu Uprave za vodno 

gospodarstvo LRS 

kot 

1. člen 

Ustanovi se Uprava za vodno gospodarstvo LRS 
samostojen republiški upravni organ za zadeve 

s področja vodnega gospodarstva iz republiške pri- 
stojnosti. 

2. člen 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS opravlja tele 
naloge; 

1. usmerja vodnogospodarsko službo v Ljudski 
rePubli;ki Sloveniji glede statistike voda, varstva voda, 
urejanja, uporabe in izrabe voda in glede boja proti 
nev«rnostim od vode ter nadzoruje to službo; 
lak?' .°PravUa splošno tebnično nadzorstvo nad vodo- 

kl. jezeri in drugimi stoječimi in podzemnimi vo- 
ami in liidrotermičnimi objekti na njih; 

3. zbira  potrebne  tehnične  in   gospodarske  ele- 
i ^Di*e 'n 0PravlJa študijska in raziskovalna dela za 

delovanje vodnogospodarskih programov in vodno- 
gospodarskih osnov ter organizira izdelavo ali sama 
'«deluje te elaborate; 

4. sodeluje   s   pristojnimi    zveznimi   organi   pri 
vrsevanju zvezne in mednarodne službe na vodah; 

"• izdaja vodnogospodarska soglasja o tem, da 
^arneravane vodne zgradbe in druge zgradbe, ki 
vn 1 • °'Ì P°se&aJ° v vodni režim ali na katere utegne 
da °i!-r(i^'m TPl'vati. n's° v nasprotju z vodnogospo- 

rskimi osnovami oziroma vodnogospodarskimi pro- 
brami; . , 

6. izdaja vodnopravna dovoljenja in druge vodno- 
pravne odločbe za hidrotelmične objekte'na vodah iz 
3. člena te uredbe, sodeluje pri izdaji gradbenih in 
uporabnih dovoljenj za zgradbe, ki posegajo v vodni 
režim; 

7. sodeluje pri reviziji projektov, tehničnih pre- 
gledih, prevzemanju in izdajanju uporabnih dovoljenj 
za hitrotehnične objekte; 

8. urejuje in vodi vodno knjigo, tehnični arhiv 
vodnih ureditev in register vodnih skupnosti; 

9. daje ljudskim odborom strokovno pomoč • 
vodnogospodarskih zadevah; 

10. upravlja  republiški sklad za urejanje voda; 
11. uprav]ja vodna zemljišča, ki so splošno ljud- 

sko premoženje v upravi republiških vodnogospo- 
darskih organov; 

12. podpira strokovno vzgojo in izpopolnjevanje 
hidroteuničnih kadrov; 

13. opravlja druge naloge, ki so ji naložene * 
posebnimi predpisi. 

3. člen 
Uprava za vodno gospodarstvo LRS neposredno 

nadzira, vzdržuje in upravlja tele vodotoke v Slove- 
niji: Muro, Dravo, Savinjo, Savo, Sočo, Sotlo, Krko, 
Ljubljanico, Kolpo, Roko in vse kraške ponorne Vode. 

4. člen 
Za neposredno nadzorstvo in vzdrževanje vodo- 

tokov iz 3. člena ter za dajanje strokovne in tehnične 
pomoči ljudskim odborom lahko ustanovi Uprava za 
vodno gospodarstvo LRS po poprejšnji pritrditvi Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije za posamezna območja teh vodotokov vodno- 
gospodarske sekcije. 

5. člen 
Delo Uprave za vodno gospodarstvo vodi direktor. 
Direktorja  imenuje  Izvršni  svet Ljudske  skup- 

ščine Ljudske republike Slovenije. 
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6. člen 
Pri Upravi za vodno gospodarstvo LRS obstoji 

strokovni svet kot direktorjevo posvetovalno telo. 
Strokovni svet sestavljajo priznani strokovnjaki 

iz vodnega gospodarstva in drugih gospodarskih pa- 
nog, ki so zainteresirane na vodnogospodarskih vpra- 
šanjih. 

Strokovni svet daje napotke in strokovna mnenja 
za študijska in raziskovalna dela, proučuje študijske 
.in projektne elaborate, daje. predloge za njih potr- 
ditev ali izpopolnitev, zlasti v zvezi z revizijo poseb- 
nih projektov za vodnogospodarske zgradbe, in daje 
strokovna mnenja o vseh drugih vprašanjih, ki so 
v zvezi z delom Uprave za vodno gospodarstvo LRS. 

Predsednik strokovnega sveta je direktor uprave, 
člane strokovnega sveta pa imenuje republiški izvršni 
svet. 

7. člen 
Uprava za vodno gospodarstvo se vzdržuje iz 

sredstev republiškega sklada za urejanje voda. Njen 
predračun je sestavni del predračuna dohodkov in 
izdatkov republiškega sklada za urejanje voda. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna do- 
hodkov in izdatkov uprave in republiškega sklada za 
urejanje voda je direktor. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-ll/54 
Liubliana, dne 1. marca 1954. 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

24. 

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 skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo LRS 

1. člen 
Ustanovi se Uprava za gozdarstvo LRS kot samo- 

stojen republiški upravni organ za zadeve gozdarstva 
iz republiške pristojnosti. 

2. člen 
Uprava za gozdarstvo LRS ima vrhovno nadzor- 

stvo nad vso gozdarsko službo v Ljudski republiki 
Sloveniji. 

Uprava za gozdarstvo LRS ima zlasti tele naloge: 
1. upravlja republiški sklad za obnovo, gojitev 

in varstvo gozdov; 
2. opravlja investitorske naloge glede investicij- 

skih, objektov, ki se finansirajo iz republiškega gozd- 
nega sklada; 

3. pripravlja osnutke republiških predpisov s 
področja gozdarstva in hudourništva; 

4. izdaja tehnične predpise in navodila za uprav- 
ljanje gozdarske službe; 

5..daje strokovna mnenja o zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

6. opravlja vse upravne zadeve s področja go- 
zdarstva, ki spadajo po sedaj veljavnih predpisih v 
republiško pristojnost; 

7. odloča o pritožbah zoper upravne odločbe 
okrajnih in mestnih ljudskih odborov oziroma nji- 
hovih uprav za gozdarstvo; 

8. potrjuje gozdnogospodarske elaborate; 
9. daje pritrditev k predlogom za izločanje zem- 

ljišč za pogozdovanje in  za melioracijo krasa; , 
10. odreja ukrepe za gospodarjenje z gozdovi in 

gozdnimi zemljišči v hudourniških območjih v skladu 
z veljavnimi predpisi; 

11. sodeluje pri reviziji načrtov za hudourniška 
urejevalna dela; 

12. nadzira vodstvo gozdnih katastrov; 
13. podpira vzgojo in izpopolnjevanje strokovnih 

gozdarskih kadrov; 
14. opravlja druge naloge, ki so ji naložene s po- 

sebnimi predpisi. 
3. člen 

Upravo za gozdarstvo LRS vodi direktor. Direk- 
torja imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

4. člen 
Uprava za gozdarstvo LRS se vzdržuje v breme 

republiškega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje Uprave za gozdarstvo 

LRS se zagotovijo s predračunom upravo, ki je se- 
stavni del predračuna republiškega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je di- 
rektor uprave. 

5. člen 
Pri Upravi za gozdarstvo LRS je strokovni svet 

za gozdarstvo kot posvetovalni organ uprave. Direk- 
tor uprave je po svojem položaju predsednik strokov- 
nega sveta. Clane strokovnega sveta imenuje Izvršni 
svet izmed gozdarskih strokovnjakov in tudi izmed 
strokovnjakov s področja drugih gospodarskih panog. 
ki so zainteresirane na napredku gozdarstva. . 

6. člen 
Ta  uredba  začne  veljati   osmi  dan  po  objavi v 

»Uradnem listu LRS«. 
St. U-12/54 
Ljubljana, dne 1. marca 1954. 

Predsednik: 
Boris  Kraigher  !•'• 

25. 
Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona 

o temeljih družbene in politične ureditve in o organin 
oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet  Ljudske  skupščine  Ljudske  republike  SloveniJe 

UREDBO 
o Upravi za investicije LRS 

1. člen 
Ustanovi se Uprava za investicije LRS za opr&v" 

ljanje določenih nalog s področja investicijske graditve- 
Delo uprave nadzoruje Izvršni svet. 

2. člen 
Uprava za investicije LRS ima tele naloge: 
1. Nadzoruje namensko  in  smotrno uporabljal 

investicijskih sredstev za  vse tiste  investicije, ki s 

finansirajo iz republiških sredstev; 
2. nadzoruje, ali se investicijska posojila, za Ka- 

tera je Ljudska  republika  Slovenija  prevzela  P°r°. 
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štvo, uporabljajo za tiste namene, za katere je bilo 
najeto posojilo; 

3. opravlja naloge investitorja za tiste investicije 
iz republiških sredstev, za katere jo pooblasti Izvršni 
svet. 

3. člen 
Delo uprave za investicije LRS vodi direktor. Di- 

rektorja imenuje Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 

4. člen 
Uprava za investicije LRS sklepa pogodbe o izvr- 

ševanju svojih investitorskih nalog po 3. točki 2. člena 
te  uredbe.   Pogodbe   podpisuje   direktor   uprave. 

5. člen 
Direktor je odredbodajalec za uporabo investicij- 

skih sredstev, ki so dana na razpolago za izvrševanje 
posameznih nalog iz 3. točke 2. člena te uredbe. 

6. člen 
Uprava ima poseben predračun za svoje perso- 

nalne in administrativne izdatke v okviru republiškega 
proračuna LRS. 

Direktor je odredbodajalec za izvrševanje pred- 
računa. 

7. člen 
Notranjo organizacijo uprave in njeno delo pred- 

piše Izvršni svet Ljudske skupščine LRS na predlog 
direktorja. 

8. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. U-13/54 ' 
Ljubljana, dne 1. marca 1934. 

Predsednik: 
Boris  Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
131. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, i. točke 70. čle- 
na in 118. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, 19-90/52), v zvezi s 
Predpisi 2., 3. in 31. člena uredbe o zatiranju in pre- 
prečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, 
*t. 48-378/48) izdaja mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane po sklepu XI. seje mestnega zbora 
z dne 4. marca 1954 

ODLOK 
o posesti psov 

1. člen 
Na območju glavnega mesta Ljubljane sme imeti 

P*a fizična in pravna oseba s pogoji, ki jih določa 
ta odlok. 

2. člen 
Kdor nabavi psa ali čigar pes izpolni 3 mesece 

starosti ali kdor pride s psom na območje glavnega 
mesta Ljubljane na bivanje, daljše od 30 dni, mora 
psa priglasiti v 8 dneh. Psov do 3 mesecev starosti ni 
treba priglašati in zanje plačevati pristojbin. 

Kdor ima priglašenega psa, mora vsako leto do 
31- januarja  obnoviti  prijavo  in   plačati  pristojbino. 

Ako priglašeni pes pobegne, pogine ali je pokon- 
čan, mora njegov imetnik v enem mesecu psa odglasiti. 

_ Ako se komu na ograjen hišni prostor priklati 
tuJ Pes, mora to priglasiti v 24 urah. 

Psi se priglašajo pri tajništvu za gospodarstvo, 
°dseku za kmetijstvo in gozdarstvo MLO Ljubljana; 
tam se tudi plačujejo zanje pristojbine. 

3. člen 
Višina odškodnine za evidenco nad psi in za pasjo 

Söatnko se določi na 30 din letno. 

4. člen 
Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 

• t j-Za vsa^eSa priglašenega psa pasjo znamko in 
Potrdilo o plačani pristojbini, iz katere je razvidno 
šf   •n£0Vo'  ime'  °P'S   'n  Pasma   Psa'  kategorija   psa, •••• pasje znamke in plačana vsota. Znamka za 

registriranega čistopasemskega psa se razlikuje po ob- 
liki od znamk nečistopasemskih psov. 

Pasja znamka velja samo za tisto leto, za katero 
je izdana in samo za določenega psa. Biti mora stalno 
pritrjena na ovratniku psa, da se lahko natanko vidi. 

Ako pes znamko izgubi, mora to imetnik psa pri- 
glasiti v 8 dneh pristojnemu organu, ki izda proti 
plačilu pristojbine novo pasjo znamko. 

5. člen 
Po namenu, za katerega imajo pse, in po službi, 

za katero se uporabljajo, se psi razvrščajo v tri kate- 
gorije: 

a) psi čuvaji, ki varujejo hiše, skladišča, vrtove 
in drugo premoženje, 

b) čistopasemski lovski psi, ki so namenjeni za lov 
ter so za to izvežbani, ter čistopasemski uradni psi 
pri varnostnih organih, lavinski, reševalni psi, psi, ki 
vodijo, slepe, in psi, ki se za to vzrejajo, 

c) luksuzni psi, ne glede na pasmo in rod, razen 
psov pod a) in b). 

Pse razvrsti v te kategorije tajništvo za gospodar- 
stvo, odsek za kmetijstvo in gozdarstvo MLO s sode- 
lovanjem Kinološkega združenja LRS v Ljubljani. 

6. člen 
Pes čuvaj mora biti močno privezan, lahko pa je 

tudi svoboden v zaprtem „ali dobro ograjenem prostoru 
tako, da ne more zapustiti takega prostora. Ako imet- 
nik psa čuvaja izjemoma pelje izven hišnega prostora, 
ga mora imeti na vrvici in razen tega opremljenega z 
nagobčnikom. 

Čistopasemski lovski pes mora biti v času, ko ni 
na lovu, v gospodarjevi hiši oziroma v zaprtem ali 
ograjenem prostoru. Izven stanovanja ali hišnega pro- 
stora sme lovski pes prosto tekati le v spremstvu, 
torej pod nadzorstvom; to velja tudi za luksuznega 
psa. 

7. člen 
Vsak imetnik mora psa vzrejati v redu in čistoči 

in skrbeti za to, da ima pes dovolj hrane in vode. Ako 
pes zboli, mora skrbeti za njegovo zdravljenje. Ce 
imetnik psa zanemarja, se mu sme pes odvzeti, da se 
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pokonča, čeprav so zanj plačane predpisane pristoj- 
bine. 

Ce pes zboli zaradi stekline ali se pojavi sum o 
tej bolezni, mora imetnik psa to čimprej sporočiti taj- 
ništvu za gospodarstvo, odsek za kmetijstvo in go- 
zdarstvo MLO ter takoj do nadaljnjih navodil psa za- 
preti in storiti vse potrebno, da pes ne ogroža ljudi 
in drugih živali. 

Ako tak pes ugrizne človeka, mora imetnik psa 
to takoj priglasiti antirabični postaji Centralnega hi- 
gienskega  zavoda  oziroma sanitarni  inšpekciji MLO. 

Prijavo mora podati tudi zdravnik ali druga oseba 
zdravstvene stroke, h kateri se zateče ugriznjeni ali 
kdo drug zanj po prvo pomoč. 

8. člen 

Prepovedano je voditi pse: 
a) v javne lokale, na otroška igrišča in javna ko- 

pališča; po parkih in na pokopališčih se smejo voditi 
psi samo na vrvici; 

b) puščati ose ponoči izven ograjenega hišnega 
prostora; 

c) voditi psice, ko se parijo, na javne prostore. 

9. člen 

Popadljivi psi morajo biti podnevi in ponoči do- 
bro priklenjeni. Pred vstopom do psa mora biti vidno 
izobešen napis: »popadljiv ali hud pes«. Ce je tak pes 
nevaren za okolico, ga sme pristojni organ zaseči in 
pokončati. 

10. člen 

Ni dovoljeno imeti psov, ki tulijo ali stalno zavi- 
jajo ter tako motijo nočni mir. Pristojni organ lahko 
odredi, da se tak pes odstrani ali pokonča. 

11. člen 

Da se prepreči steklina, se smejo odvzeti in po- 
končati: 

a) vsi psi, ki se potepajo ali ki se z njimi ne 
ravna po predpisih tega odloka; 

b) vsi psi, ki ne nosijo pasje znamke. 
Odvzeti psi se lahko vrnejo lastnikom šele potem, 

ko ti dokažejo, da so psi cepljeni, priglašeni in je zanje 
tudi plačana predpisana pristojbina. Cistopasemski 
psi se ne pokončajo, če se slučajno potepajo ob par- 
jenju psic, če se izgubijo na lovu in se sami vračajo 
na dom. 

12. člen 

Kdor ravna v nasprotju s predpisi 2., 4., 6., 7., 8., 
9. in 10. člena tega odloka, se kaznuje z denarno 
kaznijo do 5.000 din. 

13. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

Tajn. št. 235/1-54 
Ljubljana, dne 6. marca 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic L r. 

132. 

Na podlagi točke 1—2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v I. tromesečju 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) in 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) je mestni ljudski odbor Celje na skupni 
seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 25. fe- 
bruarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov mestnega 

ljudskega odbora v I. tromesečju 1954 

1. člen 

Doklenine bo sprejel mestni ljudski odbor Celje 
družbenega plana in proračuna za leto 1954, se bodo 
finansirali proračunski izdatki po dvanajstinah pred- 
loga mestnega proračuna, vendar najdalje do 31, 
marca 1954. 

2. člen 
Izdatki mestnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali s temi viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z delom državnih taks, 
5. z dohodki mestnih taks in mestnega prometnega 

davka, 
6. z dohodki uradov in ustanov, 
7. z drugimi dohodki. 

3. člen 

Dohodki in izdatki po tem odloku v I. tromesečju 
so sestavni del proračuna za celo leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok velja 8 dni potem, ko ga sprejme mestni 

ljudski odbor, uporablja se od 1. I. 1954, objavi pa se 
v Biltenu, glasilu MLO Celje, in v »Uradnem list« 
LRS«. 

St.  1795/1-54 
Celje, dne 25. februarja 1954. 

Predsednik   MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

133. 

Na podlagi točke II/4 odloka Zvezne ljudske 
skupščine o začasnih gospodarskih ukrepih do spre- 
jetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ« 
št. 52-430/53), 8. člena uredbe o delitvi dobička in ° 
davku od dobička gospodarskih organizacij (Uradni 
list FLRJ, št. 51-423/53) in 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin je mestni ljudski odbor 
Celje na skupnem zasedanju mestnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 25. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi začasnih planskih instrumentov za leto 19'* 

na območju MLO Celje 

1. člen 
Dobiček, ki ostane po odbitku zveznega in repu- 

bliškega davka se deli med MLO in gospodarske orgo' 
nizacije   tako,   da   dobi  mestni   ljudski   odbor   66 /"• 
gospodarske organizacije pa 34 %. Svet za gospodar 
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Izšla je zbirka:    , 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Mamcu 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. 

Razglasi in objave 
St. IV-53/1-54 461 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, št. IV. 53/1- 
54 z dne 18. I. 1954 je bila po 21. 
členu zakona o osebnih imenih do- 
voljena sprememba imena Ličen 
Tilki, roj. 7. IX. 1949 v Braniku, Vas 
123 v ime »J a s n ac 

Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okraji.lb   oziroma   mcstDih 

ljudskih   odborov   razglašajo: 
416. 

Besedilo: »Interprom«, podjetje 
za zastopanje tujih firm. 
.Poslovni predmet: Zastopanje tu- 
•• firm. 
. Ustanovitelj: MLO Celje, odločba 
st. 9870/853 z dne 21. I. 1954. 

Za podjetje podpisuje: 
Mermolja Kazimir, pripravljalni 

direktor. ». 
Podjetje se mora konstituirati v 

dveh mesecih. 
MLO Celje.  17. februarja  1954. 

..„ Št. IM276/1-54 523 
417. 

Besedilo: »Kino podjetje«, Semič, 
SKrajšano »Kino Semič«. 

t «slovni    predmet:    Predvajanje 

Ustanovitelj in gospodarski uprav- 
Ï" organ: Obč. LO Semič, odločba 
st. 5-59/1-54. z dne 26. I.  1954. 

£a Podjetje podpisujeta: 
••

••••• Jože,  upravnik in  knjigo- 
1•• -?i_Magister Franc, v obsegu za- 
bitih določb in pravil podjetja. 
OLO Črnomelj, 8. februarja 1954. 

Št. V-263/2-1954 481 

418. 
Besedilo: Mestni modni salon, 

Vrhnika (Stara cesta 2). 
Poslovni predmet: Vsa dela mo- 

škega in ženskega krojaštva. 
Ustanovitelj podjetja: LO MO 

Vrhnika, odločba št. 2170/1-1953 z 
dne 17. X. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Apih Karel, upravnik, samostoj- 

no, in Vošnik Franc, knjigovodja, 
sopodpisuje spise finančnega po- 
mena. Za zneske nad 100.000 sopod- 
pisuje še predsednik LO MO 'Vrh- 
nika. 

OLO Ljubljana ok., 9. nov. 1953. 
•-2-št. 24/704-1953 9309 

419. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »2c- 

leznina«, Prevalje. 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

dajo železnine, kovinskih izdelkov, 
tehničnega blaga, elektromaiteriala, 
stekla, gradbenega materiala, nafti- 
nih derivatov in mazivnega olja. 

Ustanovitelj: Obč. LO Prevalje, 
odločba št. 1940/1-53 z dne 28. XII. 
1953. 

Upravnik podjetja je Čuk Franc, 
ki podpisuje vse listine samostojno, 
finančne pa skupaj z Meisterl Anico 
in Kristanom Rajkom. 
OLO Slov. Gradec, 11. febr. 1954. 

St. 166/2-54 556 

420. 
Besedilo: Termoelektrarna Šo- 

štanj v gradnji, skrajšano Elektrar- 
na, Šoštanj. 

Gospodarska delavnost: Dovršiti 
graditev termične elektrarne v Šo- 
štanju do popolnega usposobljenja 
za obratovanje in za to obratova- 
nje zagotoviti potrebno strokovno 
osebje. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni svet 
LRS. odločba št. 49/3-54 z dne 25. I. 
1954. 

Organ, ki bo nadzoroval priprave 
za začetek dela podjetja: Državni 
sekretariat za gospodarstvo LRS. 

Podjetje se mora konstituirati v 
treh letih od dneva utemeljitve od- 
ločbe Izvršnega sveta ljudske skup- 
ščine LRS, št. 49/1-54 z dne 25. I. 
1954. 

Direktor: Ing. Mislej Ciril. . 
OLO Šoštanj,  19. februarja 1954. 

St. 760/1-54 566 

Spremembe 
421. 

Besedilo: Državno obrtno podjetje 
»Remont«:  (Borovnica). 

Izbriše se Vrhovec Marjan in 
vpiše: 

Petrovčič Jakob, upravnik. 
OLO Ljubljana ok., 4. feibr. 1954. 

•-2-št. 1493/1-1954 526 
422. 

Besedilo: KLO podjetje gostilna, 
Stična. 

Besedilo odslej: Gostinstvo, Stična. 
Izbriše se Seme Janez, predsed- 

nik Obč. LO in vpiše: 
Roglič Ida, knjigovodja 

OLO Ljubljana ok., 6. febr. 1954. 
•-2-št. 27/42-1954 535 

423. 
Besedilo: »Zalcs«, zasavska lesna 

industrija, Litija. 
Vpišeta se: Trgovina z domačim 

pohištvom in trgovina z nekovin- 
skim gradbenim materialom s sede- 
žem v Litiji št. 11. 

OLO Ljubljana ok., 10. febr. 1954. 
II-2-št. 24/869-1953 597 

Opozarjamo na  zbirko, ki j< pravkar izšla: 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI ZIVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tej 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, uvrščeno 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. 

Strani 160, cena 220 din. 
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424- Besedilo: Okrajna »opekarna, Čr- 
nuče. 

Besedilo odslej: Opekarna Črnuče 
pri Ljubljani. 

OLO Ljubljana ok., 13. febr. 1954. 
•-2-St. 27/65-1954 687 

425.   » 
Besedilo: »Ekopis«, podjetje za 

ekonomske usluge, Celje. 
Besedilo odslej: »Eximport«, pod- 

jetje za mednarodno trgovsko po- 
sredovanje, Celje. 

Poslovni predmet odslej: Izvoz in 
uvoz blaga vseh industrijskih pro- 
izvodov, m sicer v imenu in na ra- 
čun domačega kupca oz. prodajalca, 
v svojem imenu, toda na račun do- 
mačega kupca oz. prodajalca in pa 
v svojem imenu in na svoj račun. 

MLO Celje, 11. februarja 1954. 
St. II-l 185/1-54 486 

426. 
Besedilo: »Specerija«, trgovsko 

podjetje, Celje. 
Izbrišeta se: Lamut Zvonko, v. d. 

ravnatelja ter Jagodic Tončka, ra- 
čunovodja in vpiše uvedba pri- 
silne oprave; člani komisije so: 

Kralj Drago, predsednik, Uranjek 
Ivan m Lobnikar Albin, člana. 

MLO Celje, 17. februarja 1954. 
St. •-1264/1-54 524 

42?. 
Besedilo: Projektivni biro, Celje. 
Izbriše se ing. Korent Franc, di- 

rektor. 
MLO Celje, 22. februarja 1954. 

St. II-1241/2-54 601 
428. 

Besedilo: Gospodarsko avtopod- 
jetje, Kočevje. 

Besedilo odslej: »Avto«, splošno 
avtoprevozništvo, Kočevje. 

Poslovni    predmet    podjetja    so 
osebni in blagovni prevozi z avto- 
mobili vseh vrst, s prometno mrežo 
na vsem območju FLRJ. 

OLO Kočevje, 20. januarja 1954. 
St. 3031/2-53 163 

429. 
Besedilo: Krajevno kovaško pod- 

jetje, Veliki Kamen. 
Podjetje je v likvidaciji. V likvi- 

dacijski komisiji sta: Vehovar Bran- 
ko in Moškon Jože. 

OLO Krško, 17. februarja 1954. 
St. 2.746/1-1954 537 

430. 
Besedilo: Državna trgovina, Ra- 

denci, i 
Izbrišeta se Kosič Jože in Sečko 

Rudolf, in vpišeta: 
Jurjevič Anton, poslovodja, ki 

podpisuje v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Trdina 
Andrej, knjigovodja, ki sopodpisuje 
listine finančnega pomena po 47. 

»členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 23. januarja 1954. 

St. II-347/2-54 501 
431. 

Besedilo: Gornjeradgonsko ope- 
karniško podjetje, Gornja Radgona. 

Vpišejo se: IIješ Martin, knjigo- 
vodja, ki sopodpisuje listine finanč- 

nega pomena po 47. členu szgdp; 
Kovačič Alojz, tehnični vodja, ki 
podpisuje v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, v odsot- 
nosti direktorja; Vajs Pavla, pom. 
knjigovodje, sopodpisuje pa 47. čle- 
nu szdgp, v odsotnosti knjigovodje. 
OLO Ljutomer, 20. februarja 1954. 

St. II-823/8-54 602 
432. 

Besedilo: Delavnica za železniška 
vozila »Boris Kidrič«, Maribor. 

Izbrišejo se Gmušika Edmund, 
glavni računovodja, Cilenšek Milju- 
tin, namestnik računovodje, ing. 
Peič Vladimir, šef tehnično orga- 
nizacijskega oddelka in vpišejo: 

ing. šavpah Leopold, šef tehnično 
organizacijskega oddelka, ki podpi- 
suje za vse zadeve s posebnim pi- 
smenim pooblastilom; Steinbücher 
Rudolf, ki .podpisuje poleg direk- 
torja vse listine finančnega pome- 
na kot komercialni direktor in Ci- 
lenšek Miljutin, šef računovodstva, 
ki (podpisuje poleg direktorja vse 
listine finančnega pomena. 
MLO Maribor, 3. februarja 1954. 

St. 297/29 616 
433. 

Besedilo: »Elektra«, mestno elek- 
trotehnično podjetje, Maribor. 

Vpiše se obrat podjetja: Proda- 
jalna »Elektron Maribor, Vetrinj- 
ska 14. 

St. 297/6 626 
Besedilo: Gostinsko podjetje »No- 

vi svet«, Maribor. 
Izbriše se Stiibler Slavko in vpiše: 
Brodnik Mina, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru zakon- 
skih določb in pravil podjetja. 

Vpiše se obrat podjetja: Bife v 
Mariborski tekstilni -tovarni. 

St. 297/8 . 627 
Besedilo: Grgurevič Nikola, dr- 

žavni obrtni mojster, čevljarstvo, 
Maribor. 

Sedež podjetja in prodajalne od- 
slej: Maribor, Trg svobode 6. 
MLO Maribor, 27. januarja 1934. 

Si. 297/12-1954 629 
434. 

Besedilo: Mestno trgovsko pod- 
jetje »Papir«, Maribor. 

Besedilo odslej:   Trgovsko   pod- 
jetje »Papir«, Maribor. 
MLO Maribor, 30. januarja  1954. 

St. 297/23 621 
435. 

Besedilo: Trgovsko podjetje s 
tekstilom in galanterijo »Dom«, Ma- 
ribor. 

Izbrišejo se prodajalne: Maribor, 
Moskovska 6, Maribor, objekt To- 
varne avtomobilov, in prodajalna 7, 
Maribor, Limbuška cesta. 

MLO Maribor, 10. februarja 1954. 
St. 297/39 635 

436. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ju- 

goalko« Maribor, Partizanska 39. 
Vpišeta se obrata: Točilnica in 

okrepčevalnica »Jueoalko* Maribor. 

Partizanska 39, in Gostilna Maribor, 
Gregorčičeva 29. 
MLO Maribor, 19. februarja 1954. 

St. 297/36 632 
437. 

Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 
lavska pekarna«, Maribor. 

Izbrišejo se pekama Maribor, Ro- 
tovski trg 2, prodajalna, Maribor, 
Obrežna i in prodajalna, Maribor, 
Dvorakova 10. 

Vpišejo se: pekarna za uslužnost- 
no peko, Maribor, Splavar&ki pre- 
hod 5; pekarna in prodajalna Ma- 
ribor, Ptujska cesta 63; prodajalna 
Maribor, Limbuška cesta 72; slašči- 
čarna, obrat in prodajalna Maribor, 
Slovenska 6; prodajalna Maribor, 
Trg revolucije 9; prod jalna in obrat 
Maribor, Ruška cesta 99 in proda- 
jalna Maribor, Ptujska cesta 168. 
MLO Maribor, 20. februarja 1954. 

St. 297/42 636 
438. 

Besedilo: »Pekarna« Slov. Bistrica. 
Izbrišejo se Piirnar Vinko, Platov- 

šek Jože in Lorenci Zala ter vpi- 
šeta: 

Filipič Anton, ki podpisuje ne- 
omejeno, in računovodja Tkavc Ma- 
rija^ ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp. 

OLO Maribor ok., 11. dec. 1953. 
St. •-7696/1-53 9509 

439. 
Besedilo: Tovarna kos in srpov, 

Lovrenc na Pohorju. 
Vpiše se Maurič Feliks, obrato- 

vodja, ki podpisuje v odsotnosti di- 
rektorja. 

St. II-43/1-54 52S 
Besedilo: Krajevno čevljarstvo, 

Rače. 
Izbrišejo so Bezjak Bogomir, Stern 

Franc in Čerič Ivanka, ter vpišeta; 
Skaza Matevž, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v okviru poobla- 
stil in pravil, ter Bauman Stanka« 
knjigovodja, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp. 

St. II-436/1-54 329 
OLO Maribor ok., 22. jan. 1954. 

440. 
Besedilo: Tovarna lesovine in le- 

penke, Ceršak. 
Vpiše se Friš Ivan, sekretar pod- 

jetja. 
St. II-830/1-54 551 

Besedilo: Krajevna mesarija, Lo- 
vrenc na Pohorju. 

Izbrišeta se Javorniik Rudolf l0 

Gucmandl Jože ter vpišeta: 
Sailer Jože, poslovodja, in Erpi* 

Anica, knjigovodja. _1• 
St. II-14/2-54 549 

Besedilo:   Krajevna   gostilna   n° 
Velki. 

Izbriše se zakupna gostilna Ora^ 
Dragica, Sladki vrh, in vpiSe: SlaoK-i 
vrh 3. 

Izbrišejo se Penko Marija, Toffla" 
žič Stanko in Oman Marija.        ^.„ 

St. II-42/1-54 5*z 

OLO Maribor ok., 12. febr. 19?*- 
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441. 
, Besedilo:  Mestno gostinsko  pod- 
jetje »Hotel Metropol«, Novo mesto. 

Izbriše se namestnik podpisoval- 
cev Alojzij Zupančič in vpise pred- 
sednik u. o. Darniš Alojzij. Ostala 
Podpbovalca sta ista, direktor Pin- 
tar Rudi in knjigovodja Pavla Nah- 
tigaL 

St. II-1548/1-54 595 

. Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje »Krka«, Novo mesto. 

Izbrišeta  se stranska obrata:  Pe- 
skolom, Poganci in Mizarska delav- 
nica in poslovalnica, Žužemberk. 
. Besedilo odslej:   Gradbeno   pod- 
jetje »Krka«, Novo mesto. 

Vpišeta se stranska obrata: Ža- 
garska obrt na žagi veneoijanlki v 
Novem mestu, Prešernova 19 in iz- 
delovanje cementnih izdelkov ter 
umetnega kamna. 

St. II-1450/1-54 60? 
Besedilo: »Kino »Krka«, Novo me- 

sto. 
Izbriše se Rozman Alojzij in vpiše 
Urh Riko, knjigovodja. 

St. H-1481/1-54 594 
OLO Novo mesto, 22. febr. 1954. 

442. 
Besedilo: Hotel »Triglav«, Moj- 

strana, 
Izbrišeta se Dolžan Ivan in Poni- 

^ûr Janez ter vpišeta: 
Keršič Karel, direktor, in Vuko- 

Va9 Ančka, računovodja, ki podpi- 
sujeta skupaj po zakonitih določilih 
m pravilih podjetja. 

St. 847/1-54 570 
Besedilo: Hotel »Vitranc«, Pod- 

koren. 
Izbriše se Okorn Anton in vpiše: 
Bernot Friderik, upravnik, ki bo 

Podpisoval neomejeno, skupaj z ra- 
čunovodjem Toni  Evo,  po  zakoni- 
"a  določilih   in  pravilih  podjetja. 

St. 766/3-54 569 
OLO Radovljica, 18. febr. 1954. 

443. 
v Besedilo:   Podjetje   »Kino«,   Se- 
zana. *   J 

-Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
J^° zaključka likvidacijo podpisuje 
iiKvidacijski organ s pristavkom — 
l bkvidaoiji (odločba Obč. LO Se- 
2«ia, št. 355/5 z dne 30. III. 1953). 
°LO Sežana, 15. februarja 1954. 

4U St. II-1053/3-54 507 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
aje, Crna. 

besedilo odslej: Trgovsko podjetje 
>peca«, Crna. 

vpleta se poslovalnici: Trgovina 
»rri žagi« Mežica, in Trgovina »Ru- 
darjevo* Crna, obe z mešanim bla- 
soni. 

Izbriše se Ladinek Gustav in vpise: 
faglie Julka. poslovodja trgovine. 

St. 515/1-54 557 

Çesedilo: Kino Radlje ob Dravi. 
vpiše"Se  Se  Moškon  Rozalija   ter 

Hrženjak Franc, ki bo podpisoval 
v vseh finančnih zadevah skupaj z 
upravnikom. 

St. 270/3-54 559 
Besedilo: Žaga KLO Sv. Primož 

nad Muto. 
Besedilo odslej: Občinska žaga, 

Muta. 
Izbrišeta se Mravljak Anton in 

Ladinek Alojz ter vpišeta: 
Fele Ivan, upravnik, in Verdinek 

Rudolf, predsednik obč. LO Muta, 
ki podpisujeta v vseh zadevah sku- 
paj. 

St. 164/2-54 558 
OLO Slov. Gradec, 29. jan. 1954. 

445. 
Besedilo: Gostilna »Peca«, Crna 
Besedilo odslej: Gostilna »Peca«, 

Crna, v likvidaciji. 
Izbrišejo se Hovnik Stanko, Ladi- 

nek Avgust in Rajter Ivan ter vpiše 
likvidacijska komisija: Veronik 
Mirko, Drofelnik Edi in Brdnik 
Ivanlka. 

St. 570/2-54 560 
Besedilo: Mestna pekarna, Slovenj 

Gradec 
Izbriše se obrat Mestne pekarne 

št. 2, ker postane samostojno pod- 
jetje. 

Izbriše se Kovač Franc in vpiše 
Tasič Alojz, ki podpisuje vse li- 
stine v odsotnosti direktorja. 

St. 139/2-54 562 
OLO Slov. Gradec, 10. febr. 1954. 

446. 
Besedilo: Industrijska .prodajalna 

obutve »Triglav« Tržič, posloval, 
niča Šoštanj. 

Poslovni  predmet odslej:   Trgo- 
vina z obutvijo, "usnjeno galanterijo 
in nogavicami na drobno. 
OLO Šoštanj,  17. februarja 1954. 

St. 1028/2-54 565 
447. 

Besedilo: Klimatsko zdravilišče 
železničarjev, Podbrdo.- 

Izbriše se Makuc Vlado in vpiše: 

Sonc Franc, upravnik, z istimi po- 
oblastili. 

OLO Tolmin, 8. februarja 1954. 
St. II/C-199-20 467 

448. 
Besedilo: Krajevna mesnica KLO 

St. Gotard. 
Besedilo odslej: Mesnica, St. Go- 

tard. 
Ustanovi se  poslovalnica št.  1   v 

Trojanah št. 13. 
Izbriše se Premk Matevž in vpiše: 
Prosenc Rudi, tajnik obč. LO Tro- 

jane, ki bo podpisoval v okviru za- 
konskih pooblastil. 
OLO Trbovlje, 29. januarja 1954. 

St. 6648/2-53 360 

449. 
Okrožna soulšča razglašajo: 

Besedilo:     »Tovarna     konserv«, 
Ljubljana-Vič. 

Izbriše se direktor Miler Rudi in 
vpiše: 

Marjetic Ivan, direktor, Ljublja- 
na, Vič. 

Ljubljana, 18. februarja 1954. 
Rg I 297/6 567 

450. 
Besedilo:     Gostinsko     podjetje 

»Rio«, Ljubljana. 
Izbriše se računovodja dr. Korun 

Saša. 
Ljubljana, 23. februarja 1954. 

Rg I 83/13 611 
4?1. 
> Besedilo: Okrajno remontno pod- 
jetje, Hoče. 

Besedilo odslej: Livarna in tovar- 
na strojev, Hoče pri Mariboru. 

Izbriše se Osim Herman in vpiše: 
Kenič Liza, računovodja, ki pod- 

pisuje po zakonskih pooblastilih od 
1. 1•. 1954 dalje. 

Maribor, dne 2. marca 1954. 
Reg' 88/1 684 

Zavod za statistiko bi evidenco LRS je izdal: 

»KMETIJSTVO  LR   SLOVENIJE   V   LUCI  STATISTIKE« 

Delo obsega 265 strani ter ima 40 tabel in 54 grafikonov, 
obravnava vse važnejše panoge kmetijstva, koukor 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' 
Ijivlmi statističnimi prijemi z agroekonomskega in deloma (udi 
iz agrotehničnega vidika. 

Številne primerjave z državnim povprečjem, z drugimi našimi 
republikami in drugimi državami tei nakazovanje zgodovinskega 
razvoja in tendenc pa omogoča vsestransko orientacijo in presoja- 
lje našega kmetijstva; in zato bo to delo nepogrešljiv priročnik 
vsakomur, ki se peča z vprašanji našega kmetijstva. 

Cena 300 din, naklada je omejena, zato si v lastnem intere- 
su takoj nabavite knjigo pri »Uradnem listu LRSt. Ljubljana 
Erjavčeva 11/a. 



Stran 68 ÜRADiNILIST St. 9. — U- •.•954 

Izbrisi 
' 452. 

Besedilo: Krajevni kino Dol. Lo- 
gatec v likvidaciji.     , 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljubljana ok., i. febr. 1954. 

•-2-št. 27/44-1954 488 
453. 

Besedilo:     Krajevno     čevljarsko 
podjetje, Ribno. 

St. Ml/2 142 
Besedilo: Krajevno kolarsko pod- 

jetje, Ribno. 
St. 1-11/2 143 

Besedilo: Krajevno kovaško pod- 
jetje, Ribno. 

St. 1-11/2 145 
Besedilo: Krajevno podjetje »Je- 

lovica«, Ribno. 
Št. 1-11/2 146 

Besedilo: Krajevno remontno pod- 
jetje, Ribno. 

St. 1-11/2 144 
Besedilo: Krajevno sodarsko pod- 

jetje, Ribno. 
51. 1-11/2 147 

Podjetja se izbrišejo, ker so pre- 
nehala poslovati. 

LO MO Bled, 4. januarja  1954. 
454. 

Besedilo: Združenje državnih go- 
stinskih podjetij okraja Krško. 

Zaradi ukinitve poslovanja. 
OLO Krško, 15. februarja 1954. 

St. 2.656/1 510 
455. 

Besedilo: Krajevna   poljska ope- 
karna, Raka. 

Ker ga. je prevzela Kmetijska za- 
druga, Raka. 

St. 2740/1 541 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje, Raka. 
Ker že dalj časa ne obstoja. 

St. 2741/1 540 
OLO Krško, 16. februarja 1954. 

456. 
Besedilo: »Državno posestvo«, Im- 

poljca. 
Ker ga je prevzelo Zadružno tr- 

fov&ko podjetje »Tosavje«, Videm- 
Irško. 
OLO Krško, 22. februarja 1954. 

St. 17.412/53 644 
457. 

Besedilo: Kleparska in vodoinsta- 
laterska delavnica Gor. Radgona, v 
likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ljutomer, 17. februarja 1954. 

St. 11-851/2-54 579 
458. 

Besedilo:   Krajevno   obrtno   sto- 
ritveno podjetje, Beltinci. 

Zaradi osamosvojitve posameznih 
obrtnih obratov in zaključene likvi- 
dacije. 

OLO Mur. Sobota, 12. febr. 1954. 
St. II/25-2.401/1-54 489 

.459. 
Besedilo:    Krajevna    gostilna, 

Hajdina. 
Ker je likvidacija končana. 
OLO  Ptuj,   11.  februarja   1954. 

St. H/12-955/2-54 495 

460. 
Besedilo:  Gostilna   KLO   Dol iz 

Brnice 228. 
Ker se je že leta 1952 združila z 

Gostinstvom Dol pri Hrastniku. 
OLO Trbovlje, 12. februarja 1954. 

St. 1011/1-54 504 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
461. 

Besedilo: Okrajna trsnica in dre- 
vesnica, Metlika. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
trsnih in drevesnih sadik za izbolj- 
šanje kmetijstva. 

Ustanovitelj ustanove: OLO Črno- 
melj, odločba št. II-4936/1-53 z dne 
12. XII. 1953. 

Za ustanovo podpisujeta: 
Agnič Jože, upravnik in Črnugelj 

Minka, računovodja, v obsegu za- 
konitih določil in pravil ustanove. 
OLO Črnomelj, 11. februarja 1954. 

St. V-4256/5-1954 487 

Zadružni register 

Vpisi 
107. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lanišče (sedež Škofljica). 

Na ustanovnem zboru 27. XII. 1953 
je bila zadruga ustanovljena za ne- 
določen čas. Delež znaša 500 din. 
Člani odgovarjajo za obveznosti za- 
druge z desetkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega deleža. Upravni 
odbor sestavlja 5 do 7 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Javornik Ivan, kmet, Lanišče 30, 

Hočevar Stane, nameščenka, Škof- 
ljica 9, Lešnjak Ivan, kmet, Gum- 
nišče 12, Kastelic Franc, kmet, Kla- 
nec 3, Boh Ivan, kmet, Glinelk 1, 
Kocjan Anton, upokojenec, Reber 2, 
Skubic Jože, kmet, Lanišče 15. 

Ljubljana, 26. januarja 1954. 
Zt 3/54 Zadr VIII 115/1       727 

Spremembe 
103. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenem jamstvom, Ljubljana- 
Vič. 

Na zboru 14. II. 1954 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. členu. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Izbrišejo se Sojer Franc, Knez 
Ivan, Smerkolj Anton, Vrtačnik Jo- 
že, Novak Franc, Tome Franc, Dob- 
nikar Viktor, Cirman Vinko, Ver- 
bič Jože, Pavlic Ferdo, Pance Franc, 
Mrvar  Janez, Vovk Franc in Ro- 

bežnik Milan ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Accetto Ferdo, kmet, Brdnikova 
14, Pance Anton, kmet, Viška cesta 
58, Kristan Francka, delavka, Viška 
cesta 25/a, Leskovec Vinko, delavec, 
Tržaška cesta 161, Ficko Jože, ko- 
lar, Viška cesta 65, Naroglav An- 
ton, traktorist. Viška cesta 40, Vr- 
tačnik Draga, gosp. pom.. Tržaška 
175, vsi v Ljubljani. 

Ljubljana, 18. februarja 1954. 
Zadr VI 93/2 999 

109. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Lancovcm« 
Na rednem občnem zboru 22. III- 

1952 v zvezi odločbe OLO Radovlji- 
va, št. 828/1-54 z dne 2. II. 1954, so 
je ustanovil žagarski obrat: Zadruž- 
na žaga, Lancovo. 

Ljubljana, 23. februarja  1954. 
Zadr VI 144/3 1110 

110. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 

varna Bežigrad«, Ljubîjann. 
Na podlagi sporočila M LO Ljub- 

ljana, opr. št. G 8786/53 z dne 14. XII- 
1933, v zvezi odločbe, opr.št. 610/2-54 
z dne 12. II. 1934 se jn priključil 
bife Šibenik, Ljubljana, Titova ce- 
sta 57, temu podjetju. 

Ljubljana, 25. februarja  1934. 
Rg II 375/2 663 

111. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t 

omejenim jamstvom, Bizovik. 
Izbrišejo se ZrJmšok Jakob, Stc- 

fančič Stane, Lcvcc Janez, Mojškrc 
Janez, Anžič Janez, Anžič Anton. 
Lampič Franc. 

Na zboru dne 21. III. 1953 so se 
spremenila zadružna pravila v 18- 
členu. Upravni odbor sestavlja 5 do 
9 članov. 

Vpišejo se novi člani upravnega 
odbora: 

Brajer Franc, tesar, Bizovik 68, 
Zrimšdk Janez, pleskar, Bizovik 138. 
Jager Jože, livar, Bizovik 69, Kerpan 
Avgust, nameščenec, Bizovik 49. 
Zunko Franc, miličnik, Bizovik •- 

Po sklepu izrednega občnega zbo- 
ra 15. I. 1954 je zadruga prenehala 
poslovati in prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«.. 

Likvidatorji: vsi na novo vpisani 
člani upravnega odbora in Dimnik 
Albin, kmet, Bizovik 30, Loža/ 
Franc, kmet, Bizovik 20, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Zadr VI 41/5, 6 122^ 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

omejenem jamstvom v Stožicah. 
Po sklepu zbora 8. II. 1954 je za- 

druga prenehala poslovati in prešla 
v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Peršin Franc, Je- 
zica 21, Jerneje Lojze, Zupanova 1°» 
Zitko Janez, Savije 22, SkerlöP 
Alojz, Mala vas 5, Cerin Ivan, Sav- 
ije 16, Cunder Franc, Kleče 13, vsi 
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kmetje, ki podpisujejo po dva aku- 
Paj. 

Zadr VI 35/2 1226 
Ljubljana, 27. februarja 1954. 

112. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z 

Omejenim jamstvom, Polhov Gradec. 
<n- .^rednem občnem zboru 25. VI. 
1950 je zadruga prenehala poslova- 
• ^?.Prešla v likvidacijo. Likvidator 
je bil Končan Jakob, kovač, Polhov 
Gradec 96. 

Zaradi končane likvidacije se za- 
druga izbriše. 

Ljubljana,   25.   februarja   1954. 
Zadr VI 166/2 1148 

113. 
Kmetijska zadruga z o. j. Prekopa. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo Vransko. 
Celje, 18. februarja 1954. 

Zadr VII 82/3 998 
114. 

Krojaško-šiviljska zadruga z o. j. 
v Vrtovinu. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Gorica, 22. februarja  1954. 

.t_ Zadr VII/95-9 1063 
115. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
•• Moščanci. 

Izbriše  se  Zelko  Peter  in  vpiše 
üov   pooblaščenec   za podpisovanje 
Banfi Dezider, kmet, Moščanci. 

Maribor, 18. februarja 1954. 
.. Zadr III 21 984 
116. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
!•> Mirna. 
97 jjodlagi sklopa občnega zbora 
~?- 1•. 1953 se izbriše Gašperšič 
• rane ii. vpišejo novi izvoljeni člani 
«Pravnega odbora: 

Breznikar Alfonz, Sv. Helena 2, 
1'nikar Ivan, Sajenice 3 in Sladic 
Leopold, Zagorica 1, kmetje. 

Novo mesto, 26. februarja 1954. 
Zadr II 128/9 1146 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Rdeča zvezda« v Truškah. 

Zadr VII/132-15 1170 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga z o. j. »Prvi partizan« v 
Vatovljah. 

Zadr VII/126-12 1174 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »France Prešeren« v Vrh- 
polju. 

Zadr VII/202-12 1169 
Zadruge se izbrišejo zaradi konč- 

ne likvidacije. 
Gorica, 25.   februarja 1954. 

118. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga »Toneta Kastelica« v Klan- 
cu v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VIII 19/4 831 

119. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga v Tomačevem v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 23. februarja 1954. 

Zadr VII 92/3 1109 

O 712/53-8 1251 
Oklic dedičem 

H?. 
Izbrisi 

Grašič Janez iz Kranja, Huje 12, 
je 12. XI. 1953 umrl. Njegov sin Gra- 
šič Franc, posestnik iz Prebačevega 
se pogreša. Priglasitveni rok: šest 
mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne  19. februarja 1954. 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
»Partizanka« v Črnem kalu. 

Zadr VII/124-8 1178 
Besedilo:   Kmetijska obdelovalna 

zadruga »2. oktober« v Kocjančičih. 
Zadr VII/208-9 1177 

Besedilo:   Kmetijska   delovna za- 
a•ga »Zmaga« v Loki (Sežana). 

Zadr VII/207-7 1173 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga v Nasircu. 
Zadr VII/130-7 1175 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
«adruga »Draga« v Orleku. 

Zadr VII/193-7 • 1172 
,„•   •(••:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Iskra«, Rižana. 

Zadr VIII/3-7 1176 
Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 

zadruga, Tatrc. 
Zadr VII/160-7 1171 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrcdnotnlce izreklo 
II R 472/54-2 1232 

Likozar Slavka, roj. Aleš, gospo- 
dinja z Visokega 16, prosi za amor- 
tizacijo izgubljene življenske zava- 
rovalne police Državnega zavaro- 
valnegn zavoda v Ljubljani št. 
202010, pričotek zavarovanja 1. VIII. 
1947, konec 1. VIII. 1957, zavaroval- 
na vsota 11.200 din, koristniik zava- 
rovanja: Aleš Slavka. Priglasitveni 
rok: dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 1. marca 1954. 

I R 451/54-3 1150 
Sindikalna podružnica Po,šta Ljub- 

ljana I prosi za amortizacijo izgub- 
ljene hranilne knjižice Narodne 
banke FLRJ filiale 606, št. 220016 z 
vlogo 8128 din in geslom »Pomoč«. 
Priglasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 18. februarja 1934. 

I R 951/53-4 1111 
Cebular Antonija, kmetica y Mi- 

slinii 64, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene zavarovalne police št. 
37.466, izdane od Jug. zavar. banke 
»Slavije« na ime Cebular Antonija, 
z vsoto 25.000 din, valorizirano 2000 
din;,in zavarovalne police št. 37.345, 
izdane od Jug. zavar. banke »Sla- 
vije« na ime Cebular Franc, z vsoto 
25.000 din, valorizirano 4100 din. 
Priglasitveni rok: tri mesece od te 
objnve 

Okrajno sodišče v Slov. Gradcu, 
dne 24. februarja 1954 

Dražbo 
IR 761/52-22 1253 

Dne 10. aprila 1954 ob 10. uri bo 
pri tem sodišču, soba št. 6 dražba 
nepremičnin, zemljiška knjiga k. o. 
Oplotnica, vi. št. 342 in 634. Cenilna 
vrednost 188.212, najmanjši ponudek 
125.474, varščina 18.821 din. K nepre- 
mičnini zemljiška knjiga k. o. Oplot- 
nica, vi. št. 342 spadajo še pritikli- 
ne: lesena ve jača za žito, mali enc- 
vprežni voz, lesena stiskalnica, ar- 
nica, sadni mlin, 6 vinskih sodov, 
kad, mlin za grozdje in lakvica; 
nadalje premičnine: 2 omarici za 
shrambo živil in miza, v cenilni 
vrednosti 26.000 din. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne 
bo prodajalo. Pravice, ki bi ne pri- 
puščale dražbe je treba priglasiti 
sodišču najpozneje pri dražbenem 
naroku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavtiti glede 
nepremičnin v škodo zdražitolja, ki 
je ravnal v dobri veri. Sicer se pa 
opozarja na dražbeni oklic na urad- 
ni deski tega sodišča. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrica, 

dne 27. februarja 1954 
IR 207/52-11 1149 

Dne 17. aprila 1954 dopoldne ob 9. 
uri bo pri tem sodišču, v sobi št. 13 
dražba nepremičnin k. o. Jelcševcc, 
vi. št. 278, 777 in 781. 

Conilna vrednost I. skupine je 
50.000, najmanjši ponudek 35.000 
din; cenilna vrednost II. skupine je 
27.000, najmanjši ponudek 20.000 din; 
cenilna vrednost III. skupine je 
107.000, najmanjši ponudek 72.000 
din. Cenilna vrednost pritiklin zna- 
ša 24.000, najmanjši ponudek pa 
16.000 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 uveljavljali glede 
nepremičnine v škodo zdražitolja, ki 
je ravnal v dobri veri. Sicer se pa 
opozarja na dražbeni oklic na urad- 
ni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, 
dne 16. februarja 1954 

J 304/47-8 10418 
Objava 

Po 8. členu uredbe o likvidaciji 
razmerij, nastalih z zaplembo pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 196/ 
49) se uvede likvidacijski postopek 
obveznosti in terjatev zaplenjenega 
premoženja ing. Bcvca Ladislava, 
Ljubljana, Emonska cesta 2, obsto- 
ječega iz nepremičnin, vi. št. 1002 
k. o. Šentjernej, v vrednosti 49.876 
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din. Vsi upniki naj v 60 dneh po ob- 
javi tega oglasa priglasijo sodišču 
svoj terjatve in naj se ravnajo po 
določbah 9. in 10. člena cit. uredbe. 
V 60 dneh po tej objavi mora or- 
gan, ki opravlja zaplenjeno premo- 
ženje, predložiti sodišču popis pre- 
moženja, ki ga upravlja in pa po- 
pis terjatev tega premoženja na- 
sproti drugim osebam, obenem pa 
se izjavili o izterljivosti posamez- 
nih terjatev. 
Okrajno sodišče v Novem mestu, 

dne 24. oktobra 1953. 

St. 93/34 874 
Po sklepu Obč. LO Raka z dne 

2. II. 1954 je prešlo >Krajevao go- 
stinsko podjetje, Rakac v likvida- 
cijo. Priglasitveni rofc: 14 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 94/54 875 

Po sklepu Obč. LO Raka z dne 
2. II. 1954 je prešla »Krajevna polj- 
ska opekarna, Raka« v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 14 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 

Razne objave 

St. 89/54 
VABILO 

na redni letni zbor 

1286 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Izvršilni odbor Odvetniške zbor- 
nice v Ljubljani sklicuje IV. redni 
letni zbor Odvetniške zbornice v 
Ljubljani, ki bo v nedeljo, dne 28. 
marca 1954 ob 9. uri v veliki dvora- 
ni Univerze v Ljubljani, Trg revo- 
lucije 11. 

Dnevni   red: 
I 

1. Začetek zbora z ugotovitvijo 
sklepčnosti. 

2. Volitev predsedstva zbora. 
3. Čitanje in odobritev zapisnika 

o V. rednem letnem zboru. 
4. Poročilo izvršilnega odbora. 
5. Poročilo nadzorstvenega od- 

bora. 
6. Razpravljanje o poročilih pod 

4. in 5. točko, predlog in skle- 
panje o sprejemu teh poročil 
ter o razrešnici za delo izvršil- 
nega in nadzorstvenega odbora. 

7. Sklepanje o volitvah in volitve. 
S. Proračun dohodkov in razhod- 

kov za leto 1954 s predlogi za 
določitev zborničnih prispevkov 
v tem letu. 

II 
Diskusija o aktualnih problemih 

iz odvetništva. 
Ljubljana, dne 5. marca 1954. 

Predsednik: 
Dr. Vladimir Grosman 1. r. 

Tajnik: 
Dr. Ivo Horvat 1. r. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo svoje obveznosti  do 
podjetij   v   likvidacij),   sicer   se   bodo 

• dolgovi sodno Izterjali. 
1261 

Kmetijska   zadruga   z   omejenim 
jamstvom v Stožicah je prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidatorji 
St. 93/54 873 

Po sklepu KLO Raka z dne 25. III. 
1953 je prešla »Krojaška in šiviljska 
delavnica, Raka« v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Batič Frančiška, Gradišče 5, p. 
Ajdovščina, osebno izkaznico, reg. 
št. 35066, ser. št. G-0337020. 1016 

Beve Franc, Koprivnik 30 pri Ko- 
čevju, osebno izkaznico, reg. štev. 
6425 in šofersko knjižico, št. 240. 993 

Bizjak Ivo, Šibeniška 2, Ajdovšči- 
na, osebno izkaznico št. 14512.   1253 

Bofulin Anton, Ljubljana, Vrhov- 
ci, vojaSko knjižico št. Ov-2484/51, 
knjižico ZKS in sindikalno knjižico, 
izdano v Ljubljani. 1238 

Božič Marija, Ljubljana, Galjevi- 
ca 3, osebno izkaznico, reg. štev. 
81279/52, ser. št. F-0103589. 1160 

Brajlih Stane, Stanovsko pri Polj- 
čanah, osebno izkaznico, reg. štev. 
32171, ser. št. 0768021. 1209 

Brezigar Mario iz Gorice Via Buf- 
folini 28, potrdilo, izdano od cari- 
narnice v Gorici — Rožni dolmi dne 
26. IX. 1953, št. 000002/VI za znesek 
2.200 din. 1017 

Ceglar Veronika, Tržič, Ljubelj- 
ska 24, potrdilo o tečaju S-I, izdano 
1. 1953 v Ljubljani. 12S7 

Crnobori Ivan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78313/51, ser. št. 
F-0100623. 1102 

Cemžar Vinko, Kokrca 51, osebno 
izkaznico, reg. štev. 15769, izdano v 
Kranju. 1161 

Čermelj Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 106472/53, ser. 
št. F-0013482. 1239 

Cernivec Anton, Ljubljana, Go- 
sposvetska 13, spomenico 1941, štev. 
11078. 1288 

Čubej Albin, Ajševica 56, Gorica, 
osebno izkaznico, reg. št. 39927, eer. 
št. 0294177. 1277 

Detiček Amalija, Slov. Bistrica 
99, osebno izkaznico, reg. št. 28464, 
ser. št. 080314. 963 

Dokal Antonija, Zalog, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 36711-51, ser. "štev. 
F-005902. 1214 

Donko Marta, Maribor, Praprot- 
nikova 19, osebno izkaznico, reg. št. 
45256, ser. št. 0047442. 1189 

Draskovic Velizar, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 27439, ser. 
št. U-0250397r izd. v Beogradu.   1260 

Drobir Mihael, Maribor, Tczno, 
Naselje »TAM« 3, osebno izikaznico, 
rog. st. 1261, ser. št. 0763315.      1206 

Drofenik Frančiška, Ljubljana, 
osebno izikaznico, reg. št. 62661/51!, 
ser. št. F-0084971. 1265 

Dvoršak Nada, Vrhloga pri Slov.' 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. štev. 
3606. ser. št. 0590116. 1197 

Enei Štefanija, Maribor, Vodni- 
kov trg 3, osebno izkaznico, reg. št. 
5174, ser. št. 0010885. 1205 

Erti Hinko, Skoke pri Slivnici, 
osebno izkaznico, reg. St. 35336, ser. 
št. 0571509. 1201 

Fer Herta, Maribor, Tezno, Jasko- 
va 44, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. štev. 2015, ser. štev. 
0017471, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 1188 

Ferluga Stefan, Maribor, Mejna 
22, osebno izikaznico, reg. št. 12404, 
ser. št. 0012186. 1187 

Fon Marija, Kamno 22, p. Koba- 
rid, osebno izikaznico, reg. št. 13738, 
ser. št. 039Û448. 1168 

Fricelj Franc, Potok 7 p. Nazarje, 
osebno izkaznico, reg. št. 19627, ser. 
št. F-0442938. 886 

Furlanič Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 10938, ser. št. 
F-0494248, izd. v Novem mestu. 1240 

Gerlič Danijela, Maribor, Tezno, 
Naselje »TAM« 3, osebno izkaznico, 
reg. št. 17910, ser. št. 0581188.     1205 

Geršak Anica, Ljubljana, osebno 
izikaznico, reg. št. 10287/51, ser. štev. 
0375597, in knjižico za kolo, štev. 
ogrodja 158. 1266 

Gracej Jože, Sleme 17 pri Križu, 
osebno izkaznico, reg. št. 33387, ser. 
št. 0189273. 1196 

Grum Franc, Babna gorica 13 pri 
Ljubljani, vojaško knjižico za Ko- 
nja »Miško«, izd. v Ljubljani.    1103 

Gselman Neža, Vinarje 9 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
35017, ser. št. 0041953. 1195 

Habjančič Julijana, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 44118, ser. 
št. 0288355, izdano v Ptuju.       1162 

Hafnar Slavko, Sr. Bitnje 50, p.    > 
Zabaica, osebno izkaznico, reg. št. 
13732, ser. št. 0841042. 1280 

Hajdinger Ignac, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9405, izdano v 
Kranju. 1165 

Hlastan Adolf, Reštanj 47, Seno- 
vo, zdaj pri Okrajnem gradbenem 
podjetju, Krško, osebno tzkaznico, 
reg. št. 15899, ser. st  0394209.    1001 

Hozjan Jožef, Renkovci 116. P- 
Turnišče / Prekm., osebno izkazni- 
co, reg. številka 15512, ser. številka 
0239822. 677 

Hozjan Stefan, Gomilica 130, P> 
Turnišče v Prekm., osebno izkaznic 
co, ieg. št. 17976, izdano v Murski 
Soboti. 964 

Hren Marija por. Gomzi, Črnuče 
118, osebno izkaznico, reg. št. 13016. 
ser. št F-0133013. Il« 

Hribar Franc, Maribor, Partizan- 
ska 70, osebno izikaznico, reg. Štev. 
22124, ser. št. 0019542. 1207 
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izšla je knjižica 
NAJEMNINE IN VZDR2EVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 

PIJ - DODATEK 
Avtor Tone Klemenčič je 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 najemnin, 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. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša   uredba   o   upravljanju 
stanovanjskih  poslopij. Cena 140 din. 

Ileršic Franc, Unec pri Rakeku, 
osebno izkaznico, reg. št. 6411, ser. 
st. F-0616721. 1119 

Jagodic Nežka, Maribor, Studenci, 
"idežnilkova 12, osebno izkaznico, 
reg- št. 46149, ser. št. 0048394.     1190 

Jakovič Vukosava, Maribor, Bol- 
fenška 2, osebno izkaznico, reg. št. 
192?1, ser. št. 0044009. 1210 

Jakše Rafael, Ljubljana, Šentvid, 
osebno izkaznico, reg. št. 23762.   1164 

Jalovec Stanko, Globočice 9, p. 
•-rška vas, osebno izkaznico, reg. št. 
28964, ser št. F-0407274. 1157 

Jančar Maks, Ljubljana, sindikal- 
no (knjižico št. 77191, izdano v Kam- 
niku. , 1120 

Jelovčan Anton, Dol. Zetina 20, p. 
foljane nad škofjo Loko, osebno 
izkaznico, reg. štev. 30090, ser. štev. 
f-0209200. 1289 

Jenko Jožefa, Circe 72, Kranj, 
°sebno izkaznico, reg. št. 20684.   899 

Jeretin Marita, Maribor, Koroška 
**• osebno izkaznico, reg. št. 34959, 
ser. št. 0041895. 1211 
. Jevšjak Alojzij, Gaberje, osebno 
izkaznico, reg. št. 3535/51, ser. štev. 
f-0025845, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 1215 
. Južna Angelca, Ljubljana, osebno 
»zkaznico, reg. št. 43829/51, ser. štev. 
F-0066139. 1241 

Kadunc Lado, Rudnik 115, šolsko 
spričevalo II. razreda srednje šole, 
izdano 1934, šolslko spričevalo G. D. 
5°le I. razreda, izdano 1. 1951, šolsko 
fPnccvalo II. in III. razreda T. D. 
£>• izdano 1. 1952/53 in diplomo 
lesarske delovodske šole, izdano 1. 
19•3 v Ljubljani. 1104 
, Kafol Anica, Ljubljana, osebno iz- 
gaznioo, reg. št. 104748/53, ser. štev. 
F-0479058. 1267 

Kaki   Roman,   Visole 62, p. Slov. 
S'Mi osebno  izkaznico,  reg.  št. 
'{S3! ser. št. 0766083. 1254 
•-iselak Ivana, Tekstilna tovarna, 

f«uJ>v°sebn» izkaznico, reg. št. 4S80. 
ser. st. 0247193. 920 

•j&lemenčič     Cvetka,     Ljubljana, 
faga 65,  delovno  knjižico,  izdano 
4•bljani. 1290 

n Kînetijska zadruga z o. j., Kozje, 
prometno  knjižico  motornega  ko- 
ifa- reg. št. S-4960, št. šasije 389904, 

x> motorja 716983,    zadnji lastnik, 

registriran v knjižici je Božiček 
Beno iz Radeč. 927 

Knez Angela, M. Sobota, Ašker- 
čeva 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
30336, ser. št. 0112046. 10832 

Knez Helena, Skofja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33761, ser. št. 
0213171. 1242 

Komel Anton, Kromberk 108, p. 
Nova Gorica I, osebno izkaznico, 
reg. št. 15440, ser. št. 0331747.    1262 

Kos Anton, Javorje 3, p. Poljane 
nad Skofjo Loko, osebno izkaznico, 
reg. št. 30339, ser. št. 0209449. : . 1291 

Kožuh ^Trančiška, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta, osebno izkaznico, reg. 
št 75455-51. 1292 

Kramar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 22535-50, ser. št. 
F-0044845. 1243 

Krapež Jože, Ajdovščina, Gregor- 
čičeva 17, osebno izkaznico štev. 
15692. 1255 

Krivec Franc, Boh. Bela, osebno 
izkaznico, reg. št. 17574, ser. štev. 
08234S4. 1003 

Križman Alojzij, Smihel 18 pri Žu- 
žemberku, osebno izkaznico ser. št. 
0311573. 1222 

Kropee Jožef, Vareš pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 1980, ser. 
št. 0789131. 1192 

Kuhar Mira, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljublja- 
ni. 1293 

Kuhclj Janez, Kitni vrh 8, p. Za- 
gradec, Osebno izkaznico, ser. štev. 
0011917. 1221 

Kušar Janez, Kot 10, p. Oplotni- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 27180, 
ser. št. 782040. 889 

Lavrič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 63831/51, Ser. štev. 
F-O0S6141. 1244 

Litrop Terezija, Maribor, Parti- 
zanska 26, osebno izkaznico, reg. št. 
21985, ser. št. 0019403. 1204 

Luštrek Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 36389/51, ser. štev. 
F-0058699. 1245 

Marhold Frančiška, Maribor, Lin- 
hartova 4, osebno izkaznico, reg. št. 
17852, ser. št. 0023769. 1200 

Marinčič Franjo, Krško, osebno 
izkaznico, reg. št. 20196, ser. štev. 
0398506 in osebno izkaznico na ime 

Marinčič (Slane) Marija, reg. štev. 
20423, ser. št. 0398733. 1256 

Marolt Danijela, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 10454, in sindi- 
kalno izkaznico, izdano v Ljublja- 
ni. 112) 

Medved Ferdinand, Sp. Kanomlja 
53, p. Sp. Idrija, osebno izkaznico, 
ser. št. 0534110. 1108 

Medved Vincenc, Cirkovce 71 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
38341, ser. št. 0282579. 1212 

Mere Zora, Maribor, Ozka ulica 
5, osebno izkaznico, reg. št. 52410, 
ser. št. 0053329. 1198 

Merela Jožefa, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 89315/51, ser. štev. 
F-0111623. 1105 

Mestek Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 77Š98/51, ser. štev. 
F-0100208. ^ 1246 

Mihelič Rudolf, avtomehanik, Ma- 
ribor, Vetrinjska 15, pomočniško spri- 
čevalo, izdano 10. IV. 1953 v Mari- 
boru in spričevalo o teoretičnem iz- 
pitu, izdano 31. XII. 1951 v Ljub- 
ljani. . 987 

Mithans Alojzij, Slovenj Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 14202, ser. 
št. 0566312, izdano 14. II. 1952, šofer- 
sko knjižico, reg. št. 401, prometno 
dovoljenje za motorno kolo DKW, 
ser. štev. 5223, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 1099 

Mučič J oso, Podturn, vojaško 
knjižico, izdano v Beogradu.     1216 

Muhič Zofija, Trbovlje, Opekarna 
31, roj. 5. VII. 1933, osebno izkazni- 
co, reg. številka 8571, ser. številka 
F-0721881. 1113 

Norčič Gcza, Martjanci 3, osebno 
izkaznico, reg. št. 089096, ser. štev. 
7386, izdano v M. Soboti. 3910 

Nemec Marija roj. Sedonja, Po- 
lana 9, Puconci, osebno izkaznico, 
reg. št. 6487, ser. št. 0088187.       1019 

Novak Marija, Tržič, Ljubljanska 
16, osebno izkaznico, reg. številka 
3556. ' 1264 

Obid Jakob, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 80563/51, ser. štev. 
F-0102873. 1122 

Oset Stanko, Maribor, Pobrežje, 
Istrska 4, šofersko knjižico št. 1401 
za amaterja AB, izdano v Maribo- 
ru 1952. 1202 

Otoničar Jožica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56137/51, ser. 
št. 0078447. 1294 

Pavlic Ernest,* Janžev vrh 15, j>. 
Podvelka, osebno izkaznico, reg. st. 
28399, ser. št. 0363509. 1257 

Penko Anton, Bistrica 37i Tržič, 
osebno izkaznico, reg. št. 3467.   1100 

Penko Pavel, Narin 8, p. Pivka, 
osebno izkaznico, reg. št. 10673, ser. 
št. 620983. 1021 

Pcrčič Kristana, Paradisee 6, p. 
šmarje-Sap, osebno izkaznico, reg. 
št. 554/50, ser. št. F-0000864.        1123 

Petelin Vladimir, Ljubljana, in- 
deks fakultete za kemijo TVS v 
Ljubljani. 1247 

Petrovič Janez, Samski dom, Če- 
čevje 3, Ravne na Koroškem, osebno 
izkaznico, reg. št. 31648, ser. štev. 
0374358. 1101 
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Pikel Franc, Brodi 8, p. Vransko, 
orožni list za Lovsko puško, reg. št. 
592, izdan 16. I. 1953 pri OLO Celje 
okolica. 93C 

Pire Alojzija, Ljubljana, Glavni 
trg 15, osebno izkaznico, reg. štev. 
106871. 1106 

Pirnat Marija, Podnanos, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2767, ser. štev. 
0519982, izdano v Novem mestu. 1217 

Planer Marija, roj. Fras, Jurovski 
dol v Slov. goricah, osebno izkazni- 
co, reg. številka 13122, ser. številka 
0162465. 1194 

Podobnik Jakob, Murave 1, p. Po- 
ljane nad Skofjo Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 20221, ser. štev. 
0221921. 1295 

Poje Jože, roj. 9. III. 1934, čevlj. 
pomočnik, Kočevska Reka 17, oseb- 
no izkaznico, izd. v Ljubljani.   1115 

Pučko Nada, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljublja- 
ni. 1218 

Radovič Milenko, Ljubljana, Šent- 
vid, osebno izkaznico, reg. številka 
O097. 1124 

Raspotnik Marija, Zagorje, Polje 
1, osebno izkaznico, reg. št. 15807, 
ser. št. F-0729115. 1268 

Repovš Adolf, Polšnik 26. p. Sava 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 
7486. 1005 

Rojko Franc, Gortina, p. Muta, 
osebno izkaznico, reg. št. 15059, ser. 
št. G-0072064. 1284 

Romšek Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 105754/53, ser. št. 
F-0480061. 1269 

Roš Sonja, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 52951/51, ser. štev. 
F-0O55261. 1125 

Rozman Leopoldina, Ljubljana, 
Videmska 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 7186/51. 1248 

Rozman Franc, Berkovci 22, p. 
Videm ob Ščavnici, osebno izkazni- 
co, reg. št. 11404, ser. št. 0235714. 972 

Rozman Franc, Maribor, Židovska 
14, osebno izkuznico, reg. št. 17057, 
ser. št. 0241367. 1199 

Rupar Pavel. Dol. Zetina 16, Po- 
ljane nad Skofjo Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 40793, ser. štev. 
0223404 1296 

Sabathi Romana, Maribor, Kette- 
jeva 20. osebno izkaznico, reg. štev. 
24178, ser. št. 0161261. 1193 

Saksida Alojz, Sveto 37, p. Komen, 
osebno izkaznico,, reg. št. 2461, ser. 
št. S-0203171. * 974 

Simčič Dobromila, Ljubljana, stu- 
den to vsko izkaznico TVS, izdano v 
Ljubljani. 1107 

Skamlec Ladislav, Jureški dol v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
št. 46182, ser. št. 0196136. 1191 

Skerlj Silvija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 102821, ser. štev. 
F-0477131. 1270 

Šribar Marija Maribor, Koroška 
13, osebno izkaznico, reg. št. 6991. 
ser. št. 0602276, izdano v Celju. 1186 

Svenšbk Janez, Gruškovie 158, 
p. Podlehnik pri  Ptuju, osebno iz- 

kaznico, reg. štev. 45552, ser. štev. 
0289789 1259 

Struci Vili, Ljubljana, indeks fa- 
kultete za rudarstvo in metalurgijo 
TVS v Ljubljani. 1249 

Terbuc Jože, Ko""vje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 48791, ser. štev. 
049513, izdano v Mariboru. 1271 

Tome Angela, Ljubljana, Ciglar- 
jeva 24, osebno izkaznico, reg. štev. 
94462-51. 1297 

Vellacher Elizabeta, Maribor, Pre- 
šernova 30a, osebno izkaznico za 
inozemce, reg. štev. 95, ser. štev. 
58095. 1208 

Vereš Mihael, Selišči 19, p. Videm 
ob Ščavnici, osebno izkaznico, reg. 
št. 11248, ser. št. 0235558. 935 

Vrhovec Albina, Krško, osebno 
izkaznico, reg. štev. 4077, ser. štev. 
167997. 1236 

Vrtič Vinko, Sleme 39, Selnica ob 
Dravi, osebno izkaznico, reg. *tev. 
37•-••   ser. št.  19S558. 1213 

Zadravec Marija, Brezje 8. p. Vi- 
dem ob Ščavnici, osebno vkazuico, 
reg. št. 15383, ser. št. 0072395.       901 

Zaje Jožef, Pacinje 37, p. Moškanj- 
ci, osebno izikaznicó, reg. št. 40377. 
ser. št. 0284614. 1116 

Zavrtanik Jušt, čevljar, Solkan, 
osebno izkaznico, reg. št. 35099, ser. 
št. 0337033. 1257 

Zveza komunistov Slovenije, 
okrajni komite Kranj, avtomobil- 
sko knjižico osebnega avtomobila 
znamke »Mercedes-Benzc, štev. S- 
1104. 1250 

Zakula Vlado, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 12267, ser. štev. 
G-234977, izdano v Lendavi. 1298 

Zvun Marija, Ljubljana, Bežigrad, 
osebno izkaznico, reg. št. 76412/51, 
ser. št. F-0098722, in soomenico 1941, 
št. 20.234, št. legitimacije 20.565, iz- 
dano / Ljubljani. t 1220 

Zuž-i Ferdinand, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 70204/51. ser. 
št. F-0092514, in izkaznico ZKS št. 
345095, izdano v Ljubljani, vojaško 
knjižico rezervnih oficirjev serija 
Z/2 št. 2770, izdana od VP 5050. Za- 
greb. 1167 

0|»030Pi!®§ 
V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij Stempibar: 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI ^ 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr Jurij Stempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVC 1 
(% strani) Cena 280 din 

Dr. Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO. STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Ur Alojzij Mnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
I. DEL. PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

Silve nj Hakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Ceni i 60 din 

Ur. Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 sranl) Cena 370 din 

Ur. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEL (1W) strani) Cena 390 din 

Dr. Jož.  Goričar: 
UVOD V DRUŽBENE VEDE I. del - temeljni  ooimi  nred- 

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 

«n knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Mai •ijan Blejec: 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 

Knjige se dobe pri založbi Uradni list LRS Ljubljana. Erjavčeva   - 
11/a in v vseh knjigarnah 

Izdaja  »Uradni  Ust  LRS«  — Direktor In  odgovorni  urednik:  dr   Rastko Močnik — Tiska  tiskarna  »Toneta  Tomalča« 
v LJubljani 
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stvo in komunalne zadeve se pooblašča, da določi v 
mejah teh odstotkov gospodarskim organizacijam in- 
dividualno stopnjo deleža pri dobičku. 

2. člen 
Gospodarske organizacije formirajo iz dela do- 

bička, ki jim pripada po 1. členu tega odloka, re- 
zervni sklad, sklad za plače in sklad za samostojno 
razpolaganje. Del dobička, ki ostane gospodarskim 
organizacijam po vplačilu rezervnega sklada, lahko 
gospodarske organizacije prenesejo v plačilni sklad, 
za kritje razlike med obračunskimi in dejansko izpla- 
čanimi plačami, ki pa ne smejo preseči povprečno iz- 
plačanega sklada za plače v letu 1953, izračunanega 
Pn delavcih za urne, pri uslužbencih pa za mesečne 
plače. 

3. člen 
Občinskim ljudskim odborom pripada od dohod- 

kov MLO, pobranih na njihovem območju: 
1. od dela dohodnine kmetijskih gospodarstev: ob- 

činam Store 50 %, Škof ja vas 40 %, Šmartno v Rožni 
dolini 70 % ; 

2. od dela dohodnine samostojnih poklicev: obči- 
nam Štore 50 %, Skofja vas 40 %, Šmartno v Rožni 
dolini 70%; 

3. od državnih taks: občini štore 4 %, Škof ji vasi 
in Šmartnu po 3 %; 

4. od državnih taks in mestnega prometnega dav- 
ka: too % od zneska pobranega na njihovem območju; 

5. od davka od dediščin in daril: 100 % od zneska 
pobranega na njihovem območju; 

6. od dela dobička gospodarskih organizacij: ob- 
čini štore 10 %, škof ja vas 20 %, Šmartno v Rožni 
dolini 100%;    ' 

?• od pobranega prometnega davka zasebnikov: 
vsem občinam 50 %. 

4. člen 
Obrestna mera za osnovna sredstva komunalnih 

Podjetij na območju MLO Celje znaša 2 %. 

5. člen 
Določbe tega odloka veljajo do sprejema družbe- 

nega plana za leto 1954. 

6. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je spre- 

jel mestni ljudski odbor, uporablja pa se od 1. I. 1954. 
Objavi se v Biltenu, glasilu MLO Celje, in v »Uradnem 
listu LRSc. 

Št. 1795/1-54 
Celje, dne 25. februarja  1954. 

Predsednik  MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

134. 
Na podlagi 5. in 19. člena zakona o planskem 

yodstvu narodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, 
st- 58/51) in 16. člena zakona 9 okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list FLRJ, št. 19/52) in 3. poglavja za- 
kona o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1953 (Uradni list LRS, št. 3/53) je okrajni ljud- 
s*i odbor Postojna na skupni seji obeh zborov dne 
19- januarja  1954 sprejel 

ODLOK 
0 spremembah odloka o družbenem planu okraja 

Postojna za leto 1953 
1. člen 

p    V VII. poglavju odloka o družbenem planu okraja 
'ostojna za  leto   1953 določena  stopnja  akumulacije 

in skladov za državna gostinska in turistična podjetja 
se spremeni tako, da se glasi: 

Menza podjetja »Javor« obrat II — tovarna fur- 
nirja Ilirska Bistrica 

od 1. 1. 1953 do 31.   5. 1955 45 % 
od 1. 6. 1953 do 31. 12. 1953 55 % 
Druga državna gostinska in turistična podjetja 

55%. 
" 2. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 657/7-54 
Postojna, dne 19. januarja 1954. 

Predsednik   OLO: 
Miro  Jelerčič  1. r. 

135. 

Na podlagi 15., 16. člena in 2. točke 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 
19/52) je okrajni ljudski odbor Ptuj na ločenih sejah 
obeh zborov dne 5. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Ptuj 

za leto 1953 

1. člen 
Družbeni plan okraja Ptuj, potrjen z odlokom o 

družbenem planu z dne 22. II.  1935, opr. št. 994/1-53 
(Uradni list LRS, št. 28/53) se spremeni takole: 

V III. poglavju — Stopnja akumulacije in družbe- 
nih skladov — in sicer: 

Stroka 124. Tekstilna industrija 
Tovarna  volnenih  izdelkov  Majšperk; 
a) od dosedanjih 1650% na 930%; 
b) od dosedanjih 950°/o na 600%; 
Tekstilna tovarna »Metka« Ptuj: 
a) od dosedanjih 1600% na 1222%; 
b) od dosedanjih 1222% na 848%. 

V V. poglavju — Razdelitev sredstev, ki se formi- 
rajo na območju, okraja Ptuj — pa v točkah 1 in 3 
(v tisočih dinarjih): 

1. Akumulacija državnega sektorja: 
skupaj 1,414.078 
od tega za razdelitev 1,281.000 
Del akumulacije za samostoj- 

no razpolaganje podjetij        42.258 
10% prispevek za zdravstveno 

varstvo 49.959        92.217 
ostanek za razdelitev na zvez- 

ne sklade 1,188.783 
66,6% prispevek za zvezne 

sklade 791.729 
ostanek za razdelitev na repu- 

bliške sklade       , 397.034 
38,7% prispevek za socialno 

zavarovanje 153.660 
57,5% prispevek za investicij- 

ske sklade 238.306       381.966 
ostanek za razdelitev na repu- 

bliške in okrajne sklade 15.088 
48%   prispevek   za   republiški 

proračun 7.242 
ostanek akumulacije za okraj- 

ni proračun 7.846 
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3. Dopolnilna sredstva okraja Ptuj: 
a) del  akumulacije  za samostoj- 

no razpolago podjetjem 42.238 
od tega za potrebe del. kolek- 
tivov 60°/o 25.353 
ostanek za potrebe okraja 16.903 

b) presežek   akumulacije   zaradi 
višjih odstotkov 133.078 
od  tega  za  potrebe  delovnih • 

kolektivov 12.236 
ostanek za potrebe okraja 120.842 

Ta sprememba se s tem odlokom potrjuje. 

2. člen 
Sprememba stopnje akumulacije in skladov za To- 

varno volnenih izdelkov Majšperk in Tekstilno tovarno 
»Metka« Ptuj velja za znižanje pod točko a) od 1. 8. 
1953, do 31. 10. 1953, pod točko b) pa od 1. 11. 1953 
dalje; sprememba razdelitev sredstev V. poglavja pa 
od 1. 11. 1953 dalje. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od dneva, ki je določen v 2. 
členu. 

Št. 1-994/3-53 
Ptuj, dne 5. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič, 1. r. 

136. 
Na podlagi 15. člena in 3. točke 63. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
in 29. člena zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 58/51) in odloka o začasnem finansiranju (Uradni 
list FLRJ, št. 32/53) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na skupni seji obeh zborov sprejel dne 26. febru- 
arja 1954 

ODLOK 
" o začasnem finansiranju proračunskih potreb 

okrajnega ljudskega odbora Ptuj za prvo četrtletje 
1934 

I 
Do sprejetja proračuna za leto 1954, vendar naj- 

dalje do 31. marca 1954, se bodo proračunske potrebe 
okrajnega ljudskega odbora Ptuj finansirale po pro- 
računskih dvanajstinah okrajnega proračuna za leto 
1953, krile pa se bodo z viri dohodkov, predvidenimi 
v odloku Zveznega izvršnega sveta o razdelitvi do- 
hodkov za začasno finansiranje proračunov (Uradni 
list FLRJ, št. 52/53). 

• 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma po- 

rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov okrajnega ljudskega 
odbora za leto 1954. 

III 
Ta odlok dobi obvezno moč takoj, uporablja pa se 

od 1. I. 1954. 
St. 1-472/2-54 
Ptuj, dne 26. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

137. 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52). 
6. člena uredbe o knjigovodstvu gospodarskih orga- 
nizacij (Uradni list FLRJ, št. 53/53) ter navodila h 
kontnemu planu gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 1/54) je okrajni ljudski odbor Ptuj na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 26. fe- 
bruarja 1954 sprejel na predlog sveta za gospodarstvo 
okrajnega ljudskega odbora 

ODLOK 
o določitvi gospodarskih organizacij, ki vodijo svoje 
knjigovodstvo po skrajšanem kontnem planu oziroma 

po načelih enostavnega knjigovodstva 

1. člen 
Po skrajšanem kontnem planu za mala podjetja 

in obrate vodijo svoje knjigovodstvo tale gospodar- 
ska podjetja: 

i. Okrajni premogovniki Ptuj, sedež Sodinci, 
2. Občinska trgovina, Makole, 
3. Mestno gostinsko podjetje »Hotel«, Ormož, 
4. Mestna klavnica in mesnica, Ormož, 
5. Mestna pekarna, Ormož, 
6. Mestno remontno podjetje, Ormož, 
7. Mizarska delavnica, Središče ob Dravi, 
8. Žaga, Središče ob Dravi, 
9. Klavnica in mesnica, Kidričevo, 

10. Pekarna, Kidričevo, 
11. Čevljarska produktivna zadruga, Lovrenc, 
12. Čevljarska delavnica, Kidričevo. , 

2. člen 
Po načelih enostavnega (enojnega) knjigovodstva, 

obrti in gostišča z majhnim celotnim dohodkom vodijo 
svoje poslovne knjige tale podjetja: 

1. Občinska gostilna, Podgorci, 
2. Krojaška  delavnica, Kidričevo, 
3. Občinska mesnica, Grajena, 
4. Mesarija, Ptujska gora, 
5. Frizersko-česalni salon, Kidričevo, 
6. Mestni kino, Ormož, 
7. Kino, Kidričevo. 

3. člen 
Vse druge gospodarske organizacije, ki niso v tcn> 

odloku označene kot mala podjetja oziroma kot pod- 
jetja z majhnim celotnim dohodkom, vodijo svoja 
knjigovodstva po enotnem temeljnem kontnem planu 
za gospodarstvo. 

4. člen 
Za podjetja na območju LO MO Ptuj izda LO M° 

Ptuj poseben odlok. 
5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem Hs'u 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1-1651/1-54 
Ptuj, dne 26. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik lr' 
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138. 
Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. in 

21. člena ter I. točke 69. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 8. in 
51. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) na seji okrajnega zbora dne 30. ja- 
nuarja 1954 

ODLOK 
o varstvu vodnih zgradb in naprav in čiščenju 

vodotokov na območju okraja Ptuj 

1. člen 
Da se zavarujejo vodni tokovi, čistoča vode, ko- 

rita, obale, nasipi, jezovi in druge vodne zgradbe in 
naprave za urejanje vodotokov na območju okraja 
Ptuj, je prepovedano: 

1. metati v korita tekočih vod predmete, ki ovi- 
rajo normalen odtok vode-, 

2. odlagati v vodo in vodna korita smeti in spu- 
ščati druge odpadke v tekočo vodo, ki onečiščujejo 
vode in bregove vodnih strug; 

3. na kakršen koli način poškodovati zavarovana 
obrežja strug, zlasti s pašo in gonjo živine po vodnih 
regulacijskih napravah; 

4. napajati živino izven določenih mest; 
5. spreminjati potočne struge in s tem ovirati nor- 

malni odtok voda. 
2. člen 

Lastniki obrežnih zemljišč morajo vsaj enkrat na 
leto očistiti obrežja in struge vodotokov drevja, grmi- 
čevja in rastlinja, ki utegne škodljivo vplivati na pre- 
tok vode, na varnost obrežij ali na prenos trdnega 
Materiala v strugah. 

Lastniki mlinov morajo ob potrebi, najmanj pa 
enkrat na leto popraviti in očistiti mlinske dovodne 
jarke (kanale), da se ne zarastejo in zamlajijo. 

Struge in jarke morajo razen tega očistiti lastniki 
obrežnih zemljišč oziroma lastniki kanalov tudi na za- 
htevo hidrotehničnih organov vodnih skupnosti in 
vodnogospodarske uprave. 

3. člen 
Ce lastniki obrežnih zemljišč in lastniki mlinov 

°e.opravijo rednega vsakoletnega čiščenja ali ne ustre- 
žejo zahtevam hidrotehničnih organov, odredi čišče- 
nJe s posebno odločbo okrajni ljudski odbor. 

Proti tej odločbi je dopustna pritožba na Državni 
sekretariat za gospodarstvo LRS v 15 dneh po pre- 
jemu odločbe. 

4. člen 
Za prekrške po 1. členu tega odloka se kaznuje 

vsak državljan na območju okraja Ptuj do 3000 din, 
za prekrške zaradi neizpolnitve določenih del po 
2- členu odloka se kaznujejo lastniki obrežnih zem- 
ljišč in lastniki mlinov, ki imajo v posesti mlinski do- 
vodni jarek, do 3000 din. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazen 
na prvi stopnji sodnik za prekrške pri OLO Ptuj po 
načelih temeljnega zakona o prekiških. 

5. člen 
Odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-4769/2-53 
Ptuj, dne 30. januarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1.r. 

139. 
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) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 20. februarja 
1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 2 za zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 
Šoštanj, ki obsega zunanji obrat, direkcijo, separacijo, 
strojni in gradbeni oddelek rudnika lignita Velenje, 
ker je po 3. točki 120. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih prenehal mandat inž. Čuku Francu. 

Volitve bodo v četrtek dne 15. aprila 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

razglasnih deskah v volilni enoti št. 2. 
St.  642/2-54 
Šoštanj, dne 20. februarja 1954. 

Predsednik  OLO: 
Tone  Ulrih l.r. 

140. 
Na podlagi 25. člena in 12. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) in tč. 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v prvem tromesečju 
leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52/53), v zvezi z odlo- 
kom o razdelitvi dohodkov za začasno finansiranje 
proračunov (Uradni list FLRJ, št. 52/53) je ljudski od- 
bor mestne občine Kamnik na seji dne 1. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi dohodkov za začasno finansiranje 

proračuna mestne občine 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet odlok o proračunu mestne 

občine Kamnik za leto 1954, se izdatki proračuna fi- 
nansirajo po dvanajstinah predloga proračuna za leto 
1954, krijejo pa se v januarju 1954 sorazmerno s pro- 
računom za leto 1953, za ostali čas prvega tromesečja 
leta 1954 pa s temi viri dohodkov: 

1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dohodnine od kmetijstva, 
3. z delom dohodnine od samostojnih poklicev in 

premoženja, 
4. z delom davka   od   dediščin   in   daril, 
5. z delom dohodkov od državnih taks, 
6. z občinskim prometnim davkom in 
7. z lastnimi dohodki državnih organov in zavo- 

dov, ki se finansirajo iz proračuna te mestne občine. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1954. 

St. PO 239/2-54 
Kamnik, dne 1. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko l.r. 
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141. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št 19/52), 44. člena uredbe o prometnem davku in dela 
G tarife davka na promet (Uradni list FLRJ, št. 55/53),• 
v zvezi z določbami uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ, št. 19/53) je ljudski odbor mestne ob- 
čine Kamnik na seji dne 1. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o vpeljavi laks in prometnega 

davka mestne občine 

1. člen 

Določbe odloka o vpeljavi taks in prometnega 
davka mestne občine (Uradni list LRS, št. 56-444/53) in 
št. 43-497/53) o tarifi prometnega davka se spremenijo 
tako, da se tarife prometnega davka št. 13, 14 in 15 
navedenega  odloka  razveljavijo. 

2. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1954. 

St. PO 36/11-54 
Kamnik, dne 1. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alfred  Janko  1. r. 

142. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) in 
po sklepu IX. seje ljudskega odbora mestne občine 
Metlika z dne 1. februarja 1954 izdaja ljudski odbor 
mestne občine Metlika   , 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 18 ljudskega odbora mestne občine Metlika, ki ob- 
sega vasi Dolnji Suhor in Gornji Suhor pri Metliki, 
ker je odbornik LO MO Metlika za 18. volilno enoto 
umrl. 

II 

Nadomestne volitve za 18. volilno enoto bodo v 
nedeljo dne 28. marca 1954. 

III 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 18. 

St.  165/2-54 
Metlika, dne 20. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Anton Stojnic 1. r. 

143. 

Na podlagi 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
1-2 točke odloka o začasnem finansiranju v prvem 
tromesečju leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52/53) (iz- 
daja ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na 
12. seji dne 26. februarja 1954 

ODLOK 
o začasnem finansiranju v I. troniesečju 1954 

I 
Dokler ne bo sprejel ljudski odbor mestne ob- 

čine Nova Gorica proračuna za leto 1954, se bodo 
finansirali proračunski izdatki mestne občine Nova 
Gorica po dvanajstinah predloga mestnega proračuna, 
za leto 1954. Izdatki se bodo krili iz virov dohodkov, 
predvidenih v VI. točki odloka o razdelitvi dohodkov 
za začasno finansiranje proračunov (Uradni list FLRJf 
št. 52/53). 

II 

Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma po- 
rabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del pro- 
računskih dohodkov in izdatkov ljudskega odbora 
mestne občine Nova Gorica za leto 1934. 

III 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 28/16-54 
Nova Gorica, dne 26. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. '• 

144. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/55) 
je občinski ljudski odbor Skocjan na seji dne 13. fe- 
bruarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 2, ki obsega naselji Stara Bučka in Stopno, ker je 

prenehal mandat odborniku občinskega ljudskega od- 
bora Smrekarju Ivanu. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 21. marca 1954. 

3. člen 
Odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« ter v na- 

seljih Stara Bučka in Stopno. 

St. 133/1-54 
Skocjan, dne 13. februarja 1954. 

Predsednik  Obč. LO: 
Blaž Sutar 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna JtevilKa: 8 din do 3 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
požtl 8 din  več — Uredništvo in uprava: Ljubljana,  Erjavčeva ulica Ha. poštni predal 338 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 6Q1-»T«-157 
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26. 

29. 

Odlok o prometnem  davku od proizvodov izkoriščanja 
gozdov panoge 313. 
Odlok o dohodnini v stalnem znesku za leto 1954. 
Uredba o tarifi prispevkov za sklade za obnovo gozdov 
od lesa iz zasebnih In zadružnih gozdov. 
Seznam arbitražnih Izvedencev v LRS. 

Odloki ljudskih odborov: 
145. odlok o javnem redu In miru na območju mesta Ljub- 

ljane. 
146. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 26. volilni enoti 

mesta Ljubljane. 
147. Odlok o ilnanslranju proračunskih izdatkov okraja Celje 

okolica v I. tromesečju 1954. 
14«. odlok OLO Celje okolica o uporabi planskih Instrumen- 

tov za leto 1954. 
14«. odlok o spremembah družbenega plana okraja Celje oko- 

lica za leto 1953. 
1W. Odlok'o obveznem fluorograiiranjU prebivalstva na ob- 

močju okraja Celje okolica. 

151. Odlok o  prepovedi  škropljenja  sadnega   drevja  v  času 
cvetenja na območju okraja Gorica. 

152. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstev na območju okraja Gorica. 

153. Odlok o oprostitvi In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Novo mesto. 

154. Odlok o dajanju  poslovnih prostorov  v najem na  ob- 
močju okraja Ptuj. 

155. Odlok o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Sežana. 

156. Odlok  o uporabi  planskih  instrumentov za  leto  1954 v 
okraju Sežana. 

157. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Senožeče. 

158. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Šentilj v Slov. goricah. 

159. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2.  volilni enoti 
občine Tišina. 

26. 
Na podlagi tarifne, številke 87 dela A tarife pro- 

metnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) izdaja 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 
o prometnem davku od proizvodov izkoriščanja, 

gozdov panoge 313 

Prometni davek, se plačuje od tistih lesnih sorti- 
mentov in v tistem absolutnem znesku ter merski 
eooti, ki jo navaja preglednica v II. točki tega odloka. 

II 

1. Drva vseh vrst 
din od prm 

300 
din od m' 

700 
1500 
1000 
3000 
1500 
1000 

2. Tt drogovi in piloti 
3. Tesani hrastovi pragi 
4. Tesani bukovi pragi 
5. Tesan les iglavcev 
6. Furnirski orehovi hlodi 
7. Hlodovina 
8. Obli  les iglavcev   za   lesno  volno 

in sode 500 
III 

Stopnje prometnega davka po II. točki tega od- 
toka so enake za vso Ljudsko republiko Slovenijo. 

IV 
To odlok velja od dneva objave v  >Uradnem 

llJstu LRS«. 
St. U-10/54 
Ljubljana, dne 26. februarja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik:    • 
Boris Kraigher 1. r. 

27. 

Na podlagi III. točke odloka o davčnih stopnjah 
dohodnine za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 6-73/54) 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije 

ODLOK 
o dohodnini v stalnem znesku za leto 1954 

I 
Dohodnino v stalnem letnem znesku plačajo tile 

davčni zavezanci, ki se ukvarjajo s storitvami brei? 
stalnega poslovnega prostora in uporabljajo pri tem 
pretežno sivojo delovno silo: 

postreščki, Žagarji, ulični prodajalci časopisov in 
drugih proizvodov, snažiloi obutve, rokodelci in tudi 
druge osebe, tki opravljajo podobna dela. 

• 
Davek v stalnem znesku znaša: din na leto 
a) v kra'jih dò     5000 prebivalcev 600 
b) v krajih do   20.000 prebivalcev 900 
c) v ikrajih do 50.000 prebivalcev 1200 
č) v krajih do 100.000 prebivalcev 1S00 
e) v krajih nad 100.000 prebivalcev 2400 

III 
Davčni  zavezanci,  ki  plačajo davek  v  stalnem 

letnem znesku na podlagi tega odloka, ne plačujejo 
prometnega davka. 

IV 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St •5/54 
Ljubljana, dne 8. marca 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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28. 

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona  o gozdovih (Uradni list LRS, št. 22-78353)- izdaja Izvrš- 
ni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o tarili prispevkov za sklade za obnovo gozdov od lesa iz zasebnih in zadružnih gozdov 

1. člen 
Od lesa iz zadružnih in zasebnih gozdov se plačujejo v sklade za obnovo gozdov prispevki po tejle 

tarifi: 
I. Sortiment: Obli les ms 

Sortirne nt I. II. III. IV. V. 

1. Hrast hlodi za žago do 49 cm 3600 3000 2400 1800 1200 

2. hlodi za žago nad 50 cm in furnir 4800 4100 .     3400 2700 2000 

3. piloti 5400 4600 3800 3000 2200 

4. drogovi 3800 5200 2600 2000 1400 

5. hlodi za železn. prage 2,3 do 2,6 m 2500 2000 1500 1000 •500 

6. hlodi za železniške prage do 1,6 m 
in kmečki gradbeni les 2200 1700 1200 700 200 

7. jamski les 1600 1200 800 400 100 
8. Jesen hlodi za žago do 39 cm 5800 3200 2600 2000 1400 

9. hlodi za žago nad 40 cm in furnir 4800 4100 3400 2700 2000 

10. kolarski les 1800 1500 1200 900 600 
11. Brest hlodi za žago 3700 3100 2500 1900 1300 

12. jamski, kolarski, kmečki gradb. les 1600 1200 800 400 100 
13. Bukev hlodi za luščenje 4000 3300 2600 2000 1500 

14. hlodi za žago AB 3200 2500 1900 1300 700 i 

15. hlodi za žago C in hlodi za prage 2200 1700 1200 700 ' 200 

16. jamski les 900 700 500 300 100 
17. kolarski in kmečki gradbeni le« 1500 1200 900 600 300 
18. Kostanj hlodi za žago 3500 2900 2300 1700 1100 

19. drogovi 3800 5200 2600 2000 1400 

20. kmečki gradbeni les 1600 1200 800 400 100 
21. Gaber hlodi za žago 2700 2200 1700 1200 700 
22. jamski in kolarski les 900 700 500 300 100 
23. Crni gaber hlodi za žago in jamski les 3000 2500 2000 1500 1000 

24. Cer hlodi za žago 3300 2600 2OO0 1400 800 
25. jamski in kmečki gradbeni les 900 700 500 300 100 
26. Akacija hlodi za žago in drogovi 3000 2500 2000 1500 1000 
27. jamski, kolarski in kmečki grad- 

beni les 1600 1200 800 400 100 
28. Oreh hlodi za žago in furnir 6000 5200 4400 3600 2800 
29. Javor hlodi za furnir 5800 5000 4200 3400 2400 
30. hlodi za žago 5500 4100 3400 2700 2000 
31. Klen hlodi za žago (2400 2000 1600 1200 800 
32. Lipa hlodi za mehansko predelavo 32O0 2700 2200 1700 1200 
33. Topol in vrbi i hlodi za luščenje 4000 3400 2600 2200 1600 
34. hlodi za šibice S od 25 cm navzgor 3000 2500 2000 1500 1000 
33. hlodi za žago ,2400 2000 1600 1200 800 
36. druga oblovina za predelavo 1200 900 600 300 100 
37. Jelša, breza hlodi za luščenje 3600 3100 2600 2100 1600 
38. hlodi za žago 2400 2000 1600 ' 1200 800' 
39. oblovina za čevljarske klince 1500 1200 900 600 300 
40. kmečki gradbeni les ' 1200 900 600 ,300 100 
41. Jelka, smreka i  resonančni les 5800 5100 4400 3700 3000. 
42. hlodi za žago AB in za lužčenje 3200 2700 2100 1500 9O0 
43. hlodi za žago 2100 1600 1100 700 300 
44. jambori 8000 7000. 6000 5000 4000 
45. piloti 5000 4300 3600 2900 2200, 
46. drogovi, elektrovodi 6000 5100 4200 3300 2400 
47. drogovi tt 4000 ' 3300 2600 1900 1200 
48. celulozni les 2000 1500 1000 600 200 
49. les za lesno volno in sode 2200 1800 1400 1000 600 
50. Bor vseh vrst hlodi za žago 3400 2900 2400 1800 1200 
51.   . piloti 5300 4600 3900    . 3200 -  2500 



:• 10 — 18. ill. 1954 URADNI LIST Stran 143 

Sortiment I. IL III. IV. •V. 

32. drogovi, elektrovodi 
33. drogovi tt 
54. kmečki gradbeni les 
55. Macesen. hlodi za žago AB 
56. •*     hlodi za žago C 
57. piloti 
58. drogovi vseh vrst 
59. kmečki gradbeni les 
60. jamski les iglavcev 

Tesani pragi, hrastovi 2,3 do 2,6 m 
Tesani pragi, hrastovi do 1.6 m 
Tesani pragix bukovi 
Tesan les iglavcev 
Skodlje 
Doge — prispevek za obračune po ustrezajoči 
količini hlodovine za žago 

III. Prostorninski les prm 

Drva trdih listavcev AB 650 
Drva mehkih listavcev AB 300 
Drva iglavcev AB 1300 
Vsa drva C in odpadki *                                — 
Drva za oglje — 
Celulozni les, bukov, topolov, vrbov 650 
Taninski kostanjev les           > •                                    830 
Taninski hrastov les ,                                         650 

6300 5400 4500 3600 2700 
4300 3600 2900 2200 1500 
2000 1300 1000 600  0 200 
7000 6000 5000 4000 3000 
4000 3400 2800 2200 1600 
6000 5200 4400 •• 2800 
8000 7000 6000 5000 4000 
2000 1500 1000 600 200 
1600 1200 800 400 too 
les m' 

3800 5100 2400. • 1600 800 
3300 2600 1900 1200 400 
3400 2700 2000 1300 500 
4600 4000 3400 2800- 2200 
17400 15300 13200 11100 9000 

IV. Drobni sortimenti 

komad 25 
komad 5 

t/m 15 
komad 23 
komad 40 

500 350 200 50 
300 100 50 — 
1000 700 4O0 100 

500 350 200 50 
700 550 400 250 
500 350 200 50 

20 15 10 5 
4 3 2 1 
12 9 6 3 
.20 15 10 5 
30 20 15 10 

L Hmeljevke 
2. Vinogradniško kolje vseh vrst 
3. Drogovi za vodnjake 
4. Novoletne jelke do 1 m 
5.^Novoletne jelke nad 1 m 

2. člen 
Razveljavi  se  priloga k 3. členu  uredbe o ustanovitvi  skladov  za obnovo gozdov   (Uradni  lisi 

LRS, št. 2-5/53). 
3. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem listu LRS«, uporablja* pa se od 1. marca 1934. 
U. it. 14/1-54 

Ljubljana, dne 12   marca 1954. 

Izvršni svet Ljudske • skupščine   Ljudsk» rcpuHike Slovenije 
Predsednik:  . 

Boris Kraigher 1. r. 

Državna arbitraža LßS 
29. 

SEZNAM 
arbitražnih izvedencev, 

Na podlagi 11. odstavka 5.—7. točke navodil <• 
Postavljanju in delu arbitražnih izvedencev, ki jili 
Ie Predpisal plenum Glavne državne arbitraže nn 
sv<>jem IV. zasedanju dne 24. VIII. 1951 in objavil 
v Uradnem listu FLRj, štev. 42 in 43 iz leta 1931, 

postavlja 

Predsednik  Državne   arbitraže   LRS   tele   izvedencc- 
tokovnjake za posamezne panoge gospodarstva in 

v teMe krajih:   v 

Panoga 111: Proizvodnja    in    razdelitev     električne 
energije: 

za vse območje LRS: Inštitut za elektrogospodarstvo 
v Ljubljani; 

za območje  Ljubljana mesto in Ljubljana okolica: 
ing. Sonc Stanko, profesor na Tehnični 
srednji šoli v Ljubljani 
ing.    Vuga    Oton,    »Slovenija-Impeke«, 
Ljubljana 

; območje  okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota iti Slo- 
venj Gradec: 
ing. UršSč Julij, energetik pri Elekira- 
Maribor mesto • 
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za območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in Toi-, 
min: 
Hvala Miloš, Elektroenergetski sistem, 
Kanal 

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

na rudarsko-metaluršlki fakulteti TVS, 
Ljubljana 

za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Murska Sobota, Ptuj, Ljutomer in Slo- 
venj Gradec: 
Benec Alojz, termotehnik, in Skornik 
Vladimir, termotehnik, oba pri Kurilnici 
JDZ Maribor 

Celje: ing. Mali Ludvik, obratovodja pri Rud- 
niku Laško 

Panoga 113: Proizvodnja in predelava nafte: 
za vse območje LRS: Inštitut za organsko kemijsko 

energijo na kemijski fakulteti TVS v 
Ljubljani 

Panoga 114: Crna metalurgija: 

Panoga 115: Metalurgija raznobarvnih kovin: 

Panoga 117: Industrija kovinske in druge predelave: 

za vse območje LRS: Rudarski metalurški inštitut 
TVS v Ljubljani, Inštitut za tehnično me- 
haniko in preiskavo materiala na TVS 
v Ljubljani 
ing. Wolf Bogomir in dr. ing. Giril Re- 
kar, rudarsko-metalurški inštitut TVS 
Ljubljana 
ing. Vlado Stare, »Slovenija Impeks«, 
Ljubljana 
ing. Manda Franjo, profesor na TVS v 
Ljubljani 

za območje okrajev: Maribor .mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
ing.   Milavec  Egidij,  Tovarna   metalnih 
konstrukcij   »Franc  Leskoseik«,  Maribor 
(za jeklene konstrukcije) 
ing. Savpuh Adolf, Delavnice železniških 
vozil »Boris Kidrič«, Maribor  (za proiz- 
vodnjo lokomotiv, vagonov in vagonetov) 
ing. Fabjan Milan, Tovarna avtomobilov, 
Maribor-Tezno  (za proizvodnjo avtomo- 
bilov in sestavnih delov) 
ing. Zalokar Ivan, Tovarna avtomobilov, 
Maribor-Tezno  (za  proizvodnjo avtomo- 
bilov in sestavnih delov) 

.   * Fifolt Karel, Maribor, Slovenska ulica 28 
(za proizvodnjo pisalnih in računskih 
strojev) 
Gajšek Julij, državni obrtni mojster, 
Maribor, Vita Kraigherja ul. 17 (za po- 
pravilo' avtomobilov in poljedelskih 
strojev) 
Bergant Stane, mehanik, Maribor, Parti- 

—        zanska c. 21 (za proizvodnjo koles in se- 
stavnih delov) 

Celje: Voga Milko, mojster  v  Železarni Store 
Panoga 116: Proizvodnja, oplemenitenje in predelava 

nemetalnih kovin:' 
za vse območje LRS: Inštitut za anorgansko, kemij- 

sko tehnologijo na TVS v Ljubljani 

Celje: Dvojmoč Jože, obratovodja Tovarne Li- 
boje pri Celju (za keramično industrijo) 

Panoga 119: Elektroindustrija: 
za vse območje LRS: Inštitut za jaki tok na fakulteti 

za elektrotehniko na TVS v Ljubljani 
Inštitut za šibki tok na fakulteti za elek- 

/     trotehniko na TVS v Ljubljani 
za območje Ljubljana  mesto in  Ljubljana okolica: 

ing. Plazzeriano Rudolf, »Elektrosignal«. 
Ljubljana 

Panoga luO: Kemična industrija: 
za vse območje LRS: Inštitut za anorgansko kemijsko 

tehnologijo na TVS v Ljubljani 
Zavod za industrijsko raziskovanje, Ljub' 
ljana-Moete 
Zavod za farmacevtsko raziskovanje. 
Ljubljana 
Laboratorij za analitsko kemijo na ke- 
mični fakulteti TVS, Ljubljana 

za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica,' 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
ing. Tržan Josip. Tovarna dušika, Rule 
(za umetna gnojila, zaščitna sredstva za 
kmetijstvo in anorgansko kemijo) 
ing. Ferlan Maks, Tovarna dušika Ruše 
(za organske kemikalije, lepila in bar- 
vila ter premazna sredstva) 
Wut Tugo, tovarna »Zlatorog«, Maribor 
(za kemična sredstva v gospodinjstvu io 
pisarnah) 
Rajgel Jože, komercialni vodja v Tovarni 
papirja in kartona, Sladki vrh (za papi1 

in celulozo) 

Panoga 121: Industrija gradbenega materiala: 
za vse območje LRS: Gradbeni inštitut LRS, Ljub- 

ljana 
za območje  Ljubljana  mesto  in  Ljubljana  okolica: 

Ambrož   Alojz,    direktor   Ljubljanskih 
opekarn, Ljubljana, Ptujska c. 14 
Česen Martin, obratovodja opekarne Ga- 
meljne 

za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
ing. Slajmer Vladimir, zaposlen pri pod- 
jetju »Konstruktor« Maribor  (za visoke 
in nizke gradnje in instalacije) 
ing. Krajnčič Franc,   Uprava   za ceste, 
Maribor (za cestna dela) 
Bezlaj  Franc, gradbeni, tehnik podjetja 
»Gradnje«, Maribor (za visoke zgradbe), 

•ing. Dev Saša,   direktor »Maribor   pro* 
jekt«, Maribor (za arhitekturo) 
ing.  Çernigoj  Milan, pri podjetju  »M»* 
ribor projekt«, Maribor (za arhitekturo) 
ing. Rajič Dušan, pri podjetju »Maribor 
projekt«, Maribor (za statiiko) 
ing. Pipan Boris, pri »Gradiš IMM«, Vu- 
zenioa (za visoke in nizke gradnje) 

za območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in 

Tolmin: 
ing. Valentinčič Zora, Tovarna cement« 
in salonita »15. september«, Anhovo (zft 

cement in salonit) 



St. 10 - lg. •. 1954 URADNI LIST Stran-145 

Panoga 122: Lesna industrija: 
Inštitut za gospodarstvo in lesno indu- 
strijo LRS, Ljubljana 

** vse območje LRS: Zavod za industrijska razisko- 
vanja v Ljubljani-Mostc 
Inštitut za gradnje LRS, Ljubljana 

sa območje Ljubljana mesto in Ljubljana okolica: 
Kremcsec Rudi, Združenje lesnoindustrij- 
skih podjetij, Ljubljana 
Barolt Tone, direktor Lesnoindustrijske- 
ga podjetja, Ljubljana 
ing. Jug Oskar, Industrijski biro, Ljub- 
ljana 
Lukiman Rajiko, »Les-Ljubljana«, Ljub- 
ljana 

*a območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
Godnič Alojz, pri Lesnoindustrijskem 
podjetju Maribor, Maribor (za žagarsko 
predelovalno Industrijo) 
Pasek Jože, pri Lesnoindustrijskem pod- 
jetju Slovenj Gradec, Slovenj Gradec 
(za žagarsko predelovalno industrijo) 
ing. Karba 'Davorin, pri Lesnoindustrij- 
skem podjetju Maribor, Maribor (za ža- 
garsko proizvodnjo) 
Simonič Simon, industrijski tehnik pri 
>Opremi«, Maribor (za proizvodnjo po- 
hištva) 
Rataj Slavlko, upravnik mizarskega pod- 
jetja > Jelka«, Maribor, Črtomirova ul. 6 
(za proizvodnjo pohištva) 
Rakuša Ferdo, industrijski tehnik, To- 
varna pohištva Pobrežje, Maribor (za 
proizvodnjo pohištva) 

z* območje okrajev: .Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin : 
Sajovic Anton, obratovodja Tovarne po- 
hištva »Edvard Kardelj«, Nova Gorica 
Hlede Mario, predsednik Zadruge mizar- 
skih obrtnikov, Solkan 
Basin* Zdravko, tajnik Zadruge mizarskih 
obrtnikov, Solkan 
Kolar Maks, direktor Lesnoindustrijske- 
ga podjetja Positojna, Postojna (za ža- 
garsko proizvodnjo) 
Venturini Angel, uslužbenec pri podjetju 
> Javor«, Pivka (za žagarsko proizvodnjo) 

*~elje: Kramaršič Vlado, pri podjetju »Savinja«, 
Celje 

an°ga 123: Industrija lesa, celuloze in papirja: 
•• vse območje LRS: Inštitut za celulozo in papir v 

Vevčah pri Ljubljani 
ing. Bonač Stane, Papirnica Vevče 
ing. Maširevič Djordje. Inštitut za celu- 
lozo in papir v Vevčah 

Panoga 124: Tekstilna industrija: 
Za vse območje TT?c Tekstilci inštitut v Mariboru 

Žagar Viktor, Predilnica Litija (za bom- 
bažna vlakna in predivo) 
dr. ing. Kočovar Franjo, dekan kemične 
fakultete v Ljubljani (za bombažne tka- 
nine in tekstilno stroko v  splošnem) 
Ovin Milan, >Tiskanina«, Kranj (za bom- 
bažne tkanine) 

Fajdiga Anton, »Induplati«, Jarše (za la- 
neno vlakno in predivo) 
Rebernik   Franc,   »Induplati«,   Jarše   (za 
laneno in konopljeno tkanino) 
škof Ivan, »Slovenija-Impeks«, Ljubljana 
(za plnfilstvo)     / 
Voflpr T.rVn. (nlinični vodja »PJetenine«, 
Ljubljana (za trikotažo) 
Galof Valter, >Industrija sukna«, Zapuže 
(za laneno predivo in vlakno) 
Miikič  Kamilo,  >Novoteks«.  Novo mesto 
za laneno predivo in vlakno) 
Strlič Emil, »Slovenija-Tekstil«, Ljublja- 
na  (za  tkanine  iz  umetnega vlakna  in 
tkanine svilene preje) 
Hakelj Viljem, Tovarna  perila »Mura«, 
Murska Sobota (za konfekcijo perila) 
Žitnik Franc, Predilnica Tržič (za teks- 
tilno stroko v splošnem) 
Orešič Franjo, Tekstilni inštitut v Mari- 
boru (za tekstilno stroko v splošnem) 

za območje  okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota  in Slo- 
venj Gradec: 
ing. Pchani Evgen, Mariborska tekstilna 
tovarna, Maribor (za preizkušnje teks- 
tilnega materiala) 
ing. Burger Gvido, Tekstilni inštitut, Ma- 
ribor (za predilstvo) 
Orešič Franc, Tekstilni inštitut, Maribor 
(za tkalstvo) 

za območje  okrajev:   Gorica,   Postojna,   Sežana   io 
Tolmin: 
Kamcnšček Pavel, direktor Tekstilne to- 
varne, Ajdovščina 
Vodenik Milko, tekstilni tehnik, Tovar- 
na pletenin, Sežana 
Belingar   Franc,   poslovodja   trgovskega 
podjetja »Primorka«, Solkan 
Šket Pavel, komercialist trgovskega pod- 
jetja >Nanos«, Postojna 

Celje? Ferlan Evgen, direktor podjetja »Metka«, 
Celje 

Panoga 125: Usnjarska industrija: 
za vse območje  LRS:  Usnjarski  tehnikum  Domžale 
za območje Ljubljana  mesto  in  Ljubljana  okolica: 

'      Kumer Franc, direktor Usnjarskega teh- 
nikuma, Domžale 
Rihar    Stefan,    uslužbenec    »Slovenija- 
Impeks« Ljubljana 
Rant Jelko, »Tdko«, Domžale 

za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
Dovjak Franjo, Maribor, Rožna ul. 10 
(za proizvodnjo usnja) 
Grgurcvič Nikola, državni čevljarski 
mojster, Maribor, Trg svobode št. 6 (za 
proizvodnjo čevljev) 

za območje okrajev: Gorica, «Postojna, Sežana in 
Tolmin: 
Saksida  Ivan, Tovarna čevljev, Miren 

Celje: Vengust Karel, »Konus«, Slovenske Ko- 
njice 

Panoga 127: Prehrambena industrija: 
za vse območje LRS: Centralni higienski zavod, Ljub- 

ljana 
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za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Murska Sobota, Ljutomer in Slo- 
venj Gradec: 
Bezjak  Stanislav,   Tovarna olja,  SI.   Bi- 
strica (za oljne proizvode) 
Brumen   Jože,   direktor  Mlinskega  pod- 
jetja, Maribor (za mlinsko in testeninsko 
industrijo) 
Kolarič Konrad, obratovodja Mlinskega 
podjetja, Maribor (za mlinsko in teste- 
ninsko industrijo) 
Rakuša Karel, Maribor, Koroška 24 (za 
proizvodnjo testenin, keksov, parno in 
električno pečenje) 
Pečovnik Gustav, direktor Tovarne mes- 
nih izdelkov, Košaki (za mesno predelo- 
valno industrijo) 
Čeh Jakob, Tovarna mesnih izdelkov, 
Košaki (za mesno predelovalno indu- 
strijo) 
Zorčič Jožica, kemični tehnik, Industrija 
živilskih proizvodov, Maribor (za vrelno 
industrijo) 
Kac Franc, Pivovarna Maribor, Maribor 
(za proizvodnjo piva) 

Celje: ing.   Krašovec  Branka,   tovarna   »Sad«, 
,   Celje 

Lužar Stefan, »Mlin« v Mčdlogu, Celje 
Panogi 211   in 212: Poljedelstvo in  ekonomije: 
za vse območje LRS: Kmetijski raziskovalni zavod v 

Ljubljani • 
za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 

Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
ing. Zivko Janko, uslužbenec Okrajne za- 
družne zveze, Maribor (za vse vrste po- 
ljedelskih rastlin) 

za območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin : 
ing. Arh Jože, agronom pri OLO Gorica, 
Tribušon Alojz, višji kmetijski tehnik 
OLO Gorica 

Celje: ing.  Ogner  Janez,   ravnatelj   vrtnarske 
šole, Medlog pri Celju 

Panoga 215: Sadjarstvo in sadovnjaki: 
za vse območje LRS: Inštitut za sadjarstvo v Mari- 

boru; 
za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 

Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
ing. Lukman Franc, kmetijski svetnik pri 
Inštitutu za sadjarstvo v Mariboru (za 
drevesno proizvodnjo) 
ing. Ferlic Pavel, agronom pri Inštitutu 
za sadjarstvo, Maribor (za kontrolo 
sadja) 
Lipovec.Janko, višji kmetijski tehnik pri 

} Inštitutu  za  sadjarstvo v Mariboru  (za 
predelavo sadja in sadno industrijo) 
Sauperl Dolfe, kmetijski tehnik pri In- 
štitutu   za   sadjarstvo  v   Mariboru   (za 
splošno sadjarstvo) 

za območje  Gorica, Postojna. Sežana in Tolmin: 
Kokalj Ivan, kmetijski tehnik pri OZZ, 
Sežana , 

Panoga 214: Vinogradništvo in vinogradi: 
za vse območje LRS: Inštitut za vinarstvo v Mariboru; 
za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 

Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
Matekovič Stanko, višji kmetijski tehnik 
pri Inštitutu za vinarstvo, Maribor (za 
vsa strokovna vprašanja iz vinarstva in 
vinogradništva) 
ing. Judež Mihael, agronom, entomolog 
pri Inštitutu za vinarstvo v Mariboru 
(za vsa strokovna vprašanja iz vinarstva 
in vinogradništva) 
Sitar Franc, Inštitut za sadjarstvo v Ma- 
riboru (za strokovna vprašanja iz sadjar- 
stva in vinogradništva) 

za.območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin : 
ing. Prešeren Anton, Vinarsko-sadjarska 
postaja, St. Peter pri Gorici ' 
ing. Orel Miran, Vinarsko-sadjarska po- 
staja, St. Peter pri Gorici 
ing.   Volk   Herman,   agronom   pri   OZZ, 
Sežana 

Panogi  213  in 214: Sadjarstvo in vinogradništvo: 
za območje  Ljubljana mesto, Ljubljana okolica: 

ing. 'Veselic Miran, Agronomska fakul- 
teta, Ljubljana 
ing. Adamič France, Agronomska fakul- 
teta, Ljubljana 
Levanič  Jože,   »Vino-Ljubljana«,   Ljub- 

' ljana 
Panoga 215: Zaščita rastlin: 

za vse območje LRS: Inštitut za agronomijo na kine- 
tijskem raziskovalnem zavodu v Ljub- 
ljani 

Panoga 216: Živinoreja: 

za vse območje LRS: Inštitut za živinorejo na Kme- 
tijskem raziskovalnem zavodu v Ljub- 
ljani " i 

za območje Ljubljana mesto in- Ljubljana okolica: 
Klarič Rudolf, Tovarna mesnih izdelkov. 
Ljubljana 
ing. Terčej Jože, Kmetijski znanstveni 
zavod, Ljubljana 

Panoga 217: Zaščita živine: 
za vse območje LRS: Veterinarski znanstveni zavod 

Slovenije, Ljubljana 
za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica» 

Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
dr. Kozinc Maks, živinozdravnik v Mari- 
boru, Veterinarska ambulanta (za vsa 
strokovna vprašanja glede gojitve in za- 
ščite živine) 

Panoga 218: Ribarstvo: • 
za vse območje LRS: Vodogradbeni laboratorij TVS 

v Ljubljani 
Panoga 311: Vzgoja in nega gozdov: 

,Panoga 312: Izkoriščanje gozdov: 
za vse območje LRS. Gozdarski inštitut LRS v Ljub- 

ljani 
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za območje  Ljubljana mesto, Ljubljana okolica: 
ing. Svetličič Adolf, Zavod za planiranje 
LRS, Ljubljana 
ing. Turk Zdravko, • Gozdarski inštitut, 
Ljubljana 

' Panoga 513: Gozdna proizvodnja: 
Celje: • ing. Najžar  Vlado,  direktor Lesnoindu- 

strijskega podjetja, Sentjurij 
Panoga 611: Notranja trgovina na debelo: 

Panoga 612: Notranja trgovina na drobno: 
?a območje Ljubljana mesto: 
Za špecerijsko kolonialno stroko: 

Nebec Franc, direktor trg. podjetja »Pre- 
hrana«, Ljubljana, Titova 15 

2a sadje in zelenjavo: 
Pilik Janko, uslužbenec podjetja »Inter- 
trans«, Ljubljana 

za delikatesno stroko: 
Ukmar Franc, direktor trg. podjetja »De- 
likatesa«, Ljubljana, Wolfova S 

Za tekstilno široko: 
,Lesjak Franc, direktor trgovskega pod- 

jetja »Tekstil-obutev«, -Ljubljana, Nazor- 
jeva 4 
Pukel Rajko, poslovodja trg. podjetja 
>T!kaninâ«, Trubarjeva 1 

za galanterijsko in modno stroko: 
Sefic Pavle, direktor trg. podjetja »Iz- 
bira«, Ljubljana. VVolfova Ifl 

•\ usnje in  čevlje:  Sindič Zlato,  direktor  trg. pod- 
jetja >Usnje<, Ljubljana, Wolfova 1 

za gorivo: 
Kačič Metod, direktor trg. podjetja »Ku- 
rivo«, Ljubljana, Masarykova 15 

•• železarno: 
Kumar Andrej,   direktor   trg. podjetja 

•  »Tehnometal«, Ljubljana, Titova 14 
Rauh Rudolf, direktor trg. podjetja >Ze- 
lezninac, Ljubljana, Parmova ul. 33 

•• orodje in kuhinjsko posodo: 
Cerne Franc, poslovodja trg. podjetja 
»Kovina«, Ljubljana, Stritarjeva 7 

a kmetijske stroje in zaščitna sredstva: 
Kramar Franc, direktor trg. podjetja 
»Kmetijski magazini, Ljubljana, Par- 
mova ul, 33 

•• prevozna sredstva: 
Bahar Matija, direktor trg. podjetja 
»Slovenija-avto<, Ljubljana, Frankopan- 
panska 11 

•• Pohištvo: 
Močnik Vlado, direktor trg. podjetja 
»Na-Ma«, Ljubljana, Wolfova 1 

Za Parfumerijo in kozmetiko: 
\ Kane Anton,  komercialist  trg.  podjejta 

»Drogerija«, Ljubljana, Galusovo nabrež- 
je št. 11 

Za suho in lončeno robo: 
Bernik Valentin, komercialist trg. podjet- 
ja »Tekstil«, Ljubljana, Ciril-Métodova 3 

za tobačno stroko: 
Hrovatin  Franc, komercialist trg. pod- 
jetja »Tobak«, Ljubljana, Likozarjeva 

za knjigarne in papirnice: 
Dolžan    Janez,    poslovodja    Mladinske 
knjige, Ljubljana, Na2orjeva 1 

za območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 

za sadje in sočrvje: 
ing. Leban    Pavel,   Srednja   kmetijska 
šola, Maribor 
Cof Lojze, Slovenija-sadje«, Maribor 

za prehrambeno stroko: 
Koren   Vilko,   trg.   podjetje   »Brazda«, 
Maribor 
Gombač  Angel,   trg.  podjetje   »Gruda«, 
Maribor 

za manufakturno stroko: 
Cerne Ivo, Maribor, Gosposka   ul. 18 
Mavric   Viktor,   direktor   trg.   podjetja 

»Moda«, Maribor 

za kovinsko stroko: , 
Lavrič Jože, Maribor, Jurčičeva 6 
Breznik Franc, Maribor, Partizanska 1 

za obutev, usnje in kože: 
Dolinšek Drago, Maribor, Partizanska 21 

za knjigarne in papirnice: 
Govedič  Gujdo,  direktor  trg.  podjetja 
»Papir«, Maribor 

za parfumerijo in kozmetiko: 
Maver Aleksander, direktor trg. podjetja 
»Alma«, Maribor, Tyrseva ul. 1 

' za mešano stroko: 
Arnuš Franc, Maribor, Partizanska 6 ' 
Cvilak Ivan, Maribor, Koroška 11 

za kurivo: 
Stojan Vladimir, direktor podjetja »Ku- 
rivo«, Maribor 

za območje okraja: Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin: 

za prehrambeno stroko: 
Černič Maks, upravnik trg. podjetja »Iz- 

bira«, St. Peter pri Gorici 
Tavčar Karel, uslužbenec trg. podjetja 
»Nanos«, Postojna 
Fakin Vladimir, trg. podjetje »Preskrba«, 
Sežana 
Fili Janko, trg. podjetje »Soča«, Most na 
Soči 

za kovinsko stroko: 
Ferjančič Ivan,  trg. podjetje  »Hubelj«, 
Ajdovščina 
Klemene   Miro,   trgi   podjetje   »Nanos«, 
Postojna 

za mešano stroko: 
Mader Maks, poslovodja Mestnih trgov- 
skih podjetij, Postojna , 

za knjigarne in papirnice: 
Siraoniti   Peter,   upravoitk  knjigarne im 
papirnice »Naša knjiga«, Solkan 



Stran 148 URADNI LIST St. 10 — 18. III. 1954 

Celje okolica: 
za prehrambeno stroko: 

Cokan  Franc, Savinjski magazin, Žalec 
za galanterijsko stroko: 

Mlinaric Leon, »Dom«, SI. Konjice 
za galanterijsko stroko: 

Filač  Karel,   trg.  podjetje   >Preskrbac, 
Šentjur 

za železnino: 
Rutar Franc, Kmetijska zadruga, Žalec 

za kemično stroko: 
Som  Otmar,  Kmetijski  magazin,  Celje 

Celje mesto: 
za prehrambeno stroko: 

Zagoričnik Stane, direktor trg. podjetja 
»Potrošnik«, Celje 
Gaberšek   Stanko,   trgovinski   inšpektor 
MLO Celje 

*a manufakturno stroko: 
Fidler Albin, trgovinski inšpektor MLO 
Celje 
Kranjc Franc, podjetje »Tkanina-galan- 
terijac, Celje 

za kovinsko stroko:  , 
Ilovar  Ciril,   komercialist  trg.  podjetja 
»Tehnometal«, Celje 

za mešano stroko: 
Šepec Ivan, direktor trg. podjetja »Ljud- 
ski magazine, Cölje     ' 

za obutev, usnje in kožo: 
Per    Marijan,    trg.    podjetje    »Usnje«, 
Celje 
Učalk Jurij, poslovodja trg. podjetja Tri- 
glav I«, Celje 

za" kurivo: 
Premiik   Franjo,   direktor   trg. podjetja 
»Kurivo«, Celje 

Trijovlje: 
za prehrambeno stroko: 

* Rozina   Franc,   direktor   Mestnega  trg. 
podjetja, Trbovlje 

za manufakturno stroko. 
Kosmos Jože, direktor trg. podjetja »Po- 
trošnik«, Hrastnik 

za mešano stroko: 
Korinšek Alojzij, direktor trg. podjetja 
»Preskrba«, Trbovlje 

Kranj: 
za prehrambeno stroko: 

Terčon Albin, komercialist trg. podjetja 
>Preskrbac, Kranj 

za manufakturno stroko: 
Gabron Ivan, komercialist trg. podjetja 
»Tkanina«, Kranj 

za usnjarsko stroko: 
Kuhar Teo, poslovodja prodajalne »Bo- 
rovo«, Kranj 

Za mešano sitröko: 

Šiling Drago, upravnik Elektrotehnične- 
ga podjetja, Kranj 

Radovljica: 
za prehrambeno stroko: 

Spendal   Mirko,   ravnatelj   trg. podjetja 
*Rošca<, Jesenice, Delavska ud. 10 

za manufakturno stroko: 
Beznec Bela, komercialist trg. podjetja 
z mešanim blagoni na veliko in malo, 
Jesenice, Skladiščna ulica 3 

za mešano stroko; 
Dvojmoč Franc, ravnatelj trg. podjetja 
na debelo in drobno, Radovljica, sedež 
Lesce 

za železninarsko stroko: 
Solar Anton, upravnik trg. podjetja 
»Zeleznina«, Radovljica, Gorenjska c. 1 

Črnomelj: 
za prehrambeno, manufakturno in kovinsko stroko: 

Vrtačnik Anton, upravnik Zadružno- 
trgoviskega podjetja OZZ, Črnomelj 

Novo mesto: 
za manufakturno in  prehrambeno stroko: 

Barbo Rudi, poslovodja kmetijske zadru- 
ge Skocjan pri Novem mestu 

za mešano stroko: v 
Mahorčič Kare1!, direktor trg. podjetja 
»Izbira, Novo mesto 

za železninarsko stroko: • 

Gričar Jože, direktor trg. podjetja »Ze- 
leznina«, Novo mesto. 

Kočevje: 
za prehrambeno stroko: 

Fajdiga Franc, poslovodja trg. podjetja, 
Ribnica 

za manufakturno stroko: 
Putrih Miha, poslovodja trg. podjetja 
Mestni magazin, Kočevje 

za železninarsko stroko: 
Butala Viktor, poslovodja podjetja 
»Trgopromet«, Kočevje 

za mešano stroko: 
Levstek Franc, poslovodja KZ Sodražica 

Ljubljana okolica: 
za mešano stroko: 

Gregorič   Jože,   direktor   trg.   podjetja 
»Kočna«, Kamnik 

za tekstilno stroko: 
Kramar Miloš, komercialist trg. podjetja 
»Kočna«, Kamnik 

za špecerijsko stroko: 
Remškar Matija, direktor trg. podjetja 
»Preskrba«, Domžale 

Panoga 613 in 614: Izvoz — nvoz: 

za vse območje LRS: 
Golob   Roman,   direktor »Slovenija-lB1' 
peks«, Ljubljana 

za območje   okrajev:   Gorica.   Postojna,   Sežana i°, 
Tolmin: 
Keber Dušan, direktor Tovarne lesonit' 
nih. plošč, IL Bietrica 
Pungartaik Peter, podjetje »Export-in1" 
port«, Postojna 
Vrečko Rudi, komercialist »Jadran-eke- 
port-import«, Sežana 

Celje: ' 
ing. ligo Lojze, šef zunanje trgovine L

0
" 

varne emajlirane posode, Celje 
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Panoga 618: Gostinstvo: 

2a območje okrajev Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj,  Ljutomer,  Murska  Sobota  in  Slo- 
venj Gradec: 
Pušenjak Janko, hotel >Oröl«, Maribor 

za območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin: 
Kodrič Vladimir, direlktor hotela >Sabo- 
tin<, Solkan 
Sever Janko, tajnik Gostinske zbornice, 
Postojna 
Kobeja    Boris,    uslužbenec    gostinskega 
podjetja -Risnik«, Divača 
Didič   Ivo,   komercialist    trg.    podjetja 
>Vino«, Idrija 

Celje-. 
Žic Mirko, direktor >Celeia«. Celje in 
predsednik Trgovinsko-gostinske zborni- 
ce za Celje mesto 

Šoštanj: 
Kraujc Alojzij, upravnik Mestnih gostin- 
skih podjetij, Šoštanj 

Panoga 619: Turizem: 
za vse območje LRS: 

ing. Weis Hugo, Turistična zveza Slove- 
nije, Ljubljana 
Pavlica Lojze, >Putnik«, Ljubljana 

2a območje okrajev: Maribor mesto, Maribor okolica, 
Ptuj, Ljutomer, Murska Sobota in Slo- 
venj Gradec: 
Kožuh Marijan, šef poslovalnice >Put- 
nïk,c Maribor 

za Območje okrajev: Gorica, Postojna, Sežana in 
Tolmin : 
dr. Žižek Ciril, pomočnik tajnika za go- 
spodarstvo OLO Gorica 
Stopančič N.. upravnik Kraških jam, Po- 
stojna 

Celje: 

Habe N.. profesor na gimnaziji v Po- 
stojni 
Ceklin Franc, upravni referent tajništva 
za gospodarstvo OLO Tolmin 

Orel Tine, predsednik Planinskega dru- 
štva, Celje 

Panoga 211: Hmeljarstvo: 
Celje: 

ing. Kač Alojz, šef Hmeljarskega inšti- 
tuta, Žalec 

Panoga: Knjigovodske zadeve: 

za vse območje LRS: 

Revizijski zavod LRS, Ljubljana 

za   območje   o,krajev:   Gorica,   Postojna,   Sežana   in 
Tolmin: 

Zigon  Jožko, knjigovodja gros. trg. pod- 
jetja »Gorica«, St. Peter pri Gorici 
Vimpoljšek   Anton,  knjigovodja   zadruž- 
nega trgovskega podjetja vVino-Gorica«, 
Solkan 

Vanek Zdenko, knjigovodja trg. podjetja 
»Izbira«, St. Peter pri Gorici 
dr. Rudar, tajnik Trgovinske in gostinske 
zbornice, Gorica 
Orel Viikitor, referent za finančna vpra- 
šanja Trgovinske in gostinske zbornice, 
Gorica 

Tome Ivan, računovodja Lesnoindustrij- 
skega podjetja, Postojna 

Celje: 
dr. Pavlic Peter, Okrajna zadružna zve- 
za Celje okolica, Celje 

Ljubljana, dne 5. marca 1934 

Predsednik 
Državne arbitraže LRS: 

Jernej Stante L r. 

Odloki ljudskih odborov 
145. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52), v zveai z določbami 3. in 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št 46/51) izdaja 
Cestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane" po 
sklepu XI. seje mostnega zbora z dne 4. marca 1954 

ODLOK 
o javnem redu in mira 

I. Splošne določbe 

l.'člen 
Vsakdo mora uravnavati svoje vedenje im ravna- 

nje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka drugih 
Judi, da varuje javno moralo, vzdržuje snago, pazi na 
6Poto in  zunanje lice mesta,  ne dela škode in ne 
groza varnosti premoženja in ljudem zdravja. 

Dobrine iz prednjega odstavka uživajo upravno 
kazensko varstvo po določbah tega odloka. 

II. Varstvo miru 

2. člen 

Na javnem ali zasebnem prostoru so prepovedana 
dejanja, ki motijo mir okolice, in sicer je prepove- 
dano: 

a) uporabljati zvočnike, radijske aparate, glasbi- 
la ali kakršnekoli druge naprave na način, ki občutno 
moti okolico ali na drug način po nepotrebnem dela 
večji hirup in ropot; 

b) v času od 22. do 5. ure motiti nočni mir in po- 
čitek ljudi. 

Izvzete so motnje, ki izvirajo iz oblastveno dovo- 
ljene politične, družbene in gospodarske dejavnosti, 
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3. člen 
Cerkveno zvonjenje je dovoljeno samo v zvezi z 

rednimi cerkvenimi obredi in sme trajati največ 5 
minut. 

Izjeme dovoljuje tajništvo za notranje zadeve. 
Svet za notranje zadeve lahko odredi zaradi za- 

ščite nemotenega dela in počitka ljudi ter zaradi reda 
in miru za posamezne mestne predele omejitve cer- 
kvenega zvonjenja, in to zlasti v bližini bolnišnic, šol 
in uradov. 

III. Varstvo družbene discipline 

4. člen 
Prepovedana so dejanja s katerimi se krši druž- 

bena disciplina, in sicer je prepovedano: 
a) motiti sestanke in druge javne prireditve; 
b) kljub opominu zadrževati se v gostinskih lo- 

kalih preko dovoljenega obratovalnega časa; 
c) kaditi v kinemotografih, gledališči!;, tramvajih, 

avtobusih in drugih prostorih ter vozilih, v katerih 
je kajenje prepovedano; 

č) krošnjariti. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

5. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi ter premoženja, in sicer je prepovedano: 
a) poškodovati ali odstraniti napisne table in 

druge javne znake; 
b) ugašati in okvariti svetilke, nameščene za raz- 

svetljavo javnih prostorov; 
c) opuščati nameščanje in vzdrževanje varnostnih 

naprav pri gradbah ali popravilih; 
Č) puščati ob javnih poteh ograje ali živo mejo v 

takem stanju, da ogroža varnost, ovira promet ali 
kazi zunanje lice, in nameščati bodečo žico na ograjah 
v višini pod 1,80 m; 

d) metati kamenje ali druge predmete; 
e) uporabljati javna pota za športne igre; 
f) dražiti ali plašiti živali; 
g) zažigati odpadke in dračje ali vobče kuriti 

ogenj v bližini poslopij ali drugih naprav in odmeta- 
vati goreče cigaretne ali druge ogorke na krajih, kjer 
se lahko zaneti požar; 

h) ovirati promet na pločnikih in drugih javnih 
prostorih z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
preko časa, ki je nujno potreben 'za odstranitev teh 
predmetov, ali pa tudi sicer uporabljati javne pro- 
store za odlaganje kakršnegakoli odpadnega gradiva; 

i) kljub opominu pristojnih organov zanemarjati 
vzdrževanje stanovanjskega poslopja 1er hišnih na- 
prav in inštalacij, da nastane nevarnost za ljudi ali 
grozi večja škoda. 

V. Varstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica 

6. člen 

Prepovedana so dejanja, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, nasprotujejo pravilom čistoče ter kazijo zuna- 
nje lice mesta, in sicer je prepovedano: 

a) metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti tla ali predmete na javnih prostorih; 

b) iztepavati karkoli v javne prostore, zračiti po- 
steljnino ali sušiti .perilo preko uličnih oken in bal- 
konov in na ulicah samih; ,,-,.»_^. ,.„. 

c) odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso 
za to določena; 

č) spuščati odplake na javna pota ali v odprte 
cestne jarke in v rečne struge; 

d) pustiti greznice nezadostno zaprte ali v takem 
stanju, da povzročajo okolici smrad; 

e) metati v kanalske požiralnike predmete, ki 
utegnejo zamašiti kanale; 

f) opuščati vnemar ukrepe, ki jih izdajo pristojni 
organi za uničevanje mrčesa, podgan, miši in druge 
golazni; 

g) prevažati mrhovino, kosti ali kožo v vozilih, 
ki niso zaprta; 

h) nameščati plakate ali objave na mestih, ki niso 
za to določena, pisati po poslopjih, ograjah ali vo- 
zilih; 

i) trgati ali odstranjevati plakate in objave, ki 
so nalepljene na za to določenih mestih; 

j) kljub opominu opuščati popravilo smetišč, grez- 
nic in odtočnih kanalov. 

7. člen 

Lastniki ali upravitelji nepremičnin ob javnih 
poteh so dolžni: 

a) čistiti hišno pročelje, hišne ulične table ter 
druge javne znake na poslopjih ter skrbeti za to, da 
so vsi hišni jaški v nepoškodovanem stanju; 

b) skrbeti, da se zastave, transparenti, parole, 
lepaki in drugi priložnostni okraski odstranijo naj- 
kasneje v dveh dneh po končani proslavi ali prire- 
ditvi. 

8. člen 

V stanovanjskih in poslovnih prostorih je pravi- 
loma  prepovedano gojiti  domače živali. 

V predelih mesta, ki jih določi pristojni organ 
MLO, se te živali sploh ne smejo gojiti, drugod pa 
samo v manjšem številu in v posebnih higiensko 
vzdrževanih prostorih. 

Pse, mačke in večje število ptičev je dovoljeno 
gojiti v stanovanjskih prostorih le z dovoljenjem hiš- 
nega lastnika, njegovega pooblaščenca ali upravitelja 
poslopja oziroma s privoljenjem uprave stanovanj" 
ske skupnosti. 

9. člen 

Izložbe morajo biti odprte, ne glede na to, v 

kakšne namene se uporablja lokal, h kateremu spa- 
dajo. Biti morajo čiste in okusno urejene in ob te- 
mačnem času tudi razsvetljene. Izložbe morajo biti 
odprle dnevno nepretrgoma od pričetka do konca 
poslovanja v trgovskih poslovalnicah. V ožjem centru 
mesta morajo biti izložbe odprte do 23. ure. 

Ožji center mesta določi svet za gospodarstvo 
MLO. 

Za izvajanje teh predpisov je odgovoren tisti, ki 
uporablja loftal, h kateremu spada, oziroma koristni» 
izložbe, če ta ni  isti  kot uporabnik lokala. 

VI. Varstvo javnih nasadov 

10. člen 

Prepovedana so dejanja, s katerimi se kvariJ0 

parki, nasadi in kulturni spomeniki, in sicer je Pre' 
povedano: 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 

ljudskih   odborov   razglašajo! 
462. 

Besedilo: »Milarna«, Ljubljana 
(Polje 29). 

Poslovni predmet: Predelava ma- 
ščob v milo. 

Ustanovitelj podjetja: Občinski 
ljudski odbor Polje glavnega me- 
sta Ljubljane, odločba št. 61/54 z 
dne 4. I. 1954, ki je tudi organ go- 
spodarske uprave. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bitenc Rudolf, v. d. upravnika, sa- 

tnostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil podjetja; Budal 
Slavko, predsednik upravnega od- 
bora, podpisuje v odsotnosti v. d. 
upravnika, v istem obsegu, in Bi- 
tenc Marija, knjigovodja, ki podpi- 
suje vse listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 21. januarja 1954. 

G-št. 520/1-54 295a 
463. 

Besedilo: Ženski krojaški salon 
»Moda«, Celje. 

Ustanovitelj in gospodarski or- 
gan :'MLO Celje, odločba št. 8420/10- 
55 z dne 19. XI. 1953. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
£seh storitev iz stroke ženskega 
krojaštva. 
7 Za podjetje podpisujejo: Križnik 
Jožica, v. d. poslovodje, samostojno. 
v okviru zakonitih določil in pravil 
Podjetja; Vozlič Bibijana, računo- 
vodja, sooodpisuje listine finančne- 
ga pomena; Kaučič Dragica, na- 
mestnik poslovodje, v odsotnosti 
Poslovodie. v istem obsegu. 

MLO Celje, 7. januarja 1954. 
St.  II-9351/1-55 78 

464. 
Besedilo: Mlin in oljarna, Ceza- 

nJevci. 
Poslovni predmet: Uslužnostna 

Predelava žitaric in stročnic vseh 
vtst. Postranska delavnost: usluž- 
nostna predelava oljaric v jedilno 
°'je in   zamenjava olja z» oljarice. 

Ustanovitelj in gospodarska upra- 
va: Občinski LO Cezanjevci, odloč- 
öa št. 38-38/2 z dne 16. XII. 1933. 

Za podjetje  podpisujejo: 
smodiš Feliks, upravnik, samostoj- 

*J°» v obsegu zakonitih pooblastil in 
Pravil podjetja; Kolbl Stanko, knji- 
govodja, sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp; 

Milan. obč. tajnik, sopodpi- 

suje po 47. členu szdgp v odsotnosti 
knjigovodje. 
OLO Ljutomer, 20.  februarja  1954. 

St. II-546/5-54 598 
465. 

Besedilo: Kino »Svoboda«, Seža- 
na (št. 57). 

Poslovni predmet: Predvajanje 
prosvetnoJculturnih filmov. 

Ustanovitelj: DGP Svoboda, Se- 
žana, odločba • dne 3. V. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Umek Alojz,  upravnik. 
OLO Sežana, 25. februarja 1954. 

St. II-1055/8-54 659 
466. 

Besedilo: Parna pekarna, Slovenj 
Gradec. 

Poslovni predmet: Peka in pro- 
daja kruha in peciva za široko po- 
trošnjo,  peka  potrošnikom. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Slovenj Gradec, odločba št. T-1976/ 
1-55 z dne 28. XII. 1953. 

Za podjetje podpisujejo: 
Šilih Ivan, poslovodja in uprav- 

nik samostojno, v finančnih zade- 
vah pa skupaj z njim  Cipek Stan- vau pa skupaj z nj: 
ko in Kovač Franc. 
OLO  Slov.  Gradec.  19. jan.  1954. 

St. 163/1-54 553 
467. 

Besedilo: Mizarstvo KZ z o. j., 
Gornji grad (št. 38). 

Poslovni predmet: Izdelava stav- 
benega in pohištvenega mizarstva. 

Ustanovitelj in gospodarski vod- 
ja: KZ z o. j., Gornji grad. 

Za obrat podpisujejo: 
Hren Alfonz   predsednik, in Trat- 

nik Jože, podpredsednik KZ. 
Šoštanj,    14.  januarja  1954. 

Št. 66/1-34 128 
468. 

Besedilo: Tesarstvo KZ z o. j., 
Gornji grad (Št. 92). 

Poslovni predmet: Naprava, streš- 
nih stolov, montažnih barak, grad- 
nja lesenih gospodarskih poslopij, 
strojna obdelava lesa, gradnja lese- 

nih rnostov  in druga dela tesarske 
stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodja: 
KZ z o. j., Gornji grad. 

Za   podjetje   podpisujeta: 
Hren Alfonz, predsednik, in Trat- 

nik Jože, podpredsednih KZ. 
OLO Šoštanj, 15. januarja 1954. 

St. 65/1-54 129 
469. 

Besedilo: Stavbeno in pohištveno 
mizarstvo, Velenje  (nova zgradba). 

Poslovni predmet: Izdelava stav- 
benega   in   pohištvenega  mizarstva. 

Ustanovitelj in gospodarski vodja 
mizarske delavnice: KZ z o. j., Ve- 
lenje. 

Za obrtni obrat podpisujejo: 
Kropušek Anton, poslovodja. Leš- 

nik Stane, računovodja, Verdelj 
Franc, predsednik KZ Velenje. 

OLO Šoštanj, 20. februarja 1934. 
St. 64/53-189 593 

470. 
Okrožna sođKća razglašajo: 

Besedilo: Trgovsko podjetje Me- 
dex, Import—Export, Ljubljana (Ci- 
ga le tov a 3). 

Podjetje se je ustanovilo na pod- 
lagi odločbe Zveze čebelarskih dru- 
štev za Slovenijo v Ljubljani, štev, 
JB/GS-II-7/5 z dne- 13. II. 1954. 

Poslovni 'predmet: 
a) trgovski in servisni promet na 

veliko in malo z vsemi proizvodi 
čebelarstva, oziroma proizvodi, po- 
trebnimi za čebelarstvo; 

b) izvozni in uvozni trgovski pro- 
met, reeksport, inozemska zastop- 
stva in komisije. Izvoz: med, voselc, 
matice in čebele, medene alkoholne 
in brezalkoholne pijače ter drugi 
proizvodi na bazi medu in voska, 
vse vrste panjev in drugih čebelar- 
skih potreoščin in orodja, semenje 
medonosnih rastlin. Uvoz: Vse po- 
trebščine za čebelarstvo, čebelarski 
stroji za obdelovanje satnic in dru- 
gih izdelkov, stroji za izdelovanje 
čebelarskega orodja in naprav, me- 

fi e?   p 

«azlag 

Izšla je knjižica 
NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POŠLO- 

PIJ  - DODATEK 
Avtor Tone Klemenčič je 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 najemnin, ustanovitve, vzdr- 
ževanja in razdeljevanja stanovanjskega sklada ter odprodaje 
liišic, 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 
»brazložitev in pojasnila na vso to snov, razčlenjeno na tri ob- 
lobja  pravnega   razvoja. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba    o    upravljanju 
stanovanjskih   poslopij.  Cena 140 din 
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nini instrumenti za čebelarstvo, 
stroji in orodje za druge kmetijske 
panoge, veterinarski čebelarski in- 
strumenti, kemična zaščitna sred- 
stva za čebelarstvo, semenje medo- 
nosnih rastlin, vosek; 

c) izdelovanje proizvodov iz čebe- 
larskih pridelkov: alkoholne in 
brezalkoholne pijače nu bazi medu, 
slaščičarski izdelki na bazi medu in 
podobno; 

č) predelovanje voščin in voska, 
kemična proizvodnja na bazi medu 
in voska ter sorodnih predmetov; 

d) organizacija in vodstvo bifeja, 
ki posluje z jestvinami in pijačami 
na bazi medu tej drugih prehran- 
benih predmetov. 

Direktor podjetja do konstituira- 
nja: Novak Rajko, Ljubljana, Tur- 
nerjeva 9. 

Ljubljana,  16.  februarja  1934. 
Zt 21/54-Rg III 654/1 512 

471. 
Besedilo: Elektrostrojno podjetje 

— TIKI, Ljubljana (Trata 12) 
i\a podlagi odločbe MLO Ljub- 

ljana, št. G 430/1-34 z dne 1. II. 1934 
je nrešel Tehnični inštitut kovinske 
industrije LRS Ljubljana, Trata 12 
na poslovanje kot gospodarsko pod- 
jetje. 

Gospodarska dejavnost: na področ- 
ju proizvodnje: elektrokovinska, iz- 
delava električnih grelcev in varil- 
nih naprav ter konstruiranje in iz- 
delava različnih individualnih ko- 
vinskih in elektroizdelkov za potre- 
be industrije in široke potrošnje. 

Direktor:  Ferfila   Bogomir. Ljub- 
ljana,  Rožna  dolina,  cesta   H/7. 

Ljubljana, 25. februarja  1954. 
Zt 23/34-Rg III 656/1 664 

472. 
Besedilo: Gospodarsko podjetje 

»Pohorska vzpenjača«, Maribor, 
Grajski trg 5. 

Gospodarska delavnost: Prevoz 
potnikov in blaga z vzpenjačo in 
njena predhodna zgraditev na dolo- 
čeni trasi. 

Organizacije, ki so podjetje usta- 
novile: flidromontaž;, Avtobusni 
promet, Tovarna avtomobilov, »Me- 
talnacn»Elektrokovina«, Tezno, To- 
varna trak. • in sukanca, Tovarna 
umetnih brusov, Predilnica in tkal- 
nica, Mariborska tekstilna tovarna, 
Mariborska livarna. Trgovsko pod- 
jetje ?Dom<, Kinokavarna, in Kolo- 
dvorska restavracija, vse v Mari- 
boru. 

Direktor: Cop Franc. 
Maribor, 1. marca  1954. 

St.  101/11 679 

Spremembe . 
475. 

Besedilo: Celjska tiskarna, Celje. 
Pri poslovnem 'predmetu se vpiše 

še: prodaja in nakup knjig, časo- 
pisov, revij, šolskih in pisarniških 
potrebščin, panirne galanterije in 
izdelkov umetne obrti. 

Vpiše se Papirnica in knjigarna, 
Celje, Trg V. .kongresa 30. 

Vpiše se Rahle Ernest, ki sopod- 
pisuj.: vse listine, ki se tičejo po- 
slovanja s knjigarno in papirnico, 
skupaj z direktorjem in računo- 
vodjem. 

MLO Celje, 26. februarja 1954. 
Št.  II-933/2-54 667 

474. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ma- 

nufaktura«, Celje. 
Izbriše se Kogovšek Ivan, računo- 

vodja in vpišeta: 
Belih Vida, računovodja, ki so- 

podpisuje vse listine finančnega po- 
mena; Šepec Albina, namestnik rav- 
natelja, v njegovi odsotnosti, v 
istem obsegu. 

MLO  Celje,  27.  februarja   1954. 
St. II-1671/1-54 680 

475. 
Besedilo: »Avtoobnova«, Šempe- 

ter pri Gorici. 
Vpiše se Humar Ivan, sekretar, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, v 
istem obsegu. 

OLO Gorica, 1. marca 1954. 
St. II/2-37/26-54 710 

476. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

»Rdeča zvezda«, Stara vas-Bizclj- 
sko. 

Izbrišeta se ravnatelj Šepetavc 
Ferdo in sopodpisnik Zalokar Ivan 
ter vpiše 

Strgar Karel, direktor, z istimi 
pooblastili. 

OLO Krško, 6. februarja 1954. 
St. 2582/1 447 

477. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

»Rdeča zvezda«, Stara vas-Bizeljsko. 
Izbriše se direktor Strgar Karel 

in vpiše: 
Strgar Andrej, z istimi pooblastili. 
OLO Krško, 11. februarja 1954. 

St. 2646/1 469 
478. 

Besedilo: Okrajno podjetje za na- 
kup in prodajo vseh vrst alkoholnih 
in brezalkoholnih pijač na debelo 
in drobno v Brežicah, skrajšano 
»Vino— sadje«, Brežice. 

Izbriše se sopodpisnik Martinovič 
Mirko. 

OLO Krško, 15. februarja 1954. 
St. 2693/1 509 

479. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnik«, Domžale. 
Izbriše se Topolovec Jurij in 

vpiše: 
Korošec Jurij, upravnik, ki pod- 

pisuje z istimi pooblastili. 
II-2 št. 27/62-54 686 

Besedilo: Okrajna lesna industri- 
ja, Polhov Gradec. 

Besedilo odslej: Lesna industrija, 
Polhov Gradec. 

Poslovni predmet: Odkup, prede- 
lava in prodaja vseh vrst gozdnih 
sortimentov, produkcija in prodaja 
rezanega lesa, stavbnega in sobne- 
ga pohištva, lesene embalaže ter 
žagarske storitve. , 

Izbriše se Zupančič Anica in 
vpiše: 

Vioemšek Malči, knjigovodja, ki 
sopodpisuje za podjetje, z istimi po- 
oblastili. 

II-2 št. 27/61-54 670 
.Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Litija. 
Vpiše se nov obrat >Kladivo« s 

sedežem v Litiji 18. 
II-2 št. 27/69-54 688 

OLO Ljubljana ok.,  12. febr.  1954. 

480. 
Besedilo: Rudnik kaolina, Crna 

pri Kamniku. 
Izbriše se Karnični.k Anica in 

vpišeta 
ing. Grm Franc, ki podpisuje v 

odsotnosti direktorja, z istimi poob- 
lastili in Starovasniik Štefka, ki so- 
podpisuje z istimi pooblastili v od- 
sotnosti računovodje. 

Vpiše se izvenindustrijski obrat: 
Žaga venecianka. 
OLO Ljubljana ok.,  12. febr.  1954. 

II-2 št. 27/68-54 690 
481. 

Besedilo: »Naša knjiga«, Domžale 
(Kolodvorska cesta). 

Izbriše se Topolovec Anton in 
vpiše 

Pilili Franjo, računovodja, ki so- 
podpisuje spise finančnega pomena, 

OLO Ljubljana,   11.  febr.   1954. 
II-2 št. 26/60-54 671 

482. 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje »Remont«, Vrhnika. 
Izbriše    se    podjetniška    skupina 

>Elektroinstalaterstvo<. 
OLO Ljubljana ok.,  15.  febr. .1954. 

II-2 št. 27/72-54 6S9 
485. 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Split«, Maribor (Glavni trg 8.) 

Sedež odslej: Maribor, Limbu- 
ška 47. 

Izbrišeta se Stibler Viktor in Tav- 
čar Frančiška ter vpišeta: 

Zagoršek Jože, upravnik, ki pod" 
pisuje samostojno, v okviru zakoni- 
tih določil in pravil, ter Konic Ru- 
di, honorarni računovodja, ki pod- 
pisuje vse listine finančnega pome- 
na, poleg upravnika. 

St. 297/13     ' 630 

Besedilo: »Slikar«, Maribor. 
Poslovni  predmet odslej:  Oprav- 

ljanje  sobosltkarske  in   pleskarske 
obrti. 

Vpiše se obrat podjetja: Pohištve- 
no-pleskarski obrat v Mariboru, UI> 
heroja Tomšiča 3. 

St. 297/10 628 
MLO Maribor, 27. januarja  1934. 

484. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje Maribor. ' 
St. Pov 4/194-53 9419 

Besedilo: Elektrarna Mariborski 
otok, Kamnica pri Mariboru. 

St. 297/22 ' 622 

Na temelju odloka Izvršnega sve- 
ta Ljudske skupščine LRS. št. V-49' 
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5-' z dne 7. Vili. 1953 (Uradni list 
LRS, št. 27/53) v zvezi z odločbo 
MLO Maribor, št. 10702/53 z dne 
4- IX. 1953, se vpišeta podjetji v re- 
gister gospodarskih organizacij, ki 
ga vodi Tajništvo sveta za gospo- 
darstvo MLO Maribor. 
MLO Maribor, 30.  januarja  1954. 

' Besedilo: Gostinsko podjetje »Ki- 
no kavarna«, Maribor. 

Izbriše se obrat: Gostilna »Pri 
«Pi«, Lackova 44. 

St. 297/28 617 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ci- 

ciban«, Maribor.    • 
Izbrišejo se Gustinčič Ema, poslo- 

vodja in Petrin Albert, računovodja 
ter vpile likvidacijska uprava: Mur- 
ko Albert, predsednik, dr. Zorko 
Alojz in Zula Maks, člana. 

St. 297/27 614 
MLO Maribor,  3. februarja   1954. 

485. 
Besedilo: Mestna sedlarska in, tor- 

»arska delavnica, Maribor. 
, Vpiše se delavnica kot obrat pod- 
jetja, s sedežem v Mairiboru, Kre- 
kova 14. &t. 297/32 620 

Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 
kov, Maribor, Košaki. 

Izbriše se sedež prodajalne Mari- 
bor, Šentiljska 6, in sedež podjetja 
Maribor, Šentiljska 17 ter vpiše se- 
dež prodajalne: Maribor, Partizan- 
ska 77, in sedež podjetja: Maribor, 
Šentiljska 35. 

Izbriše se Drašler Marjeta in 
vpise 

Založnik Vladimira, namestnik 
računovodje, lei podpisuje v istem 

•obsegu kot računovodja, v njegovi 
odsotnosti. 
. St. 297/31 619 
MLO Maribor, 6. februarja 1954. 

4S6. 
Besedilo: Industrija živilskih pro- 

izvodov, Maribor. 
Izbriše se Bergant Evgen, pomoč- 

nik ravnatelja in Herič Hilda, po- 
«ločnik računovodje ter vpišeta: 

Košak Franc, sekretar, ki podpi- 
čje v istem obsegu <kot ravnatelj. 
• njegovi odsotnosti, in Herič Hilda, 
Računovodja,  sopodpisuje vse  listi- 

T v,n?v
ncneea pomena. 

•Izbriše se obrat podjetja »Točil- 
P'ea   in   okrepčevalnica   Jugoalkoc, 
Maribor, Partizanska 39. 
MLO Maribor, 16. februarja 1954. 

48 St. 297/37 633 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 
n>n«, Maribor, Jurčičeva 8. 
in ^ i e se •••• Mirko, ravnatelj, 

5-eh Jožica, računovodja ter vpiše 
, .^-eh Jožica, kot v. d. ravnatelja, 
*» Podpisuje s pooblastili po 94. čle- 
in   *iret^c ° ustanavljanju podjetij 

MLO Maribor, 19. februarja 1954.' 
lBO St. 297/41 634 

..Besedilo: Gostinsko podjetje »Ve- 
,Ka kavarna«, Maribor. 

\T» -i*lse se obrat Gostilna »Tezno«, 
Maribor, Ptujska 9 in vpiše obrat: 

Gostilna »Pri pošti«, Maribor, Slom- 
škov trg 13. 
MLO Maribor, 18. februarja 1954. 

St. 297/40 637 
489. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Zg. 
Polskava. 

Besedilo odslej: Gostilna »Vaški 
dvor«, Zg. Polskava. 

Izbrišejo se Cizelj Angela, Bez- 
jak Bogomir, Ferk Jožef in Cerič 
Ivanka ter vpišejo: 

Kapun Alojz, upravnik, Letonja 
Aloiziia, knjigovodja, in Dobnikar 
Rudolf, predsednik gospod, sveta. 

OLO Maribor ok., 29. jan. 1954. 
St. II-597/1-54 376 

490. 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje Šentilj v Slovenskih goricah. 
Vpiše se Suhodolčan Vida, v. d. 

računovodje. 
St. II-661/1-54 546 

Besedilo: Gostilna pri Mostu, KLO 
Trate. 

Besedilo odslej: Zakupna gostilna 
Krabonja Marija na Tralah. 

St. II-46/1-54 543 
OLO Maribor ok., 12. februarja 1954. 
491. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica, Šentilj. 

Izbrišeta se Jurgcc Franc in Polš 
France ter vpišeta: 

Suhodolčan Vida, v. d. računo- 
vodje, Raikef Janez, predsednik Obč. 
LO. 

St. •-664/1-54 548 

Besedilo: Krajevna mesarija, 
Šentilj v Slov. goricah. 

Izbrišeta se: Suhodolčan Vida, v. 
d. računovodje, Račel Franc, poslo- 
vodja, in Rakef Janez, predsednik 
Obč. LO. 

St. II-663/1-54 545 

Besedilo: Krajevna pekarna, Šent- 
ilj v Slov. goricah. 

Izbrišeta se Jurgec Franc ter 
vpišejo: 

Suhodolčan Vida, v. d. računovod- 
je,   Kraner  Viktor,   poslovodja,   ìD 
Rakef Janez, predsednik obč. LO. 

St. H-662/1-54 544 

Besedilo: Žaga, Šentilj v Slov. 
goricah. 

Izbrišeta se Kranjc Janko in Jur- 
gec Franc ter vpišeta: 

Suhodolčan Vida, v. d. računo- 
vodje, Rakef Janez, predsednik obč. 
LO. 

St. II-669/1-54 547 
OLO Maribor ok., 13. febr. 1954. 

492. 
Besedilo: Industrija perila MLO 

Novo mesto. 
Besedilo odslej: Industrija perila, 

Novo mesto. 
St. II-1533/1-54 608 

Besedilo: »Kremen«, rudniki kre- 
menčevega peska, Novo mesto. 

Izbriše se direktor Lukšič Stane, 
in vpiše 

Peric Ludvik, direktor, ki podpi- 
suje skupaj s Kovačič Jožico, raču- 

novodjo, v Vieh finančnih zadevah 
in po pravilih podjetja. 

St. II-1460/1-54 649 
Novo mesto, 22. februarja 1954. 

493. 
Besedilo: »Keramika«, Novo 

mesto. 
Dosedanji knjigovodja Smrekar 

Anica je spremenila priimek in se 
bo odslej podpisovala Cimerman 
Anica. 

OLO Novo mesto, 24. febr. 1954. 
St. H-1605/1-54 657 

494. 
Besedilo: Mesarija »Oven«, Kropa« 
Izbriše se Walstreten Mirko in 

vpišeta: 
Azman Justin, upravnik, ki bo 

podpisoval skupaj z računovodjem 
Peternelom Janezom, in Uršič Spe- 
la, knjigovodja, ki podpisuje vse li- 
stine denarnega, materialnega in 
kreditnega pomena, skupaj z uprav- 
nikom, po zakonitih določilih in 
pravilih podjetja. 

St. 968/1-54 692 
Besedilo: Pekarija »Pecivo«, 

Kropa. 
Izbriše se Walstreten Mirko, in 

vpišeta: 
Ažman Justin, upravnik, in Uršič 

Spela, knjigovodja. Upravnik bo 
podpisoval skupaj z računovodjem 
Peternelom Janezom ali s knjigo- 
vodjo Uršič Spelo vse listine denar- 
nega, materialnega in kreditnega 
pomena, po zakonitih določilih in 
pravilih podjetja. 

St. 966/1-54 697 
Besedilo: Elektro-Zirovnica, Ži- 

rovnica. 
Besedilo odslej: Elektro-Zirovni- 

ca, sedež Žirovnica. 
St.  1190/1-54 694 

Radovljica, 26. februarja 1954. 
495. 

Besedilo: Gostišče Obč. LO Mo- 
zirje (Mozirje 32). 

Besedilo odslej: Gostilna pri pošti. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, to- 
pla in mrzla jedila, ter prenočišča. 

Izbriše se Mravlje Danilo, poslo- 
vodja in vpiše 

Marolt Jože, v. d. upravnika. 
OLO Šoštanj, 23. februarja 1954. 

St. 1124/1-54 660 
496. 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje »Soča«, Idrija. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Soča«, Idrija. 

OLO Tolmin, 25. februarja 1954. 
St. II/C-199/21 678 

497. 
Besedilo: Elektrotehnična delav- 

nica, Hrastnik. 
Izbriše se Senear Franc, poslo- 

vodja, in vpiše 
Kaušek Miro, knjigovodja, ki bo 

podpisoval  v okviru  zakonitih  po- 
oblastil in pravil podjetja. 

OLO Trbovlje,  9.  januarja   1954. 
St. 6834/1-53 91 



Stran 76 URADNI LIST St. 10 — 16. III. 1954 

498. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Zagorje. 
Izbriše se izvenindustrij&ki obrat 

»Bife«, Rudnika rjavega premoga 
Zagorje-Toplice. 

OLO Trbovlje, 2. marca 1954. 
St. 1295/1-54 698 

Okrožna sodisfa razglašajo: 
499. 

Besedilo: Mestno dimnikarsko 
podjetje, Maribor. 

Izbriše se dosedanji računovodja 
Bedenik Franc in vpiše 

Hvalenc Milena, računovodja, ki 
bo podpisovala vse listine denarne- 
ga, materialnega in kreditnega po- 
mena. 

Maribor, 2. marca 1954. 
Reg 72 685 

Izbrisi 
500. 

Besedilo: Radiocenter MLO Črno- 
melj. 

Zaradi  prenehanja poslovanja. 
OLO  Črnomelj,  24.  februarja  1954. 

Št. V-496/10-54 668 
501. 

Besedilo: Občiriska mesnica, Sem- 
pas. 

Ker je prenehala delovati. 
OLO Gorica, 5.  februarja   1954. 

St. II-2-37/1-54 453 
502. 

Besedilo: Industrija umetnih iz- 
delkov, Kanal. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Gorica, 26. februarja 1954. 

St. II-2-37/12-54 683 
503. 

Besedilo: Barvarna »Oteks«, 
Kamnik (Mekinje 90). 

Zaradi     združitve    s    podjetjem 
»Svilanit«, Kamnik-Mekinje. 
OLO Ljubljana ok., 4. febr. 1954. 

II-2 št. 27/49-54 533 
504. 

Besedilo: Tekstilna industrija 
Domžale, v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO   Ljubljana ok.,   10. febr. 1954. 

II-2 št. 27/37-54 672 
505. 

Besedilo: Občinski mlin, Ceza- 
njevci. 

St. •-4890/5-53 600 
Besedilo: Občinska oljarna, Ceza- 

njcvci. 
St. II-4889/3-53 599 

Zaradi spojitve s podjetjem Ob- 
činski mlin Cezanjevci v novo sa- 
mostojno podjetje: Mlin in oljarna 
Cezanjevci. 

Ljutomer, 20. februarja 1954. 
506. 

Besedilo: Gostilna in menza, Be- 
gunje. 

Ker je prenehalo poslovati (od- 
ločba obč. LO Begunje, št. 38/54 z 
dne 13. I. 1954. 

UP-št. 710/1 673 
Besedilo: Občinski vodovodi 

Pivka. 

Zaradi preimenovanja v finančno 
samostojen zavod. 

UP-št. 1329/1 675 
Besedilo: Krajevna kovačija, Sel- 

šček. 
Ker je prenehalo poslovavati (od- 

ločba obč. LO Begunje, št. 37/54 z 
dne 13. I. 1954.). 

UP-št. 711/1 674 
Besedilo: Restavracija — gostilna 

KLO Rakek. 
Zaradi reorganizacije (odločba 

obč. LC Raikek, št. 362-354/2 z dne 
28. II.  1953.). 

UP-št. 1458/1 658 
OLO   Postojna,  24.   februarja  1954. 
507. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Le- 
skovec. 

Zaradi prehoda v upravo KZ Le- 
StOO vce 

OLÓ Ptuj, 23. februarja 1954. 
St. II/12-1350/2-54 609 

508. 
Besedilo: »Tolminka«, trgovsko 

podjetje, Tolmin. 
Ker je z razdelitvijo v dve pod- 

jetji prenehalo poslovati. 
OLO  Tolmin,  23.  februarja   1954. 

St. II/C-199/16-54 676 
509. 

Be. edilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica, Loke-Kisovcc. 

Ker se je združilo s čevljarsko de- 
lavnico, Zagorje. 

OLO Trbovlje, 2. marca 1954. 
St.  1302/1-54 717 

Okrožna sodlSCa razglašajo: 
510. 

Besedilo: Medzadružni obrat »Ža- 
ga«, Sp. Rečica  (št. 41). 

Zaradi  končane likvidacije. 
Celje, 7. januarja 1954. 

Rg A III 284/4 1145 
511. 

Besedilo:    »Občinska    hranilnica 
Videm-Krško«. 

Ker  je   bila   razglašena   za   usta- 
novo s  samostojnim  finansiranjem. 

Novo mesto, 5. marca 1954. 
Rg-196/11 759 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
512. 

Besedilo: Železniški zdravstveni 
dom Maribor, Verstovškova 4a. 

Dom ima nalogo, da na svojem 
območju po svojih poliklinikah, 
ambulantah in drugih zdravstvenih 
ustanovah nudi aktivnim in upoko- 
jenim železničarjem in njihovim 
svojcem ter železniškim rodbinskim 
upokojencem zdravstveno . oskrbo 
po predpisih zakona o socialnem za- 
varovanju delavcev in uslužbencev 
in njihovih družin.  

Ustanovo   je    ustanovil:    Izvršni 
svet Ljudske  skupščine  LRS,  štev. 
596/1-53 z dne 27. V. 1953. 
MLO Maribor, 22. februarja 1954. 

St. 2623/10 638 
513. 

Besedilo: Okrajni zavod za social- 
no zavarovanje Slovenj Gradec, po- 
družnica Ravne na Koroškem. 

Delovno področje in naloge zavo-1 

da so: Izvajanje socialnega zavaro- 
vanja na območju občin Prevalje 
in Ravne na Koroškem. 

Zavod je ustanovil: Okrajni zavod 
za socialno zavarovanje Ravne na 
Koroškem z odločbo štev. 24/53 z 
dne 27. I. 1954. 

Nadzorni organ zavoda je Okraj- 
ni zavod za socialno zavarovanje, 
Slovenj Gradec. 

Za podružnico podpisuje: 
Sekavčnik Mirko, upravnik, v 

vseh zadevah samostojno, v finanč- 
nih zadevah pa skupaj z njim Lam- 
pret Marica, v njeni odsotnosti pa 
Skorjanc Rudolf. 
OLO Slovenj Gradec, 5. febr. 1954. 

St. 579/1-54 555 

Spremembe 
514. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Novo 
mesto. 

Izbriše se Bergman Hedy in vpiše 
Lamut Milica, knjigovodja, ki. 

podpisuje skupaj z upravnikom mr. 
Andrijančičem Borisom, v odsotno- 
sti enega ali drugega sopodpisuje 
mr. Dolinšek 'Blažena. 

OLO Novo mesto, 22. febr. 1954. 
St. II-1514/1-54 603 

515. 
Besedilo: Lekarna, Idrija. 
Izbriše se mr. Vrhnjak Zofija in 

vpiše: 
mr. Gregorič Edi, upravnik lekar- 

ne v Idriji in v Cerknem. 
OLO Tolmin, .20. februarja  1954. 

St. II/C-199/27 662 
516. 

Besedilo:      Okrajni    zdravstveni 
domi Sežana. 

Izbriše se dr. Merlo Albert, uprav- 
niik in vpiše 

dr.   Jeras-Cergolj   Marija,  uprav- 
nik, z istimi pravicami. 

OLO Sežana, -18. novembra 1953. 
St. 3582/6 572 

Zadružni register 

Vpisi 
120. 

Besedilo: Vinogradniško zadruž- 
no gospodarstvo, Košaki. 

Ustanovljeno je bilo na zboru 
Okrajne zadružne zveze v Maribo- 
ru 14. X. 1953 in s sklepom seje 
upravnega odbora OZZ Maribor z 

dne 31. X. 1953. 
Naloge zadružnega gospodarstva 

so: Kmetijska proizvodnja, prven- 
stveno pa vinogradništvo, sadjar- 
stvo in živinoreja. 
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Za zadružno gospodarstvo podpi- 
sujeta: 

Novačan  Ivan, upravnik, Počeho- 
ya 46, Sorovija Danica, računovod- 
ja, Vuhred 70, po danih pooblastilih. 

Maribor,  24.   februarja   1954. 
Zadr VI 163 1144 

,121. 
Besedilo: Sadno likerski kombinat 

export—import »Flores« v Šempe- 
tru pri Gorici. 
v Vpišejo se: poslovalnica Ajdov- 
ščina: Trgovina s sadjem in zele- 
njavo ter sadnih izdelkov v stekle- 
nicah in dozah na drobno; posloval- 
nica Nova Gorica: Trgovina s sad- 
jem in zelenjavo na drobno ter 
sadnimi izdelki v steiklenicah in do- 
zah na drobno; skladišče na debelo 
v Pulju; trgovina s sadjem in zele- 
njavo tor sadnimi izdelki na debe- 
">; trgovina z alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami na debelo; 
skladišče na debelo na Reki, trgova- 
nje s sadjem, zelenjavo ter sadnimi 
izdelki na debelo, trgovanje z mleč- 
nimi proizvodi na debelo, z jajci in 
alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami na debelo. 

Gorica, 13. februarja 1954. 
Zadr VIII/32-16 522 

122. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
!• v Podnanosu. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 29. IX. 1953, in sklepa izred- 
nega občnega zbora Kmetijsike za- 
druge z dne 11. XII. 1953, v zvezi 
• odločbo tajništva za gospodarstvo 
ULO Gorica, št. II/2-432/1-54 z dne 
'8. I. 1954 se Kmetijska zadruga Lo- 
zice pridruži tej zadrugi. 

Gorica, 25. februarja    1954. 
Zadr VI/71-37 1223 

Besedilo: Podjetje OZZ Ljubljana 
»kolica »Mleko« v Kamniku. 

Na zasedanju delavskega sveta 
önc ?• VII. 1953 so bila sprejeta pra- 

Poslovni predmet odslej je: Po- 
sredovanje pri predaji mleka, jaic 
\ jUgin mlečnih proizvodov, ici 
J'n dajejo v prodajo kmetijske za- 
°ruge. Podjetje pomaga kmetijskim 
zadrugam pri odkupu vseh krepkih 
j "lil za dvig živinoreje na območ- 
ji KZ. Skrbi za pravilen in pravo- 
časen odvoz mleka od KZ. Podjetje 
ahko tudi .predeluje mleko v mleč- 

ne proizvode, če narekujejo to go- 
spodarske potrebe. 

Ljubljana, 25. februarja 1954. 
j        ,  ZadT VIII 100/3 1147 

Besednik): Obrtna nabavna in or- 
ganizacijska   zadruga   prevoznikov 
1 omejenim jamstvom v Ljubljani. 

lzb"šejo se Mrvar Ivan, Mazi Ja- 
ez, Semenič Viktor in vpišeta nova 
'ana upravnega odbora: 
j valentinčič Anton, Stcpanjska ce- 

,,a Jo, in Marinko Vinko, Jernejeva 
* • oba prevoznika v Ljubljani. 

• Zadr VI 235/7 1228 
om-    .'0:   Kmetijska   zadruga   z 
"lejcnim jamstvom v Tomačevem. 

Na zboru 14. III. 1953 so se spre- 
menila zadružna pravila v 32. členu. 
Delež /naša 500 din. 

Izbrišejo se Srakar Anton, Sme- 
rajc Jernej, Bolta Ivan, Jerneje 
Ivan, Dimnik Marija, Mavec Anton, 
Marn Ignac in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Plevniik Ignacij, Tomačevo 9, Bab- 
nik Martin, Tomačevo 17, Uranič 
Ivan, Jarše 4, Dimnik Franc, Jarše 
2, Dimnik Ivan, Tomačevo 4, Cun- 
der Luka, Tomačevo 10. vsi kmetje. 

Ljubljana, 27. februarja 1954. 
Zadr VI 190/2 1227 

125. 
Besedilo: Zadružno podjetje OZZ 

Jnrenina. 
Izbrišejo   se   ing.   Colnarič   Jože, ig-   ' 

Hnr Fišer Marija in Horvat Štefan ter 
vpišeta nova imenovana podpisoval- 
ca za podjetje: 

Konda Ciril, upravnik, in Brezin- 
šek Elica, blagajnik, oba Polički 
vrh 1. 

Zadr VI 137 1180 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga z o. j., Jurij ob Pesnici. 

Izbriše se član likvidacijske ko- 
misije Brdnuk Rudi in vpiše novi 
imenovani član likvidacijske komi- 
sije: 

Fijačko Franc, upravnik posestva 
Jurij oib Pesnici. 

Maribor, 26. februarja 1954. 
Zadr V 34 1179 

126. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Raka. 
Na občnem zboru 15. II. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih sedaj zadruga deluje. 

Članski delež znaša 500 din, dru- 
žinski "delež 100 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z 20kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega  ozir.  družinskega  deleža. 

Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov. 

Izbrišejo se Varšek Franc, Avsec 
Slavko, Jordan Karel, Grabnar 
Adolf, Povhe Franc, Kotar Vaicene, 
Obere Martin in vpišejo novi, iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Gorenc Jože, Dolga Raka 19, Lo- 
kanc Jože, Sela 4, Humek Kari, Gra- 
dišče 2, Baje Janez, Dolenja vas 8, 
Ančimer I" rane, Zaloke 3, Zibert 
Martin, Jelemk 5, kmetje, Cerovšck 
Roža, gospodinja, Smcdnik 10, Pire 
Jože, Zaloka 1 in Rabzclj Martin, 
Pristava 1, lçmota. 

Za zadrugo so pooblaščeni pod- 
pisovati: 

Avsec Slavko, upravnik. Raka 18, 
Varšek Franc, Raka 29 in Baje 
Franc, Raka 2, kmeta. 

Novo mesto,  1. marca  1954. 
Zadr III 90/6 1251 

127. 
Besedilo: »Slovenske gorice«, za- 

družno trgovsko in izvozno podjet- 
je, Ptuj. 

Izbriše se Zadravec Jurica in 
vpišejo novi imenovani podpisoval- 
oi za podjetje: 

Krivec Franc, direktor, Pesiotnik 
IxMpold, nameščenec, in Trepečaik 
Bogomir, šef komerciale, vsi v 
Ptuju. 

Maribor, 8. marca  1954. 
Zadr VI 121 1322 

128. 
Besedilo: Kmetijska zadruga. So- 

dražica. 
Na občnem zboru 8. III.  1953 so 

1 ila sprejeta nova zadruža pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom. Sodražica. 
Članski delež «.naša 500 din, dru- 

žinski delež pa 250 din. Člani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z 20krat- 
nim zneskom vpisanega enkratnega 
temeljnega oziroma družinskega de- 
leža . 

Upravni odbor sestavlja 7 do 15 
članov. 

Izbrišejo se: Cigole Anton, Le- 
sar Ivan, Mihelič Anton, Prijatelj 
Jože, Lavrič Ludvik in vpišejo novi 
izvoljeni  člani     upravnega odbora; 

Petrič Ivan, uslužbenec, Sodražica 
97, Drobnič Vence, kmet, Sodražica 
83, Pire Mirko, delavec, Zimarioc 34, 
Stare Franc, Zimarice 74, Lušin 
Franc, Zimarice 83, Matko Jože, 
Podklanec 17, Cvar Janez, Zamostec 
18, Arlko Andrej, Lipovšca, kmetje; 
Mestck Alojz, delavec, Zamostec 25, 
Krže Franc, kmet. Gora 7, Ivančič 
Marija, kmetica, Gora 27, Pcček 
Franc, kmet, Gora 6. 

Novo mesto, 11. februarja 1954. 
Zadr II 28/7 847 

Izbrisi 
129. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Vrbno. ' 

Zaradi  združitve s Kmetijsko za- 
drugo Šentjur pri Celju. 

Celje, 5. februarja 1954. 
Zadr VII 87/6 721 

130. 
Besedilo:  Kmetijska  gospodarska 

zadruga z o. j. v Lozicah. 
Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 

zadrugi z o. j. v Podnanosu. 
Gorica, 23.  februarja  1954. 

Zadr VI/26-4 1224 

Trgovinski register 

Vpisi 
131. 

Besedilo:   Ambrožič Francka, go- 
stilna, Ljubno 25, občina Podnart. 

Poslovni predmet: Točenje alliol- 
nih in brezalkoholnih pijač, proda- 
janje toplih in mrzlih jedil. 

Ljubljana, 18. februarja 1954. 
Zt 22/54 Rg A VIII 211/1     1225 

Spremembe 
132. 

Besedilo: Creditanstalt-Bankver- 
rcin, podruž Maribor in Läntlcr- 
bank Wien, Akticngesscllschaft, 
podr. Maribor sv   likvidaciji«. 
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Izbrišejo se Rogelj Anton, dr. Ve- 
koslav Povh, Meglic Mirko in Bra- 
toš Josip ter vpišejo novi imenova- 
ni člani likvidacijske komisije: 
Grilec Konrad, uslužbenec NB Ljub- 
ljana, Titova 47, predsednik, Ziber- 
na Jožko, uslužbenec NB Ljubljana, 
Erjavčeva 20, Modic Ludvik, ravna- 
telj NB Maribor, Gilly Alfonz, viš. 
kred. komercialist, Maribor. 

Maribor, 22. februarja 1954. 
9 HRB 3/9 HRB 7 1127 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vredDotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj V danem toku priglasijo sodiFcu svoje 
pravice, slrer se bod-  vretlnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
II R 713/54-4 1346 

Anderle Zdravko, uslužbenec, Ma- 
ribor, Gosposka 10, prosi za amorti- 
zacijo izgubljene zavarovalne poli- 
ce št. 809302, izdane od Zedinjene 
zavarovalnice d.d. v Ljubljani 18. 
III. 1935 na zavarovalno vsoto 
100.000, sedaj 10.570 din. Sklenitelj 
in zavarovanec je Zdravko Anderle 
v Mariboru, roj. 21. XII. 1898, upra- 
vičenec ob doživetju sam zavarova- 
nec, ob njegovi smrti pa žena Ma- 
rija, roj. Mlakar. Začetek zavarova- 
nja 1. V. 1935, konec 1. V. 1935. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče I v Mariboru, 
dne 1. marca 1954. 

Oklic dedičem 
O 657/55-7 Ô83 

Osel Franc, posestnik iz Trboj 48, 
je umrl 20. IX. 1949. Njegov sin Osel 
Ivan se pogreša. Priglasitveni rok: 
šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 1. marca 1934. 

St. II-75/2-54 896 
Vinogradniško in sadjarsko pose- 

stvo ZK Kamnioa je prešlo v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 14 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 1/54 1143 

Krajevna gostilna, Polhov Gra- 
dec je prenehala 28. II. 1954 poslo- 
vati in prešla v likvidacijo 1. III. 
1934. Priglasitveni rok je: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p rek I i c u jejo 

Babšek Jožef, Sikole 9, p. Prager- 
sko, osebno izkaznico, reg. št. 38053, 
ser. št. 0282291. 1387 

Balaša Terezija, Maribor, Kreko- 
va 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
188719, ser. št J-0245677. 925 

Bavdek Boris, Kranj, Cesta na 
Rupo 15, spričevalo Ill.b razreda 
ind. šole »Iskra<, Kranj in diplom- 
sko spričevalo. 1385 

Bavdek Sonja, Kranj, Cesta na 
Rupo 15, osebno izkaznico, reg. št. 
9373, ser. št. F-0185683, serija 248, 
evid. št. 259119. 1386 

Bele Nežka, Maribor, Gledališka 
št. 4, osebno izkaznico, reg. št. 4807, 
ser. št. 0247120, izdano v Ptuju.   1462 

Benčič Anton, Vareje 15, Vremski 
Britof, osebno izkaznico, reg. štev. 
9735, ser. št. 0210445. 1439 

Bernik Vinko, Selca 29 nad Šk. 
Loiko, osebno izkaznico, reg. štev. 
21712,  ser.  št. 0222922. 1440 

Bordšnajder Anton, Smohnci 28, 
p. Vitomarci, osebno ikaznico, reg. 
št. 12138, ser. št. F-0255452. 1098 

Bračko Alojz, Pivola 51 na Po- 
horju, osebno izkaznico, reg. štev. 
13900, ser. št. 0581855 1492 

Curl Slavko, GAP Kočevje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 13868, ser. št. 
0849393, izdano v  Delnicah.        1323 

Cvečelc Katica, Maribor, Studenci, 
Leningrajska 30, osebno izkaznico, 
reg. št. 37680, ser. št. 0037592.     1469 

Cvetkovič Olivera, Črnomelj 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 13815, ser. 
št. 0497125. 1388 

Cerne Bojan, Maribor, Ulica tal- 
cev 23, osebno izkaznico, reg. Štev. 
22277,  ser.  št.  0019695. 1475 

Crepinko Anton. Savinsko 29, p. 
Makole, osebno izkaznico, reg. št. 
32663, ser. št. 0767013. 1389 

Caperla Nada, Ljubljana, indeks 
filozofske fakultete univerze v 
Ljubljani. 1362 

Debevc Albin, Ardro 2, p. Krško, 
orožni list, reg. št. 387. izdan 29. I. 
1951 in veljaven do 51. XII. 1933.* 1302 
. Debevc Helena, Tržič, Ljubljan- 
ska 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
1195, ser. št. 0153903. 1363 

Dekleva Antonija, Ljubljana, Vo- 
dovodni. 78, osebno izkaznico, reg. 
št. 84174/52, ser. št. F-0106484.     1332 

Dekleva Ivanka roj. Marin, Ko- 
čevje 275, osebno izkaznico, reg. št. 
6916, ser. št. 0553226. 1376 

Dobnik Anton, Velenje, Rudnik 
lignita, spričevalo o teoretičnem iz- 
pitu pleskarske stroke, izdano 1950 
v Ljubljani. .       1419 

Dovč Ana, Tomačevo, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 30174/51, ser. št. 
F-0052484. 1420 

Erker Erik, Cevica 33, Logatec, 
osebno izkaznico, r. št. 43446/51.    1599 

Eržen Marija, Ljubljana, Cesta 
dveh cesarjev, osebno izkaznico, 
reg. št. 95223/51, ser. št. F-0117533. 1333 

FabČič Jože, Postojna, Tomšičeva 
35, osebno izkaznico, rog. štev. 
14379. 1375 

Fabjan Anton, Lopata 20, p. Hin je, 
osebno izkaznico, ser. št. 0309794. 1438 

Fiatar Jože, Gor. Karteljevo 14, p. 
Mirna peč, osebno izkaznico, ser. 
št. 0337509. 1436 

Gaberšek Franc, Podgora 5t. 14, 
Šmartno ob Paki, osebno izkaznico, 
reg. št. 6409, ser. št. F-0429719.   1352 

Gojčič Ivan, Trnače 37, p. Starše, 
osebno izkaznico, reg. št. 37330, ser. 
št. 0281568. 1153 

Golob Konrad, Peščeni vrh 18, 
Andrenca v Slov. gor., preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
0320, ser. št. G-0066122, objavljen v 
Ur. listu LRS, ker se je našla.     1449 

Goričan Kristina, Maribor, Nova 
vas, Ertlova 6, osebno izkaznico, 
reg. št. 40569, ser. št. 0036315.     1465 

Grad Stane, Ljubljana, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
57369/51, ser. št. F-0079679, vojaški 
knjižici in vozniškem dovoljenju 
kategorije >C«, objavljen v Urad- 
nem listu LRS, ker se je našlo.   1421 

Gregi Ivan, roj. 20. IX. 1924, Brač- 
na vas 10, Bizeljsko, šofersko izkaz- 
nico, izdano od OLO Krško.        983 

Grušovnik Justi, Lokovica 92, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
1987, ser. št. F-0425297. U54 

Habjanič Helena, Maribor, Ob 
bregu 20, osebno izkaznico, reg. št. 
8592, ser. št. 0009802. 1489 

Ilefler Anton, Podvelka v Dravski 
dolini, pvid. tablico od tov. avto- 
mobila, št. 6317, izdano v Mariboru 
1953. 1482 

Industrija usnja, Vrhnika, avto- 
mobilsko evid. tablico S-1359 za to- 
vorno vozilo. 1334 

Ipavec Franc, Gozd 10, p. Col. 
obrtno dovoljenje št. 17, izdano za 
kovaško stroko 25; III. 1948. od OLO 
Gorica. 1136 

Iskra Marija por. Mihorič, Gradi- 
šče 48 v Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. štev. 37838, ser. štev. 0843455, 
in vojaško knjižico, izdano v Ma- 
riboru. 1493 

Jarc Marija, Maribor, Kneza Koc- 
lja 18, osebno izkaznico, reg. štev. 
7674, ser. št. 0003984. 1464 

Jardas Jože. Ljubljana, Opekar- 
ska 34, osebno izkaznico, reg. št. 
6243/51, ser. št. F-0028555. 1364 

Jelen Leopold, Ravne na Koro- 
škem, Cičevje, osebno izkaznico, 
reg. št! 8764, ser. št. 0273474.      1184 

Jeromen Ivan, Jezica, Ma.la vas, 
osebno izkaznico, reg. št. 66885/51, 
ser. št. F-0089195. 1422 

Jurič Stanko, Vrhov dol 125 pri 
Rušah, osebno izkaznico, reg. štev. 
3447, ser. št. 084199.' 1456 

Kaiser Robert, Maribor, Betnav- 
ska 6. knjižico o predvojaški vzgo- 
ji, izdano v Mariboru 1932.       . 1480 

Kanduti Jožefa, Plešivec 68, Ve- 
lenje, osebno izkaznico, reg. štev. 
9768,  ser.  št.  F-0433078. 1053* 

Kelc Anton, podjetje »Kruh Pe; 
civo« V Ptuju, stan. na Sp. Hajd«1 

153, osebno izkaznico, reg. št. 1509L 
ser. št. 0007000. 966 

Kelc Zofka, Apače 73, p. Lovrenc 
na Dr. polju, osebno izkaznico, reg- 
st.  16903, ser. št. 0279176. 96" 

Kiseljak Angela, Maribor, Sent- 
ii jeka 113, osebno izkaznico, reg- **• 
42726, ser. št. 0045818. I*79 
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Klemenčič Antonija, Maribor, Trg 
svobode 3, osebno izkaznico, reg. št. 
5••• ser. št. 0056583. 1453 

Kline Jožef, rojen 23. III. 1932, 
Cirkulane 50, potrdiilo o stalni ne- 
sposobnosti v ILA, št. 3617 z dne 
M- VI. 1953. 877 

Kljun Albina, Ruše 232 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
1"137, ser. št. 0543092. 1450 

Klobasa Amalija, Stajngrova 6, p. 
•Benedikt v Slov. gor., osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 12848, ser. štev. 
0069858. 1325 

Knez Zdenko, Ljubljana, Gospo- 
svetska cesta, osebno izkaznico, reg. 
st 4150/50, ser. št. F-0026460. 1315 
.Kocbek Janez, Negova 4, p. Ivanj- 

c«. osebno izkaznico, reg. št. 13145, 
ser. št. 0070155. 888 

Kocbek Pavel, Maina, Jurovski 
"°1 v Slov. gor., osebno izkaznico, 
teg. št. 38150, ser. št. 05721M.       1476 

Kopriva Cecilija roj. Jelen, Ma- 
ribor, Levstikova 29, osebno izkaz- 
ni«>, reg. 33951, ser. št. 0035783.   1451 

Korat Veronika, Danijel 21. Tr- 
konje, osebno izkaznico, rcg. štev. 
lw27, ser. št. 0277737. 1553 

Koren Martin, Ruperče 53 pri 
Marjeti ob Pesnici, osebno izkazni- 
co, reg. št. 16601. ser. št. 6240911, iz- 
dano v Dol. Lendavi 1951. 1447 
. Kovač Franc, Črnuče 59, osebno 
{zkaznico, reg. št. 16070/52, ser. št. 
*-0135812.                                           1400 
l ^••!•• Ana, Maribor, Meljski 
H rib 51, osebno iukazico, reg. št. 
°4l9. ser. št. 1365631, izdano v Bje- 
lovaru 1930. 1491 
. Krajne Marija, Maribor, Melje, 
oaranovičeva 22, osebno izkaznico, 
tee- št. 55118, ser. št. 0055990. 1448 

Krajšek Branko, Ljubljana, in- 
aeks ekonomske fakultete v Ljub- 
ljani. 1335 

Kramberger Rozalija, GačniJc 43 
Pri Jarenini, osebno izkaznico, reg. 
št- 24766, ser. št. 0164085. 1490 

Kukovec Ivana roj. Janžckovič, 
Bukovci 173, p. Markovoi, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 8125, ser. štev. 
02>0438. 1004 

.•••£•1• Anton, Dogoše 95 pri Ma- 
JÄ°ru' osebno izkaznico, reg. štev. 
U3&5, ser. št. 0578043. 1466 

Lakič Cedomir, Ljubljana, indeks 
fononi, fakultete v'Ljubljani.   1336 

Lešnik Franc, Miklavž pri Hočali, 
Poklic o izgubljeni osebni izkaz- 
?1C1. reg. št. 6484, ser. št. F-0577894, 
5? VoJaški knjižici .izdani od voja- 
rna ••••?•• Maribor okolica 1945, 
°ojavlieno v Ur. listu LRS, ker se 
Je našlo. 1494 

lodik°ViiČ AloJz'ia' Ljubljana, Ko- 
ît  a?,r    a 2&> osebno izikaznico, reg. 

X- 27074/51, seir. št. F-0049384. 1365 
^Ljubeč Marjan, Maribor, Teslova 
vói \ voJuško knjižico, izdano od 
TVo S .?8a okrožja v Bugojnem pri 

ravniku, Bosna 1930/51. 1467 
no ?ftiman Pijana, Ljubljana, oseb- 
« izkaznico, reg. št. 13.920, izdano 

v Vrscu, Banat. 1337 

Lutman Rudi, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 13.009, izdano v 
Vršcu, Banat. 1338 

Markelj Alojz, Ljubljana, Kidri- 
čeva 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
39010,  izdano v  Kranju. 1366 

Medved Vincenc, Cirkovce 55, p. 
Cirkovce, osebno izkaznico, reg. št. 
38341, ser. št. 0282579. 1555 

Mere Viktor, Čakovec, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 14954, ser. štev. 
0380264, izdano v Krškem. 1401 

Merjasec Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 72307 1367 

Merlak Marjan, Brezovica,"preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. 
št. 18414, ser. št. 0140724, objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 4/54 z dne 
4. II. 1954, ker se je našla. 1368 

Mertik Marija, Odranci 19, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. štev. 
11500, ser. št. G-O234H0. 10951 

Milkovič Dragica, Maribor, Pra- 
protnikova 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 52614, ser. št. 0035333. 1454 

Mlakar Nada, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 22202, izdano v 
Trbovljah. 1369 

Mlinar Marija, Ziroveki vrh 67, 
Ziri, osebno izkaznico, reg. št. 20051, 
ser. št. 0205161. 1413 

Mlinaric Maks, roj. 14. II. 1927, 
Bukovci 115, p. Markovci pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 8110, ser. 
št. 0250423. 1526 

Muhvič Štefanija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 74823/51, ser. 
št. F-0097133. 1559 

Munda Marija, Maribor, Tezno, 
Miklavška cesta, osebno izkaznico, 
reg. št. 18600, ser. št. 0007976.      1470 

Nagode Danica, Maribor, Tomši- 
čeva 36, preklic o izgubljeni osebni 
izkazinici, reg. št. 49736, ser. štev. 
0050156. 1459 

Nežmah Franc, Rogoza pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. štev. 
1984, ser. št. 0789133. 1488 

Novak Erika. Maribor, Židovska 
8a, osebno izkaznico, reg. št. 54493, 
sor. št. 0055363. 1487 

Novak Franc, Maribor, Melje, 
Ulica heroja Šaranoviča 22, osebno 
izikaznico, reg. štev. 22755, ser, štev. 
0023173. 1460 

Novak Franc, Vel. Ubelsko 29, p. 
Razdrto, osebno izkaznico, rcg. št. 
2812,   ser.  št.  F-0613122. 1394 

Novak Stane, Ljubljana, Polje, 
Slap 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
102778/53,  ser. št.  F-0477088.   '    1314 

Ocvirk Pavel, Zabukovje 29 pri 
Sevnici, osebo izkaznico, reg. štev. 
51830,  ser.  št.  F-0410140. 1446 

Ogrizek Anton, Ljubljana, Dom- 
žalska 20, vojaško knjižico, izdano 
od vojne pošte 9265. 1340 

Oven Alojz, 'Videm-Krško, barake 
»Pionir«, osebno izkaznico, reg .št. 
10338, ser. št. F-016S842. 1305 

Ort4 Veronika, Male Reberce 6, 
p. Zagradec, osebno izkaznico, ser. 
št. 0012103. 1437 

Pavlic Jože, Ljubljana, Vilharje- 
va 2, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka Novo mesto.   1315 

Per Janez. Sp. Petelinjek 4, p. 
Blagovica, osebno izkaznico, reg. št. 
17093, ser. št. 0465005 . 1423 

Pernat Anica, Morje 103 pri Fra- 
mu, osebno izkazico, reg. št. 8281, 
ser.  št. 0389766. 1485 

Petrič Anton, Blatna Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. št. 40448/51, 
ser. št. F-0148458. 1370 

Petrič Marija, Blatna Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. št. 40767/51, 
ser. št. F-0148777. 1371 

Pezdir Antonija poročena Goli, 
Rudnik 8, osebno izkaznico, reg. št. 
18255, sor. št. F-0140565. 1424 

Plantarič Cvetka, Ljubljana, Ga- 
letova, osebno izkaznico, reg. štev. 
46210/51, ser. št. F-0069520. 1425 

Popovič Zoran, Ljubljana, Levsti- 
kov trg 2, osebno izkaznico, reg. št. 
57641, ser. št. 2686332, izdano v 
Nišu. 1426 

Pozaršek Rozalija roj. Jarc, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
90547/51, ser.  št.  F-0112657. 1372 

Prevolšek Marija, Kočice 32, p. 
Zetale, osebno izkaznico, reg. štev. 
43947, ser. št. 0288184. 1327 

Prole Marija, Tatre 18, p. Mate- 
rija, osebno izikaznico, reg. št. 24251, 
ser. št. F-0046561. 1307 

Pucelj Ilinko, Kranj. Tomšičeva 
12, osebno izikaznico, reg. št. 5248, 
ser. št. 0181558. 1402 

Rajzman Terezija, Maribor, Ta- 
borska 2, osebno izkaznico, reg. št. 
17258, ser. št. 0018253. 1471 

Rojnik Jožica. Dobovec 21, p. Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, reg. štev. 
46138. ser. št. 0648949. 1344 

Opozarjamo na knjižico 

ZBIRKA  PREDPISOV O HIGIENI 2IV1L 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tei 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, uvrščeno je tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
lastnostih in higienski kvaliteti živil 1er bo koristen pripomoček 
veterinarjem in vsem, ki imajo opravka v prometu z živili. 

Strani 160. cena 220 din. 
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Rokavec Ivanka, Maribor, Meljska 
15, zdaj Radvanjska 116, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 22374, ser. štev. 
0022792. 1486 

Romih Ivan, Maribor, Tezno, Vo- 
dovodna 11, vojaško knjižico, izda- 
no od vojaškega okirožja v Mari- 
boru 1. VII. 1947. «461 

Rozman Ana, Maribor, Studenci, 
Kalohova 41, osebno izkaznico, reg. 
št. 24742, ser. št. 0035160. 1472 

Segulin Milan, Podgrad 44, Seža- 
na, osebno izkaznico, izdano v Ilir- 
ski Bistrici, reg. štev. 9218, ser. štev. 
0356528. 1417 

Seiko Anton, Naklo 27, p. Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
14172, ser. št. 0497482. 1141 

Seiko Lado, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 95349/51, sindikalno 
knjižico in knjižico za kolo >Steier<, 
št. ogrodja  3102212. 1373 

Slivar Rudolf, Jezica, Mala vas, 
osebno izkaznico, reg. št. 31992/50, 
ser. št. F-0054302. 1541 

Slovenija Sadje, Ljubljana, pro- 
metno knjižico motornega kole'sa 
znamke Puch, S-784, izdano v Ljub- 
ljani. 1405 

Slovnik mr. Božena, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 91844-51, 
ser. št. F-0114154. 1427 

Smolej Ivan, Naraplje, p. Maj- 
šperk, osebno izkaznico, reg. štev. 

,42525, ser. št. F-0286760 in člansko 
izkaznico sindikata prosvetnih de- 
lavcev. 1066 

Sorko Marija, Maribor, Rošpoh 
226, osebno izkaznico, reg. št. 27479, 
ser. št. 0190298. 1483 

Stojanovič Zivojin, Maribor, Rib- 
niška 2, osebno izkaznico, reg. št. 
35516, ser. št. 0040573. 1477 

Subotič Leopold, Sesterže 50, p. 
Majšperk, osebno izkaznico, reg. št. 
17779, ser. št. 0274709. ^     1397 

Sušnik Ivan, Fužine, Kamnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 18065, ser. 
št. 0155107. „ 1428 

SZDL Ljubljana okolica, preklic 
o izgubljeni prometni knjižici oseb- 
nega avtomobila .»Merzedes«, tipa 
170, reg. št. S-1438, objavljen v Urad- 
nem listu LRS. ker se je našla.   1429 

Sapec Justina, Maribor, Nova vas, 
Zelena ulica 16. osebno izkaznico, 
reg. št. 38300, ser. št. 0042912.    1474 

Sapec Konrad, Maribor, Nova vas, 
Zelena ulica 16, osebno izkaznico, 
reg. št. 20783, ser. št. 0025129.    1473 

Sarek Marija, Maribor, Kosarjeva 
39, osebno izkaznico, reg. št. 26124, 
ser. št. 0026835. 1481 

Serbinek Niko, Maribor, Ulica tal- 
cev 16, osebno izkaznico, reg. štev. 
5141, ser. št. 0383151, izdano od OLO 
Maribor okolica. 1463 

Sijanec Avgust, Markovci 43 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
7396, ser. št. 0249705. 1329 

Škarja Karolina, Domžale, Savska 
27, osebno izkaznico, reg. št. 25169, 
ser. št. F-0471079. 1430 

Tomec Jože. Brezje pri Mariboru, 
Za vas;<   14, knjižico o predvojaški 

vzgoji št. 284, izdano od Želez, indu- 
strijske šole v Mariboru 1951.     1484 

Uhi Franc, Maribor, Smetanova 
48, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. št. 5112, ser. št. 0010823, 
objavljen v Ui. listu LRS, ker se je 
našla. 1452 

Uranič Marija, Maribor, Tezno, 
blok IV, osebno izkaznico, reg. št. 
52607, seT. št. 0053526. 1478 

Vajngerl Fani, Maribor, Stalin- 
grajska 13, osebno izkaznico, reg. 
št. 3457, ser. št. 528315, izdano v 
Slov. Gradcu. 1453 

Vidic Franc, Grmače 59, občina 
Moravče, osebno izkaznico, reg. št. 
13773, ser. Št. F-0460085, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega odise- 
ka Kamnik in orožni list za lovsko 
puško dvocevko, kaliber 16mm, ve- 
ljaven do 31. XII. 1953, izdan v 
Kamniku. 1374 

Vonta Milan. Ljubljana, Pod hri- 
bom 74, vojaško šofersko knjižico 
I. kategorije, izdano od 'VP Jastre- 
barsko, vozniško dovoljenje III. raz- 

reda, št, 4077 in spričevalo avtopro- 
metne šole, izdano 1949 v Ljubljani, 
Jezica. 1431 

Voga Doroteja, Maribor, Tržaška 
13, osebno izkaznico, reg. št. 34015, 
ser.  št. 0035948. 1468 

Vračko Franc, Sp. Duplek pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
37904, ser. št. 0843516. 1457 

Z.alokar Stefan, Samski dom, Rud- 
nik Zabukovca, p. Griže, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 41545, ser. štev. 
F-0689684. 1117 

Znidar Anton, Mengeš 140, osebno 
izkaznico, reg. št. 4030/51, ser. št. 
F-0450340. 1342 

Znidar Cvetka, Mengeš 140, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4029/31, ser. št. 
F-0450339. 1343 

Zunko Kutarina, Zg. Sčavnica V 
Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 11570, ser. št. 0068580, izdano v 
Mariboru. 1458 

Zvan Ivanka, Javornik na Gorenj- 
skem, Kidričeva 46, osebno izkazni- 
co, reg. št. 6648, ser. št. 351358.   1312 

Opozorilo I 
V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej tile učbeniki: 

Dr. Jurij S tempi ha r: 
CIVILNO PRAVO, OSNUTEK POSKBNEGA DEI.A 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 diti 

Dr. Jurij Steinplhar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Cena 280 din 

Dr. Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO. STVARNO PRAVO 
(144 srani) Ceno 270 din 

Ur. Alojzij Hnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Ur Stujun Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA   TRGOVINSKEGA  PRAVA 
l. DEL   PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

•    Mlveftj Haklž; 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Ceni ì 60 din 

Ur Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 sranl) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II  DEI  (160 strani l Cena 390 dm 

Dr. Jož.  Goričar: 
UVOD V DRUŽBENE VEDE 1. del - lemeljn i pojmi  Dred 

kapitalistične družbene formacije (127 strani) Cenp 350 diD 

Razen tega opozarjamo Se na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 din 

»n 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. Erjavčeva 
il/a in v vseh knjigarnah 

Izdaja  »Uradni  list  LBS«  —  Direktor In  odgovorni   urednik:  dr.  Kastko Moïnlk — Tiska  ttekarna  »Toneta  TomSlf*' 
v Ljubljani 
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a) v javnih parkih in nasadih ter na pokopališčih 
lomiti drevje ali grmovje, trgati cvetlice, obirati sa- 
deže z drevja, hodili, jezditi ali voziti izven dovo- 
đenih poti; 

h) poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
c) prevračati, premeščati ali mazati klopi, mize, 

ograje ali druge naprave na javnih poteh. 
Obirati sadeže in cvetje z drevja v javnih nasadih 

Je dovoljeno le z dovoljenjem pristojnega organa 
MLO. 

VII. Varstvo mladine 

11. člen 
Mladina do dovršenega 18. leta ne sme obisko- 

vati nočnih lokalov, barov in igralnic ne glede na čas, 
kdaj ti lokali obratujejo. 

Od 1. marca do 1. oktobra ne sme mladina do 
dovršenega 16. leta po 22. ud, od 1. oktobra do 
*• marca pa po 21. uri obiskovati gostiln, kavarn in 
drugih podobnih lokalov in javnih prireditev s toče- 
njem alkoholnih pijač in tudi ne kino predstav, ne 
glede na to, če so take prireditve v zaprtih prostorih 
aH na prostem. 

Kino predstav, ki so javno razglašene za nepri- 
merne za mladino, se mladina sploh ne sme udele- 
ževati. 

Večernih kulturnih, kulturno-prosvetnih in telesno 
vzgojnih prireditev pa se lahko udeležuje mladina 
samo z dovoljenjem šolske oblasti ali drugih pristoj- 
nih organov, če ti spoznajo, da so take prireditve pri- 
merne razvojni stopnji in koristne za vzgojo in du- 
ševni razvoj mladega človeka. 

Mladina pod 14. letom pa se sme tudi takih pri- 
reditev udeleževati le' v spremstvu staršev, skrbnikov 
ali neposrednih vzgojiteljev. Kolikor so šolski ali 
drugi predpisi, ki se tičejo mladine, strožji, veljajo 
« strožji predpisi. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
starši, skrbniki ali neposredni vzgojitelji kakor tudi 
•ustniki, zakupniki ali odgovorni uslužbenci gostin- 
cih obratov ter javnih lokalov oziroma prireditelji 
zabave. 

VIII. Kazni 

12. člen 
Z denarno kaznijo do 5.000 din se storilec kaznuje 

za prekrške: po točkah a) in b) 2. člena, po 3. členu, 
Po točki a) in č) 4. člena, po točkah a), b), c), č), g) 
10 i) 5. člena, po točkah c), d), e), f), g), j) 6. člena, 
P° 8., 9. in 11. členu. 

13. člen 
Člani Ljudske milice in osebe, ki jih pooblasti 

Pristojni organ mestnega ljudskega odbora, smejo na 
Kraju samem izterjati denarno kazen od tistih, ki jih 
zalotijo pri prekršku, in sicer: 

!• po 50 din za prekrške po točkah b) in c) 4. čle- 
na- po točkah d) in f) 5. člena, po točkah a) in b) 
°- člena in po točki b) 7. člena; 
,.. 2- P» 100 din po točkah e) in h) 5. člena, po točkah 
c'> h) in i) 6. člena, po točki a) 7. člena in po točkah 
a>-' o) in c)  10. člena. 

14. člen 
Za  upravni  kazenski postopek in   za   izrekanje 

azni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
mestnega ljudskega odbora. 

kona o 

IX. Preventivno pridržanje 

15. člen 
Kdor je bil po predpisu 97. člena temeljnega za-. 

ljudskemu odboru vse stroške, ki jih je ta imel z 
njim v času, ko je bil pridržani v uradnem varstvu 
in preskrbi. 

Za take stroške se štejejo: prevoz, odškodnina za 
prenočišče in prehrano, zdravniška pomoč in drugi 
izdatki, ki jih je pridržani povzročil. 

X. Končne določbe 

16. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnern listu 
LRSc 

Občinski ljudski odbori razglasijo odlok tudi na 
krajevno običajni način. 

17. člen 

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 
mestnega ljudskega odbora glavnega mes-ta Ljubljane 
z dne 1. VII. 1951 z vsemi poznejšimi izpremembami 
in dopolnitvami. 

Tajn št. 247/1-54 
Ljubljana, dne 4. marca 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

146. 

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) 
ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) v zvezi 
s sklepom mestnega zbora, je mestni ljudski odbor 

.glavnega mesta Ljubljane na XXVI. skupni seji mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev z dne 10. III. 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 26. volilni 

enoti za volitve v mestni zbor mestnega ljudskega od- 
bora glavnega mesta Ljubljane, ki obsega del terena 
Milana Majcna, severno od Frankopanske ulice. 

2. člen 
Ker se je odbornik mestnega zbora za 26. volilno 

enoto Vladimir Krivic, Ljubljana, Groharjeva 16, od- 
povedal mandatu zaradi prezaposlenosti v zvezni in 
republiški Ljudski skupščini, zaradi česar mu ni več 
mogoče izvrševati dolžnosti ljudskega odbornika, mu 
je po sklepu mestnega zbora prenehal mandat. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 9. maja 
1954. 

z 3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«, na 

oglasni deski MLO v Ljubljani in na krajevno obi- 
čajni način v 26. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj po objavi. 
Tajn 186/2-54 
Ljubljana, dne 10. marca 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

prekrških pridržan,  mora plačati mestnemu 
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147. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 
28., 32. in 33. členom zakona o proračunu (Uradni list 
FLRJ, št. 58-570/51) ter v zvezi z drugo točko prvega 
poglavja odloka Zvezne ljudske skupščine o začasnem 
finansiranju v prvem tromesečju leta 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 52-434/53) je okrajni ljudski odbor Celje 
okolica na seji obeh zborov dne 18. februarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih  izdatkov okrajnega 
ljudskega odbora Celje okolica v I. tromesečju 

leta 1954 

I 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Celje 

okolica družbenega plana in proračuna za leto 1954, 
se bodo finansirafli proračunski izdatki okrajnega 
ljudskega odbora Celje Okolica po dvanajstinah iz- 
datkov, predvidenih v predlogu okrajnega proračuna 
za leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 1954. 

II 
Predvideni mesečni dohodki okrajnega proračuna 

znašajo 51,000.000 din in se formirajo iz tehle virov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijskega 

gospodarstva, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
4. z delom državnih taks, 
5. z okrajnimi taksami, 
6. z dohodki uradov in ustanov. 

• 
Dohodki in izdatki po tem odloku v I. tromesečju 

1954 so' sestavni del proračuna za leto 1954. 

IV 
Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 

javi se  v  >Uradnem  listu LRS, uporablja pa  se od 
1. I. 1954 dalje. 

St. 1/1-2545/1-54 
Celje, dne 18. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

148. 
Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 10-89/52), v zvezi 
z 28. členom zakona o proračunu (Uradni list FLRJ, 
št. • 58-570/51) ter v zveai z odlokom Zvezne ljudske 
skupščine FLRJ o začasnih gospodarskih ukrepih do 
sprejetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni list 
FLRJ, št. 52-430/53) ter odtoka Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS, o uporabi planskih instrumentov 
za loto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je okrajni 
ljudslki odbor Celje okolica na seji obeh zborov dne 
18. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 

I 
Od doseženega dobička se po odbitku zveznega 

in republiškega davka določa gospodarskim organi- 
zacijam tale delež: 

1. za sredstva, ki se prenesejo v rezervni sklad 
posameznih gospodarskih organizacij, se izloči 2°/o od 
zneska stalnih obratnih sredstev, 

2. za sredstva, s katerimi gospodarske organiza- 
cije samostojno razpolagajo, se izloči 30%. 

II 

Občinskim ljudskim odborom pripada za kritje 
njihovih proračunov: 

1. od dela dohodnine kmetijskih gospodarstev, ki 
pripada okraju, 30% vsem občinskim ljudskim od- 
borom, 

2. od dela dohodnine samostojnih poklicev in pre- 
moženja 30%  vsem občinskim ljudskim odborom, 

3. od državnih taks 40 %, 
4. od okrajnih taks 40%, 
5. davek od dediščin in daril pripada v celoti 

ljudskim odborom, na katerih območju so bile dedi- 
ščine plačane m pobrane, 

6. dohodki uradov in ustanov pripadajo občin- 
skim ljudskim odborom, na katerih območju so bih 
ustvarjeni, 

7. na okrajnem deležu dobička gospodarskih or- 
ganizacij, ki je bil pobran na njihovem območju imajo 
delež tile občinski ljudslki odbori oziroma ljudski 
odbori mestnih občin: 

Dobrna Rogaška  Slatina 
Griže Rogatec 
Kozje Slov. Konjice 
Loče Šentjur 
Laško Šempeter 
Petrovce Šmarje pri Jelšah 
Polzela Vitanje 
Prebold •Vojnik 
Rečica Vransko 
Rimske Toplice Žalec 

Proračuni posameznih občinskih ljudskih odbo- 
rov participirajo na dohodkih, določenih v točkah 1 
do 7 na podlagi priložene tabele, ki je sestavni del 
tega odloka, 

• 

Stopnja dopolnilne dohodnine za leto 1954 na ob" 
močju okrajnega ljudskega odbora Celje okolica se 
izračunava po lestvici! 

stopnja 
dohodek v dinarjiht dopolnilne dohodnin^ 

do   30.000 2 
30.001 do   50.000 5 
50.001 do   80.000 8 
60.000 do 120.000 13 

120.001 do 160.000 17 
160.001 do 200.000 21 
200.001 do 250.000 26 
250.001 do 300.000 31 
300.001 do 400.000 37 
400.001 do 500.000 42 
500.001 do 600.000 47 
600.001 do 700.000 50 
700.001 do 800.000 53 

nad 800.000 55 
IV 

Obrestna mera za osnovna sredstva komarnalnin 

podjetij znaša na območju okrajnega ljudskega od- 
bora Celje okolica 2% od vrednosti osnovnih sred- 
stev. 
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Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 
javi se v »Uradnem listu LRS«, uporablja pa se od 
L I. 1954 dalje. • 

St. 1/1-2546/1-54 
Celje, dne 18. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 

Lestvica k odloku o uporabi planskih instrumentov 
za leto 1954 

Občinski LO: 
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*• Braslovče 18 18   2 
2- Breze 31 31 _ 1 
3. Dobrna 85 85 ,   5 2 
*• Dramlje 35 35   1 
5« Frankolovo 75 75   1 
6. Gomilsko 25 25 _ 1 
?• Griže 45 45 5 2 
8- JurMošter 58 58   1 
'• Kozje 82 82 5 2 

!0- Laško 42 ' 42 5 4 
.H. Lesično 60 60 __ 2 
12. Loče 27 27 5 4 
13. Petrovce 13 13 5 3 
14- Planina 24 24 _ 3 
15. Podčetrtek 31 31 — 2 
!6. Polje ob Sotli 53 53 — 1 
V- Polzela 11 11 10 3. 
18. Ponikva 21 21 — 2 
19- Prebold 15 15 10 3 
20. Pristava 48 48   3 
21- Rečica 36 36 5 3 
22- Rimske Toplice  42 42 5 2 
23. Rogaška Slatin ;a  67 67 10 6 
24. Rogatec 53 53 5 3 
23. Slivnica 32 32   4 
26. Slov. Konjice 27 27 15 7 
27. Strmec 35 35 _ 2 
28. Šentjur 28 28 5 5 
29- Šempeter 7 7 5 2 
30. Šmarje 51 31   • 5 6 
'I- Tabor 24 24 — 2 
*2. Vitanje      • 35 35 5 3 
*3. Vojnik 45 45 5 2 
'*• Vransko 31 31 ^ 2 
>5- Zreče 33 33 10 3 
3&- Žalec 20 20 5 4 
3?. Zusem 90 90 — 1 

149. 

1. Elektrifikacija: 
Bizovnik 
JurMošter 

2. Ceste in mostovi: 
Šmarje—Sv. Štefan—Rečica 
Slivnica—Sodna vas 
šmarjeta—Rimske Toplice—Planina 
Ljubečna—Sv. Tomaž—Bovše 
Podčetrtek—Olimlje—Virštanj 
Jankova—Orešnjice—Slemeno 
Dramlje—Šmarje—Sv. Štefan 
Rimske Toplice, most 
Zreče—Loče, Ziče—Dramlje 
Prebold—Polzela—Pod vin 
Rakova steza—Orešnice—Frankolovo 
Podplat—Kostrwnica—Ratanska vas 
Laško—Sv. Lenart—niž. dol. Jurklo- 

šter—Poljana 
3. Komunalna delavnost: 

Komunalna delavnost, Laško 
Komunalna delavnost, Prlštanj 
Komunalna delavnost, Kozje 
Sušilnica, Lesiono 
Sekcija Kladivar 
Pokopališče, Slivnica 

6. Pros veta: 
Šola, Sv. Jedert 
Šola, Sladka gora 
šola, Strmec 
Šola, Bohor 
Dijaški dom, Šmarje 
Elektrifikacija šol 
Dom Mihe Pimtarja Dobrna 
Šola, Lesično. 
Popravilo šol 
Skupaj finansiranje investicij: 

930 
445 
485 

219 
1108 
1461 
1059 

624 
258 
920 
156 
910 

1645 
1279 
944 

987   11.570 

782 
25 

335 
269 

31 
42 

300 
150 
50 

400 
200 
400 
433 
120 

1.500 

1.484 

3.553 
17.555 

Kreditiranje investicij:       < 
Tovarna nogavic, Polzela 5.000 
Zdravilišče, Rogaška Slatina 10.000 
Zdravilišče, Dobrna 5.200 
Kmetijsko gospodarstvo, Arja vas 4.500 
Kmetijsko gospodarstvo, Šempeter 4.150 
Kmetijsko gospodarstvo, SI. Konjice 1.842 
Tekstilna tovarna, Prebold 5.441 
Keramična industrija, Liboje 6.000 
Tovarna kovinskih izdelkov, Vitanje 6.400 
Opeikaraa Loče 5.607 
Papirnica, Višnja vas 7.792 
Mizarstvo, Šempeter 6.182 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
° okrajnih ljudsikih odborih  (Uradni list LRS, štev. 

,89/52)  je okrajni  ljudski odbor Celje okolica na 
SeJi obeh zborov dne 18. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
« spremembah družbenega plana za leto 1953 

I 
Družbeni plan okraja Celje okolica za leto 1953 

se dopolni v V. poglavju z dodatno potrditvijo inve- 
st,lcij, in sicer: 

Skupaj kreditiranje investicij: 78.514 
Sredstva za to finansiranje in kreditiranje so for- 

mirana iz davka od presežka sklada za plače, razlike 
v naši AS in presežka AS za leto 1953. 

II 
Ta odlok velja od osmega dne po sprejetju, ob- 

javi se v >Uradnem listu LRS«, uporablja pa se od 
26. I. 1954 dalje. 

St. 1/1-2547/1-54 
Celje, dne 18. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk 1. r. 
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150. 
Na podlagi 1. odstavka 13. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 19-89/52) 
ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ. štev. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor 
Celje okolica na seji obeh zborov dne 18. februarja 
1954 sprejel 

ODLOK 
p obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva na območju okraja Celje okolica 

1. člen , 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

izvede obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev na 
območju okraja Celje okolica, starih nad 15 let. 

2. člen 
Fluorografiranje bo brezplačno in gredo stroški 

zanj v breme okrajnega proračuna. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

OLO Celje okolica se pooblašča, da izda navodila, 
odredbe in druge ukrepe za izvršitev tega odloka ter 
da določi tudi čas rentgenskega slikanja. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor se ne udeleži fluorografiranja, čeprav je 
k temu obvezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje 
izvrševanje ukrepov na podlagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v >Uradnem listu LRS«. 
St. I/1-254S/1-54 
Celje, dne 18. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Cvenk I. r. 

151. 
Na podlagi prvega odstavka 15. člena in 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Ur. list LRS, št. 
19-89/52) ter v zvezi z 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 26. januarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o prepovedi Škropljenja sadnega drevja v času 

cvetenja 

1. člen 

Da se prepreči uničevanje čebel s strupenimi 
preparati, ki se uporabljajo za škropljenje sadnega 
drevja in da se zavaruje čebelarska proizvodnja je 
ob času cvetenja sadnega drevja prepovedano škro- 
piti drevje z arzenatovim preparatom ali z drugimi 
preparati (želodčnimi in kontaktnimi insekticidi), ki 

•uničujejo sadne škodljivce. Z omenjenimi preparati je 
treba škropiti pred cvetenjem ali po cvetenju. 

2. člen 
Kot čas cvetenja se šteje obdobje, ko se začno na 

drevesu odpirati prvi cvetni popki pa do odpada 
venčnih listov zadnjih cvetov. 

3. člen 
Lastniki in koristniki (pravne in fizične osebe), 

sadnega drevja kakor tudi drugi, ki bi kršili določbe 

tega odloka, se kaznujejo z denarno kaznijo od 1000 
do 3000 dinarjev. Kazen po tem členu se izreke ne 
glede na to, ali je bila prizadeta škoda tudi čebe- 
larstvu. ** 

4. člen 
Ce bi bila prizadeta s škropljenjem tudi gmotna 

škoda čebelarjem, mora krivec nastalo škodo povrniti- 
Škodo oceni komisija, ki jo imenuje občinski ljudski 
odbor. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati po objavi v >Uradnero 

listu LRS«. 
St. II/2-423/3 
Nova Gorica, dne 30. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

152. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Urad. list LRS, št. 19-59/52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Ur. list FLRJ, št. 56/482/53) 
in v zvezi s točko 'VI/2 odloka Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije o uporabi in- 
strumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je 
okrajni ljudski odbor Gorica na ločenih sejah okraj' 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od 

kmetijstev 

1. člen 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva Se predpisuje za območje okraja Gorica za 
leto 1954 tale davčna lestvica: 

Osnova »/. Davek Osnova •/• Davek 

1.000 3 30 31.000 4,1 
2.000 3 60 32.000 4,2 
3.000 3 90 33.000 4,3 
4.000 3 120 34.000 4,4 
5.000 3 150 35.000 4,5 
6.000 3 180 36.000 4,6 
7.000 3 210 37.000 4,7 
8.000 3 240 38.000 4,8 
9.000 3 270 39.000 4,9 
10.000 3 300 40.000 5 
11.000 3,1 341 41.000 5,2 
12.000 3,1 372 42.000 5,4 
13.000 3,2 410 43.000 5.6 
14.000 " 3,2 448 44.000 5,8 
15.000 3,3 495 45.000 • 6 
16.000 ' 3.3 523 46.000 6,2 
17.000 3.4 578 47.000 6,4 
18.000 3,4 612 48.000 6,6 
19.000 3,5 605 49.000 6,8 
20.000 3.5 700 50.000 7 
21.000 3,6 757 51.000 7,1 
22.000 3.6 792 52.000 7.2 
23.000 3.7 851 53.000 7.3 
24.000 3,7 • 888 54.000 7.4 
25.000 3,8 950 55.000 7.5 
26.000 3.8 988 56.000 7,6 
27.000 3,9 1.053 57.000 7.7 
28.000 3,9 1.092 58.000 7.8 
29.000 4 1,160 59.000 7.9 
30.000 4 1.200 60.000 8 

1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.575 
1.656 
1.739 
1.824 
1.911 
2.000 
2.133 
2.268 
2.408 
2.552 
2.700 
2.852 
3.00S 
3.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
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Osnova •/» Davek Osnova ••> Davek Osnova V. Davek 

61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
63.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000. 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000   • 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
SfcOOO 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
93.000 

' 96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
UO.OOO 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
133.000 
140.000 
145.000 
150.000 
153.000' 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
iso.ooo 
185.000 
190.000 
193.000 
200.000 

' 203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
233.000 

8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11 
H.l 
11,2 
11,3 
11.4 
11.5 
11,6 
11,7 
11,8 
11.9 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18.5 
19 
19.5 
•20 
20,5 
21 
?1.5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 

4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.523 
5.676 
5.829 
5.984 
6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.789 
6.956 
7.125 
7.296 
7.469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.181 
8.364 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.504 
9.701 
9.900 

10.101 
10.304 
10.509 
10.716 
10.925 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
52.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
59.923 

240.000 
245.000 
250.000 
235.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
34Q.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
383.000 
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 
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 

26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
50 
30,5 
31 
31,5 
52 
32,2 
32,4 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
33,7 
34 
54,2 
34,4 
34,7 
55 
35,2 
33,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
36,7 
37 
37,2 
37,4 
37,7 
38 
5S,2 
38,4 
38,7 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,2 
40,4 
40,7 
« 
41,2 
41,4 
41,7 
42 
42,3 
42,6 
42,9 
43,2 
45,5 
43,8 

~44,1 
44,4 
44,7 
45 
45,3 
45,6 
45.9 
46,2 

62.400 
64.925 
67.500 
70.125 
72.800 
75.525 
78.300 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.210 

100.440 
105.005 
105.600 . 
107.900 
110.220 
112.895 
115.600 
117.990 
120.400 
125.185 
126.000 
128.480 
150.980 
153.875 
«36.800 
139.370 
141.960 
144.965 
148.000 
150.660 
153.340 
156.455 
159.600 
162.350 
165.120 
168.345 
171.600 
174.440 
177.300 
180.635 
184.000 
166.930 
189.880 
(93.325 
196.800 
199.820 
202.860 
206.415 
210.000 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
232.140 
233.935 
259.760 
243.615 
247.500 
251.415 
•••.•&• 
239 ^35 
263.340 

575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 

' 6S0.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.000 

46,5 
46.8 
47,1 
47,4 
47,7 
48 
48,2 
48,4 
'8.6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 

267.375 
271.440 
275.535 
279.660 
283.815 
288.000 
291.610 
295.240 
298.890 
302.560 
306.250 
309.960 
313.690 
317.440 
321.210 
325.000 
328.810 
332.640 
336.490 
340.360 
344.250 
348.160 
332.090 
536.040 
560.010 
364.000 
368.010 

Osnova •/. Davek 

710.000 52,3 371.330 
715.000 52,5 375.375 
720.000 52,7 579.440 
725.000 52,8 382.800 
730.000 53 386.900 
733.000 53,2 391.020 
740.000 53.3 394.420 
745.000 53,4 397.830 
750.000 53,5 401.230 
755.000. 55,7 405.435 
760.000 c3,8 408.SS0 
765.000 34 413.100 
770.000 54,2 417.340 
775.O0O 54,3 420.825 
780.000 "4,5 425.100 
785.000 54,7 429.595 
790.000 54,8 432.920 
795.000 54,9 436.455 
800.000 53 440.000 

nad 
800.00C 55%, t. j. 

2.' 5f* več od vsa- 
kih    nadaljnjih 
5 000 d: in osnove. 

2. člen 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine od 
kmetijstva se zaokrožujejo takole: 

a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 
dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo nad pet 
tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2.500 din zaokro- 
žijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 pa na višjih 
pet tisoč dinarjev, 

3. člen 

Po stopnjah iz 1. člena se odmeri dopolnilna do- 
hodnina od kmetijstva za leto 1954. 

4. člen 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavnosti 
kmetijstva predpise svet za kmetijstvo OLO Gorica 
za leto 1954 akontacijo. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >U?adnem listu 
LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

Si 1173-813/1-34' 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

•preds.ednik. 
Mirko Remec 1. r. 
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153. 
Na podlagi 2. odst. 15. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
s 24. točko odloka o finansiranju in poslovanju zdrav- 
stvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) je 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na 8. seji obeh zbo- 
rov dne 10. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o  oprostitvi in  olajšavah  samoplačnikov  za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Novo mesto 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 

davčni predpis od premoženja ali dohodka bolnikove 
družinske skupnosti ne presega 200 din letno na dru- 
žinskega člana, 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano zobno zdravljenje, 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpisih 
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 pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, glede katere so bili napoteni v bolnico. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davek, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve po iejle lestvici: 

bolnik plača od predpi- če znaša davčni predpis 
sane   zdravstvene    sto- od premoženja   ali   do- 

ritve hodka   na   družinskega 
25 % člana letno: 
50 % 201 do 300 din 
75 % 301 do 450 din 

451 do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na družinskega člana bolnika 601 din ali več, 
plača bolnik polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpH se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo od plačevanja zdravstvenih sto- 
ritev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih, 
pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, 
ako bi morali plačevati stroške za zdravstvene sto- 
ritve v delnem ali celem obsegu. ; 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi vo- 

zili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obveizno po zveznih ali republiških predpisih, 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č) in d) 
1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je odredil 
prevoz pristojni zdravnik, 

c) porodnice, če gre za porod, ki je v teku, ter 
je napotnico z- bolnico podpisal krajevni zdravnik 
oziroma izda  napotnico krajevni  zdravnik pozneje. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ambulanti in na bolniko- 

vem domu, 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, 

sanatorijih in vseh drugih zdravstvenih zavodih,       ' 
c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala • 

lekarnah, 
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. 

1 6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi po- 
eeibnega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravstvene pomoči, razen v ntfjnih pri- | 
merih, ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 8 dni 
po prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno sto- 
ritev. 

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 (io je ali gre za popolno ali delno oprostitev)i 
izda: 

a) za tiste iz točke a) 1. člena in za tiste te 
2. člena tega odtoka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega 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 odplačeva- 

nja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega 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 potrdila po 7. členn 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po sploš- 
nih' predpisih za upravni postopek v 15 dneh-po pre- 
jemu pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja od- 
klonjena. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lis^u 

LRSc, uporablja pa se od 1. februarja 1954. 

St. 1-399/1-54 I 
Novo mesto, dne 10. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič I. r- 
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154. 

Okrajni ljudski odbor Ptuj je na podlagi 15. in 
j>7. člena zaikona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in 2. člena uredbe Zveznega izvrš- 
&sga sveta o dajanju poslovnih prostorov v najem 
(Uradni list FLRJ, št. 12/53) na'sejah obeh zborov dne 
12> decembra 1953 sprejel , 

ODLOK 
0 dajanju poslovnih prostorov v najem na območju 

okraja Ptuj 

1. člen 

Poslovni prostori se dajejo v najem na podlagi 
Pogodbe med najemodajalcem in najemnikomt 

Najemne pogodbe, po katerih se dajejo poslovni 
prostori v najem, morajo biti pismene. En izvod nove 
Dajeinne pogodbe mora najemodajalec predložiti 
tajništyu občinskega LO najpozneje 15 dni po dnevu, 
ko je bila pogodba skleniena. Prav tako se morajo 
Predložiti tajništvu vse pogodbe, ki so bile sklenjene 
Pted 1. aprilom 1593 ali po lom času, najpozneje do 
«onca oktobra 1953. 

Najemodajalec in najemnik morata sporočiti v 
*? dneh občinskemu LO vsako spremembo glede vi- 
sine najemnine za poslovne~prostore. 

Občinski ljudski odbori morajo voditi preglede o 
sklenjenih najemnih pogodbah in njihovih spre- 
membah. 

2. člen 

Najemodajalec mora vso razliko med dosedanjo 
ln zvišano najemnino poleg prispevka, ki ga mora 
Plačevati v sklad za vzdrževanje hiš po določbah 
uredbe o zvišanju najemnine za stanovanjske in po- 
ševne prostore (Uradni list FLRJ, št. 54/52), odvesti v 
s'*lad za vizdrževanje hiš. 

. Za poslovne prostore, ki do uveljavitve te uredbe 
niso bili dani v najem, mora najemodajalec plačevati 
K°t prispevek v sklad za vzdrževanje hiš znesek, ki 
Sa določi pristojni občinski  LO.  Pri  določitvi  tega 
K? .a se praviloma vzame za merilo prispevek, ki se 

°°ičajno plača za poslovne prostore v tistem kraju 
°*iroma okolici. 

3. člen 

Za   poslovni   prostor   velja   vsak  prostor,  ki  se 
"Porablja oziroma je zgrajen ali urejen za poslovanje 
radov, zavodov in podjetij, za izvrševanje obrti in 

arugih poklicev ali za skladišče. 

Za poslovne prostore se ne štejejo prostori, ki se 
uPorabljajo neposredno za kmetijsko proizvodnjo. 

4. člen 

Ce nastane glede vprašanja po 2. in 3. členu tega 
"loka   spor,   izda  pristojni   občinski   ljudski odbor 

,iSmeno °^1°•••, zoper katero je dopustna pritožba v 
15 dneh na okrajni ljudski odbor. 

5. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din s« kaznuje zaradi 
1 J^a, kdor sklene pismene najemne pogodbe 

Sede poslovnih prostorov ali kdor ne predloži na-' 
sv"1116 •°•0(^•• oziroma ne sporoči pristojnemu občin- 

emu ljudskemu odboru vsake spremembe glede vi- 
ce najemnine za poslovne prostore v rokih, navedc- 

•1• v 1. členu tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, vendar se uporabljajo njegove določbe glede 
najemnin za poslovne prostore od 1. IV. 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 1953. 

St. 1-4768/2-53 
Ptuj, dne 26. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Janez Petrovič 1. r. 

155. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih in v zvezi s 24. točko od- 
loka o finansiranju in poslovanju zdravstvenih za- 
vodov (Uradni list' FLRJ, št. 14-85/53) je okrajni 
ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 15. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za 

zdravstvene storitve na območju okraja Sežana 

1. člen 
Popolnoma s*e oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) bolniki, ki jim davčni predpis ne presega vi- 

šine 100 (sto) dinarjev letno na družinskega člana ne 
glede na vrsto bolezni; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki za zdravljenje nalezljivih bolezni, ki se 
zdravijo v bolnišnici in brezplačnost ni odrejena v 
predpisih višjih organov; 

č) bolniki, ki so bili napoteni v bolnico zaradi 
nalezljive bolezni, pa se je pozneje ugotovila druga 
bolezen. 

2. člen 

Deloma se oproščajo plačila zdravstvenih storitev 
osebe, ki imajo kakršen koli dohodek, če je od tega, 
dohodka predpisan davek v tejle višini: 

znaša tako da 
pri   davčnem  predpisu: olajšava:    plača bolnik: 

od '101 do 200 din 90% 10% 
od 201 do 300 din 75% 25% 
od 301 do 400 din 50% 50% 
od 401 do 500 din 25% 75% 

Ce znaša davčni predpis na družinskega člana 
501 dinar ali več, plača bolnik polni znesek za zdrav- 
stveno storitev. 

3/ člen 

Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 
ali deloma oprostijo od plačila zdravstvenih storitev 
tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih in 
pridobitnih razmer gospodarsko ogroženi, ako bi mo- 
rali plačati stroške zdravstvene storitve v delnem ali 
celem obsegu. 

4. člen 

Plačila stroškov za prevoze z rešilnimi vozili se 
oproščajo popolnoma: 

a) tisti,ki so navedeni v točkah n), c) inč) 1. člena 
tega odloka, s pogojem, da prevoz odredi p'ristojni 
zdravnik; 
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b) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 
nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obvezno po predpisih višjih organov; 

c) porodnice, če gre za porod, ki je v toku, in če 
je napotnico za bolnico podpisal krajevni zdravnik 
ozirom! če izda napotnico krajevni zdravnik pozneje. 

5. člen 

Po tem odloku se štejejo za zdravstvene storitve: 
a) zdravniška pomoč v ambulanti in na bolniko- 

vem domu; 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, 

sanatori jih in v vseh drugih zdravstvenih zavodih; 
c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala; 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO v vsaitem posa- 
meznem primeru: zdraviliško in klimatsko zdravlje- 
nje, Sipecialni zdravniški pregledi in prejemanje orto- 
pedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi poseb- 
nega potrdila o upravičenosti, ki ga mora bolnik pred- 
ložiti zdravstvenemu zavodu ob prvem iskanju zdrav- 
niške pomoči, razen v nujnih primerih, ko se lahko 
potrdila predlože najpozneje 8 dni po prejemu obra- 
čuna za opravljeno zdravniško storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do poipolne ali delne 

oprostitve plačila za zdravstvene storitve izda: 
a) tistim iz točke a)' 1. člena in osebam iz 2. člena 

tega odloka tajnik pristojnega občinskega ljudskega 
odbora; 

b) tistim iz točke b), c) in č) 1. člena tega odloka 
pristojni zdravnik. 

Potrdilo mora obsegati konkretne okolnosti in 
razloge za oprostitev kakor tudi obseg oprostitve. 

Obrazec potrdila predpiše Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plačila 

za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členil tega 
odloka izda na predlog sveta za ljudsko zdravstvo in 
socialno politiko pristojnega občinskega ljudskega 
odbora svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 

Če se odkloni izdaja potrdila po 7. členu tega 
odloka, je dopustna pritožba na tajništvo za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO po splošnih pred- 
pisih o upravnem postopku v 15. dneh po prejemu 
pismenega sporočila, da je prosilcu odklonjena izdaja 
potrdila; 

10. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 
arja 1954. 

St. 1-1001/3-1954-9 . 
Sežana, dne 15. februarja 1954. I 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

156. 
Na podlagi 4. točke drugega poglavja odloka 

Zvezne ljudske skupščine o začasnih gospodarskih 
ukrepih do sprejetja družbenih planov za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 52-430/53) in z uporabo določb 
8., 14. in 15. člena uredbe o delitvi dobička in o davku 
od dobička gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 51-423/53), določb 11. in 12. člena uredbe o 
plačah delavcev in uslužbencev gospodarskih orga- 
nizacij (Uradni list FLRJ, št. 56-484/53), določb 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
ter določb odloka Izvršnega sveta LRS o uporabi plan- 
skih instrumentov za leto 1954 je okrajni ljudski od- 
bor Sežana na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 2. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi planskih instrumentov za leto 1954. 

I. Delitev   dobička  gospodarskih  organizacij 

1. člen 
'Vse gospodarske organizacije, razen gospodarskih 

organizacij s področja trgovine, morajo od dobička, 
po' odbitku zveznega in republiškega davka od do- 
bička, prenesti v svoje rezervne sklade 2% (dva 
odstotka) od zneska stalnih obratnih sredstev. Gospo- 
darske organizacije s področja trgovine odvajajo v 
svoje rezervne sklade 2% (dva odstotka) od zneska 
povprečnih obratnih sredstev po 54. členu uredbe o 
trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah. 

2. člen 
Iz ostanka dobička, po odbitku vseh zneskov te * 

prejšnjega   člena,   smejo  gospodarske   organizacije, 
omenjene v  1. členu, razen  trgovskih podjetij, pre* 
nesti v svoje sklade največ znesek, ki se dobi, če se 
uporabi tale lestvica: 

Odstotek ostanka  dobi- 
Ostanek od dobička v % čka, ki  ga' gospodarske 
od obračunskega- sklada organizacije smejo naj- ' 

za  plače: več    prenesti    v    svoje 
sklade: 

Od   0 do 15% 100   % 
nad 15 do 20% 100   % + 50   % -ad 15% 
nad 20.do 30% ' 87,5% +42,5% nad 20% 
nad 30 do 50% 71,5% +35   % nad 30% 
nad 50 do 70% 57,5% + 27,5% nad 50% 
nad 70%: 51,8%+20   % nad 70% 

5. člen 
Ostanek dobička po odbitku vseh zneskov, nave- 

denih v 1. in 2. členu, odvajajo gospodarske organi- 
zacije okrajnemu ljudskemu odboru. ' 

'Vplačilo deleža dobička, ki pripada okrajnemu 
ljudskemu odboru, odvajajo gospodarske orgnizacije 
na podlagi začasnih obračunov. Končno vplačilo de- 
leža dobička, ki pripada okrajnemu ljudskemu od- 
boru, se izračuna po lestvici iz 2. člena po končnem 
obračunu gospodarske organizacije za leto 1954; g°" 
spodarska organizacija ga mora vplačati v istem'roku- 
v katerem mora napraviti končni obračun. 

4. člen 
Gospodarske organizacije lahko' razdelijo dobiček' 

, • katerim samostojno razpolagajo, na plačilni sklad, 
na investicijski sMad — in druge sklade. 

Gospodarske organizacije smejo uporabiti sred- 
stva, s katerimi samostojno razpolagajo, za plače naj- 
več do zneska, ki se izračuna po 11. členu uredbe o 
plačah delavcev in uslužbencev. 
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•. Oblikovanje plačilnega sklada trgovskih podjetij 
in trgovin 

5. člen 
Spedicijska in trgovska podjetja, trgovine, pro- 

dajalne proizvajalskih podjetij, odkupne postaje in 
skladišča smejo uporabiti za plačilni sklad največ 
toliko odstotkov od doseženega prometa, kolikor znaša 
seštevek povtprečnega sklada in 45% prispevka za 
socialno zavarovanje v letu 1953 in promet v istem 
'etu, in sicer na podlagi podatkov iz knjigovodstva 
gospodarske organizacije. Ta odstotek se obračunava 
Posebej za trgovino na drobno in posebej za trgovino 
&a debelo. 

Zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 
°o v primeru morebitnih neskladnosti, ki bi nastale 
°i uporabi prejšnjega odstavka, spremenil posamez- 
nim gospodarskim organizacijam po prvem odstavku 
določeni odstotek doseženega prometa, ki je name- 
njen za plačilni sklad. 

Zbor proizvajalcev bo določil, kolikšen odstotek 
doseženega prometa smejo uporabit; 0& plačilni sklad 
tiste gospodarske organizacije, ometane v tem členu, 
ki bodo pričele poslovati v letu 1954. 

6. člen 
Ce dejanski plačilni sklad gospodarskih organi- 

zacij, navedenih v prvem odstavku 5. člena, presega 
obračunski plačilni sklad, smejo te gospodarske orga- 
nizacije uporabiti razliko za povečanje plač največ 
do zneska, ki se dobi, če se na to razliko uporabi 
lestvica iz 11. člena uredbe o plačali delavcev in 
Uslužbencev v gospodarskih organizacijah. 

HI. Oblikovanje 'dopolnilne dohodnine od kmetijstva 
in  dohodnine  samostojnih poklicev in   premoženja 

7. cleri 
Za obdavčenje dopolnilne dohodnine od kmetij- 

stva se predpisuje tale davčna lestvica za leto 1954: 
Osnova:             Stopnja: Osnova: Stopnja: 
°d          do (%) od do (%) 

0       5.000 — 150.000 155.000 17,5 
5-000     10.000 2,5 155.000 160.000 18 

10.000     15.000 3 160.000 165.000 18,5 
15.000     20.000 3,5 165.000 170.000 19 
20.000     25.000 4 170.000 175.000 19,5 
25.000     30.000 4 175.000 180.000 20 
3O.00O     35.000 5 180.00d 185.000 20,5 
35.000     40.000 6 183:000 190.000 21 
40.000     45.000 6,5 190.000 195.000 22 
45.000     50.000 7 195.000 200.000' 22,5 
50.000     55.000 7,5 200.000 205.000 23 
55.000     60.000 8 205.000 210.000 23,5 
60.000     65.000 8,5 210.000 215.000 24 
65.000     70.000 9 215.000 220.000 24,5 
70.000     75.000 9,5 ' 220.000 225.000 25 
75.000     80.000 10 225.000 230.000 25,5 

s   80.000     85.000 10,5 230.000 233.000 26 
85.000     90.000 11 235.000 240.000 26,5 
90.000     93.000 11,5 240.000 245.000 27 
95.000   100.000 12 245.000 250.000 27 

100.000   105.000 12,5 250.000 255.000 27,5 
105.000   110.000 13 255.000 260.000 28 
110.000 .115.000 13,5 260.000 265.000 28,5 
115.000   120.000 14 265.000 270.000 29 
120.000   125.000 14,5 270.000 275.000 29,5 
125.000   130.000 15 275.000 2SO.OO0 30 
130.000   135.000 15,5 280.000 285.000 30,5 
J«.000    140.000 16 ' 285.000 290.000 31 
140.000   145.000 16,5 '       290.000 295.000 31.5 
145.000   150.000 17 293.000 300.000 32 

8. člen 
Za dopolnilno dohodnino od kmetijstva, ki jo pla- 

čajo agrarne skupnosti, se uporablja največ okiajna 
povprečna stopnja. 

9. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja se predpisuje za leto 
1954 tale davčna lestvica: 
Osnova: Stopnja: Osaova: Stopnja: 
od do (%) od do (%) 

0 5.00Ö 2 150.000 155.000 17 
5.000 10.000 2 155.000 160.000 18 

10.000 15.000 2,5 160.000 165.000 19 
15.000 20.000 3 165.000 170.000 20 
20.000 25.000 3,5 170.000 175.000 21 
25.000 30.000 4 175.000 180.000 22 
30.000 35.000 4,5 180.000 185.000 23 
35.000 40.000 5 185.000 190.000 24 
40.000 45.000 5,5  . 190.000 195.000 25 
45.000 50.000 6 195.000 200.000 26 
50.000 53.000 6,5 200.000 205.000 27 
55.000 60.000 7 205.000 210.000 28 
60.000 65.000 7.5 210.000 215.000 29 
65.O0O 70.000 8 215.000 220.000 30 
70.000 75.000 8,5 220.000 225.000 31 
75.000 80.000 9 225.000 230.000 32 
80.000 85.000 9,5 230.000 235.000 33 
85,000 90.000 10 235.000 240.000 34 
90.000 95.000 10,5 240.000 245.000 35 
95.000 100.000 11 245.000 250.000 36 

100.000 105.000 11,5 250.000 255.000 37 
105.000 110.000 12 255.000 260.000 38 
110.000 115.000 12,5 260.000 265.000 39 
113.000 120.000 13 265.000 270.000 40 
120.000 125.000 13,5 270.000 275.000 41 
125.000 13O.O00 14 275.000 280.000 42 
130.000 135.000 14.5 280.000 285.000 43 
155.000 140.000 15 285.000 290.000 44 
140.000 145.000 15,5 290.000 295.000 45 
145.000 150.000 16 295.000 300.000 46 

Za osnovo nad 300.000 dinarjev se obračunava 
dohodnina po stopnji 75% oziroma za vsakih nadalj- 
njih 5.000 dinarjev 3.750 dinarjev. 

10. člen 

Osnove za onračunavanje dohodnine iz 7. in 9. 
člena' se zaokrožijo: 

a) osnove do 10.000 din se zaokrožijo na stotine 
dinarjev tako, da se zneski do 50 din zaokrožijo na 
nižjih 100 dinarjev, zneski nad 50 din pa ri višjih 
100 dinarjev; 

b) osnove od 10.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
na tisoče dinarjev tako, da se zneski do 500 din za- 

• okrožijo na nižjih 1.000 dinarjev, zneski nad 500 din 
pa na višjih 1.000 dinarjev; 

c) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5.000 
dinarjev tako, da se zneski do 2.500 din zaokrožijo na 
nižjih 5.000 dinarjev, zneski nad 2.500 din pa na 
višjih 5.000 dinarjev. 

11. člen / 

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. 
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IV. Delitev dragih dohodkov med okrajnim ljudskim 
odborom in občinskimi ljudskimi odbori 

12. člen 

Od izračunane dohodnine iz 7. in 9. člena pripada 
občinskim ljudskim odborom 80%, in sicer vsem v 
enaköm odstotku. 

13. člen 

Od doseženega davka od dediščin in daril pripada 
občinskim ljudskim odborom 80%, in sicer vsem v 
enakem odstotku. 

14. člen 

Od doseženega prometnega davka iz privatnega 
sektorja pripada občinskim ljudskim odborom 20%, 
in sicer vsem v enakem odstotku. 

V. Končne, določbe 

15. člen 

Ta odlok ne velja za trgovine zadružnega sek- 
torja. 

16. člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
izda po potrebi natančnejša navodila za izvajanje 
tega odloka. 

17. člen 

Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
nuarja 1954. 

St. 1-1532/3-1954-8 
Sežana, dne 2. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

157. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53) in na .podlagi sklepa na seji dne 15. febru- 
arja 1954 izdaja občinski ljudski odbor Senožeče 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega vas Senožeče in Gaberče, ker je pre- 
nehal mandat Sluga Ignacu, odborniku občinskega 
ljudskega odbora Senožeče, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 11. aprila 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način  v  volilni enoti št.  1  občine 
Senožeče. 

Št. T-169/1-54 
Senožeče, dne 15. februarja 1954. 

Predsednik   Obč.   LO: 
Anton Sotlar 1. r. 

158. 
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) 
je občinski ljudski odbor Šentilj v Slov. goricah na 
seji dne 25. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejc e nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1 za naselje^.Šentilj v Slov. goricah, zaradi stalne 
preselitve odbornika Sfiligoja Gabrijela v Ljubljano. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 11. aprila 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, na 

razglasnih deskah občinskega ljudskega odbora in na 
vidnih mestih v tej volilni enoti. 

St.  174/1 
Šentilj  v Slov.  goricah, dne 25.  februarja  1954. 

Predsednik  Obč. LO: 
Janez Rakef 1. r. 

159. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) je 
občinski ljudski odbor v Tišini na 18. redni seji dne 
21. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev ' 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 2, ki obsega vas Mali Crnci, ker je prenehal man- 
dat Mariču Viktorju, odborniku občinskega ljudskega 
odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 4. aprila 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 
St. Pov 9/1-54 
Tišina, dne 26. februarja 1954. 

Predse/Jnik Obč. LO: 
v   Ah>jz činč L r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Kastkó Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — v*} 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna števllKa: 8 din 'lo S strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vet, P° 
pošti 8 din ve{ — Uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11». pofitni predal 338 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 801-»T«-157 
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VSEBINA! 

160. Odlok o organih upravljanja m določitvi hiš, ki spadajo 
v stanovanjske skupnosti na območju mesta LJubljane. 

161. oaiok o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na ob- 
močju mesta Ljubljane. 

162. Odlok o vpeljavi okrajnih taks in občinskega prometnega 
davka v okraju Celje okolica. 

163. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Gorica za  loto 1953. 

161. Odlok o spremembi odloka o določitvi višine dnevnic 
in o pavšalnem povračilu stroškov za terensko delo v 
okraju Gorica. 

165. Odlok o začasnem finansiranju proračunskih Izdatkov 
okraja Gorica v I. tromesečju 1954. 

166. Odlok o začasni delitvi dobička med okrajem in gospo- 
darskimi organizacijami v okraju Gorica, o določitvi 
sredstev za rezervni sklad in o obrestih od osnovnih 
sredstev komunalnih podjetij. 

167. Odlok o začasni delitvi dobička med okrajem Gorica in 
mestno občino Nova Gorica. , 

168. Odlok o vpeljavi obč. prometnega davka v okraju Gorica. 
J69- Odlok o vpeljavi okrajnih taks v okraju Gorica. 
170. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v  6.  volilni  enoti 

okraja Gorica. 
l'l. Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka v 

okraju Krško. 
*«. Odlok o spremembi odloka o določitvi stopenj dopolnilne 

dohodnine od kmetijstva v okraju Radovljica. 

173. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 9.  volilni enoti 
okraja Radovljica. 

174. Odlok   o   začasnem   finansiranju   proračunskih   izdatkov 
okraja Sežana v I. tromesečju 1954. 

175. Odlok o razdelitvi sklada  za  vzdrževanje  hiš v okraju 
Sežana. 

176. Odlok o  spremembah  odloka  o  vpeljavi  okrajnih  taks 
v okraju Sežana. 

177. Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka v 
okraju Slovenj Gradec. 

178. Odlok  o  spremembi   stopenj   akumulacije   in   družbenih 
skladov nekaterih gospodarskih podjetij v OLO Trbovlje. 

179. Odlok  o  priznanju   olajšav  samoplačnikom  za  zdravst- 
vene storitve na območju okraja  Trbovlje. 

180. Odlok o  kategorizaciji  stanovanj  in  o  okoliših  na  ob- 
močju mestne občine Nova Gorica. 

181. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi taks 
in prometnega davka v mestni občini  Kamnik. 

182. Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v 5.  volilni  enoti 
mestne občine Videm-Krško. 

183. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. In 10.  volilni 
enoti občine  Crnl  Kal. 

184. Odlok o razpisu nadomestnih  volitev  v 4.  volilni enoti 
mestne občine Brežice. 

185. Odlok  o   razpisu  nadomestnih  volitev  v   4„   11.   In  15. 
volilni enoti mestne občine Skofja Loka. 

Odloki ljudskih odborov 
160. 

Na podlagi 2. odstavita 23., 5. točke 65. in 117. 
c'ena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
<*čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 14., 

•*-/ in 43. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih 
»is (Uradni list FLRJ, št. 52-432/53) izdaja mestni 
•Jiulski odbor glavnega mesta Ljubljane po sklepu 

•^AVI. .skupne seje mestnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev z dne 10. marca 1954 

ODLOK 
0 organih  upravljanja in  določitvi hiš, ki spadajo 
v s'anovaujske skupnosti na območju,glavnega mesta 

Ljubljane 

Temeljne določbe 

1. člen 
^upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

ffl-ljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
s' ali last družbenih organizacij in zasebnih hiš, ki 

J" k^do vključile v stanovanjske skupnosti, ustanovi 
östni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane sta- 
vanjske skupnosti po predlogih hišnih svetov. 

Občinski   ljudski  odbori   samostojno odločajo o 
^^aniizaciji  stanovanjske   skupnosti  na  svojem ob- 

2. člen 
Naselbine hiše z dvema stanovanjema ali s tremi 

sjf
njs^mi stanovanji se ne vključijo v stanovanjsko 

sta ^n<>s'". Kot manjša stanovanja se štejejo dvosobna 
•?.••••• z običajnimi  pritiklinami. 

Sim-      v^Jučijo se tudi hiše z več kot tremi manj- 
1  s'anovanji,  če  njih  stanovanjska  površina  ne 

presega  površine  hiš  z  dvema  ali  tremi  manjšimi 
stanovanji. 

Kot stanovanja se ne štejejo: 
1.»kletna in podstrešna stanovanja; 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izloči 

kot za bivanje neprimerna; 
3. stanovanja VII. kategorije. 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 

je treba upoštevati gradbeni načrt in ne poznejše 
zasilne preureditve. 

3. člen 
Samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih 

organizacij ter zavodov, internati in zgradbe, name- 
njene za prenočišče delavcev, se ne vključijo v sta- 
novanjsko skupnost. 

4. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih 
organizacij ter zasebni lastniki hiš, ki so vključene 
v stanovanjsko skupnost, morajo izročiti pristojnim 
stanovanjskim skupnostim stanovanjske zgradbe v 
upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in podatki. 

Odločbe o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost 
izda svet za komunalne in gradbene zadeve MLO 
glavnega mesta Ljubljane. Zoper odločbe sveta je 
dopustna pritožba na komisijo ljudskih odbornikov. 

Pritožba se vloži v 8 dneh po prejemu odločbe. 

Hišni sveti 
5. člen 

Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in podsta- 
novalci na sestanku, na katerem mora biti navzočih 
najmanj   tri  četrtine   volilnih   upravičencev;  ti  tudi 
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določijo število članov hišnega sveta. Za izvolitev 
posameznega člana je potrebna večina glasov. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo volilnih upravičencev, bodo volitve na ponov- 
nem sestanku, ki mora biti sklican' najpozneje v 
5 dneh ne glede aa število navzočih volivcev. 

O izvolitvi članov hišnega sveta se piše zapisnik 
in v enem izvodu dostavi upravi stanovanjske skup- 
nosti. Iz zapisnika mora biti razviden datum sestanka, 
število volilnih upravičencev, število navzočih, imena 
članov hišnega sveta, njegov izvoljeni zastopnik ter 
izvoljeni zastopnik za volitve v svet stanovanjske 
skupnosti. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
postopku. 

6. člen 
Hišni svet ukrepa na sejah, ki so najmanj enkrat 

mesečno, ob navzočnosti ve«ine članov in odloča z 
večino glasov navzočih. O sestanku se piše kratek 
zapisnik. O sklepih obvešča svet uživalce stanovanj, 
podstanovalce 1er upravo stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev in podstanovalcev, na katerem poroča 
o svojem delu in rešuje predloge uživalcev in podsta- 
novalcev ter morebitne spore. 

8. člen 
Prve volitve se morajo izvršiti v 15 dneh po uve- 

ljavitvi odloka, vnaprej pa vsako leto do 15. januarja. 
Prve sestanke skliče mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane, volitve pa izvede ljudski odbornik 
v svoji volilni noti po pooblaščencih, ki jih določa 
za vsako hišo. 

Sveti stanovanjske skupnosti 

9. člen 
•V svetu stanovanjskih skupnosti imajo svoje za- 

stopnike hišni sveti. 
Svet stanovanjske skupnosti ima največ 50 članov. 
Pri tistih stanovanjskih skupnostih, kjer število 

hišnih svetov presega število 50, izvolijo zastopniki 

hišnih svetov izmed sebe člane sveta stanovanjske 
skupnosti največ do števila 50. 

10. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 

je navzočih nad polovico članov. Pri volitvi predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika sveta kakor tudi tick 
članov poravnalnega sveta pa mora biti navzočih nej" 
manj dve tretjini članov. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se opravijo v 10 dneh volitve na ponov-, 
nem sestanku ne glede na število navzočih. 

Sklepi sveta stanovanjske skupnosti se spreje- 
majo z večino glasov 

Za izvolitev predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta je potrebna večina glasov. 

11. člen 
O vsakem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 

se piše zapisnik, iz katerega morajo biti razvidni 
datum in ira j sestanika, število navzočih in sprejet' 
sklepi. 

Zapisnik prvega sestanka sveta stanovanjske 
skupnosti pa mora obsegati tudi ime izvoljenega 
predsednika, podpredsednika in tajnika ter treh čla- 
nov poravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skupnosti se sestane po potrebi, 
najmanj pa na 3 mesece. 

Sestankov sveta se obvezno udeleži zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora dostaviti upravi 
stanovanjske skupnosti in stanovanjski inšpekciji. 

Končne določbe 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

Tajn št. 269/1-54 
Ljubljana, dne 10. marca 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic L r. 

161. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena, 5. točke 65. in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter v zvezi z 19. in 20. členom uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52-432/53) je mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na XXVI. 
redni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 10. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na območja glavnega mesta Ljubljana 

1. člen 
Stanovanja  na  območju   glavnega  mesta  Ljubljane se po kakovosti razvrstijo v VII. kategorij: 

vvn. 

I. stanovanja od 100 do 110 točk 
II. stanovanja od   86 do   99 točk 
III. stanovanja od   71 do   85 točk 
IV. stanovanja od   56 do 
V. stanovanja od   41 do 

VI. stanovanja od   26 do 
VII. stanovanja do 25 točk. 

70 točk; 
55 točk; 
40 točk in 

VII. stanovanja do 25 točk. 
kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija šteje kot ineprimerna za bivanje. 

•   • • -        2. člen 
Stanovanju se razporedijo v kategorije s točkovanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 postavkah 

razpredelnice 3. člena tega odloka. -    - 
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3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj: 

Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

1. Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
4 

dobra 
2 

2.  Vphvi okolice: diru, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

3.  Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

4.  Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
l 

ugoden 
1.5 

5.  Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0,5 
dober 

1 

6.  Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0,5 

deloma 
1 

v celoti 
1,5 

?•  Odtoki (kanalizacija) 
brez 

0 
pomanjkljiva 

1 
dobra 

1.5 

8.   Starost stavbe (oziiroma stanovanja) 
zgrajena 
do 1895 

zgrajena 
1895—1914 

2 

zgrajena 
1940 

zgrajena 
po 1940 

5 

9.  Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

nad V. nadstr. V. naetstr. IV. nadstr. 
0 1 1.5 

III. nadstr. II. nadstr.        I. nadstr.        pritličje 
2 2,5 3 3,5 

10.  Lega (položaj) stanovanja 

kletno, stanov, tla kletno stanov, tla 
nad 1,0 m pod niv. od 0—1,0 m pod niv, 

0 1 
podstrešno navadno 
stanovanje stanovanje 

2 6 8 

I.  nadstr. 

11.  Zasnova stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 
? 

12.  Razmerje površin sob in kuhinje do pritiklin 
površina 

1 :1 
0 

površina 
2 :1 

1 

površina 
3:1 

površina 
4:1 

5 

13.   Kvadratura kletnih prostorov, za katere se ne 
plačuje najemnina 

brez takih      do       5—10     10—15     15—20     20—25 
pritiklin     5 m1 m* m1 m1 m' 

0 12 3 4 5 
'   za vsakih nadaljnjih 10 m' še 1 točka 

14.   Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

l5-  Višina prostorov do 2,4 m 
0,5 

2,4—8 m 
3 

2,8—3,2 m 
2 

preko 3,2 m 
1 

16- Oskrba z vodo 

17-  Kopalnica 

vodnjak        vodovod        vodovod        vodovod, več 
zunaj stanov.     1 iztok iztokov 

0.5 1 3 4 

brez      kad in peč    kad, peč    bogato opremljena 
kopal.       ali prha      in umiv.     komplet, kopalnica 

0 5 6 8 

18-  Stranišče 
suho stranišče        WC za več WC 
zunaj stanov,     stanovanj skup.     v stanovanju 

1 2 4 

19. Električna napeljava 

20-  Plin 

brez        pomanjkljiva 
0   1  

ne 
0 

zadovoljiva 
2 

da 
2 

sodobna 
3 
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Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

21. Ogrevanje prostorov 
brez     nezadovoljivo    lončeno in   central, kurjava, 
peči ogrevanje     patentne peči      topli zrak 

0 12 5 

22. Toplotna osamitev (izolacija) mrzlo stanovanje 

0 

delno 
pomanjkljiva 

2 

zadovoljiva 

4 

23.  Sestava (konstrukcija ( stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop masiven 
strop 

3 

24.  Obvarovanje (izolacija) proti vlagi vlažno 

— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

sulio 
sianovanje 

2 

25.  Kakovost ometa, slikaTije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

26.  Kakovost tal v sobah in kuhinji mehki les 

1 

j„ïA,-sr,n *i„ ;„   linolej,   klobuče- descicna tla in     „• " i.„j„„ 
ksilolit vma' Paricetne 
jesnom pfogče 

3 4 

27.  Kakovost tlakov v pritiklinah 
opeka teraco tlaki, naravni kamen 
beton        ksilolit, beton, plošče   keram., linolej 

0,5 1,5 2 

28.  Obloge sten stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

lesene obloge, 
•1;„•*- ni„„i, (lombarije), oljnat, plesk     ke]!amicili0 

J
pil'ošče 

naravni kamen 
1 2 

29. Kakovost mizarskih izdelkov                                              s a a pomanjkljiva 
3 

zadovoljiva 
6 

30. Okenski zasloni                                                                        rez 

0 

platneni zastori, 
poliknice 

1 

lesene rebrače 
(rolete) 

2 

31. Stanovanjem, ki so v lesenih zgradbah z značajem baraik se odbije 10 točk 

32. Aiko je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm se odbijejo tri točke 

Svet za gradbene in komunalne zadeve mestnega 
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane se po- 
oblašča, da izda za uporabo te razpredelnice po 
trebna navodila in tolmačenja. 

4. člen 
Okoliš vpliva na ceno stanovanja, tako da bo 

cena v vsakem bolj oddaljenem okolišu od središča 
mesta nižja. 

Glede na krajevno lego stanovanja se območje 
mesta razdeli na 4 okoliše (cone). 

5. člen 
Prvi okoliš obsega središče mesta s temi mejami: 
Trg OF, Resljeva cesta. Zmajski most, Kopitar- 

jeva ulica, Krekov trg, Ciril-Metodova ulica, Mestni 
trg, Stari trg. Gornji trg, Rožna ulica, Levstikov trg, 
Cojzova cesta, Aškerčeva ulica, Tobačna ulica, želez- 
niška proga do Titove ceste — Trg OF. 

Drugi okoliš obdaja prvi okoliš in ga omejujejo 
tele ulice: 

Kržičeva ulica, Linhartova ulica (med Kržičevo 
in: Robovo ulico), Robova ulica, Vilharjeva cesta do 
križišča z Robovo ulico preko kolodvora pa Masary- 
kovo do Njegoševe ulice, Njegoševa, Lipičeva ulica, 
Zivinozdravniška ulica, Roška cesta, Grubarjev pre- 
kop, Ljubljanica,  Gradaščica  do Hajdrihove   ulice, 

Hajdrihova ulica, Glinšika ulica, Levčeva ulica, Cesta 
I preko Rožnika do Stare cerkve v Šiški, izključno 
ulica Milana Majcna preko gorenjske proge v ravni 
črti na Einspielerjevo ulico do Titove ceste, Krži- 
čeve ulice. 

Hiše v ulici Milana Majcna so izvzete iz tega 
okoliša in se uvrstijo v tretji okoliš. 

Tretji okoliš obdaja drugi okoliš in ga omeju- 
jejo tele ulice: 

Titova cesta do Glavarjeve ulice — vzhodno do 
podaljška Mariborske ulice, Mariborska ulica, Dinii- 
cova, podaljšek Celjske do Topniške ulice, Topniška 
do Albanske ulice, Albanska ulica, severno od Sveto- 
savske, Carja Dušana, Grassellijeve in Brakove ulice 
do Linhartove, Linhartova cesta do križišča s Savsko 
cesto, Žalska cesta zahodno od Pokopališke ulice, Za- 
loška cesta do križišča s Pokopališko ulico, Ljub- 
ljanica zahodno od ulice Na peči, Pugljeva ulica do 
Povšetove ceste, Povšetbva cesta do dolenjske želez- 
nice, železniška proga, Hradeckega cesta do konca 
odcepa poti na Golovec pri hišni številki 32, pot na 
Orle, čez Golovec vključno Rakovnik, Dolenjska cesta 
do hišne številke 64, železnica do Orlove ulice, Orlova 
ulica do Ižanske ceste, ravna črta na izliv Malega 
grabna, Mali graben do Zelene poti, Zelena pot, Ko- 
seškega ulica, Gerbičeva ulica, Tomažičeva ulica, Za- 
vetiška ulioa, Gradaščica, Merčnikova ulica, Tržaška 
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cesta, Viška cesta do železniške proge in do ceste na 
Brdo, Cesta II, Cesta XVII, Cesta VIII, Cesta XV. 
Večna pot od križišča s Cesto XV, Cadova ulica preko 
•Hožnika, do Vodnikove ceste, Vodnikova cesta do Ši- 
šenske ceste. Šišenska cesta, Celovška cesta do Guts- 
mannove ulice, Gutsmannova ulica do železniške 
Proge, po železniški progi do Janševe ulice, Janševa 
ulica, Samova ulica, Staničeva ulica, vključno Fran- 
cetova ulica, Vodovodna cesta do Posavske ulice, Po- 
savska ulica do mrtve proge, ob mrtvi progi do Gla- 
varjeve ulice, Glavarjeva ulica do Titove ceste. V ta 
okoliš spadajo tudi Ljubljanski grad ter hiše na 
Lončarski stezi, Na stolbi, na Rebri, Sodarski stezi, 
v Ulici na grad od štev. 6 naprej ter na Osojni poti. 

Četrti okoliš obdaja tretji okoliš in sega do mest- 
ne meje. 

V ta okoliš spadajo tudi kiše na Pokopališki cesti 
m Na peči. 

Pri razmejitvi okoliša spadajo hiše, ki imajo ob 
navedenih ulicah ali znotraj njih svoje številke v 
središču mesta bližji okoliš. 

6. člen 

Stanovanjsko tarifo bo predpisal MLO glavnega 
mesta Ljubljane posebej. . 

S tarifo bo določena cena za stanovanje v okviru 
Kategorizacije glede na točke, površino in okoliš po- 
sameznega stanovanja. 

7. člen 

Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za grad- 
bene in komunalne zadeve MLO glavnega mesta 
Ljubljane. 

8. člen 

Vsi organi za upravljanje zgradb, ki so last sploš- 
ne£a ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih 
organizacij, zasebni lastniki in stanovalci morajo 
°•°SOči'ti uradnim osebam kategorizacijo stanovanj- 
skih prostorov in jim dati za to vse potrebne popolne 
in resnične podatke in zaradi njih preveritve omogo- 
čiti dostop v vse zgradbe in VSe stanovanjske pro- 
store. 

9. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
°o 5000 dinarjev, kdor ravna v nasprotju s predpisi 
8- člena tega odloka. 

10. člen 

••)•• a odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

Tajn St. 85/2-54 
Ljubljana, dne 10. marca 1954. 

Predsednik MLO: 

Dr. Heli Modic 1. r. 

162. 

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 3. člena 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55- 
474/53)| in po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije je 
okrajni ljudski odbor Celje okolica na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. XII. 1953 
sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks in občinskega 

prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

"1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo  v okraju Celje 
okolica  še takse in občinski prometni davek, ki so 
predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in občinski prometni davek, ki se poberejo 

po določbah tega odloka, so proračunski dohodek 
okrajnega proračuna in občinskih proračunov. Upora- 
biti se smejo samo za komunalno graditev (za vzdrže- 
vanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje zdrav- 
stvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komunalnih 
objektov), za graditev cest, mostov in podobno. Način 
uporabe bo določen z okrajnim oziroma občinskim 
proračunom. 

3. člen 
Od taks, pobranih po določbah tega odloka, pri- 

pada okraju 60%, občinam pa 40%. 
Delež  teh  dohodkov, ki  se po prvem odatarJtu 

tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

Ve Vo 
Braslovče                       2 Pristava                         3 
Breze                              1 Rečica                            3 
Dobrna                         2 Rimske Toplice            2 
Dramlje                         1 Rogaška Slatina           6 
Frankolovo                    1 Rogatec                          3 
Gomilsko                       1 Slivnica                          4 
Griže                            2 Slov. Konjice               7 
Jurklošter                     1 Strmec                          2 
Kozje                             2 Šempeter                       2 
Laško                             4 Šentjur                          5 
Lesiono                          2 SmaTJe pri Jelšah        6 
Loče                               4 Tabor                             2 
Petrovce                         3 Vitanje                          3 
Planina                          3 Vojnik                           2 
Podčetrtek                     2 Vransko                         2 
Polje ob Sotli               1 Zreče                            3 
Polzela                             3 Za'1«5                                * 
Ponikva 2     Zusem  1 
Prebold                          3 100 

Občinski prometni davek pripada v celoti obči- 
nam, na katerih območju je bil pobran. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh znamk ne more dobiti, pla- 
ča takso v gotovini, uslužbenec, ki taiks© pobere, pa 
mora* preskrbeti lokalne taksne znamke in jih uničiti 
na spisku. 
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Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plačuje 
taksa v gotovini. 

Občanski 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 predpisane 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 do držav, s katerimi obstoji v tem 
vzajemnost (reciprociteta). * 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni lisi 
FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembama 
m dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi glede 
taks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS< 
II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. St. It 
Za vse vloge, ki se naslovijo nà ljudske 

odbore: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbe 
2. za vsako pritožbo 

Tar. št. 2: 
Za vse odločbe, ki jih izdajo ljudski od- 

bori, se plača, razen •• dovolitev enlkratnega 
podaljšanja obratnega časa v gostinskih obra- 
tih, za kar se plača 
in za dovoljenje za priložnostno točenje alko- 
holnih pijač, za kar se plača 

Tar. št. 3: 
1. Za vsa potrdila, ki jih izdajo ljudski 

odibori (razen za živinske potne liste) 
2. Za potrdilo o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni list in za prenos lastnine 
na kupca): 
a) za drobnico od glave 
b) za živino, od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov 

izven uradnih prostorov na zahtevo stranike, 
kadar gre za stanovanjske zadeve ali zadeve 
neznatne vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbiše ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prositorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

din 
20 
90 

2.000 

3.000 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih      din 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne gle- 
de število uslužbencev 100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti se plača: 
1. za trgovska podjetja na debelo 1.200 
2. za trgovska podjetja na drobno in 

trgovine 720 
3. za agencije in podobno 4.800 
4. za odpremniška podjetja 2.400 
5. za kočijaže in enovprežnike 720 
6. za gradbena podjetja 2.400 
7. za opravljanje zasebnega obrta, jav- 

nih pravnih zastopnikov, zdravnikov, 
inženirjev,     veterinarjev,     geometrov, 
babic in podobnih prostih poklicev 480 

8. za izdelovanje umetnih rudninskih vod      4.800 
9. za gostinska podjetja: 

a) za   restavracije,    gostilne    (ljudske 
kuhinje),   v   katerih   se ne   točijo 
alkoholne pijače 4.800 

b) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, kavarne, krčme, bifeje in vin- 
ske kleti 12.000 

c) za hotele . 2.400 
č) za  penzione, postajališča in  preno- 

čišča 1.200 
d) za bare 24J)00 
e) za mlekarne im obrate, v katerih se 

točijo samo čaj in kava ter mleko 1.200 
10. Za podjetja za prevoz potnikov in blaga 

se plača: 
a) avtobusna 1.200 
b) avtotaksijska 600 
c) kočijaška 240 

11. za dimnikarje 600 
12. za starinarnice 720 
13. za otvoritev, prenos ali oddajo v na- 

jem lekarne ali drogerije 1.200 
14. za prodajalne  monopolskih predmetov 

na drobno 240 
15. za proizvajanje električne energije 480 
16. za opravljanje bančnih in menjalnih 

poslov 7.200 
17. za informacijske pisarne 12.000 
18. za potniške in turistične agencije 3.600 
19. za posredovalnice, nakup in prodajo 

nepremičnin 12.000 
20. za kinematografe 1.000 
21. za opravljanje tovarniške proizvodnje 24.000 
22. za opravljanje   obrtniške    proizvodnje 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) z nestalnim sedežem 900 

Tar. «št. 6: 

1. Za potrdilo vsake listine se plača: 
za prvo polo 37,50 
za vsako nadaljnjo polo 25,— 

Pripomba I: Če se potrdi več izvodov iste 
listine, se za prvi izvod plača taksa po tej 
tarifni številki, za vsak nadaljnji izvod pa po 
37,50 din od vsakega izvoda ne glede na šte- 
vilo strani. 

Pripomba II: Če se potrdi samo podpis, 
se plača taksa 25 din za potrditev vsakega 
podpisa ali pečata. Za potrditev podpisa in 
pečata se plača ena taksa. 
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2. Za potrditev poslovnih knjig (trgovskih, 
bančnih in podobno) se plača od vsa- 
kega lista po 

3. za potrditev kopiranega načrta po dr- 
žavnih organih, če zahtevajo kopiranje 
zasebniki, se plača 

. Tar. št. 7: 
Za vse odločbe o kazni v postopku o pre- 

krških, za katere je pristojen sodnik za pre- 
krške okrajnega ljudskega odbora Celje okol. 

Tar. št. 8: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 

lokalih, če se za vstop ne pobira vstopnina, 
se Plača: 

1- za vsakodnevno glasbo v kavarnah in 
gostilnah, mesečno 

2. če je glasba trikrat tedensko, se plača 
1     mesečno 

3. če je glasba dvakrat tedensko, se plača 
mesečno 

; 4. za glasbo na plesu in veselici 
5. za glasbo v barih   in   nočnih   lokalih, 

mesečno 
Tar. št. 9: 
Za uporabo pločnika pred poslovnimi pro- 

dori, se plača: 
!• če se javni prostor uporablja trajno, 

za vsak m* letno 
2. za uporabo javnega prostora po čistilcih 

čevljev, letno 
3. za uporabo javnih prostorov za postavi- 

tev kioskov, letno 
4. za uporabo javnega prostora za postavi- 

tev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusov 
in podobno (za čas do 20 dni), za lm! 

Tar. št. 10: 
Za izobešenje firme se plača po velikosti 

°apisne deske, in sicer: 
!• do pol m*, letno 
2. do enega m1, letno 
3. do štirih m«, letno 
4. nad 4 m', letno 
5. za storitveno obrt se plača taksa v po- 

lovičnem znesku. 
Tar. Št. 11: 
^• raklame, ki se zaradii materialne koni- 

' obesijo ali kako drugače pritrdijo, napišejo 
al* naslikajo na zidove ali v notranjosti javnih 
lokalov, na ograjah, na izložbenih oknih, se 
P'aca -taksa glede na velikost reklame: 

din 

2,50 

500,- 

250 

500 

400 

300 
300 

2.0•• 

300 

5.000 

8.000 

50 

400 
800 

1.500 
2.500 

4 din 
1. do pol m* 400 
2. do enega m' 800 
3. do štirih m2 1.500 
4. nad štiri m2 2.500 
Tar. št. 12: 
Za pse v mestih se plača: 
1. za pse čuvaje, letno 500 
2. za lovske pse, letno 1.000 
3. za luksuzne pse, letno 2.000 
Pripomba: Te takse so oproščeni uradni psi 

varnostnih organov. 
Tar. št. 13: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
1. za vsak avtomobil, avtomobilsko priko- 

lico, avtobus, letno 2.000 
2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez prikolice, letno 1.000 
Tar. št. 14: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah glede na vrednost dela, 
za katero se daje ponudba: 

1. za delo oz. vrednost do   20.000 din 500 
2. za delo oz. vrednost do 100.000 din 1.000 
3. za delo oz. vrednost do 500.000 din 2.000 
4. za vrednost do   1,000.000 din 3.000 
5. za vrednost nad 1,000.000 din je 3.000 

in še                                                              0,015% 
Tnr. št. 15: 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 

kamenja, zemlje, žganje apna in podobno, ko- 
likor to delavnosti niso že zajete v uredbi o go- 
spodarskih delavnostih, podobnih obrti (Uradni 
list LRS, št. 34/53), za vsako posamezno do- din 
voljenje 5.000 

B. Občinski prometni davek 
1. Od potrošnje alkohola v gostinskih pod- 

jetjih in obratih 5% od prodajne cene. 
2. Od vstopnic za kinematografske pred- 

stave 5% od cene vstopnic 
3. Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača 10% od stopenj, predpisanih z 
uredbo o prometnem davku. 

4. Od reklam v kinematografih se plača 596 
od cene za objavo. 
St. 1/1-8058/1-53 
Celje, dne 19. decembra 1953. 

Predsednik: 
Miran Cvcnk 1. r. 

163. 

Okrajni ljudski odbor Gorica je na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih 
c-dborih v zvezi z odlokom Izvršnega sveta LRS o spremembi povprečne stopnje akumulacije in družbenih 
skladov, s katerim se spremene obveznosti okrajnega ljudsikega odbora Gorica glede akumulacije in skladov 
ter na podlagi odlokov gospodarskega sveta okrajnega ljudsikega odbora Gorica, s katerimi so po poobla- 
stilu 2. člena odloka o družbenem planu okraja Gorica za leto 1933 (Uradni list LRS, št. 8—35/53) spremen je- 
?e stopnje akumulacije in skladov državnih gospodarskih podjetij, na soji okrajnega zbora in zbora pro- 
dajalcev dne 26. januarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Gorica za leto 1953 

1. člen 
i.   V *• poglavju 1. člena odloka o družbenem planu okraja Gorica za leto 19^3 « •••^••••» *fej*e«ki, 
*i znašajo: "    * "***"' 
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Gospodarska panoga in stroka 
Družbeni 

bruto 
produkt 

Strukture 

Amorti- 
zacija 

Potrošni 
sklad 

Akumu- 
lacija in 

skladi 

Gospodarstvo okraja Gorica Skupaj 

Industrija Skupaj 

111 Proizvodnja in razdeljevanje električne 
energije 

116 Proizvodnja in predelava nekovin 
122 Lesna industrija 
124 Tekstilna industrija 
125 Industrija usnja in obutve 
127 Živilska industrija 

Gradbeništvo 
Trgovina skupaj 

2. ölen 
V II. poglavju 1. člena se spremeni •••••• 

v tisočih dinarjev 
akumulacije in sikladov državnih 

podjetij, ki znaša 2.340.142 
ter znesek »skupaj« 2.670.892 

3. člen 
V III. poglavju 1. člena se spremenijo tile zneski, 

ki znašajo: v tisočih dinarjev: 
Akumulacija   državnega   sektorja 

skupaj 2,340.142 
Drugi dohodki 

za okrajni proračun 47.903 
Dopolnilna sredstva okraja 

b) zaradi   višjih   stopenj   aku- 
mulacije in skladov 338.870 
Od tega za potrebe delovnih 
kolektivov 166.842 
Ostanek za potrebe okraja 152.028 

Skupna sredstva okraja 441.411 

4. člen 
V IV. poglavju 1. člena se spremenijo tile zneski, 

ki znašajo: v tisočih dinarjev: 

Skupna sredstva okraja 
Družbeni skladi skupaj 

prosveta in kultura 
socialno skrbstvo 
državna uprava 

441.411 
289.722 

60468 
22.777 

107.038 
Razlika za splošne potrebe okraja 142.137 

5. člen 
V VI. poglavju 1. člena se spremenijo tele stopnje 

akumulacije in družbenih skladov, ki znašajo: 
Industrija cementa in salonita >15. septem- 

ber«, Anhovo, od 1. januarja 1200 
Tekstlina tovarna, Ajdovščina 

od 1. avgusta za blago na domačem trgu     909 
od 8. septembra za izvoženo blago 909 
od t. novembra za vse blago 630 

Tovarna usnja, Miren 
od 1. januarja * 725 

Tovarna čevljev »Jadran«, Miren 
od 1. januarja 208 
za popravilo vojaških čevljev 45 

Tovarna likerjev in sadnih izdelkov oziro- 
ma »Flores«, obrat Ajdovščina 
od 1. januarja 60 

v tisočih dinarjev 
5.556.761 706.930 2.062.171 2.787.660 

2.534.836 

428.626 
1.277.339 

339.196 
219.457 

83.434 
84.578 

448.783 
103.509 

263.077 

86.840 
77.400 
66.987 

8.000 
3.699 

10.350 
60.300 

3.801 

338.775 

32.153 
92.303 

115.475 
23.500 
16.490 
16.692 

192.080 
56.265 

1.932.934 

309.633 
1.107.636 

156.734 
187.957 
63.245 
57.536 

196.403 
43.443 

Novi podjetji: »Projektbiro«, Nova Gorica 
od 1. januarja 45 

»Gorica-avto«, od 1. oktobra 50 

6. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v »Urad- 

nem listu«, uporablja pa se od 1. januarja 1953, 

St. II/3-99/62-53 
Nova Gorica, dne 26. januarja 1954 . 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

164 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih 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. ••-462/53) 
je okrajni ljudsiki odbor Gorica na skupni eeji obeh 
zborov dne 26. januarja 1954 izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi  višine dnevnic 

in o pavšalnem povračilu stroškov za terensko delo 
na območju okraja Gorica 

1. člen 
V 1. členu odloka o določitvi višine dnevnic in 

o pavšalnem povračilu stroškov za torensko delo na 
območju okraja Gorica z dne 25. avgusta 1955, ätesv. 
4704/1-53 (Uradni list LRS, št. 38-456/53) se spremenijo 
točke a), b) in c) in se glasijo: 

»a) za uslužbence od  V.  plačilnega   raz- 
reda navzgor 800 din 

b) za uslužbenec od IX. do VI. plačil- 
nega razreda in za visoko kvalifici- 
rane delavce 680 din 

c) za druge uslužbence in delavce 560 din« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1/1-257/4-54 
Nova Gorica, dne 26. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Mtrko Remec L r. 
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165. 
Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
točke 1/2 odloka o začasnem finansiranju v prvem 
tromesečju leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/53) 
je okrajni ljudski odbor Goniča na ločenih eejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. marca 
1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih izdatkov 

okraja Gorica v prvem tromesečju 1954 

1. člen 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor Go- 

rica družbenega plana dn proračuna •• leto 1954, se 
bodo finansirali proračunski izdatki okraja Gorica 
Po dvanajstmah predloga okrajnega proračuna za leto 
1954, vendar najdalje do 51. marca 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno 

tinansirali s temi viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom davka od prometa, 
3. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
4. z zemljani no, 
5. z delom davka od dediščin in danil, 
6. z dohodki državnih taks in 
7. z dohodki državnih organov in zavodov, ki se 

finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Dohodki in izdatki tega začasnega financiranja v 

prvem tromesečju 1954 so sestavni del proračuna za 
leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1/1-811/1-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

Predsednik 0L0: 
Mirko Remce 1. r. 

166. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 64. člena 

saikona 0 okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19/89/52), točke II/4 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnih gospodarskih ukrepih do sprejetja 
družbenih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 52-430/53), v zvezi z 8. členom uredbe o delitvi 
dobička in o davku od dobička gospodarskih orga- 
nizacij (Uradni list FLRJ, št. 51-423/53) in v skladu 
z odlokom Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljud- 
je republike Slovenije o uporabi planskih instru-. 
mentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je 
okrajni ljudski odbor Gorica na ločenih sejah okraj- 
nega zbora in zboTa proizvajalcev dne 5. ••••• 1954 
sprejel 

ODLOK 
0 začasni delitvi dobička med okrajem in gospodar- 
skimi  organizacijami  v  okraju  Gorica,  o  določitvi 
sredstev za rezervni sklad in o obrestih od osnovnih 

sredstev komunalnih podjetij. 

1. člen 
1- Odstotek deleža za potrebe okraja Gorica pri 

dobičku proizvajalnih gospodarskih organizacij in 
obratov, katerih sedež je na območju goriškega 
okraja, znaša 80% od ostanka dobička po odbitku 
Veznoga in republiškega davka od dobička, sredstev 

za prenos v rezervni sklad ter dela dobička za pla- 
čilni sklad. Ta določitev deleža je začasna in velja, 
dokler ne bo sprejet okrajni družbeni plan. 

2. Ostanke dohodka trgovskih' podjetij, trgovin, 
prodajaln proizvajalnih podjetij, skladišč in odkup- 
nih postaj, izračunan po določbah 54. do 58. člena 
uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgo- 
vinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53) ostane v celoti 
okrajnemu ljudskemu odboru. 

2. člen 
Vse gospodarske organizacije morajo prenesti v 

rezervni sklad 2% od zneska stalnih obratnih sred- 
stev, gospodarske organizacije s področja trgovine 
pa od zneska povprečnih obratnih sredstev. 

3. člen 
Komunalna podjetja (vodovodi, kopališča ali po- 

dobno) ne plačajo obresti od osnovnih sredstev. 

4. člen 
Natančnejše predpise za izvedbo tega odloka bo 

izdajal po potrebi svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Gorica. 

5. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 11/3-812/1-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Mrrko Remce 1. r. 

•. 

Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52), točke II/4 odloka Zvezne ljudske skupščine 
o začasnih gospodarskih- ukrepih do 6prejetja druž- 
benih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, štev. 
52-430/53) tea: v zvezd z 9. členom uredbe o delitvi 
dobička in o darvfcu od dobička gospodarskih orga- 
nizacij (Uradni list FLRJ, št. 51-423/53) je okrajni 
ljudski odbor na ločenih sejah okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 5. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasni delitvi dobička med okrajem Gorica 

in mestno občino Nova Gorica 
f 

1. člen 
Dokler ne bo sprejet plan okraja Gorica, se do- 

loči ljudskemu odboru mestne občine s posebnimi 
pravicami Nova Gorica 20% deleža od dobička, ki 
pripada okraju Gorica in ki so ga dosegle gospo- 
darske organizacije z območja mestne občine Nova 
Gorica. 

2. člen 
Ta določitev deleža pri dobičku je začasna in se 

uporablja od 1. januarja 1954 do »prejetja okrajnega 
družbenega plana za leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. II/3-814/1-54 
Nova Gorica, dne 5. ••••• 1994. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 
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168. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 8. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in v zvezi s 3. členom uredbe o 
prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) ter 
po pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, 
je okrajni ljudski odbor Gorica na XV. seji okrajne- 
ga zbora in III. seji zbora proizvajalcev OLO Gorica 
dne 5. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi občinskega prometnega davka 

I. DEL — SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg prometnega davka, ki se plačuje po veljav- 

nih predpisih, se pobira v okraju Gorica še občinski 
prometni davek, ki je predpisan s tarifo v drugem 
delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobere po določ- 

bah tega odloka, je proračunski dohodek občinskih 
proračunov. Uporabiti se sme samo za komunalno 
graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, 
za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavo- 
dov in komunalnih objektov), za graditev cest, mostov 
in podobno. Način uporabe bo določen z okrajnim ozi- 
roma občinskim proračunom. 

3. člen 
Občinski prometni davek pripada v celoti obči' 

nam, kjer se pobere. 
4. člen 

Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev prometnega 

davka po veljavnih predpisih, se tudi ne more po- 
birati občinski prometni davek, ki je predpisan s tem 
odlokom. 

Občinski prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobira v primerih, določenih z mednarodnimi po- 
godbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe uredbe o davku od prometa proizvodov 

(Uradni list FLRJ, št. 55-474/53 se primerno uporab- 
ljajo tudi za občinski prometni davek, predpisau s 
tem odlokom. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra. Za izvrševanje tega odloka skrhi tajništvo za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
II. DEL - TARIFA 

Tar. St. 1: 
Od potrošnjo alkoholnih pijač, razen od 

piva, v gostinskih podjetjih in obratih se plača 
prometni davek od prodajne cene 5 % 

P r i poni b a : Za plačilo prometnega davka 
so odgovorna gostinska podjetja in obrati. Da- 
<?ck  se  plačuje  mesečno  po obračunu,  ki  ga 

morajo davčni zavezanci predložiti do 15. v me- 
secu za pretekli mesec upravi za dohodke pri 
OLO Gorica. 

Tar. št. 2: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 

od stopenj, ki jih predpisuje uredba o promet- 
nem davku od nepremičnin in pravic (Uradni 
list FLRJ, št. 4-41/54) 10% 

Pripombe: Prometni davek odmerjajo in po- 
birajo organi, ki so pristojni za odmero in pobiranje 
davka po navedeni uredbi. 

St. II/2-23/62-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

169. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 8. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in v zvezi s 6. členom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19/53) ter po 
prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS, je na XV. seji okrajnega zbora in na III. seji 
zbora proizvajalcev OLO Gorica z dne 5. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks 

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih predpi- 

sih se pobirajo v okraju Gorica še takse, ki so pred- 
pisane s tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. čICD 

Takse, ki se poberejo po določbah tega odloka, so 
proračunski dohodek okrajnega proračuna in občin- 
skih proračunov. Uporabiti se smejo samo za komu- 
nalno graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in dru- 
gih zavodov in komunalnih objektov), za graditev 
cest, mostov in podobno. Način uporabe bo določen z 
okrajnim oziroma občinskim proračunom. 

3. člen 
Od taks, pobranih po določbah tega odloka, pri- 

pada okraju 50 %, občinam pa 50 %. 
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. Ce 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 natisnjene, se pla- 
čuje taksa v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po ve- 

ljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse po tem irlloku se tudi ne pobirajo v pri- 
merih, določenih • mednarodn • pogodbami, In v 

primerih, ko izvira    oprostitev iz mednarodnih ob'- 



Štev. 11 — 25. III. 1954 URADNI LIST Stran ITI 

din 
20 
90 

čajev do držav, s katerimi obstoji o t<;m vzajemnost 
(reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68/46) z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnit- 
vami se primerno uporabljajo tudi za takse, predpi- 
sane s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odlomka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 
Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnem 

listu LRSt. 

II. DEL - TARIFA 
Tar, Št. i: 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ljudski 

odbor in na občinske ljudske odbore, se plača: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbe 
2. za vsako pritožbo 

Tar. št. 2: 
Za vse odločbe, ki jih Izda okrajni ljudski 

odbor in občinski ljudski odbor, se plača 
Pripombe: Ta taksa se ne plača za odločbe, 

za katere je predpisana posebna taksa v tar. št. 
6. 9 in 11 te tarife. 

Tar. št. 5: 
Za vsa potrdila, ki jih izdaja okrajni  ljud- 

ski odbor in občinski ljudski odboir, se plača: 
i. za vsa potrdila, razen za živinske potne 

liste 
2. za vsako potrdilo o lastnini in o zdravju 

živine   (živinski  potni  list)  in  za prenos 
lastnine na kupce: 
a) za živino, od glave 
b) za drobnico, od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev okrajnih in občinskih 

ljudskih odborov na zahtevo stranke, razen ka- 
uar gre za stanovanjske zadeve ali zadeve ne- 
znatne vrednosti, se plača: 

1- za  pregled   stavbišč  ali   prostora  za   na- 
prave 

2. za  pregled   vse   zgradbe  ali   posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

5- za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
Prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede na 
število uslužbencev 

Tar. št. 5: 
Za overitev poslovnih knjig podjetij se 

Plača poleg takse iz tar. št. 37 zakona o taksah 
°d vsakega lista po 

Tar. št. 6: 

Za odločbe o 'kazni v postopku o prekrških, 
*a katere je pristojen okrajni sodnik za pre- 
krške, sn ninÄn 

50 

50 
10 

200 

100 
200 
500 

100 

^•. se olača 250 

din 
Tar. št. 7: 
Za izobešanje firme se plača letno: 
1. pri površini napisne deske do •• mä 400 
2. pri površini napisne deske do 1 m2 800 
3. pri površini napisne deske do 4 m* 1.500 
4. pri površini napisne deske nad 4 m2 2.500 

Pripombe: To takso plačujejo gospodarske 
organizacije in fizične osebe, ki se pečajo s 
kakršnimikoli pridobitnimi deli. Taksni zave- 
zanci morajo plačati takso pri pristojni občini 
v treh dneh po izobešenju firme, sicer pa vsako 
leto v januarju. Ce se izobesi firma med letom, 
je treba plačati celotno takso. 

Tar. št. 8: 
Lastniki in oskrbniki psov, ki stanujejo na 

območju mesta Ajdovščina, plačajo od vsaikega 
psa, starega nad 6 mesecev, letno takso: 

1. od luksuznega psa 2.500 
2. od lovskega psa 200 
3. od psa čuvaja 100 

Pripombe: Za luksuzne ••• se štejejo psi, 
ki jih ne uporabljajo za čuvanje in za lov. Ču- 
vaj je tisti  pes, ki čuva osamljeno domačijo. 
Posamezno gospodinjstvo more imeli le enega 
psa čuvaja. 

Plačila te takse so oproščeni psi varnostnih 
organov, ki se uporabljajo v uradne namene. 

To takso pobira veterinar ob rednem let- 
nem cepljenju. 

Tar. št 9: 

Za registracijo motornih vozil se plača letna 
taksa, in sicer: 

1. za   vsak   avtomobil,   avtomobilsko   pri- 
kolico, avtobus ali traktor vlačilec 2.000 

2. za   vsako  motorno   kolo s prikolico   ali 
brez prikolice 1.000 

Pripombe: Te takse ne plačujejo JLA, Ljud- 
ska tehnika, Rdeči križ, reševalna postaja, ga- 
silska društva. Prav talko ne plačujejo te takse 
invalidi, ki uporabljajo zaradi svoje invalidno- 
sti motorna vozila. 

Takso pobira tajništvo za notranje zadeve 
ob letni registraciji motornih vozil. 

Tar. št 10: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah .•• 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih 'ah 
drugih organizacijah glede na vrednost zsdeve, 
za katero se daje ponudba, se plača za vrednost: 

a) do      20.000 din 500 
b) do      100.000 din 1.000 
c) do    500.000 din 2.000 
č) do 1,000.000 din 3-000 
d) nad 1,000.000 din poleg 3.000 dim še 0,15%. 

Pripombe: To takso morajo plačali ponud- 
niki pred ofertalno licitacijo. Zadevno potrdilo 
o plačilu takse, ki ga izda uprava za dohodke 
OLO Gorica, je treba predložiti k ponudbi kot 
dokaz, da je taksna obveznost poravnana. 
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Tar. št. 11: 
Za dovoljenje za priložnostno točenje alko- 

holnih pijač se plača enkratna taksa 1.500 
Pripomba: To dovoljenje izda tajništvo za 

gospodarstvo OLO Gorica. 
St. II/2-23/61-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

170. 
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 121. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Gorica na 15. skupni seji odbornikov okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti zbora 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Gorica, ki 
jo sestavljajo gospodarske organizacije: Splošno grad- 
beno podjetje »Primorje«, gradbišče Anhovo, grad- 

bišče Kanal in Remontno podjetje Kanal 

1. člen 
Ker je odborniku 6. volilne enote zbora proiz- 

vajalcev okraja Gorica Mozetiču Andreju prenehal 
mandat po 121. členu zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih, se razpisujejo v iej volilni enoti nadomestne 
volitve. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo dne 30. aprila 1954. 

3. ölen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

v gospodarskih organizacijah, ki sestavljajo 6. vo- 
lilno enoto zbora proizvajalcev okraja Gorica. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. 1/1-522/1-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

- Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

171. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 6. člena 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko predpi- 
sujejo taksni in prometni davek (Uradni list FLRJ, 
št. 19/53) in po prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS je okrajni ljudski odbor v 
Krškem na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 28. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirata v okraju Krško še 
taiksni in prometni davek, ki sta predpisana s tarifo 
v II. in III. delu tega odloka. -* 

2. člen 

Takse in prometni davek, ki se pobirajo 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 zdravstvenih, prosvetnih in dragih zavodov in ko- 
munalnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno. Način uporabe bo določen z okrajnim oziroma 
občinskim proračunom. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se steka v 
»sklad za komunalne gradnje«. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. S sredstvi sklada 
razpolaga ta svet v mejah predračuna. Odredbodajnlec 
za izvrševanje predračuna je načelnik tajništva za go- 
spodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
občinskih proračunov. Način uporabe se določi z ob- 
činskim proračunom. 

3. člen 

Od taks, pobranih po 
pada okraju 30%, občinam 

Delež teh dohodkov, ki 
člena odstopi občinam, se 
čine tako: 

Artiče 2% 
Bistrica ob Sotli        2% 
Bizeljsko 3% 
Bianca 2% 
Boštanj 3% 
Brestanica 4% 
Brežice 6% 
Bučka 1% 
Cerklje ob Krki 1% 
Čatež   ob  Savi 2% 
Dobova 2% 
Kostanjevica 4% 
Krmelj 2% 

določbah tega odloka, pri- 
pa 70%. 
se po prvem odstavku tega 
razdeli na posamezne ob- 

Leskovec pri Krškem 3% 
Pišece 
Podbočje 
Podsreda 
Raka 
Senovo 
Sevnica 
Studenec 
Tržišče 
Velika Dolina 
Veliki Trn 
Videm-Krško 
Zabukovje 

3% 
2% 
2% 
2% 
•}% 
5% 
1% 
3% 
3% 
i% 
7% 
1% 

Prometni davek pripada v celoti občinam, v ka- 
terih območju je bil vplačan. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takse v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, 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 oprostitev taks oziroma 

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 se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi p0' 
godbami in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o ten* 
vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, St. 

68—485/46) z vsemi poznejšimi spremembami in dopol- 
nitvami ter uredbe o prometnem davku s tarifo (Urad- 
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B.09Trirrci    î«   r»HïrriT£»   vidna iz kakšne listine, ki je že pri 
*vv**.yUJ.£>J.   IH  OÖJQVe   sodišču,  ali   iz   kakšnega   sodnega 

1625   &klepa itol- P&č Pa so °d priglasitve- 
ne dolžnosti izvzete: 

1. Pravice in dejstva, za katera so 
ali bodo do vštetega 14. aprila 1954 
upravičenci položili listine zaradi 
pridobitve stvarnih pravic na ne- 
premičninah, ki niso vpisane v zem- 
ljiški  knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo na 
pogodbe (n. pr. pravice, pridobljene 
zaradi agrarne reforme, zaplembe 
in podobno), ker bodo te pravice 
itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 15. 
junija 1954, izgubi pravico, uveljav- 
ljati priglasitvi zavezane zahtevke 
do tretjih oseb, ki si pridobijo 
knjižne pravice v dobri veri na 
podlagi vpisov, obstoiečih v novo 
osnovani zemljiški knjigi, kolikor 
ti  vpisi  niso izpodbijani. 

Štev. Org. 43/48-464 

PRVI   OKLIC 
I 

....javljen je osnutek nove zem- 
ljiške knjige za k. o. Dolenja vas 
• sodnem okraju Sežana in se do- 
loči 

15. april 1954 

kot dan, od katerega dalje ie treba 
Postopati s tem osnutkom kakor z 
zemljiško knjigo. 

Od navedenega dne dalje je samo 
z vpisom v novo osnovano zemlji- 
ško knjigo mogoče doseči učinke 
zemljiškoknjižnega vpisa glede zem- 
ljišč, vpisanih v tej zemljiški knjigi. 

Obenem se z dnem 15. aprila 1954 
uvaja postopek za popravljanje na- 
vedene novo osnovaae zemljiške 
knjige. Zato se pozivajo, naj pri- 
glasijo svoje  zahteve  najpozneje 

do  vštetega  15. junija  1954 

a) vsi tisti, ki zahtevajo na pod- 
lagi pravice, pridobljene pred 15. 
aPfilom 1954, da bi se spremenili 
vPisi, ki jih obsega novo osnovana 
zemljiiškaknjiga in ki se tičejo last- 
ninskih ali posestnih razmerij, pa 
naJ si se izvede ta sprememba z 
odpisom, pripisom ali s prenosom 
ali s popravo označbe zemljišč ali 
s sestavo zemljiškoknjižnih teles ali 
kakorkoli drugače; 

D) vsi tisti, ki so pridobili še 
Pred 15. aprilom 1954 na zemljiščih, 
vpisanih v novo osnovani zemljiški 
lcilJigi,_ ali na njihovih delih zastav- 
ne služnostne ali druge pravice, pri- 
kladne za knjižni vpis, kolikor bi 
Dno te pravice treba vpisati kot 
stara bremena, pa še niso vpisana 
ab niso vpisana tako, kakor je 
treba. 

• priglasitvah pod b) je treba 
uatančno navesti pravice in vrstni 

• ki, se zanje zahteva, kakor tudi 
zemljiškoknjižne vložke, v katerih 
naj se izvrši vpis. Navesti je treba 
tudi, na kaj se opira priglašena pra- 
vica in na kaj zahtevani vrstni red. 

ftigtasitvam pod a) in b) je treba 
Priložiti izvirnik in prepis listine, 
lz Katere izhaja dotična pravica ozi- 
roma dejstvo, in sicer v primerih. 
^Jer so pravice ali dejstva nastala 
P° o- IV. 1941, brezpogojno, v pri- 
merih, kjer so nastala pred tem 
rj.nem. pa kolikor ima tako listino 
stranka ali njen zastopnik. 

n "riglasitvene dolžnosti v ničemer 
ne spreminja to, da je pravica, ki 
*.° Je treba priglasiti, morda  raz- 

III 
Za vpise obremenilnih pravic (za- 

stavne, služnostne itd. pravice), ki 
bodo v novo osnovani zemljiški 
knjigi obstajali na dan 15. IV. 1954, 
naj vsi tisti, ki mislijo, da so z ob- 
stojem kakšnega teh vpivov ali z 
njegovim vrstnim redom oškodova- 
ni na svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
15. junija 1954, 

ker   dobijo   sicer   ti   vpisi    učinek 
zemljiškoknjižnih   vpisov. 

IV 
Novo osnovana zemljiška knjiga 

je vsakomur za vpogled med red- 
nimi urami pri okrajnem sodišču v 
Sežani. Morebitne 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 
smejo podaljšati za posamezne 
stranke. 
Državni  sekretariat  za  pravosodno 

upravo LRS 
Ljubljana,  dne  17. marca  1954. 

St. IV-6026/I-54 

Popravek 

Pri spremembi rodbinskega ime- 
na Hribernika Zlatka (Ur. list LRS, 
št. 6 z dne 18. II. 1954) je treba po- 
praviti, da je bil rojen v Beogradu 
26. III. 1940 in ne 15. IV. 1940. ka- 
kor  smo pomotoma objavili. 

Iz  pisarne  Sekretariata 
za notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva  okrajiilb   oziroma   mestnih 

IJudslclb  odborov   raiglaSaJo: 
517. 

Besedilo:      »Kletar«,      Ljubljana 
(Frankopanska   11]_. 

Delokrog poslovanja: a) oprav- 
ljanje poslov za sklenitev kupnih 
ali prodajnih pogodb o storitvah in 
pa poslov, ki se nanašajo na izpol- 
nitev takih pogodb v imenu tuje 
firme in na tuj račun (posredova- 
nje); b) opravljanje posredovalnih 
poslov s pravico sklepanja kupnih 
ali prodajnih pogodb o storitvah v 
imenu tuje firme in na njen račun 
(trgovsko zastopništvo); c) opravlja- 
nje poslov trgovskega zastopništva 
skupaj s servisno službo ter tehnič- 
nimi in drugimi storitvami (trgov- 
sko tehnično predstavništvo); č) pro- 
dajanje blaga, ki ga tuja firma 
zaupa v konsignacijo (konsignacij- 
sko skldišče). Posle pod b) in c) 
lahko opravlja zastopniški biro tudi 
v svojem imenu in na svoj  račun. 

Ustanovitelj biroja: Izvršni svet 
Ljudske   skupščine   LR   Slovenije, 

Gospodarska uprava: Državni se- 
kretariat za gospodarstvo LRS. 

Za   zastopniški   biro   podpisujeta: 
a) Kukovec Aleksander, direktor, 

samostojno, v obsegu zak. poobla- 
stil in pravil biroja; b) KJojčnik 
Milka, nižji knjigovodja, sopodpi- 
suje listine po 47. členu szdgp. 
Drž. sekretariat za splošno upravo 

in proračun LRS, Ljubljana 
dne 15. februarja 1954. 

St. III-386/1-1954 700 
518. 

Besedilo: »Adriaimpcxe, Ljublja- 
na (Pražakova 13). 

Delokrog poslovanja: a) opravlja- 
nje poslov za sklenitev kupnih ali 
prodajnih pogodb o storitvah in pa 
poslov, ki se nanašajo na izpolnitev 
takih pogodb, v imenu tuje firme 
in na tuj , račun (posredovanje); 
b) opravljanje posredovalnih poslov 
s pravico sklepanja kupnih ali pro- 
dajnih pogodb o storitvah v imMiu 
tuje firme in na njen rtcun (tr- 
govsko zastopništvo); c) opravljanje 
poslov trgovskega zastopništva sku- 
paj s servisno službo ter tehnič- 
nimi in drugimi storitvami (hr.o7'- 
sko-telmično predstavništvo). Posi" 
pod b) in c) lahko oprali;d. pod- 
jetje tudi v svojem, imenu in na 
svoj račun. 

Ustanovitelj podjetja: Izvršni svet 
Ljudske   skupščine   LR   Slovenije. 
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odločba  št.   1162/3-53  z  dne  4.  XI. 
1955. 

Podjetje je pod gospodarsko 
apravo Državnega sekretariata za 
gospodarstvo LR Slovenije. 

Za podjetje podpisuje: 
Valant Jože, direktor, samostojno, 

v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja. 
Drž. sekretariat za splošno upravo 

im proračun LRS, Ljubljana 
dne 18. februarja 1954. 

St. III-408/1-1954 699 
519. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri 
livarju«, Štore. 

Ustanovitelj: Obč. LO Store, od- 
ločba  št.   P-281-54  od   25.   II.   1954. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, mlekom, mlečnimi 
izdelki ter s sadjem na drobno. 

Direktor: Orovič Franjo, v. d. di- 
rektorja za pripravljalna dela. Pod- 
jetje se mora konstituirati v dveh 
mesecih. 

MLO Celje, 26. februarja 1954. 
&. II-1649/1-54 666 

520. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce, podjetje za vzdrževanje proge 
— Gorica s sedežem v Gorici. 

Podjetje je ustanovila Direkcija 
jugoslovanskih zelenic, Ljubljana, 
na podlagi odločbe zveznega Izvrš- 
nega sveta, št. R. p. 322 z dne 23. 
XII. 1953. 

Poslovni predmet: Progo vzdrže- 
valna in druga gradbena dela, pr- 
venstveno za potrebe Jugoslovan- 
skih železnic, na območju železni- 
ških prog; Jesenice—Repentabor 
(drž. meja) od km 0.303 do km 
125.334; Kreplje*—Sežana od km 
2.945 do km 3.000; Gorica—Vrtojba 
od km 0.000 do km 1.882; Gorica— 
—Ajdovščina (od Prvačine) od km 
0.443 do km 15.342; b) projektira- 
nje železniških objektov. 

Direktor: Barbič Anton. 
OLO Gorica, 5. marca 1934. 

St. II/1-57/34-54 740 
521. 

Besedilo: Trgovina »Avtoremout«, 
Gornja Radgona. 

Poslovni predmet: Trgovina z deli 
za avtomobile in dvokolesa po 10. 
in 11. točki navodila o razmejitvi 
trgovskih strok. 

Ustanovitelj: Podjetje »Avtore- 
mont«, Gornja Radgona. 

Za trgovino podpisujejo: 
Kočar Drago, upravnik, samostoj-* 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Petrič Hubert, fak- 
torist in Grosman Vinko, sopodpi- 
sujeta listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp. 

OLO Ljutomer, 6. marca  1954. 
Št. II/337/2-54 785 

522. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

muna«, Preval je (št. 87). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z mešanim blagom, steklom, porce- 
lanom, keramiko, usnjem in čev- 
ljarskimi potrebščinami, pohištvom, 
radio aparati, tobakom in tobačni- 
mi izdelki na drobno. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Prevalje, odločba št. P-1939/1-53 z 
dne 28. XII. 1953. 

Direktor je Kemperle Primož. 
Št. 216/1-54 795 

523. 
Besedilo: Gradbeno podjetje, Slo- 

venj Gradec (Glavni trg 10). 
Gospodarska delavnost: Visoke in 

nizke gradnje ter adaptacije. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Slovenj Gradec, odločba štev. 
T-1981/1-53 z dne 28. XII. 1953. 

Direktor: Verčnik Štefan. 
Št. 187/1-54 796 

524. 
OLO Slov. Gradec. 17. febr. 1954. 
Besedilo: Občinska žaga venecian- 

ka (Raduna 42). 
Ustanovitelj: Obč. LO Luče, od- 

ločba št. 456-1/53 z dne 6. IX. 1953. 
Poslovni predmet: Razrez lesa za 

lokalne potrebe. 
Za podjetje podpisujejo: 
Zamernik Franc, poslovodja mi- 

zarsko delavnice; Ajnik Anton, po- 
slovodja čevljarske delavnice; Rose 
Albin, poslovodja kovaške delavni- 
ce in Ikovic Viktor, knjigovodja. 
OLO Šaštanj, 23. februarja 1954. 

St. 1099/1-54 661 
525. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ja- 
dranka«, Tolmin. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, pecivom, slaščičar- 
skimi izdelki in slaščicami, zelenja- 
vo, sadjem, cvetjem in semeni s 
tekstilnim blagom in tekstilno ga- 
lanterijo, konfekcijo, galanterijo, s 
kratkim in pletenim blagom, krz- 
nom, žimo, volno in travo in s to- 
bačnimi izdelki; trgovina na debelo 
s tekstilnim blagom. 

Podjetje je ustanovil: LO mestne 
občine Tolmin, sklep št. 124/1-54 z 
dne 18. I. 1954. 

OLO Tolmin, 23. februarja 1934. 
St. II/C-199/13-54 777 

Okrožna sodlSia razglašajo: 
526. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Fila- 
telistične zveze Slovenije »Filus« 
v Ljubljani (Ljubljana, Miklošičeva 
št. 5). 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
aiktom o ustanovitvi, ki ga je izdala 
Filatelistična zveza Slovenije v 
Ljubljani pod št. 221/54 z dne 16. 
II. 1954 in na podlagi odločbe Dr- 
žavnega sekretariata za gospodar- 
stvo LRS, št. 1/1-1807/3-53 z dne 16. 
XI.  1953 

Nameravana   gospodarska   delav- 
nost: Trgovina  in "komisijska pro- 
daja znamk, poštnih vrednotnic, ko- 
lekov, filatelističnega pribora in fi- 
latelistične literature. 

Direktor do konstituiranja: 
štebih*   Marjan,   Ljubljana,   Trn 

barjeva cesta 9. 
Ljubljana, 5.  marca  1954. 

Zt 26/54-Rg III 657/1        750 

527. 
Besedilo: Trgovsko podjetje kme- 

tijske zadruge v Celju (Mariborska 
št.  10). 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, odkup kmetijskih 
pridelkov, lesa ter drv za kurjavo. 

Poslovalnice: Ostrožno, Zg. Hu- 
dinja in Breg. 

Ustanovitelj in upravitelj pod- 
jetja: Kmetijska zadruga z o. j-. 
Celje. 

Za podjetje podpisujeta: 
Mastnak Silvo, direktor, in Dolin- 

šek Vi tornir, računovodja. 
Celje, 11. marca 1954. 

Zt 17/51 838 

Spremembe 
528. 

Besedilo: Podjetje za promet s 
farmacevtskim materialom v Ljub- 
ljani, skrajšano: »Kemofarmacija, 
Ljubljana«. 

Poslovni predmet je odslej: Na- 
kup in prodaja na debelo in raz- 
deljevanje sanitetnega blaga, kakor 
farmacevtskih in laboratorijskih 
kemikalij, tipiziranih zdravil, ob- 
vezilnega materiala, higiensko koz- 
metičnih sredstev, serumov in vakci- 
nov, galenskih in dietetskih prepa- 
ratov, kozmetik ter vseh medicin- 
skih predmetov in uvoz vseh teh 
predmetov. 
Drž.  sekretariat za  splošno  upravo 

in proračun LRS, Ljubljana, 
dne 15. februarja 1954. 

Št. IH-387/1-1954 701 
529. 

Besedilo: »Mesnine«, podjetje za 
proizvodnjo mesa in mesnih izdel- 
kov, Celje. 

Izbriše se Jarh Adela, računo- 
vodja  in  vpiše: 

Benedičič Zofija, nižji komercia- 
list, ki sopodpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena. 

MLO Celje, 26. februarja  1954. 
Št. II-1548/1-54 665 

530. 
Besedilo: »Gostinstvo« Obč. LO 

Žalec. 
Izbriše se Rizmal Franjo in vpi- 

šejo: 
Virant Ivan, upravnik, in Veldin 

Jože, računovodja, ki podpisujeta 
po zakonitih pooblastilih in pravi- 
lih podjetja. 

Št. H-10/18-1954 733 
Besedilo: Savinjska tovarna ope- 

ke, Žalec (Ložnica 2). 
Vpiše se Košir Adelmar, v. d. ra- 

čunovodje, ki podpisuje po zakoni- 
tih pooblastilih in pravilih podjetja, 
skupaj r. direktorjem. 

Št. II-10/9-1954 734 

Besedilo:  »Juteks«, Žalec. 
Besedilo odslej: »Tekstilna tovar- 

na Juteks. Žalec«. 

Št   H-10/8-1954 736 
OLO Celje ok., 3. marca  1954. 
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531. 
Besedilo: Hotel »Soča«, Kanal. 
Izbriše se podružnica v Kanalu, 

Jrg št. 24, ker je prenehala delo- 
vati. 

OLO Gorica, 24. februarja 1954. 
St. II/2-37/30-54 682 

532. 
. Besedilo:    Avtoprcvozniško    pod- 
jetje, Gorica, Solkan. 

Poslovni predmet odslej: Prevoz 
Potnikov na rednih in izrednih av- 
tobusnih progah ter prevoz potni- 
kov s taksijem po naročilu; prevoz 
blaga po naročilu s tovornimi vozili 
v tu- in inozemstvo; vsakovrstna 
popravila za vzdrževanje in obnav- 
ljanje lastnega prevoznega parka 
(tekoča, srednja in generalna po- 
pravila). 

Poslovalnice: 1. Most na Soči, 
2- Rakek, 3. Sežana. 

OLO Gorica, 1. marca 1954. 
St. II/2-827/1-54 709 

533. 
Besedilo: »Elcktro-Goricn«, Novo 

Gorica. 
vpiše se obrat: Elektromehanična 

delavnica Rodež-Deskle, ki bo po- 
pravljala transformatorje in elek- 
tromotorje, izdelovala konstrukcije 
za daljnovode in nizkonapetostna 
omrežja, opreme za transformator- 
ske postaje, števce in druge elek- 
trične instrumente in aparate. 

Pooblaščeni za podpisovanje so: 
Prelog Janez, direktor, v okviru 

zakonitih določb; Ožbolt Bojan, ra- 
čunovodja, v odsotnosti direktorja, 
za vse listine finančnega poslova- 
la; Ušaj Mira, knjigovodja, v od- 
sotnosti računovodje za vse listine 
finančnega poslovanja; in Pavlin 
"oris, tajnik, v odsotnosti direktorja 
a« računovodje, skupaj s knjigo- 
vodjem. 

OLO  Gorica,  3.  marca   1954. 
St.  11/2-37/33-54 714 

534. 
Besedilo: KLO podjetje mizarska 

delavnica Stična. 
Besedilo odslej: Splošno mizar- 

stvo, Stična. 
, Izbrišeta se Bašelj Jože, upravnik 
'n Seme Janez, predsednik obč. LO 
ter vpišejo: 

Kavšek Avgust, v. d. upravnika, 
•?'•\ ^"d'' knjigovodja, in Groz- 

n'k Drago, ki podpisuje v odsotno- 
sti upravnika ali knjigovodje. 
5,_

0L0 Ljubljana, 6. febr. 1954. 

Besedilo: Občinski mlin, Stična. 
Besedilo    odslej:    Valjčni    mlin, 

etična. 
OLO Ljubljana, 8. febr. 1954. 

53 II-2-št. 27/58-1954 528 

w*j,esedilo:      Remontno     podjetje 

Besedilo odslej: Gradbeno obrtno 
.P°«jetje »Stavbar«, Medvode. 
•slovni predmet odslej: Splošna 

gradbena dela v mejah obrtnega 
P^jetja. 
UL0 Ljubljana ok.. 22. febr. 1954. 

•-2-št. 27/83-1954 781 

537. 
Besedilo: Krajevno tesarstvo, Kri- 

ževci. 
Besedilo odslej: Tesarstvo, Kri- 

ževci pri Ljutomera. 
Vpišejo se Slavic Franc, uprav- 

nik, ki podpisuje samostojno v ob- 
segu zakonitih pooblastil in pravil 
podjetja, Fošner Janko, knjigo- 
vodja, ki sopodpisuje finančne li- 
stine po 47. Členu szdgp, in Peter- 
čič Franc, pom. knjigovodja, ki so- 
podpisuje po 47. členu szdgp, v od- 
sotnosti knjigovodje 

St. II '-" 1003/2-54 722 
Besedilo: Pekarna občinskega LO 

Križevci, 
Besedilo odslej: Pekarna, Križevci 

pri Ljutomeru. 
Vpišejo se: 
Bohinec Anton, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja; 
Fošner Janko, računovodja, ki so- 
podpisuje finančne listine po 47. čle- 
nu szdgp, in Peterčič Franc, pom. 
knjigovodja, ki sopodpisuje finanč- 
ne listine po 47. členu szdgp v od- 
sotnosti knjigovodje. 
OLO Ljutomer, 26. februarja 1954. 

St. 581/5-54 725 
•538. 

Besedilo: Pcčarska delavnica ob- 
činskega LO Križevci pri Ljuto- 
meru. 

Besedilo odslej: Pečarstvo, Kri- 
ževci pri Ljutomeru. 

Vpišejo se: 
Dosier Ivan, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno vse upravne listi- 
ne v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Fošner Janko, knji- 
govodja, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp, Peterčič Franc, pom. knjigo- 
vodja, ki sopodpisuje po 47. členu 
szdgp v odsotnosti knjigovodje. 

St. II-856/3-54 726 
Besedilo: Studenčarsko podjetje 

občinskega LO Križevci. 
Besedilo odslej: Studcnčarstvo in 

cementni izdelki, Križevci pri Lju- 
tomeru. f 

Vpišejo se: 
Bratina Alojz, upravnik, ki pod- 

pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil in pravil podjetja 
vse upravne listine; Folner Janko, 
knjigovodja, ki podpisuje po 47. 
členu szdgp, in Peterčič Franc, so- 
podpisuje po 47. členu szdgp v od- 
sotnosti  knjigovodje. 

St. 11-684/3-54 724 
OLO Ljutomer, 2. marca  1954. 

539.' 
Besedilo: Občinski mlin Križevci, 

sedež Grabe. 
Besedilo odslej: Mlin Križevci pri 

Ljutomeru, sedež Grabe. 
Za podjetje podpisujejo: 
Sadi Franc, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja vse upravne listine; 
Fošnr •••••, knjigovodja, sopod- 
pisuje listine finančnega pomena po 
47. členu szdgp; Peterčič Franc, 
pom.   knjigovodja,   sopodpisuje   li- 

stine finančnega pomena po 47. čle- 
nu szdgp, v odsotnosti knjigovodje. 

OLO Ljutomer, 3. marca  1954. 
St. II-1001/1-54 720 

540. 
Besedilo: Občinska klavnica, 

Gornja Radgona. 
Besedilo odslej: Klavnica, Gornja 

Radgona. 
St. •-836/4-54 783 

Besedilo: Elektro-rndio delavnica, 
Ljutomer. 

Izbriše se Prelog Drago in vpiše 
Murekar  Franc,  upravnik, ki pod- 
pisuje samostojno vse upravne listi- 
ne, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil organizacije. 

St. II-1159/2-54 788 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje, Ljutomer. 

Izbriše se Kosi Stanko in vpiše 
Prelog Jožko, v. d. direktorja, ki 

podpisuje samostojno upravne listi- 
ne, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja. 

St. IM 157/2-54 782 
OLO Ljutomer, 6. marca 1954. 

541. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 

no-Sadje, Maribor (Slomškov trg 18). 
Izbriše se kot obrat podjetja Ma- 

ribor, Gospe jna   11. 
Sedež odslej: Maribor, Meljska 10. 
Vpiše se dodatek k poslovnemu 

predmetu: žganjekuha in predelava 
alkoholnih pijač brez dodatka špi- 
rita. 
MLO Maribor, 12. decembra 1953. 

St. 297/4 613 
542. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Orel«, Maribor, Slovenska uli- 
ca 1. 

Izbriše se obrat Dom Zveze bor- 
cev >Lovski dom« in vpišejo obrati: 
>Lovski dome, Maribor, Ribniško 
selo 18, obrat >Sibenikc, Maribor, 
Vetrinjska 30 in >Bifc< v Šentilju, 
mejni blok. 

St. 4/253 185 
Besedilo: Klinar Stanko, drž. 

obrtni mojster . spi oš • o kleparstvo 
in  vodovodna  inštalacija,  Maribor 
(Prešernova 3). 

Sedež odslej: Maribor, ulica tal- 
cev št. 20. 

St. 297/30 618 
MLO Maribor, 25. decembra 1953. 

543. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Hotel Orel«, Maribor. 
Vpiše so Pušenjak Janko, glavni 

računovodja kot namestnik  ravna- 
telja, ki podpisuje v istem obsegu, 
v njegovi odsotnosti. 
MLO Maribor,  17. januarja  1954. 

St. 297/9 625 
544. 

•Besedilo: Krajevna pekarna, Lo- 
vrenc na Pohorju. 

Izbriše se Gucmandli Jože in vpiše 
Erpič Anica, knjigovodja. 
OLO Maribor ok., 12. febr. 1954. 

St. II-808/l<-54 550 
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545. 
Besedilo: Občinsko trgovsko pod- 

jetje, Šmarjeta. 
Izbriše se poslovodja Košiček 

Franc, na novo pa vpiše 
Mole Olga, poslovodja. Namesto 

Košička Franca se vpiše za podpi- 
sovanje Mole Olga, ki podpisuje 
skupaj s knjigovodjem Tomšičem 
Martinom in Jaki čem Jož e tom. 

OLO Novo  lesto, 19. febr. 1954. 
St. II-541/4-54 6% 

546. 
Besedilo: »Gostinsko podjetje 

»Špik«, Kropa. 
Izbriše se Walstreten Mirko in 

vpišeta: 
Ažman Justin, upravnik in Uršič 

Spela, knjigovodja. Upravnik bo 
podpisoval skupaj z računovodjem 
Peternelom Janezom, ali s knjigo- 
vodjo Uršič Spelo, in sicer vse listi- 
ne denarnega, materialnega in kre- 
ditnega pomena, po zakonitih določ- 
bah in pravilih podjetja. 

St. 967/1-54 695 
Besedilo: Hotel »Home, Podhom. 
Izbrišeta se: Gosar Avguština, 

in Košir Marija, ter vpišeta: 
Kopetcky Vilko, Podhom 62, 

upravnik in Stubelj Berta, BI. Do- 
brava 54, hon. knjigovodja, ki bosta 
podpisovala za podjetje po zakoni- 
tih določilih in pravilih podjetja. 

St. 979/1-54 693 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ja- 

lovec«, Rateče-Planica 17. 
Izbriše se Oman Ladislav in vpiše 
Žerjav Jerica rojena Ceh, uprav- 

nik, ki podpisuje skupaj z računo- 
vodjem. 

Besedilo odslej: »Gostinsko pod- 
jetje »Jalovec« (Rateče-Planica 17). 

Vpiše se podružnica »Mojmir«, 
Rateče št. 155 (bivši počitniški dom 
Litostroja), ki je prešla z uredbo o 
prevzemu počitniških domov (Ur. 
list FLRJ, št. 61-551/50) in z odloč- 
bo OLO Radovljica št. I-Z/P-255/2- 
50 v sklop gostinskega podjetja 
»Jalovec« Rateče-Planica. 

St. 970/1-54 716 
OLO Radovljica, 26. februarja 1954. 
547. 

Besedilo: Obrtno mesarsko pod- 
jetje »Vol«, Kranjska gora. 

Vpiše se, da bo za podjetje pod- 
pisovala poleg upravnika podjetja 
Kokalja Antona tudi še Kokalj 
Frančiška, Kranjska gora 12. Oba 
podpisujeta posamezno vse akte v 
zvezi z najemom kredita, nabavlja- 
njem živine ter pripravami v zvezi 
s konstituiranjem podjetja. 
' OLO Radovljica, 27. febr. 1954. 

St. 641/5-54 727 
548. 

Besedilo:  Elektro-Sežana. 
Vpiše se Pelos Gabrijel, tehnični 

vodja,  ki  sopodpisuje v odsotnosti 
upravnika ali računovodje. 

OLO Sežana, 1. marca 1954. 
St. 11-1057/13 728 

549. 
Besedilo: Hotel »Triglav«, Sežana. 
Izbriše   se Ferenc  Ferdinand, in 

vpiše 

Batista Edi, računovodja, z enaki- 
mi pravicami. 

OLO Sežana, 3. marca 1954. 
St. 11-1056/12 729 

550. 
Besedilo: Krajevna trgovina, Ma- 

renberg. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je Radlje o. D. 
Preimenujeta se poslovalnici št 1 

in št. 2 v Trgovini z mešanim bla- 
gom »Zvezda« in »Brazda«, Radlje 
ob Dravi. 

'Vpiše se novoustanovljena poslo- 
valnica:   Trgovina z mešanim   bla- 
gom »Iskra«, Sp. Vižinga. 
OLO Slov. Gradec, 10.' febr. 1954. 

St. 578/3-54 561 
551. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Merkur«, Prevalje. 

Izbrišeta se poslovalnici »Pri rib- 
niku«   in   »Pri   udarniku«,  ker  po- 
staneta samostojni podjetji. 

Izbriše se podpisnik Klun Janko. 
OLO Slov. Gradec, 11. febr. 1954. 

St. 166/1-54 564 
552. 

Besedilo: Elektrarna Vuzcnica v 
izgradnji z gradiliščem HE Vuhred. 

Podjetje se izbriše iz registra 
drž. gospodarskih podjetij pri OLO 
Slovenj Gradec in vpiše v register 
pri MLO Maribor, ker ima sedež v 
Mariboru. 
OLO Slov. Gradec, 12. febr. 1954. 

St. 730/1-54 806 
553. 

Besedilo: Klavnica in mesarija, 
Prevalje. 

V »poslovni predmet« podjetja se 
vpiše  še prekajevanje  in  predelo- 
vanje mesa. 
OLO Slóv. Gradec, 15. febr. 1954. 

St. 568/1-54 804 
554. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 
tel Svoboda«, Radlje ob Dravi. 

Izbriše   se   Petrovič   Rozalija  in 
vpiše 

Pipuš Boris, knjigovodja. 
OLO Slov. Gradec, 23. febr. 1954. 

St. 755/2-54 803 
555. 

Besedilo:   Krojaštve   — šiviljstvo 
občinskega   ljudskega   odbora Mo- 
zirje. 

Izbriše se Kokalj Franc in vpiše 
Matko Vlado, v. d. poslovodje. 

St  1175/1-54 747 
Besedilo: Slaščičarna občinskega 

ljudskega odbora Mozirje. 
Izbrišeta     se     Pogolšek     Franc, 

upravnik, in Stramcar Viikica, knji- 
govodja ter vpiše 

Pogelšek Franc, knjigovodja. 
St. 1174/1-54 746 

OLO Šoštanj, 26. februarja  1954. 
556. 

Besedilo: Čevljarsko podjetje 
»1. maj«, Most na Soči. 

Vpiše se Skrt Jožko, -upravnik 
podjetja. 

OLO Tolmin, 3. marca 1934. 
St. II/C-199/30 730 

557. 
Besedilo: Mestno kleparstvo, Tr- 

bovlie 
Podjetje je z odločbo LO MO Tr- 

bovlje, št. 684/4-53 z dne 20. XII. 
1953 prešlo v likvidacijo. Cloni li- 
kvidacije so: Kočar Alojz, Rojšelk 
Martin, Rozman Mira, vsi uslužben- 
ci LO, MO Trbovlje. 

Likvidacijska firma, kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 
'   LO MO Trbovlje, 22. jan. 1954. 

St. 187/1-54 243 
558. 

Besedilo: Elektro delavnica, Za- 
gorje. 

Izbrišeta se Kovač Vida, predsed- 
nik u. o., in Graheik Dragica, knji- 
govodja, ter vpiše 

Završnik Drago, namestnik poslo- 
vodje, ki   bo   podpisoval  v   okviru 
zakonitih pooblastil. 
OLO Trbovlje, 15. februarja 1954. 

St. 377/3-54 499 

Okrožna sodišča razglašajo; 
559. 

Besedilo: »Eximport«, podjetje za 
mednarodno trgovsko posredovanje, 
Celje. 

Besedilo odslej:    »Eximport-,   iz- 
vozno—uvozno podjetje, Celje. 

Celje, U. marca 1954. 
Rgo •1 69 828 

560. 
Besedilo: »Hotel Turist, Ljub- 

ljana. 
Na   podlagi   odločbe   MLO Ljub- 

ljana, št. G 1113   in   1112/52   z dne 
10. Vil.  1952 se   vpiše   obrat:   Bife 
Exprès, Ljubljana, Masarykova  14. 

Rg II 313/2 751 
Besedilo: »Lek«, tovarna zdravil 

v Ljubljani. 
Izbriše se direktor inž. Držaj Bo- 

jan in vpiše: 
Zaletel Bojan, direktor, Ljublja- 

na, Kidričeva 8. 
Rg II 585/5 756 

Besedilo: »Planica-šport«, podjet- 
je za proizvodnjo športnih potreb- 
ščin, Ljubljana. 

Izbriše se računovodja Rihar Vla- 
dimir. 

Rg II 341/2 752 
Besedilo: Državni čevljarski obrat 

»Naša čevljarna«, Ljubljana. 
Na podlagi 108. člena uredbe o 

ustanavljanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) se je 
podjetje preimenovalo. 

Besedilo odslej: »Naša čevljarna^ 
Ljubljana. 

Rg H 362/3 754 
Besedilo: Državni krojaški obrtni 

obrat »Ljubljanska krojočnico«, 
Ljubljana. 

Na podlagi 108. člena uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, št. 511/53) se je 
podjetje preimenovalo. ' 

Besedilo odslej : »Ljubljansko 
krojačnica«, Ljubljano. 

Rg II 361/2 753 
Ljubljana, 6. marca 1954. 



25. •. 1954 URADNI LIST Stran 85 

5•61. 
Izbrisi 

.."esodilo: Združenje državnih go- 
stinskih   podjetij   za okraj   Crno- 

iaradi prenehanja poslovanja. 
0L0  Črnomelj, 24.  februarja   1954. 
-,„ Št. V-496/8-54 669 
562. 

Besedilo:  Okrajna  lesno-prcdelo- 
valna industrija, Pamcče. 

,er je prenehalo poslovati. Vse 
Poslovanje, osnovna in obratna 
?redstva ^0 bïla prenesena na Lesno 
maustrijsiko podjetje Slovenj Gra- 
dec (odločba OLO Slovenj Gradec, 
st. 2269/4-53 z dne 1. IV. 1953). 
°L0 Slovenj Gradec, 23. febr. 1954. 
_,„ St. 819/2-54 807 
563. 

Besedilo: Obrtno podjetje, Koba- 

Ker je z dnem 31. VII. 1953 prešlo 
v    sklop     »Standarda«,     splošnega 
gradbenega podjetja, Tolmin. 
OLO Tolmin,    18. februarja 1954. 

_' St. H-199/29-54 573 
564. 

Besedilo: Krajevni gostinski obrat 
»Na mostu«, Žaga. 
jKer je s i   n   1952 prešlo v sklop 
^etijske zadruge, Žaga. 
•• Tolmin, 25. februarja    1954. 

St. II/C-199/28 67? 

Zavod je ustanovil: Okrajni za- 
vod za socialno zavarovanje Slovenj 
.Gradec, odločba št. 24/53 z dne 27. I. 
1954, ki je tudi nadzorni organ. 

Za podružnico zavoda podpisu- 
jejo: 

Vidovšek Mirko, upravnik, v vseh 
zadevah samostojno, v finančnih za- 
devah pa skupaj z njim Pogorev- 
čnik France, v njegovi odsotnosti 
pa Dšuban Ladislav. 
OLO Slov. Gradec, 5. febr. 1954. 

St. 595/1-54 554 

Register 
invalidskih podjetij 

_ Spremembe 5»3. 
Besedili: 
Invalidsko podjetje »Šivalnica«, 

^Ije, (reg. na 38. listu I. zvezka), in 
Invalidsko podjetje »Plastika« v 

branju (reg. na 4. listu I. zvezka). 
Her sta bili ukinjeni z odločbama 

davnega odbora Zveze vojaških 
vojnih invalidov Slovenije, št. II/4/ 
^-55 z dne 15. VI. 1953 in št. II/4/80- 
53 z dne 22. X. 1953. 

Uržavni  sekretariat  za  splošno 
^Pravo in proračun LRS, Ljubljana 

dne 22. februarja 1954. 
St. 111-411/1-54 704 

Register 
astanov s samostojnim 

finansiranjem 

566. VPÌSÌ 

Besedilo: Okrajni zavod za social- 
«o zavarovanje Slovenj Gradec, po- 
lica Mežica. 
He»     ••  z»voda:  Izvajanje  social- 
stat    zavar<>vanja   po   predpisih in 

atutu zavoda na območju občine 
<-rfla m Mežica. 

Izbrisi 
567. 

Besedilo: »Zavod za pridobivanje 
in izkoriščanje tehničnih maščob«, 
Ljubljane (Zg. Kašelj). 

Ker je postal z odločbo obč. LO 
Polje gl. mesta Ljubljana, št. 61/54 
z dne 4. I. 1954 gospodarsko podjet- 
je z nazivom »Milarna Polje«, Ljub- 
ljana. 
MLO Ljubljana, 21.  januarja  1954. 

Tajn G-520/1-54 295 

Zadružni register 

Okrožna sodisfa razglaSaJot 

Vpisi 
133. 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje »Zadružnik«, Radovljica. 

Na zboru OZZ Radovljica 30. 
VIII. 1953 je bilo podjetje ustanov- 
ljeno za nedoločen čas. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
veliko z vsem industrijskim blagom 
in prehrambenimi predmeti, repro- 
dukcijskim materialom, kmetijski- 
mi stroji itd., odkup živine na tere- 
nu okraja Radovljica in to preko 
zadrug, prodaja mesa in mesnih iz- 
delkov na drobno in debelo, odkup 
in prodaja gozdnih in žagarskih pro- 
izvodov, mleka in mlečnih proizvo- 
dov ter opravljanje delnih agencij- 
skih poslov za Kmetijsko zadrugo. 
Odkup in prodaja tudi »priznanih 
semen 'krompirja, žita itd.). 

Organ upravo je Okrajna zadruž- 
na zveza Radovljica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Vidic Ivan, upravnik, Žirovnica 2, 

samostojno, Abruč Milan, komer- 
cialist, Mojstrana 77, namestnik 
upravnika, Sivic Kati, računovodja, 
Dobro polje, p. Brezje. 

Ljubljana, 6. marca 1954. 
• Zt 27/54-Zadr VIII 117/1     1316 

Spremembe 

• Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Gračišču. 

Na podlagi sklepov občnih zborov 
KZ Gračišče z dne 13. XII. 1953, KZ 
Truške z dne 4. XI. 1953, KZ Sočer- 
ga z dne 4. XII. 1953 in KZ Movraž 
z dne K XII. 1953 se Kmetijska za- 
druga z o. j. v Movražu, Kmetijska 
zadruga z o. j. v Socexgi in Kmetij- 

ska zadruga z o. j. v Truškah pri- 
družijo tej zadrugi. 

Gorica, 10. marca 1954. 
135. Zadr 'VII/18-17 1405 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Blagovici. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Cerar Franc, Močnik Janez, 
Ravnikar Janez, Ovca Janez in vpi- 
šejo novi   člani   upravnega  odbora: 

Benkovič Mirko, Blagovica 28, 
Brvar Franc, Zgornje Loke 3, Lipov- 
šok Avust, Gaberje 4, Per Mihael, 
Vosco 8. 

Ljubljana, 3. marca 1954. 
Zadr VI 160/5 1319 

136. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

Okrajne zveze kmetijskih zadrug 
Ljubljana okolica v Ljubljani. 

Na zasedanju delavskega sveta 
9. II. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Poslovni predmet: 
Nakup in prodaja na debelo in 

drobno kmetijskih pridelkov, živine 
in živalskih proizvodov, lesa in les- 
nih proizvodov, špecerijskega blaga, 
gospodinjskih potrebščin, umetnih 
gnojil, zaščitnih sredstev, gradbene- 
ga materiala, kmetijskih strojev in 
orodja, stekla in steklenih izdelkov, 
tobačnih izdelkov ter kolonialnega 
in galanterijskega blaga; komisij- 
ska in posredovalna (agencijska) 
prodaja kmetijskih pridelkov, živi- 
ne, gradbenega materiala, strojev in 
orodja ter industrijskih izdelkov, 
proizvedenih iz vrst kmetijskih pri- 
delkov. 

Podjetje nakupuje samostojno in 
prodaja na domačem tržišču • 
FLRJ, v inozemstvo pa preko po- 
oblaščenih izvoznih podjetjih. Po- 
možna delavnost podjetja je meha- 
nična delavnica in lastni kamionski 
transport za svoje potrebe. Meha- 
nična delavnica dela na lastnem 
prevoznem parku. 

Besedilo odslej: Trgovska podjet- 
je Okrajne zadružne zveze Ljub- 
ljana okolica. 

Ljubljana, 5. marca  1954. 
Zadr VIII 65/5 1317 

137. 
Besedilo: Kmetijska zadruge z o. 

j., Ribnica na Pohorju. 
Vpiše se sopodpisovalec Osvald 

Marija, knjigovodja. 
Maribor, 23. januarja 1954. 

Zadr HI/83 452 

Izbrisi 
138. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Sodni vasi (sedež Sv. Ema). 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo v Pristavi. 

Cdjo, 5. februarja  1954. 
.Zadr VII 119/5 724 

139. 
Besedilo: Kmetijska nabavna pro- 

dajna zadruga z o. j. v Kostanje- 
vici. 

Zaradi  prenehanja poslovanja. 
Gorica, 16. februarja 1954. 

Zadr IV/40-6 961 
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140. 
Besedilo: Potrošniška zadruga z o. 

j. v Crničah. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Gorica, 22. februarja 1954. 
Zadr VII/195-8 1062 

141. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Movražu. 
Zadr VII/65-5 1408 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Sočergi. 

Zadr VII/63-4 1406 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Truškah. 

Zadruge se izbrišejo zaradi pri- 
družitve h Kmetijski zadrugi z o. j. 
Gračišče. 

Gorica, 10. marca 1954.      1407 

St. III/225-54 1384 
Slikarska in pleskarska zadruga 

»Slikopleskt v Mariboru je na pod- 
lagi sklepa občnega zbora z dne 6. 
XII. 1953 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: tri mesece od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listke 
prek lic njejo 

Razne objave 

St. 117754 1522 
Objava 

Dr. Antonij Korun je z dnem 10. 
marca 1954 vpisan v Odvetniško 
zbornico v Ljubljani kot odvetnik s 
sedežem pisarne v Slovenjem 
Gradcu. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

St. 252/1-54 1600 
Kazpis 

Rektorat Medicinske visoke šole 
v Ljubljani razpisuje: 

1. eno docentsko mesto za inter- 
no medicino; 

2. dve asistentski mesti na interni 
kliniki; 

3. dve asistentski mesti na pato- 
loško-anatomskem inštitutu. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba vložiti na rektoratu, Vrazov 
trg 4•, najpozneje 20 dni po objavi 
tega razpisa. 

Rektorat 

Poziv npnikom in dolžnikom 
na]   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   elcer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
1097 

Kmetijska zadruga »Deveti maje, 
Šentilj v Slov. gor. je prešla v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
11374 

Krajevno gostinsko podjetje Bre- 
zovica, p. Materija, je prenehalo po- 
slovati 1. IV. 1953, dn prešlo 1. I. 
1954 v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
14 dni od te objave. 

Likvidacijska Jcomisija 
11375 

Krajevno mizarsko podjetje Bre- 
zovica,-p. Materija, je prenehalo po- 
slovati 1. IV. 1953 in prešlo 1. I. 1954 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 14 
dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

AntolLn Štefan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 40704/51, ser. št. 
F-0063014. 1535 

Avsec Viktor, Ljubljana, Jamova 
32, evid. tablico motornega kolesa 
S- 299. 1529 

Bajgot Miroslav, Lovrenc na Po- 
horju, osebno izkaznico, reg. štev. 
31588, ser. št. 0569754. 1687 

Baraga Živa, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 70821. 1536 

Baranja Kristina, Črnelavci 22, 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
10727,  ser.  št.  0092337. 638 

Bečaj Franc, Kresnice, osebno iz- 
kaznico,   reg.  št.  9413/51, ser.  štev. 
F-0167717,   izdano   od   OLO   Ljub- 
ljana okolica. 1613 

Bečirbasič Sulejman, Kokra, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 78493, ser. št. 
70100803, izdano v Ljubljani.     1565 

Belca   Ferdinand,   Strgojnica   22 
pri   Pragerskem,  osebno izkaznico, 
reg. št. 58749, seT. št. 0282987.     1683 

Bernard Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33936, ser. št. 
0214846. 1660 

Bevk   Viiktor,   Klanec   7, Tolmin, 
osebno izkaznico, reg. št. 10251, ser. 
št. G-0262961. 1524 

Bida Anton, Ljubljana, Glinška 3, 
osebno   izkaznico,   registr. številka 
40791/51. 1511 

Biščak Mara, Ljubljana, Staniče- 
va 13, osebno   izikaznico,   reg. štev. 
1760/50, ser. št. 0024070. 1661 

Bitenc Ciril, Vižmarje 77, osebno 
izkaznico,  reg. št.  74169-51, ser. št. 
F-0096479. 1662 

Blatnik Jože, Višnja 1, -p. Zagra- 
dec, osebno izkaznico ster. številka 
0012695. 1654 

Blatnik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29453, ser. št. 
F-0742763, izdano v Trbovljah.   1512 

Bogolin   Vinko,   Zadovinek ,8, p. 
Leskovec pri Krškem, osebno izkaz- 
nico,  reg.  štev. 27044,  ser. številka 
0405354. 1554 

Boh Stane, Ljubljana, Framkopan- 
ska 26, nakupni bloki tv. »Mesnma«, 
opremljeni s št. 1287 do 1326.     1566 

Bolta Marija, Ljubljana, Polje, 
reg. številka 54663/51, ser. številka 
F-0076973. 1567 

Bombek Franc, Placar 66, p. De- 
sternik pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 9393, ser. št. 0252306.       1299 

Božiglav Ivan, Povir 72, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. štev. 6111, ser. 
št. 0206821. 1276 

Breci Karel, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 186, osebno izkaznico, reg. 
št. 47756, ser. št. 0045204. 1708 

Breznikar Silva, Radeče 46 pri 
Zidanem mostu, osebno izkaznico, 
registr. številka 23119, ser. številka 
F-0724429. 926 

Bukovič Katica, žetale 84, osebno 
izkaznico, reg. št. 33397, ser. štev. 
0296059. 1658 

Cafuta Marija, Sikole 33b, Pra- 
gersko, osebno izkaznico, reg. štev. 
38107, ser. št. 0282345. 1300 

Cehner Marija, Jelenče 10, p. Pes- 
nica, osebno izkaznico, reg. štev. 
25087, ser. št. 0164706. 1703 

Cento Giovani, Ljubljana, Siska, 
osebno izkaznico, reg. št. 970/51, ser. 
št. K-011520. 1568 

Cestnik Ivan, mizar, Sv. Lovrenc 
18, p. Prebold, osebno izkaznico in 
vojaško knjižico. 6920 

Girar Marija, Sv. Gora, planinski 
dom, osebno izkaznico, reg. št. 5158, 
izd. od OLO Ljubljana okolica. 1663 

Colnarič Simon, Ormož, Opekar- 
niška 7, delovno knjižico številka 
1269169. 1349 

Debelak Andrej, Ribnik 9, Trbov- 
lje I, osebno izkaznico, reg. št. 5344, 
ser. št. F-0718654, in osebno izkazni- 
co, reg. št. 8158, ser. št. F-0721465 na 
ime Debelak Karolina. 1350 

Dekanič Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56260/51, ser. 
št. F-0078570. 1569 

Direkcija Ptt v Ljubljani, okrog- 
lo štampiljko v velikosti premera 3 
centimetre z napisom »Okrajna 
pošta Celje«. Nova štampiljka ima 
oznako »a«. 1351 

Dušej Jernej, Tovarna »Lmpol«, 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 31961. 1263 

Erbežnik Josip, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 50901/51, ser. Št. 
F-0073211. 1639 

Feguš Zlatko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 75147/51, ser. štev. 
F-0097457. 1570 

Fortuna Frančiška, Podpeč 21, 
osebno izkaznico, reg. št. 35279/51, 
ser. št. F-0143289, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 1614 

Ganza Ivan, Podkraj 37, Hrastnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 17094, ser. 
št. 241404. 1412 

Glinšek Marija roj. Podlogar, Ze- 
limlje 59, p. Ig, osebno izkaznico, 
reg. št. 33610, ser. št. F-0141620. 1572 

Godec Julijana, Devina pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. štev. 
31380, ser. št. 0574654. 1678 

Golob Anica, Maribor, Gosposvet- 
ska 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
32655, ser. štev. 0275115, izdano v 
Ptuju. J690 

Gomboc Jožef, Vnnča vas 55, P- 
Rankovci, osebno izkaznico, reg. št. 
5300. ser. št. 0087010. 1552 

Gorše Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 48951/51, ser. 
št. F-0071261. 1640 
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Gregorin Rafael, Ljubljana, Ko- 
totansta 16, osebno izkaznico, reg. 
«•21167/51, ser. št. F-0043477.    1515 

Hočevar Stanislav, Slovenska vas 
^i p. Stara cerkev pri Kočevju, 
osebno izkaznico, reg. št. 14937, ser. 
st. 0561247. 898 

Hofer Ivan, roj. 22. VI. 1929, Dol. 
•yocehova 9, p. Pesnica, potrdilo o 
stalni nesposobnosti v JLA. 675 

Horvat Katarina, Cernelavci 21, 
P- Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. št. 16977, ser. št. 0088007.      1273 

Ingolič Nada, Ljubljana, Pleterš- 
Oikova 13, osebno izkaznico, reg. št. 
10'29, ser.  št.  0032839. 1530 

Jakoš Rafael, Sostro 11, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Ljubljana  mesto. 1537 

Jalovec Ivana roj. Hribar, Vrbov- 
ska vas, Krško, osebno izkaznico, 
reff. št. 29390, ser. št. F-O4O78900.    152? 

Jereb Janez, Ljubljana, Središka 
•'••> osebno izkaznico, reg. štev. 
"Ste/Sl,  ser.  št.  F-0076172. 1538 
p Jerin Karol, p. Jesenice 1, Gor., 
Canina pod Golico 20, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 491, ser. štev. 
^-345201. 1604 

JevnLkar Anton, Ljubljana, Po- 
ganski nasip 40, osebno izkaznico, 
reR. št. 20949, ser. št. 0203959.     1575 

Kante Alojz, Ljubljana, univerzi- 
tetno izkaznico, izdano v Ljub- 
ki. 1615 

Kapun Jože, Crešnjevec 82, p. La- 
Pprje, osebno izkaznico, reg. štev. 
^••, ser. štev. 0165626. 1591 

Kavčič Vida roj. Vchar, Ziri 65, 
osebno izkaznico, reg. št. 25315, ser. 
st. 0204425. 1633 
5A    mPerle Ferdinand, Srednja vas 

V' P-  Boh.   Bistrica, osebno izkaz- 
^co. reg. št.  13641, ser. št. 0814052, 
'• šofersko knjižico 1392 

Kemperle Milan, Kamniška Bi- 
lica, evid. tablico motornega kole- 

sa znamke >Sertum<, št. S-2070. 1665 
tRft n->e Gizcla roj. Horvat, Kobilje 
«so, osebno izkaznico, reg. št. 678, 
SG*i št. G-0223388. 1501 
_«-ladnik Marija, Kamnik, osebno 

nožnico, reg. št. 25998, ser. št 
°«1908._ 1539 
v ^etijska delovna zadruga »Dan 
. siaje», Komenda, prometno dovo- 
ypnje za traktor »Steyer«, reg. št. 
Lfcp-->1.    v 1641 

ft-ne Jožef, Ljubljana, osebno iz- 
FifriV00' reS- «t. 42312/51, ser. št. 
r-0064622. 1541 

, Ge K-aV AIe,ksandra, Ljubljana, 
s. •

(7,',•••• 50. osebno izkaznico, reg. 
M- 10600, ser. št. F-0032910. 1531 

. -tolar Leon. Ljubljana, indeks Eko- 
,l,°mske fakultete v Ljubljani.   1514 

Kolar Terezija, Maribor, Tržaška 
;• osebno izkaznico, reg. št. 33974. 

Se£ st. 0035807. 1691 
tabr1011   Vinko-   Ljubljana,   evid. 
kf»   •>° tPvornp£n avtomobila znam- 

>Be*ford«, št. S-700. 1642 
WiPŠC Rud&». Scstrže 58, p. Moj- 
V>4qt' °sebno izkaznico, reg. štev. 
'a v iSPr- štl 0274955. in knjižico 

.5010   znamke    ,Brest0<:>    štev. 
1606 

?t578. 

Kore. Jože, Maribor-Tezno, Ptuj- 
ska 74, učno spričevalo strojnega 
ključavničarja, izdano od >Kovine< 
d. d. v Mariboru-Tezno 1939, in vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja v Mariboru 1947. 1702 

Korošec Ivan, Maribor, Poštelska 
št. 5, osebno izikaznico, reg. št. 33308, 
ser. št. 0029238. 1701 

Košnik Antonija, Maribor-Melje, 
Novakova 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 29408, ser. št. 0023367. 1665 

Kovač Peter, Idrija, Titova 11, 
osebno izkaznico, ser. št. 0335767. 1657 

Kovač Stana, Salek 38, Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št. 15467, ser. 
št. 0603773. 969 

Kozina Franc, Jurjevica 12, Rib- 
nica na Dol., osebno izkaznico, reg. 
št.  10127,  ser.  št. 0556437. 1515 

Kozole Anton, Sedem 24, p. Se- 
novo, osebno izkaznico, reg. štev. 
17085, ser. št. F-0395393. 1503 

Koželj Neža, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 69528/51, ser. št. 
F-0091838. 1542 

Kožuh Vincencija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 60297, ser. št. 
0082607. 1532 

Kranjc Ana, Gor. Radulje št. 9, 
Bučka, osebno izkaznico, reg. štev. 
41368, ser. št. F-0385678. 1504 

Kranjc Štefka, Ljubljana, Obirska 
št. 5, osebno izkaznico, reg. šte-v. 
80012. 1666 

Krapež Frančiška, Ozeljan št. 2, 
Šcrnpas, osebno izkaznico, reg. št. 
48830,  ser.  št.  0323360. 1558 

Kumelj Silva, Hrastnik 175, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29557, ser. št. 
F-0742867. 1559 

Kurnik Oto, Ljubljana, Zupanči- 
čeva 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
92810-51, ser. štev. 0115120. 1645 

Lampe Stanislava roj. Jenna, 
Gorenja vas 9, osebno izikaznico, 
reg. št. 13821, ser. št. F-0153818, iz- 
dano od OLO Ljubljana okol.     1644 

Lap Dimitrij, Gradec 84 pri Li- 
tiji, spričevalo o dovršeni triletni 
nižji gostinski šoli in potrdilo o za- 
ključnem izipitu, izdano v Ljubljani 
1950. , 1574 

Laznik Emil, Gradec 65, Litija, 
osebno izkaznico, reg. št. 5605, ser. 
št. S-016353911. 1616 

Leban Marija, Ljubljana, Šišenska 
št. 22, osebno izkaznico, reg. štev. 
0053088. 1617 

Lcnček Radislav, Trst, indeks uni- 
verze v Ljubljani. 1575 

Lesjak Franc. Vel. Rakitna, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15479/50, ser. 
št. F-0161389, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 1667 

Lipovšck Mila, Hrastnik 55, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4211, ser. št. 
1239011. 1560 

Ljubek Djuro, Maribor-Tezno, Ta- 
borišče I, baraka 57, vojaško knji- 
žico, izdano v  Pulju  1949. 1680 

Lombar Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 30969/51, ser. št. 
F-0033279. 1540 

Lozinšek Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaziiico, reg. št. 30982/51, ser. 
št. F-0053292. 1516 

Luikovnjak Amalija, Maribor- 
Tezno, štrckljeva, VI. blok, osebno 
izkaznico, reg. štev. 54416, ser. štev. 
0055288. 1700 

Lušina Leopoldina, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 78503/51, 
ser. št. F-0100813. 1577 

Mahne Franc, Urina sela 57, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 00356S48.   1656 

Malovrh Frančiška roj. Zupančič, 
Brezovica 83, osebno izkaznico, reg. 
št. 18069, ser. št. F-0140379. 1517 

Marinko Ivanka, Vnanjc gorice, 
Brezovica, osebno izkaznico, reg. št. 
18570, ser.  št. F-01408S0. 1543 

Marko Roman, Sp. Zerjavci 13, p. 
Lenart, Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. št. 39524, ser. št. 0369376.      1706 

Markovič Jožefa, >Iskra« Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 7980, ser. 
št.  F-0197190. 1444 

Matičko Aleš, Goriški vrh 25, p. 
Dravograd, osebno izkaznico, reg. 
št.  16203, ser. št. 0277515. 1651 

Matvoz Stanko, Tovarna usnja, Slo- 
venj Gradec, vojaško knjižico.   1393 

Manko Terezija, Maribor, Kreko- 
va 18, spričevalo o tečajnem izpitu 
večerne delavske gimnazije 1950 v 
Mariboru. 1698 

Mavri Ivana, Dule 1, p. Škofljica, 
osebno izkaznico, reg. št. 32979, ser. 
št. 0158989. 1578 

Mejač Ivan, Ljubljana, Zg. Kašelj 
36, spričevalo o dovršeni vajenski 
šoli v Ljubljani iz 1. 1936. 1533 

Mernik Kari, Maribor, Predovi- 
čeva 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
36264, ser. št. G-0051776. 1697 

Mihajl Milivoj, Ljubljana, Trg 
francoske revolucije 6, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 31492/51, ser. št. 
F-0053802. 1579 

Miklavc Jože, Ljubljana, člansko 
sindikalno izkaznico št. 1968749, iz- 
dano v Ljubljani. 1580 

Milovančevič Momir. Maribor, 
Krekova 12, osebno izikaznico, reg. 
št. 6209, ser. št. 0016020, sindikalno 
knjižico, izdano v Mariboru odMTT, 
in vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega okrožja Maribor 1952.        1710 

Mlinar Marija, študentka MVS, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
15878, ser. št. 0626188, izdano v Fo- 
stojni. <544 

Muhvič Štefani]n, Ljubljana, òlan- 
sko invalidsko izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 1518 

Munih Branko, LjubljaaG, Miklo- 
šičeva 34, osobno izkaznico, reg. št. 
4797/50, ser. št. F-0037107. 1645 

Müller Viktor, Ljmbijana, Mestni 
trg 17, osebno izkaznico, rog. štev. 
31187/51, ser. št. F-005349", in voja- 
ško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka Ljubljana mesto. 1545 

Nahtiga) Rudi. ^«rtfe 4. JP- Zagra- 
dec. osebno izkaznico, ser. štev. 
0012696. 1655 

Nesman Marijđ, Rateče-Planica 
136, osebno izkazistoo, reg,, $t. 108, 
ser. št. 038610, izdano •• avstrijsko 
državljanko v Radovljici. 1415 

Oblak Marij»», Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 24828, izdano v 
Splitu. 1510 
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ubran Lucija, Pernica, Smarjeta 
ob Pesnici, osebno izkaznico, reg. 
št. 43555, ser. št. 0877541. 1704 

Ogreševič Ale, l'urboinštitut, Šent- 
vid, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. št   82651-52. 1546 

Okršla Jurij, Ljubljana, amater- 
sko šofersko izkaznico, reg. št. 2208, 
izdano v Ljubljani. 1646 

Orešič Ana, Studenice pri Poljča- 
nah, osebno izkaznico, reg. št. 1249, 
ser. št. 0762305. 1696 

Osmek Antonija, Ljubljana, Polje, 
Zg. Kašelj, osebno izkaznico, reg. št. 
51111/51, ser. št.  F-0075421. 1547 

Pajnikiher Marija, Maribor, Vi- 
narje 5, osebno izkaznico, reg. št. 
41912,  ser.  št.  004+113. 1679 

Papež Marija, Višnja 9, p. Zagra- 
dec, osebno izkaznico, ser. štev. 
0012562. 1653 

Papier Antonija, Ljubljana, Mivka 
št. 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
29173/51, ser. št. F-0051483. 1520 

Pavlic Franc, Ljubljana, Kavči- 
čeva ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
65400/51, ser.  št. F-0085710. 1647 

Peklar Ivan, Zg. Hlapje 43 v Slov. 
gor., izkaznico za lovsko puško, reg. 
št. 876, izdano od OLÔ Maribor 
okolica. 1695 

Petrijan Alojz, Maribor, Pobrežje 
38, osebno izkaznico, reg. št. 16588, 
ser. št. 009728, izdano v Murski So- 
boti. 1686 

Petrovič Justina, Maribor, Cesta 
zmage 11, osebno izkaznico, reg. št. 
40107, ser. št. 0037853. 1684 

Planine Karel, Pes j e 7, p. Videm- 
Krško, osebno izkaznico, reg. štev. 
31907, ser. št   0410217. 

Plesničar Zdravko, SGP Nova Go- 
rica, Spodnji plavž, Jesenice, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12640, ser. št. 
0329448. 1140 

Počivašek Sonja, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 84073/52, ser. 
št. F-0108383. 1521 

Podgorelec Milica, Maribor, Stu- 
denci, Pobrežna 81, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 41021, ser. štev. 
0041223: 1705 

Poljanšek Janko, Selo 24, Ziri, 
prometno dovoljenje za motorno 
kolo znamke »Puchc, št. S-2846.   1668 

Popit Franc, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14861/50, ser. št. 
F-0057171. 1659 

Potočnik Valter, Maribor, Po- 
brežje, Jančarjeva 8, knjižico o 
predvojaški vzgoji, izdano v vzga- 
iališču v Beli krajini 1953. št. 0042, 
m odpustnico o bivališču v Grada- 
cu, izdano 1953. 1709 

Prešeren Marija, Jesenice, Gre- 
gorčičeve 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 6647, ser. št. 351357. 1523 

Pšeničnik Jože, Maribor, Pobrežje, 
Stražunsrka 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 55056, ser. št. 0571726. 1681 

Rajnar Janko, Sp. Krapje 48, p. 
Veržej, osebno izkaznico, reg. št. 
15182, ser. št. 0239492, in vozniško 
knjižico št 398. 1508 

Rajšp Marija, Dežno 55, p. Ma- 
kole, osebno izkaznico, reg. št. 1926, 
ser. št. 0762477. 1258 

Rebol' Alojz, Peče, p. Moravče, 
osebno izkaznico, reg. št 4374/50, 
ser. št. F-0004684. 1618 

Rokavec Stane, Kresnice, osebno 
izkaznico, reg. št. 9181/51, ser. št. 
F-047455, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 1619 

Rozman Albin, Baimi vrt pri Kra- 
nju 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
12338. 1582 

Rožac Danilo, Ljubljana, Litostroj, 
osebno izkaznico, reg. št. 102236/55, 
ser. št F-0476546, in režijsko vozno 
karto, izdano za 1. 1954. 1620 

llučigaj Franc, Trzin 104, osebno 
izkaznico,   reg.  št.  5485. 1534 

Sebal Ana roj. škrjanc, Ljubljana, 
Hubadova 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 1043, ser. št. F-0001355. 1621 

Simčič Sonja, Ljubljana, Puhar- 
jeva 3, osebno izkaznico, reg. št. 
22407/50, ser. št. F-0044717. 1548 

Skledar ing. Franc, direktor drž. 
posestva Rakičan, p. Murska Sobota, 
osebno izkaznico, reg. št. 7216.   1159 

Slemeni k Alojz, Legen 64, Šmartno 
pri Slov. Gradcu, osebno izkaznico, 
reg. št. 49074, ser. št. 0049596.     1637 

Sobočan Marija, Lendavske gorice 
527, p. Lendava, osebno izkaznico, 
reg. št. 20900, ser. št. G-0245210.   1142 

Stare Gizela, Ljubljana, Prešer- 
nova 42, osebno izkaznico, reg. št. 
12681, ser. št. 813391, izdano v Čr- 
nem kalu, Sežana. 1648 

Suhodolčan Frančiška roj. Sonli, 
Šentilj 135, osebno izkaznico, reg. 
št. 29566, ser. št. 0192579. 1695 

Sabec Andrej, Vrbovo 2, p. II. Bi- 
strica, osebno izkaznico, reg. štev. 
21566, ser. štev.  F-0651676. 1711 

Šalamun Marija, Andrenci pri 
Radgoni, osebno izkaznico, reg. št. 
15038, ser. št. 0072069. 1707 

Šalamun Martin, Kidričevo, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 30554, ser. št. 
0273864. 1398 

Serjak Ivan. Ig, osebno izkaznico, 
reg. št. 34044, ser. št. F-0142054.   1622 

Simen.ko Stefi roj. Sidarczuk, Ki- 
dričevo 4 pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 30608, ser. štev. F- 
0275918. 1608 

Skerlec Franc, Vičanci 4, p. Ve- 
lika Nedelja, osebno izkaznico, reg. 
št. 22564, ser. št. 0265874. 1330 

Skrlee Jožef, Vičanci 25, Velika 
Nedelja, osebno izkaznico, reg. št. 
22646, ser. št. F-0265956. . 1508 

Šknfca Anica, Trzin, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 27.839, izdano v Kam- 
niku. 1625 

Smrt Stanislav, »Izolirka«, Jese- 
nice, osebo izkaznico, reg. št. 16586, 
ser. štev. F-0645498, izdano v Ce- 
lju. 1609 

Sotner Marija, Jablance 13, p. Ko- 
rena v Slov. gor., osebno izkaznico, 
reg. št. 45801, seT. št. 0878405.    1692 

Srot Stanko, Hrastnik 255, osebno 
izkaznico, reg. štev. 25616, ser. šlev. 
0758926. 1309 

Stemberger Jožica, Dijaški dom, 
Tolmin, osebno izkaznico, reg. št. 
22441, ser. št. F-0652751. 1377 

Strafela Ožbald, Markovci 17, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 7638, ser. 
št. 0249951. 1509 

Straus Albin, Stavca vas 31, P> 
Dvor, osebno izkaznico, ser. štev. 
0317057. 1652 

Struc Edvard, Mlake 6, p. Muta, 
osebno izkaznico št. 17707. 1510 

Svigelj Danica, Ljubljana, Povše- 
tova 72, osebno izkaznico, reg. št. 
95662/51, ser. št.  F-0117972. 1583 

Tement Marija, Maribor-Tezno, 
Roška 6, osebno izkaznico, reg. št. 
16251, ser. št. 0277954, izdano V 
Ptuju. 16S2 

Toča j Veronika, Križ 44, p. Zg. 
Kungota, osebno izkaznico, reg. št. 
27429, ser. št. 0190247. 16S8 

Trampuž Ivanka, Ljubljana, 'Vil- 
harjeva 57, osebno izkaznico, reg- 
st. 75799/50, ser. št. F-0089109, in sin- 
dikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 1584 

Trontelj Jože, Spodnji Kašelj 13, 
vojaško knjižico za kobilo »Cveta«, 
izdano v Zalogu. 1624 

Turšek Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Belokranjska 51, vojaško knjižico, 
izdano od vojaškega okrožja v Ma- 
riboru. 1677 

Turšič Stanislava, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21409, izdano v 
Radovljici. 1585 

Volivki Ljudmila, Zg. Kungota, 
osebno izkaznico, reg. št. 25427, ser. 
št. 6175546. 1694 

Vereš Stefan, Bakovci 140, Murska 
Sobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
29969, ser. štev. 0111679. 1359 

Vičič Ana, Ljubljana, Rimska 14, 
osebno izkaznico, r. št. 15542/50.   1549 

Videmšek Jože, Kozjak 4, p. Ve- 
lenje, osebno izkaznico, reg. štev. 
3207. 1285 

Wankmueller Ivan, Maribor, Li- 
varna in tovarna kovinskih izdel- 
kov, delovno knjižico, št. 7869, se- 
rija 241507, izdano v Mariboru 
1953. 1699 

Zaje Marija, Ljubljana, Polje, Zg. 
Kašelj, osebno izkaznico, reg. štev. 
57927, ser. št. F-0080237. .1550 

Zaplotnik Janko, Tržič, Ljubelj- 
ska 62, osebno izkaznico, št. 3163, 
izdano od OLO Kranj okolica.   1611 

Zeleniik Jernej, Maricovci 79, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 7367, ser. 
št. 0249678. 1361 

Zibelnik Marija, Stranska vas 40, 
osebno izkaznico, reg. št. 5767, ser, 
št. 5BP 51767, izdano 7. IV. 1951 v 
Vršcu,  Banat. 1649 

Zupančič Marija, Dob 24, osebno 
izkaznico, reg. št. 9397, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 1650 

Zigon Anton, Gornji Logatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 44888, ser. 
št. 0152898. 1551 

Zunko Milan, Limbue 131 pri Ma- 
riboru, pomočniško spričevalo stroj- 
nega ključavničarja, izd n no od Ma- 
riborsk" livarne. 1689 

Izdaja  »Uradni  Ust  LES«  —  Direktor in odgovorni   urednik,  dr   Rastko MofcnlU  — Tiska  tetama  »Tonete TomšiCa* 
v LJubljani 
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°i list FLRJ, št. 55-474/53) se primerno uporabljajo 
tudi glede taks in promeinega davka, predpisanih s 
••• odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače dolo- 
čeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za  izvrševanje tega odloka 

jzda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora, 
^a izvajanje tega odloka skrbi tajništvo za gospodar- 
stvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št. 1: 

a) Za vsako vlogo, naslovljeno na ljudski        din 
odbor, razen za pritožbo 20 

b) za vsako pritožbo zoper odločbo ljud- 
skega odbora, izdano v upravnem po- 
stopku 90 

Tar. št. 2: 
Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski odbor 

ln če se za njeno izdajo plača redna taksa, 
*azen za odločbe, za katere je predvidena po- 
sebna taksa po tar. št. 5, 6, 7, 13, 14, 15 in 16 75 

Tar. št. 3: 

Za vsa potrdila, ki jih izda ljudski od- 
bor, razen za živinske potne liste 50 

b) Za potrdila o lastništvu in zdravju ži- 
vine (živinski potni list) : 
za drobnico od vsake glave 10 
za živino od vsake glave 60 
za prenos lastnine na kupca . se plača 
taksa, kakor je zgoraj omenjena, glede 
na vrsto živine. 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora 

jzven uradnih prostorov na zahtevo stranke, 
Kadar gre za stanovanjske zadeve ali zadeve 
Neznatne vrednosti, in sicer: 

a) za pregled stavbišč in prostora za na- 
prave 200 

b) za pregled zgradbe ali posameznih pro- 
storov, da bi se izdalo uporabno dovo- 
ljenje 
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 
•• gospodarske dejavnosti, s plača: 

1. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
2. za zasebno poklicno udejstvovanje jav- 

nih pravnih zastopnikov, zdravnikov, 
inženirjev, veterinarjev, geometrov, ba- 
bic in podobnih prostih poklicev 480 

3. za gostinske obrate: 
a) za restavracije, gostilne (ljudske ku- 

hinje) v katerih se ne točijo alkohol- 
ne pijače 

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 mlekarne in obrate, v katerih se 

točita samo čaj in kava 
4. za podjetja- za prevoz potnikov in blaga 

in prevozniške obrti: 
a) avtobusna, za prevoz blaga (kamion- 

ska) 
b) avtotaiksijska 

5. za dimnikarje 
6. za prodajanje monopolskih predmetov 

na drobno 
7. za kinematografe 
8. za opravljanje tovarniške proizvodnje 
9. za opravljanje obrtniške proizvodnje: 

a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

Tar. št. 6: 
1. Za potrditev vsake listine po ljudskem 

odboru se plača: 
za prvo polo 
za vsako nadaljnjo polo 

2. Za potrditev cenitve posestva po ljud- 
skem odboru se plača 

3. Za potrditev poslovnih knjig po ljud- 
skem odboru se plača od vsakega lista  , 

4. Za potrditev kopiranega načrta po dr- 
žavnih organih, če to zahtevajo zaseb- 
niki 

5. Za potrditev pogodbe po ljudskem odbo- 
ru se plača: 
a) od novo sklenjenih pogodb s pred- 

metom 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 
Ce je vrednost predmeta pogodbe ne- 
ocenjena 

b) za potrditev podaljšane pogodbe se 
plača 50"/» od zneskov, omenjenih 
pod točko a). 

c) za potrdila pooblastila 
5. Za prepise uradnih aktov aH listin, ki 

se napravijo v uradih ljudskega odbo- 
ra, se plača: 
a) če jih prepišejo zasebniki, od vsake 

polpole izvirnika 
b) če jih prepišejo državni uradi ,od 

vsake polpole izvirnika 
c) če prepiše državni organ akte ali li- 

stine v tujih jezikih, od vsake pol- 
pole izvirnika 

Tar. št. 7: 
Za odločbe o 'kaznih v po'stopku v prekr- 

ških, za katere je pristojen okrajni sodnik za 
prekrške, se plača;        „ . .^ - — - - 

din 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

1.200 

1.200 
600 
600 

240 
2.400 

24.000 

2.400 
900 

37.50 
25 

250 

2,50 

500 

75 
150 
300 
500 

14 '/• 

125 

45 

10 

50 

100 

250 
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Tar. št. 8: din 
Za glasbo v gostinskih ali podobnih loka- 

lih, če se za vstop ne pobira vstopnina: 
a) če je glasba' v kavarni ali gostilni en- 

krat aLi dvakrat tedensko, se plača 
mesečno 2000 

b) z glasbo na plesu v večjih lokalih, za 
vsak primer 1-000 
v manjših lokalih 500 

Tar. št- 9: 
Za glasbo na veselici za vsak primer 1.500 

Tar. št 10: 
Za izobešanje firme se plača po velikosti 

napisne deske: 
do V» m2 400 
od V2 m

2 do 1 m2 800 
od 1 m2 do 4 m2 1500 
nad 4 m2 2.500 

Tar. št 11: 
Za ìeklame, ki se zaradi materialne kori- 

sti obesijo ali kako drugače prikazujejo, na- 
pišejo ali naslikajo na zidove ali v notranjo- 
sti javnih lokalov, na ograjah, v izložbenh 
oknih in podobno, se plača taksa glede na ve- 
likost reklame: 

do Vi m2 400 
od y2 do 1 m2 800 
od 1 m2 do 4 m2 1.500 
nad 4 m2 2.500 
Objave in razglasi v lastnih izložbenih 
oknih niso podvržni taksi po tej tarifni 
številki. 

Tar. št. 12: 
Za posest psov, starih nad 6 mesecev, se 

plača letno: 
a) za pse čuvaje 100 
b) za lovske pse 100 
c) za luksuzne pse 1.000 

Luksuzni   psi   so   pinci,   špici,   podga- 
narji in psi podobnih pasem ter psi, 
ki niso niti lovski psi, niti psi čuvaji. 
Takse po tej točki so oproščeni psi var- 
nostnih organov. Taksa po tej "tarifni 
številki se pobira od vseh psov na ob- 
močju mestne občine Brežice, mestne 

občine Kostanjevica na Krki, mestne 
občine Sevnica ter mestne občine 
Videm-Krško. 

Tar. št. 15: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
a) za vsak avtomobil, prikolico avtomo- 

bila, avtobus, trolejbus in za tovorne 
avtomobile raznih vrst 2.000 

b) za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez 1.000 
Takse po tej tarifni številki se ne plača 
za motorna vozila reševalnih postaj in 
gasilskih društev, ki služijo izključno 
za sanitarne reševalne namene, nadalje 
za vozila invalidov, ki so na talka vo- 
zila navezami po svoji invalidnosti ter 
vojaška motorna vozila in vozila (mo- 
torna) ljudske milice, ki se uporabljajo 
za izvrševanje operativne službe. 

Tar. št. 5: 
Od vsaikega kegljišča, ki je na razpolago 

gostom v gostinskih obratih letno 

Tar. št. 6: 
Od vsakega paketa igralnih kart, ki je na 

razpolago gostom v gostinskih obratih 
Opombe k tarifnim številkam 4, 5 in 6: 

lastniki, zakupniki in upravitelji gostinskih 
obratov so dolžni prometnemu daviku podvr- 
žene predmete priglasiti in vplačati davek 
najkasneje v 15 dneh po objavi tega odloka, 
sicer pa za vsako 1••• najkasneje do konca 
januarja, oziroma, če dajo te predmete na 
razpolago gostom med letom, preden jih dajo 
na razpolago. 

Št. 18133/53 

3.000 

2.000 

2.000 

5% 

din 
Tar. št. 14: 
Za vsako dovoljenje za kopanje peska, 

gramoza, kamenja, zemlje, žganje apna in 
podobno se plača 

Tar. št. 15: 
Za vsako dovoljenje za priložnostno toče- 

nje alkoholnih pijač se plača 

Tar. št. 16: 
Za vsako podaljšanje obratovalnega časa 

v gostinskih obratih se plača 

III. DEL - PROMETNI DAVEK 

Vpelje se še prometni davok: 

Tar. št. 1: 
Od potrošnje aLkoholnih pijač V gostinskih 

podjetjih in obratih od prodajne cene 

Tar. št. 2: 
Od vstopnic za kinematografske predstave, 

cirkuške predstave, modne revije, artistično 
nastope in podobne druge prireditve od pro- 
dajne cene vstopnic 

Prometni davok se pobira tudi od vstopnic 
za take prireditve, ki so navezane prometne- 
mu davku po TPD, na enak način, kot je 
predpisano s pripombo k tar. št. 1 — 1 del — B 
— storitve TPD. 

Prometni davek se ne pobira od kulturno- 
umetniških in športnih prireditev. 

Tar. št 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od stopenj, predpisanih z uredbo po 
tarifi prometnega davka 

Tar. št 4: 
Od vsakega biljarda, ki je na razpolago 

gostom v gostinskih obratih letno 2.O0O 

3% 

10°/o 

din 

2.000 

400 

Krško, dne 28. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 
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172. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) sta 
okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega 
odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 9. marca 
1954 sprejela 

ODLOK 
0 spremembi  odloka o določitvi stopenj  dopolnilne 

dohodnine od kmetijstva 

Davčna lestvica v 1. točki odloka o določitvi 
stopenj dopolnilne dohodnine od kmetijstva (Uradni 
«st LRS, št. 6-78/54) se od zneska 745.000 katastrskega 
dohodka dalje spremeni tako, da se glasi: 

Katastrski 
dohodek 

750.000 
755.000 

• 760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

nad 800.000 

Stopnja dopolnilne   Znesek dopolnilne 
dohodnine — % dohodnine 

45,7 
46,2 
46,5 
46,9 
47,2 
47,6 
47,9 
48,2 
48,5 
48,8 
49,2 
55 

342.750 
348.810 
353.400 
358.785 
363.440 
368.900 
373.620 
378.370 
383.150 
387.960 
392.800 

Druge določbe odloka  ostanejo v  veljavi. 

Ta   odlok   velja   od   dneva   objave   v   >Uradnem 
"stu LRS«. 

Št. 707/2-54 
Radovljica, dne 12. marca 1934. 

Predsednik  OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

173. 

Na podlagi 1. odstavka 117. člena zakona o sprc- 
embah in  dopolnitvah zakona o volitvah in  odpo- 

ru odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, 
• 31-102/53)  sta okrajni  zbor in  zbor proizvajalcev 
Rajnega ljudskega odbora Radovljica vsak na svoji 

seJi dne 9. .marca 1954 sprejela 
• 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
v 9. volilni enoti za volitve v okrajni zbor okraj- 

na ljudskega odbora Radovljica, ki obsega naselja 
omenj,   Koprivnik,   Goreljek   in   Gorjuše,   se   raz- 

iz'Se|^ na('omestnc volitve, ker se je Beznik Anton, 
7h       •  V *eJ  vo'^n'  en°ti za odbornika  okrajnega 

0ra, odpovedal mandatu in je okrajni zbor na sej' 
e 'O. januarja 1954 njegovo odpoved sprejel. 

2 
Volitve bodo v nedeljo dne 11. aprila 1954. 

Ta odlok  se objavi  v  >Uradnem listu LRSc in 
tako, kakor je v navadi v občini Bohinjska Bistrica. 

St. 755/2-54 
Radovljica, dne 12. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

174. 

Na podlagi točke 1/2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem finansiranju v letu 1954 (Uradni 
list FLRJ, št. 52-431/53) in 17. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih je okrajni ljudski odibor Sežana 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 2. marca  1954 sprejel 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih izdatkov 
okraja  Sežana   v  prvem   trimesečju  leta   1954 

1. člen 
Dokler ne bo okrajni ljudski odbor Sežana spre- 

jel družbenega plana in proračuna za leto 1954, se 
bodo finansirali proračunski izdatki okraja Sežana 
po dvanajstinah predloga okrajnega proračuna za 
leto 1954, vendar najdalje do 31. marca 1954. 

2. člen 
Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 

nansirali s temile viri dohodkov: 
1. z delom dobička gospodarskih organizacij, 
2. z delom prometnega davka privatnega sektorja, 
3. z delom dopolnilne   dohodnine  od   kmetijstva, 
4. z delom dopolnilne dohodnine od  samostojnih 

poklicev in premoženja, 
5. z delom davka od dediščin in daril, 
6. z lastnimi dohodki, 
7. z dotacijo višjega organa. 

3. člen 
Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tri- 

mesečju 1954 so sestavni del okrajnega proračuna za 
leto  1954. 

4. člen 
Ta odlok velja od prvega januarja 1954. 

St. 1-1332/3-1954-9 
Sežana, dne 2. marca 1954. 

'Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

175. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 'o 
okrajnih ljudskih odborih in 89. člena uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 
52-432/53) je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dine 
2. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi sklada za vzdrževanje hiš 

1. člen 
Odlok o delitvi sklada za vzdrževanje hiš, ki ga 

je izdal okrajni ljudski odbor Sežana dne 18. aprila 
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1953 pod št. 1-860/9-53 (Uradni list LRS, št. 14-122-53), 
preneha veljati. 

2. člen 
Sklad za vzdrževanje hiš na območju mestne 

občine Sežana razdeli ljudski odbor mestne občine 
Sežana. 

3. člen 
Sklad za vzdrževanje hiš na območju občin v 

okraju, razen mestne občine Sežana, se razdeli v tele 
sklade : 

a) v amortizacijski sklad 40%; 
b) v sklad za hišno upravo 10%; 
c) v sklad za vzdrževanje hiš 50%. 

4. člein 
Ta odlok velja taikoj. 
St.  1-1332/3-1954-10 
Sežana, dne 2. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

176. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pra- 
vici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
(Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) in v zvezi s 44. členom 
uredbe o prometnem daviku (Uradni list FLRJ, štev. 
55-474/53) je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
2. marca 1954 sprejel 

odlok 
o spremembah odloka o vpeljavi okrajnih taks 

in prometnega davka 

Odlok o vpeljavi okrajnih taks in .prometnega 
davka št. 1-2176/17-53 z dne 8. avgusta 1953 (Uradni 
list LRS, št. 33-384/53) se spremeni taiko, da se nje- 
govo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks 

I. DEL _ SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taiks, ki se plačujejo po veljavnih pred- 

pisih, se pobirajo v okraju Sežana še takse, ki so 
predpisane s tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Takse, ki se poberejo po določbah tega odloka, 

so proračunski dohodek okrajnega proračuna in ob- 
činskih proračunov. Uporabiti se smejo samo za ko- 
munalno graditev (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 bo določen 
z okrajnim oziroma z občinskim proračunom. 

3. člen 
Od taks, pobranih po določbah tega odloka, pri- 

pada okraju 60%, občinam pa 40%. 
Delež dohodkov, ki se po prvem odstav.ku tega 

člena odstopi občinam, se za vsako leto določi v 
okrajnem proračunu. 

4. član 
Takse se plačujejo y posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamik ne more do- 

biti, plača takso v gotovini; uslužbenec, ki takso po- 
bere, pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke in 
jlih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čujejo takse v gotovini. 

5. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks P» 

veljavnih predpisih, se tudi ne morejo pobirati takse, 
ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse po tem odloku se tudi ne pobirajo v pri- 
merih, določenih z m e dm a rod mi mi pogodbami, in v 

primerih, ko izvira oprostitev iz mednarodnih obi- 
čajev do držav, s katerimi obstoji o tem vzajemnost 
(reciprociteta). 

.   6. člen 
Določbe zakona o taksah z vsemi ipoznejšiimii spre- 

membami im dopolnitvami se primerno uporabljaj0 

tudi za takse, predpisane s tem odlokom, kolikor ni 
v tem odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila im navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo in komunalne zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od prveg-a 

januarja  1954. 

II. DEL - TARIFA 
Tar. št. 1: 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ljud- 

ski odbor in na občinske ljudske odbore: 
1. za vsako vlogo,  razen za pritožbo 
2. za vsako pritožbo 

dlin 
20 
90 

Tar. št 2: 
Za vse odločbe v upravnem postopku, ki jih 

izda okrajni ljudski odbor in občinski ljudski 
odbori 7? 

Pripomba: Ta taksa se ne plača za odločbe, 
za katere je predpisana posebna taksa v tar. 
št. 6, 9, 10 in 11 te tarife. 

far. št, 3: 
Za vsa potrdila, ki jih izda okrajni ljudski odbor 

itn občinski Ljudski odbor: 
1. za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 50 
2. za vsako potrdilo o lastnimi in zdravju 

živine (živinski potmi List) in za prenos 
lastnine na kupca 
a) za živimo, ojl glave 50 
b) za drobnico, od glave '" 

Tar, št. 4: 
Za odhod uslužbencev okrajnega in občin- 

skih ljudskih odborov izven uradnih prostorov 
na zahtevo stranke, razcm kadar gre za stano- 
vanjske aLi zadeve neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
prave 200 

2. za pregled vse zgradbe a¥ posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
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din 
100 
200 
500 

100 

2,50 

250 

a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
e) nad 20 prostorov 

3- za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
Prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede na 
število uslužbencev 

Tar. št. 5: 

Za overitev poslovnih knjig podjetij (trgov- 
skih, bančnih, zadružnih, družbenih • pod.) 
poleg takse iz tar. št. 34 zakona o taksah od 
vsakega lista po 

Tar. št. 6: 

Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, 
za katere je pristojen sodnik za prekrške 

Tar. št. 7: 

Za izobešanje firmo — letna taksa, ki se 
odmeri po velikosti (ploskvi) napisno deske, 
• sicer: 

L do   Vi m1 

2. do     1 m2 

3. do     4 m* 
4. nad   4 m1 

Tar. št. 8: 

Za pse na območju mestnega naselja mestne 
°bčime Sežana — letna taksa: 

1. za psa čuvaja 
2. za lovskega psa 
3. za luksuznega psa 

Pripomba 1: Takse so oproščeni varnostni 
Organi (ljudska milica, vojska) za pse, ki jih 
rniajo za službene namene. 

Pripomba 2: Za luksuzne pse se štejejo psi, 
, ) Jih imajo lastniki za osebno zadovoljstvo in 

1 jih ne uporabljajo za čuvanje ali,lov. 

Tar. št. 9: 

Za   registracijo   motornih   vozil   se   plača 
*a taksa, in sicer i   . 

L za vsak avtomobil, avtomobilsko priko- 
lico im avtobus 

2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez prikolice 

Tar. št. 10: 

vZa  dovoljenje za kopanje peska, gramoza 
zganja apna se plača enkratna taksa, in sicer: 

1- za kopanje peska in gramoza 
2- za žganje apna 

Tar. Št. li: 

i  ,  .    dovoljenje za priložnostno točenje alko- 
oinih pijač se plača enkratna taksa 

St- 1-1332/3-1954-11 
Sežana, dne 2. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

400 

800 

1.500 
2.500 

500 
500 

2.500 

2.000 

1.000 

250 
5.000 

1.500 

177. 

Na podlagi 8. točke 64. člena rakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 6. člena ure\lbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št 19-118/53) in po 
poprejšnji pritrditvi Izvršnegu sveta Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije je okrajni ljudski 
odbor Slovenj Gradec na sejah okrajnega zbora in 
zbora  proizvajalcev  dne  22.  septembra   195*3  sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks iu prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Slovenj 
Gradec še takse in prometni davek, kd 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 okraj- 
nega proračuna in občinskih proračunov. Uporabiti se 
smejo samo za komunalno graditev (za vzdrževanje 
in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstve- 
nih, prosvetnih in drugih zavodov in komunalnih ob- 
jektov), za graditev cest, mostov in podobno. Način 
uporabe bo določen z okrajnim oziroma občinskim 
proračunom. 

3. člen 
Od taks in prometnega davka, pobranih po do- 

ločbah tega odloka, pripade okraju 20%, občinam 
pa 80%. 

Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 
tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 
Dravograd 13% Crna                             10% 
Muta 6% Šmartno                        5% 
Vuzenica 6% MisMnja                        9% 
Radlje ob Dravi 8% Podgorje                  •    4% 
Preval je 11% Ravne na Koroškem 11% 
Mežica 6% Slovenj Gradec           11% 

4. člen 

Tîakse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah, če stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takse v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora preskrbeti lokalne* taksne znamke 
in jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. Prometni davek se plačuje v 
gotovini. 

5. člen 
•V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma prometnega, davka po veljavnih predpisih, »e 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, 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 
v tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46),  uredbe  o davku od  prometa  proizvodov 
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(Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FLRT št. 1-2/53) z 
vsemi poznejšimi dopolnitvami in spremembami se 
primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem 
odloku drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnile in navodila za izvrševanje toga odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnr^a ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati s 1. X. 1953, objavi pa so 

T >Uradnem listu LRS« im na oglasnih deskah ljud- 
skih odborov. 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št. i: 
Za vse vloge, ki se naslovijo na ljudsko 

odbore, se plača: 

i. za vsako vlogo, razen za pritožbe 
2. za vsako pritožbo 

Tar. št. 2: 
Za odločbe, ki jih izdajo ljudski odbori, 

se plača: 
1. za odločbe o dovolitvi podaljšanja obra- 

tovalnega časa v gostinskih obratih, za 
en večer 

2. za odločbe o dovolitvi priložnostnega 
točenja alkoholnih pijač 

3. za vse odločbe, za katere ni drugače 
predpisano 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne 
glede na število uslužbencev 

din 

100 

Pripomba: Takso pod štev. 1 te tarifne 
številke plača gostinski obrat ob izdaji do- 
voljenja. 

Tar. Št. 3: 
Za potrdila, ki jih izdajo ljudski odbori, 

se plača: 
1. za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 
2. za potrdilo o lastnini in zdravju živine 

in za prenos lastnine na kupca: 
za drobnico, od glave 
za živino, od glave 

Tar. št. 4: 

Za odhod uslužbencev izven uradnih pro- 
storov na zahtevo stranke, razen kadaT gre 
za stanovanjske zadeve aH zadeve neznatne 
vrednosti, se plača: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

din 
20 
90 

600 

2000 

75 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

Tar. št 5: 
Za odločbe, s katerimi se dajo dovoljenja 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovske obrate: 

za trgovske obrate na debelo 1200 
za trgovske obrate na drobno 720 
za agencijo,   komisije,   trgovinska   za- 
stopstva in druge posredovalnice 4800 
za prevozništvo, odpremmištvo 2400 

2. za gradbeno obrt 2400 
3. za gostinske obrate: 

za  restavracije, gostilne, v katerih se 
ne točijo alkoholne pijače 4800 

za   restavracije  z alkoholnimi  pijačami, 
kavarne,  krčme,  bifeje 12000 

4. za   izvrševanje   prevoza   potnikov   in 
blaga: 
z avtobusi 1200 
z avto taksi ji 600 

5. za dimnikarje 600 
6. za kinematografe 2400 
7. za opravljanje obrti: 

s stalnim sedežem 2400 
z nestalnim sedežem 900 

Tar. št. 6: 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin po 

ljudskih odborih se plača: 
1. za potrditev vsake listine: 

za prvo polo 35 
za vsako nadaljnjo polo 25 
Pripomba I: Ce se potrdi več izvodov 
iste listine, se za prvi izvod plača po 
štev. 1 te tar. štev„ za vsak nadaljnji 
izvod pa 35 din ne glede na število 
s traini. 
Pripomba II: Ce se potrdi samo podpis, 
se plača taksa 25 din za potrditev vsa- 
kega podpisa ali pečata. Za potrditev 
podpisa ali pečata se plača ena taksa. 

2. za overitev cenitve posestva 25 
3. za potrditev načrta 500 
4. za potrditev pogodbe: 

a) na novo sklenjene pogodbe, katere 
vrednost znaša: 
do   10.000 din 75 
od   10.000 do   50.000 din 150 
od   50.000 do 150.000 din 300 
od 150.000 do 250.000 din 500 
nad 250.000 din Vi °/o 
od vrednosti pogodbe. 

b) za potrditev podaljšane pogodbe se 
plača 50% takse iz štev. 4 točke a) 
te tarifne številke; 

c) za potrditev pooblastila 45 

5. za prepise uradnih aktov ali listin, ki 
se napravijo v državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo zasebniki, od vsa- 

ke pole izvirnika 10 
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h) ako jih prepišejo državni organi, 
od vsake polpole izvirnika 

c) ako prepišejo državni organi akte 
ali listine v tujih jezikih, od vsake 
pole izvirnika 

Tar. št. ?: 
Za odločbe o kazni v postopku o prekr- 

ških, za katere je pristojen okrajni sodnik za 
Prekrške in komisija za prekrške občinskih 
Uudskih odborov 

Tar. št. 8: 
Za glasbe v gostinskih in podobnih loka- 

la, če se za vstop ne pobira vstopnina, se 
Plača: 

za glasbo sploh 
za glasbo na veselici 
Taksa se ne plača za priložnostno godbo 
izletniških skupin. 

Tar. Št. 9: 

Za   uporabo   pločnikov   pred   poslovnimi 
Prostori in javnih prostorov se plača: 

a) za postavitev 'kioskov 
b) za   postavitev    stojnic,    virtiljakov, 

strelišč, cirkusov in pod., ze eno na- 
stopanje v kraju  (mudenje)  za m' 
za čas do 20 dni 

Tar. št. 10: 

Za izobešanje firme, razen tistih, ki so 
Predpisane, se plača taksa, ki znaša letno, 
glede na velikost napisne table: 

do pol ms 

°d pol m2 do 1 m2     • 
od 1 ms do 4 m2 

nad 4 m2 

Tar. št. U: 

Za stalne reklame, ki se radi materialne 
koristi obesijo ali kako drugače pritrdijo, na- 
pišejo ali naslikajo na zidove ali v notranjo- 
*£ javnih lokalov, na ograjah, v izložbenih 
°knih in podobno, se plača taksa, ki znaša 
ebde na velikost reklame: 

do pol m2 

od pol m2 do 1 m2 

od lm.2 do 4m2 

nad 4 m2 

Za nestalne in priložnostne  reklame se 
P*ača taksa na velikost, ki znaša: 

do velikosti »• m2 

od »/« do V2 m
2 

°d •• do 1 m2 

nad lm2 

Tar. št. 12: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
a) za  vsak  avtomiobil,  avtomobilsko pri- 

kolico, avtobus 
k) za motorno kolo 

din 

50 

100 

250 

200 
400 

4000 

50 

400 

800 

1500 
2500 

400 
800 

1500 
2500 

5 
10 
30 
50 

2000 

1000 

500 
1000 
2000 
3000 
3000 

, din 
Tar. št 13: 

Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih organih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizacijah se plača glede na vred- 
nost dela. za katero se daje ponudba: 

za vrednost do   20.000 din 
od   20.000 dim    100.000 din 
od 100.000 do   500.000 din 
od 500.000 do 1,000.000 din 
preko 1,000.000 din 

in 0,015% vrednosti, na katero glasi po- 
nudba ali ofertalna licitacija. 

B. Prometni davek 
Tar. št. 1: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih podjetjih in obratih se pobira od pro- 
dajno cene davek 

Tar. Št. 2: 

Od klanja živine se pobira davek: 
za vsako glavo živine 
za vsako glavo drobnice 

Tar. Št. 3: 

Od reklam v kinematografih se pobira 
od ceno za objavo davek 

Tar. Št. 4: 

Od loterij in drugih iger na srečo se po- 
bira od izdanih srečk oziroma plačanih vlož- 
kov davek 

Pripomba: Davek skupno z odstotkom, ki 
se predpiše prireditelju po uredbi o loterijah 
v korist proračuna, no sme znašati več kot 25°/o. 

Tar. Št. 5: 
Od garancijskih pisem, ki jih dajejo ban- 

ke kot poroštvo za izpolnitev določenih ob- 
veznosti, se pobira od zneska, za katerega je 
dana garancija 0,2% 

Tar. št 6: 

Od igralnih kaTt in drugih igralnih na - 
prav, ki so v gostinskih obratih na razpolago 
gostom, se pobira letno davek: din 

za biljard 2000 
za balinišče 2000 
za kegljišče 2000 
za komplet igralnih kart 2000 

St. 1/1-7012/4-53 
Slovenj Gradec, dne 22. septembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

5Vo 
din 

100 
50 

5% 

10% 
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178. , 

Na podlagi 16. in 2. točke 64. člena ter 96. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradrni list LRS, 
št. 19-89/52) ter v zvezi z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o spremembi povprečne stop- 
nje akumulacije in družbenih skladov (Uradni list 
LRS, št. 45-148/53) sta okrajni zbor in zbor proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Trbovlje na 11. 
redni skupni seji dne 27. januarja 1954 sprejela 

ODLOK 
o spremembi stopenj akumulacije in družbenih skla- 
dov za rudnika rjavega premoga Trbovlje-Hrastnik 
in Zagorje, Cementarno Trbovlje, Steklarno Hrastnik, 

Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik in Industrijo 
gradbenega materiala Radeče 

I 
V 6. delu prvega člena odloka o družbenem planu 

okraja Trbovlje za leto 1953 (Uradni list LRS, št. 
29-358/53) se od 1. januarja 1953 spremenijo stopnje 
akumulacije in družbenih skladov tako: 

Industrija in rudarstvo:        Stopnja AS, <ki se računa 
od sklada za plače 

Stroka 112: Proizvodnja in prede- 
lava premoga prej     sedaj 

Rudnik rjavega premoga Trbovlje- 
Hrastnik 188        195 

Rudnik rjavega premoga Zagorje 188        193 
Stroka 116: Proizvodnja, oplemenite- 

nje in predelava nekovin- 
skih rudnin 

Steklarna Hrastnik 497        573 
Cementarna Trbovlje 1450       1256 
Stroka 120: Kemična industrija 
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik 484        464 
Stroka 121: Industrija gradbenega 

materiala 
Industrija gradbenega materiala 

Radeče 128        230 
II 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 10/54 
Trbovlje, dne 27. januarja 1954. 

Predsednik OLOs 
• Martin Gosak 1. r. 

179. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in v zvezi • 24. točko odloka o 
finansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14-85/53) je okrajni ljudski odbor Tr- 
bovlje na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 16. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o priznanju olajšav samoplačnikom za zdravstvene 

storitve na območju okraja Trbovlje 

1. člen 
Razen olajšav, ki so priznane samoplačnikom pri 

plačevanju  stroškov  za  zdravljenje  z  zveznimi  in 

republiškimi   predpisi,   uživajo  samoplačniki   okraja 
Trbovlje še tele posebne olajšave: 

a) popolno oprostitev plačila za zdravstvene sto- 
ritve ob pogojih iz 2. člena tega odloka, 

b) delno oprostitev plačila za zdravstvene storitve 
ob pogojih iz 3. člena tega odloka. 

2. člen 

Popolnoma so oproščeni plačila za zdravstvene 
storitve samoplačniki: 

a) ki plačujejo letno manj kot 300 din dohodnine 
na posameznega družinskega  člana, 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za me- 
dicinsko   indicirano  preventivno   zobno   zdravljenje, 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni določena z drugimi 
predpisi, 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje v 
bolnišnicah, četudi tako zdravljenje ni predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bolezen, 
zaradi katere so bili napoteni v bolnico. 

3. člen 
Deloma so oproščeni plačila za zdravstvene sto- 

ritve samoplačniki, ki plačujejo letno od 300 do 1500 
din dohodnine na posameznega družinskega člana, in 
sicer plačajo: 

a) če znaša njihov davčni predpis od   300 
do   600 din 25% 

b) če znaša njihov davčni predpis od   600 
do 1000 din 

c) če znaša njihov davčni predpis od 1000 
do 1500 din 

4. člen 

Izjemoma se samoplačnikom ne glede na davčni 
predpis lahko priznajo večje olajšave, kakor so pred- 
pisane v prejšnjem členu, če so jih zadele hude ele- 
mentarne nesreče ali če bi bili sicer zaradi predpisa- 
nega plačila gospodarsko hudo ogroženi. 

Olajšave iz prejšnjega odstavka dovoljuje svet za, 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 
skega odbora po predlogu sveta za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko pristojnega občinskega ljudskega 
odbora. 

5. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO 

pa" lahko olajšave iz 2. in 3. člena tega odloka v posa- 
meznih primerih tudi zmanjša ali celo ukine, če Je 

uživalec olajšave ali katerikoli član njegove družinske 
skupnosti v zadnjem ali v tekočem letu imel izredne 
in nepričakovane ter še neobdavčene dohodke, zaradi 
katerih bi brez večje škode zmogel višje ali celotno 
plačilo zdravstvenih storitev. 

Če nastopijo taki dohodki v 6 mesecih po prejem^ 
obračuna za opravljeno zdravstveno storitev, ima svet 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO pra* 
vico, da naknadno izterja delno ali celotno plačilo. 

6. člen 

.   Olajšave iz 1. do 4. člena tega odloka se nana- 
šajo na: 

a) stroške za zdravniško pomoč in oskrbo v zdrav- 
stvenih zavodih, 
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") stroške za zdravila in zdravstvene pripomočke, 
c) stroške za prevoz  z  reševalnim  vozilom, če je 

tak prevoz odredil pristojni zdravnik. 

7. člen 
Olajšave in oprostitve po 2. in 3. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem na podlagi poseb- 
na potrdila, ki ga izda za osebe iz točke a) 2. člena 
1J? v*a osebe iz 3. člena tega odloka tajnik pristojnega 
občinskega ljudskega odbora, za vse druge pa pri- 
stojni zdravnik. To potrdilo morajo predložiti upra- 
vičenci zdravstvenemu zavodu ob prvem iskanju 
zdravstvene pomoči. V nujnih primerih se potrdilo 
lahko predloži pozneje, vendar najpozneje v 8 dneh po 
Prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno storitev. 

Potrdilo o upravičenosti mora obsegati zlasti kon- 
kretno navedene okolnosti, ki opravičujejo olajšavo, in 
obseg olajšave ter mnenje sveta za ljudsko zdravstvo 
ln socialno politiko pristojnega občinskega ljudskega 
odbora. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Proti odklonitvi zaprošenega potrdila je dopustna 
pritožba na tajništvo za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO v 15 dneh po prejemu obrazložene od- 
ločbe oziroma po prejemu pismenega sporočila pristoj- 
nega zdravnika, da je prosilcu prošnja odklonjena. 

9. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. 425/8-54 
Trbovlje, dne 16. februarja  1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

180. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena ter 78. in 111. člena zaikona o ljudskih odborih meet in mestnih občin 
(Uradni iliist LRS, št. 19/52) ter v zvezi z 19. in 20. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 52/53) je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na seji dne 26. februarja 1934 sprejel 

ODIOK 
o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na območju mestne občine Nova Gorica 

stano 

1. člen 

Stanovanja na območju mestne občine Nova Gorica so razvrstijo po udobju, zdravstvenih pogojih, legi 
">vanja in glede na druge okoliščine, ki vplivajo na kakovost stanovanja, v 7 kategorij: 

I. stanovanja od 100 do 112 točk; 
II. stanovanja od   86 do 100 točk; 
III. stanovanja od   71 do   85 točk; 
IV. stanovanja od   56 do   70 točk; 
V. stanovanja od   41 do   55 točk; 

VI. stanovanja od   26 do   40 točk in 
VII. stanovanja do   25 točk. 

V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

2. člen 
Stanovanja se razporedijo v kategorije s točkovanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 postavkah 

razpredelnice 3. člena tega odloka. tega odloka. 
3. člen 

Razpredelnica za točkovanje, stanovanj: 

Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

** Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

*•  Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

5-  Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

*• Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega neugoden srednji 
okolja 0,5 i 

ugoden 
1,5 

• Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 

dober 

1 

o. Uporabnost dvorišča, vrta in pauka ne 
0,5 

deloma 
1 

7-  Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

v celoti 
 1.5  

dobra 
1.5 
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Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

8. Zasnova stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 
6 

9. Električna napeljava brez 
0 

nad ometom 
1 

pod ometom 
2 

10. Ogrevanje prostorov brez peči 
0 

za vsako peč 
0,5 

11. Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo 

stanovanje 
0 

delno 
pomanjkljivo 

2 
zadovoljivo 

4 

12.  Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

neometan 
strop 

2 

ometan 

3 

13. Obvarovanje (izolacija) proti vlagi vlažno 

0 

mestoma 
vlažno 

1 

suho 
stanovanje 

2 

14. Kakovost ometa, slikarije in opleska 
slaba in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

solidna in 
trpežna 

5 

13. Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje brez 
lesene obloge, 

oljnati plesk keramične plošče, 
kamen 

1 2 

16. Okenski zasloni brez 

0 

platneni lesene rebrače 
zastori, polkne — rolete 

1 2,5 

17. Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomanjkljiva 
3 

18.  Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 1 m 
pod niv. 

0 
navadno 

stanovanje 
5 

kletno, tla od 
0—1 m pod niv. 

1 
stanovanje 
I. nadstr. 

T 

zadovoljiva 
6 

podstrešno 
stanovanje 

1,5 

19. Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

20. Višina prostorov do 2,4 m        2,4—2,8 m 
0,5 3 

2,8—3,2 m        preko 3,2 m 
2 1 

21.  Oskrba z vodo 

vodovod vodovod, več  iztokov 
vodnjak             izven en iztok v v   stamova- 

stanovanja stanovanju nju 
0,5                     2 3,5 4 

22.  Stranišče 

suho, izven suho, za več WC za več 
hiše v hiši skupaj v hiši 
0,5 1 •      3 

suho    _ WC 
v stanovanju v stanovanju 

2 4 

23.  Kakovost tal v kuhinji cement, opeka mehki les parket   linolej       plošče    teraco 
1 1,5 3 2 

24.   Kakovost tal v pritiklinah cement, opeka mehki les parket linolej      plošče,   teraco 
0,5 1 2,5 1.5 

25. Kakovost tal v sobah                    cement^ opeka mehki les       parket   linolej       plošče   teraco 
2                              4                             1 

26. Vplivi nadstropij 
pritličje       pritličje           IV.         III.      II.      I. 

ob zemlji    dvignjeno                   nadstropje 
1,5                   3                    1            1,5       2      2,5 

27. Razmerje površin sob in kuhinje do pritiklin 
površina     površina     površina     površina     površina 

1:1            2:1              3:1              4:1         nad 5:1 
0                  13                  5                    7 
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Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

23. Kvadratura kletnih prostorov, za katere se ne 
plačuje najemnina 

29. Kopalnica 

brez takih 
pritiklm 

0 

do 
5 m1 

1 

-10 
m* 
2 

10—15     15—20     20—25 
m1 

3 
m' 

nad 25 ms za vsakih 10 m2 po eno točko 

brez kopalnice 
0 

kad 
3 

peč 
3 

prha 
2 

30. 
brez        zidan         zidan 

Štedilnik                                                                                     slab         doter 
0              2               4 

železen        železen 
sJab           dober 

3                  5 

31. Ako je delilna stena mod stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo 3 točke. 

32. Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije: a) za 
v notranjosti ometane 6 točk. 

neometane 10 točk; b) za 

Za uporabo te razpredelnice bo izdal svet za komunalne zadeve LO MO Nova Gorica posebna pojasnila. 

4. člen 
Glede na krajevno lego stanovanja se območje 

ttesta razdeli na 4 okoliše (cone). 

5. člen 
_v Prvi okoliš obsega naselje Nova Gorica brez Skal- 

uoske ceste od apnenice dalje in hiše št. 42 na Soški 
cesti. 

Djugi okoliš obsega vse drugo območje mestne 
občine. 

6. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal LO MO Nova 

Corica posebej. 

7. člen 
Za izvedbo lega odloka je pristojen svet za komu- 

ne zadeve LO MO Nova Gorica. 

8. člen 
Stanovalci morajo omogočiti uradnim osebam ka- 

e&orizacijo svojih stanovanjskih prostorov in jim 
Qau za io potrebne podatke. 

9. člen 
Kdor prekrši 8. člen tega odloka, se kaznuje z de- 

n«flo kaznijo do 3000 din. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

••• listu LRS<. 

St. 337/1.54 
Nova Gorica, dne 26. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

181. 

Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, it 
19/52) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Uradni 
list FLRJ, št. 19/53) in po poprejšnji pritrditvi Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS je ljudski odbor 
mestne občine Kamnik na seji dne 28. decembra 1953 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi taks 

in prometnega davka mestne občine 

U Člen 
' V H. delu odloka o vpeljavi tak» in prometnega 

davka mestne občine (Uradni list LRS, Št. 36-444/53) 
se za tarifno številko 2 vstavi nov odstavek, ki se 
glasi: 

2 a) za overitev poslovnih knjig, se plača 
od vsakega lista din 2,50 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 

PO št 36/1-1954 
Kamnik, dne 28. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

162. 
Ljudski odbor mestne občine Videm-Krško je na 

seji dne 26. februarja 1954 na podlagi 20. in 117. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o volit- 
vah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov spre- 
jel tale 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 5, ki. obsega naselja: Gora sv. Lovrenca, Dunaj, 
Čretež, Straža, Strmo rebro in Senožete, ker je pre- 
nehal mandat Gunčarju Alojzu, odborniko ljudskega 
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odbora mestne občine Videm-Krško, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 9. maja 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 5. ' 

Št. 443/54 ' 
Videm-Krško, dne *5. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kukovičič 1. r. 

183. 

Občinski ljudski odbor Crni Kal je na podlagi 
20. in 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) na seji dne 6. 
marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
1. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 

enoti št. 4, ki obsega vasi Loka in Bezovica, ker je 
prenehal mandat Božiču Nadalu, odborniku občan- 
skega ljudskega odbora Črni Kal, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

2. Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni 
enoti št. 10, ki obsega vasi Rožar in Stepani, ker je 
prenehal mandat Božiču Nadalu, odborniku občin- 
skega ljudskega odbora Crni Kal, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Volitve v obeh volilnih enotah bodo v nedeljo 
dne 25. aprila 1954. 

II 
«s 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 
krajevno običajni način v volilnih enotah št. 4 in 10. 

St. 142/3-54 
Crni Kal, dne 6. marca 1954. 

Predsednik Obč. LO: 

Alojz Krmec 1. r. 

184. 

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) je ljudski odbor mestne občine Brežice na 

' seji dne 4. III. 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se   nadomestne  volitve v 4.  volilni 

enoti ljudskega odbora mestne občine Brežice, v na- 

selju Brezini, ker je v tej volilni enoti prenehal man- 
dat odborniku Kauterju Ferdu. 

2. člen 

Nadomestne volitve v 4. volilni enoti bodo v ne- 
deljo 9. maja 1954. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, na 
uradni deski ljudskega odbora mestne občine in na 
oglasnih deskah naselja Brezina. 

St. 422/1-54 
Brežice, dne 12. marca 1954. 

Podpredsednik   LO MO: 
Franjo Zorko 1. r. 

185. 

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 v Slkofji Loki 
sprejel na seji dne 23. februarja 1954 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 

Razpisujejo se nadomestne volitve v tehle volil- 
nih enotah: 

1. v volilni enoti št. 15, ki obsega vas Stari dvor, 
ker je prenehal mandat Mavriaau Rajmondu, ker se 
je za stalno odselil iz občine; 

2. v volilni enoti št. 11, ki obsega vasi Trnje io 
Vešter, ker je prenehal mandat Krelju Alojzu, ki se 
je mandatu odpovedal in je LO MO odpoved sprejel; 

3. volilni enoti št. 4, ki obsega FV. kvart, to je 
Poljansko cesto. Kopališko ulico, Grajsko pot, Pod- 
pulferco in Jegorovo predmestje od št. 14 dalje, ker je 
Kavčiču Niku prenehal mandat na podlagi 5. člena 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 31/53). 

Volitve bodo v nedeljo dne 25. aprila 1954. 

II 

Poleg objave v »Uradnem listu LRS« se objavi ta 
odlok tudi na krajevno običajni način v volilnih eno- 
tah št. 4, 11 in 15. 

St. 383/1954 
Skofja Loka, dne 23. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Sveto Kobal 1. r.  ' 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 82 Ain 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 1. aprila 1954 Sievilka 12 

VSEBINA: 

iss. 

187, 

30. Odlok   o   ttfrifl   za   prodajo   električne   energije. 

31. Odlok  o  ustanovitvi   zavoda   za   živinorejo   LHS. 

Odloki ljudskih odborov: 

'dlok   o   crrostitvah   in   olajšavah   samoplačnikov   za 
zdravstvene  storitve  na  območju  LJubljane. 
Odlok   o   višini   dnevnic  za   uradna   potovanja   v  okraju 
Črnomelj 

dlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okralu Kočevje. 
Odlok o lavčnih stopnjah dopolnilne dohodnine na ob- 
močju mesta Maribora. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 56. volilni enoti 
mesta  Maribora. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 12. volilni enoti 
okraja Maribor okolica. 
Odlok o uporabi začasnih planskih Instrumentov do 
sprejetja družbenega plana za 1. 1954 v okraju Postojna. 
Odlok o finansiranju proračunskih izdatkov OLO Po- 
stojna v I   tromesečju 1S54. 
Odlok o določitvi pavšalnega povračila stroškov za 
uradna potovanja  v okraju Postojna. 

189. 

190. 

131. 

192. 

193. 

194. 

195. Odlok o odplačilnih rokih za investicijska posojila Iz 
sklada za kreditiranje investicij  v okraju Postojna. 

196. Odlok o vpeljavi okiajnih taks in občinskega promet- 
nega davKa v okraju Ptuj. 

197. Odlok o 'Htanovit - stanovanjskih skupnosti, o volitvah 
in delu hšnlh svetov ter svetov stanovanjskih skupnosti 
in o kategorizaciji stanovanj v okraju Ptuj. 

19$. Odlok o uvedbi občinskega prometnega davka v okraju 
Ptuj. 

199. Odlok o prepovedi škropljenja sadnega drevja v času 
cvetenja   v  okraju  Sežana. ' 

200. Odlok o davčnih stopnlah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954, odmerjene na podlagi katastra v 
okraju  Šoštanj 

201. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 
okraja   Šoštanj. 

202. Odlok o lazpisu nadomestnih volKev v 14. volilni enoti 
okraja  Šoštanj 

203. Odlok o obrestnih merah in odplačilnih rokih za poso- 
jila iz sklada za kreditiranje v letu 1954 v okraju Tolmin. 

201. Odlok   o   začasni   delitvi   dobička   med   okrajem   Tolmin 
in mestno občino Idrija 

— Popravek 

30. 

Nu podlagi XXX. poglavja zveznega družbenega 
Plana za leto 1954 izdaja Izvršili svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske  republike Slovenije 

ODLOK 
o tarili zo prodajo električne energije 

Tarifa 
za prodajo električne energije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

• Porabljena  električna  energija se obračunava po 
e"i od spodaj navedenih tarif, in sicer: 
a) po tarifi za maloodjem; 
b) po tarifi za veleodjem; 
c) po tarifi za posebne odjemalce. 

• *o tarifi za veleodjem se obračunava poraba: 
a) odjemalcev,   ki  odjema jo  letno  50.000 kWh  ali 

več na istem predajnem mestu ter so z dobavi- 
teljem   sklenili   pogodbo o dobavi in  prejemu 
električne energije; 

") odjemalcev, ki imajo v stoji instalaciji priklju- 
čen porabnik (motor ali podobno) z učinkom 
50 kW ali več; 

w odjemailcev, ki sami proizvajajo električno ener- 
gijo z lastnim generatorjem z učinkom 30k/W 
ali več ter prevzemajo iz javnega omrežja samo 
dodatno ali pa rezervno energijo; 

w odjemalcev, ki prevzemajo električno energijo 
zaradi preprodaje. 

3. Tarifa za posebne odjemalce: 

a) po tarifi za elektrokemijo se obračunava poraba 
električne energije porabnikov, pri katerih je 
električna energija bistvena in praktično nena- 
domestljiva sestavina kemičnega proizvodnega 
procesa; 

b) po tarifi za ulektromctalurgijo se obračunava 
poraba električne energije porabnikov, ki so na- 
menjeni predvsem za pridobivanje, rafiniranje, 
zlivanje, pretaljevanjc in termično plemenitenje 
kovin, pri katerih je električna energija bistve- 
na sestavina proizvajalnega procesa. 

c) za  clöktrovlelko v  mestnem  in  medkrajevnem; 
•   javnem prometu; 

č) za tehnične naprave (brez razsvetljave in gretja 
prostorov) znanstvenih inštitutov ustanov. 

Odjemalci se razvrate v kategorije a), b) in c), 
če znaša inštalirana moč njihovih porabnikov za te 
namene najmanj 500kW, v kategorijo č) pa s po- 
gojem, da se obvežejo prevzeti letno najmanj 
50.000 kWh. 

Poraba energijo v zgoraj omenjene namene se 
mora ugotavljati ločeno od druge porabe. 

4. Poraba vseh drugih odjemalcev se obračunava po 
tarifi za madoodjem. Izjemoma mora dobavitelj na 

odjemalcev predlog uvrstiti v to tarifo tudi javni 
vodovod z motorjem do lOOkW. 

Za javne vodovode se štejejo komunalni vodovodi 
za preskrbo stanovanjskih naselij. 

5. Po doiločbah te tarife se ne obračunava izmenjava 
električne energije med LR Slovenijo in LR Hrvat- 
sko ter oddaja električne energije v inozemstvo. 
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6. Kolikor je po določbah te tarife višina cene od- 
visna od porabe električne energije v dnevnem in 
nočnem času 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; 
C) poletni čas (poleti) od 1. aprila do 30. septembra. 

1. Porabljena električna energija se praviloma za- 
računava in izplačuje mesečno. Dobavitelj pa je 
upravičen ta rok podaljšati ali pa skrajšati na po- 
lovico oziroma tretjino meseca. Če je rok skrajšan, 
izstavi dobavitelj med mesecem delne fakture, ra- 
zen tega pa ob koncu meseca še končno mesečno 
fakturo; v mesečni fakturi se zneski iz delnih fak- 
tur odračunajo. 

8. Električna energija po tej tarifi se dobavlja na 
podlagi pravilnika o splošnih pogojih za preskrbo 
z električno energijo iz javnega omrežja LRS z 
dne 24. decembra 1932 (Uradni list LRS, št. 1-4/53). 

t 

II. 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 so 
plačuje mesečno vnaprej. 

Prispevek se zaračuna za ves mesec, če je bil 
priključek priglašen pred 15. v mesecu oziroma 
če je bil priključek odglašen 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 posilovnih prostorov (R) 
c) razsvetljava društvenih prostorov  (D) 
č) motorji in aparati (M) 
d) poljedelski motorji (P) 
e) zadružništvo (Z) 
f) javna razsvetljava (J) 

4. Po tarifni kategoriji za gospodinjstvo se obraču- 
nava poraba električne energije v gospodinjske 
namene, t. j. za razsvetljavo stanovanj s pripada- 
jočimi stranskimi in gospodarskimi prostori ter za 
razsvetljavo dostopov k stanovanjskim hišam; za 
pripravljanje hrane, za pranje, likanje m šivanje; 
za čiščenje stanovanj; za gretje in hlajenje, za ra- 
dijske in gramofonske aparate; za dvigala in mo- 
torje centralne kurjave v pretežno stanovanjskih 
hišah; za črpanje vode za gospodinjske potrebe, 
če moč črpailnega motorja ne presega 1 kW, in 
podobno. 

Isto velja za otroške, dijaške, delavske in in- 
validske domove ter za domove onemoglih in upo- 
kojencev. Poraba energije v upravnih prostorih 
navedenih domov se obračunava po tarifni kate- 
goriji za razsvetljavo poslovnih prostorov. 

Kot pretežno stanovanjska hiša se šteje tista, 
v kateri zavzemajo stanovanja več kot 50 odstot- 
kov skupne površine prostorov. 

5. Po tarifni kategoriji za razsvetljavo poslovnih 
prostorov se obračunava poraba električne ener- 
gije za razsvetljavo, če ta ne spada pod 4., 6., 9. in 
10. točko tega poglavja. 

Enako se obračunava poraba električne ener- 
gije, 'ki se priložnostno rabi za termične aparate 
v poslovnih 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 mno- 
žične, prosvetne, telesnovzgojne, sindikalne, stro- 
kovne in gasilske organizacije, če se ne uporab- 
ljajo za pridobitvene namene. Isto velja za šport- 
ne prostore navedenih organizacij na prostem. 

V to kategorijo lahko dobavitelj na odjemal- 
cev predlog uvrsti tudi porabo energije za raz- 
svetljavo uličnih izložb in reklamno razsvetljavo 
na prostem, če se ta hkrati ne uporablja za raz- 
svetljavo lokala. 

7. Po tarifni kategoriji za motorje in aparate se 
obračunava poraba električne energije za vse mo- 
torje in aparate, kolikor ti ne spadajo pod 4., 5., 
6., 8. in 9. točko tega poglavja, kakor tudi takrat, 
kadar se z električno energijo proizvajana sve- 
tloba rabi neposredno v proizvajalne namene 
(n. pr. v kopirnih zavodih, pri fotografih itd.). 

8. Po tarifni kategoriji za poljedelske motorje se 
obračunava poraba električne energije za mo- 
torje, ki so namenjeni za predelavo pridelkov iz 
lastnega kmetijskega gospodarstva. Če ima ta pre- 
delava obrtno naravo, se poraba energije obra- 
čunava po točki II/7 te tarife. 

9. Po tarifni kategoriji za zadružništvo se obraču- 
nava poraba električne energije za razsvetljavo 
prostorov kmetijskih zadrug (splošnih, delovnih, 
sadjarskih, vinarskih in podobno) ter za motorje 
in aparate, ki jih uporabljajo rzključno kmetijske 
zadruge. 

V to tarifno kategorijo pa se ne uvrstijo za- 
družni obrati, kakor so goetidne, trgovine, kina, 
pekarne, mlini, žage in podobno. 

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

11. Odjemalce uvršča v ustrezne maloodjemne kate- 
gorije dobavitelj. O sporih o uvrstitvi odloči so- 
dišče oziroma arbitraža. 

12. Kategorije, navedene pod točko H/3, razen raz- 
svetljave društvenih prostorov in javne razsvet- 
ljave, imajo po dve stopnji: 
a) stopnjo z nižjo ceno za kWh in višjim pri- 

spevkom (nižja stopnja — n); 
b) stopnjo z višjo ceno za kWh in nižjim prispev- 

kom (višja stopnja — v). 
13. Tarifno stopnjo si lahko odjemalec izbere sam- 

ce si odjcmailec do konca meseca, v katerem je 

priglasil priključek, ne izbere tarifne stopnje, ga 

dobavitelj  uvrsti v višjo stopnjo. Odjemalcu se 
• prizna pravica, da si naknadno izbere tarifno stop- 

njo, če dokažet da brez lastne krivde ni möge' 
pravočasno priglasiti svoje odločitve. 

Sprememba tarifne stopnje, izvršena na odje- 
malčevo zahtevo, ne velja za nazaj. 

14. Izjemoma ima dobavitelj pravico, izbrati tarifno 
stopnjo, v tehle primerih : 
a) če odjemalec odjema rezervno ali dodatno 

energijo v dopolnitev energije iz lastne pogon- 
ske naprave; 

b) če odjemalec odjema električno energijo ne- 
upravičeno. 

15. Tarifno stopnjo, ki jo je izbral odjemalec ali do- 
ločil dobavitelj, lahko odjemalec menja samo 
1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra • 

omejitvijo,  da lahko   1.  aprila  preide  samo  f>a 
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nižjo stopnjo, 1. oktobra pa samo na višjo stop- 
njo. Odjemalčeva odločitev je za dobavitelja ob- 
vezna,  če   jo  dobavitelju   pismeno   sporoči   naj- 

- pozneje do konca tromesečja. 
16. Odjemalec mora dobavitelju dati vse podatke, ki 

so potrebni, da se določi prispevek. Najpozneje 
do prvega naslednjega branja števcev mora spo- 
ročiti dobavitelju vsako spremembo, ki vpliva na 
višino prispevka ali na obseg porabe električne 
energije. Prijavna dolžnost je šele tedaj izpol- 
njena, če dobavitelj pismeno potrdi prejem pri- 
jave. 

17. Ce odjemalec nastalih sprememb, ki so odločilne 
za zvišanje prispevka, ne naznani pravočasno, 
zaračuna dobavitelj prispevek za vsako neprijav- 
ljeno enoto po stopnji, ki že velja za njegov od- 
jem. Pri tem se za vsako nepriglašeno enoto od- 
meri prispevek po postavkah za prvo tarifno 
enoto. Tako določeni prispevek se zaračunava sa- 
mo za nazaj od dneva nastale spremembe. Ce se 
čas nastanka ne da določiti, se prispevek zaraču- 
nava od dneva, ko je bil zadnjič določen prispe- 
vek, največ pa za 12 mesecev nazaj. 

18. Spremembe, ki so odločilne za znižanje prispevka, 
upošteva in obračuna dobavitelj po določbah točke 
H/2 te tarife od dneva  priglasitve dalje. 

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

'"• Ce odjemalec prejema električno energijo po več 
priključkih, se v tarifnem pogledu šteje vsako 
odjemno mesto kot samostojen odjemalec. 

21- Ce se poraba več odjemalcev zaračunava po skup- 
nem števcu, se po postavkah za prvo tarifno enoto 
zaračunava toliko enot za vsako kategorijo, koli- 
kor je samostojnih odjemalcev, t. j. zaključenih 
stanovanj-,  poslovnih   in   društvenih   prostorov. 

*•— Pri neupravičenem odjemu elektiične energije se 
množina porabe določi na podlagi ugotovitve legi- 
timiranega dobaviteljevega zastopnika; pri tem se 
šteje, da so porabniki neupravičenega odjemalca 
"ili priključeni: žarnice in likalniki 6 ur, drugi 
porabniki najmanj 12 ur dnevno. Ce pričetek ma- 
nipulacije ni nesporno ugotovljen, se šteje, da je 
manipulacija trajala od dneva zadnjega uradnega 
pregleda odjemalčevih naprav, vendar pa z ome- 
jitvijo, da se zaračuna največ za 12 mesecev za 
nazaj. 

Gospodinjstvo (G) 

•*• Tarifne postavke za gospodinjstvo znašajo: 
a) mesečni prispevek za stopnjo       Gn Gv 

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

b) cena za 1 kWh 2 din    15 din 
4- Kot tarifne enote veljajo: 

a) vsak stanovanjski prostor ne glede na to, v 
kakem obsegu je izvedena v njem električna 
napeljava; 

") pri stanovanjskih prostorih nad 40 m3 vsaka 
začeta talna površina po 40 m'; 

c) pri vodovodnih črpalkah ter motorjih za dvi- 
gala in centralno kurjavo tarifne enote, ugo- 
tovljene po določbah tarifne kategorije za mo- 
torje in aparate. 

• JMH tarifne enote se  ne štejejo: 
a) prostori s talno površino pod 6 m2; 

b) neopremljene veže in odprte verande, stopni- 
šča, kopalnice, stranišča, kleti in kletni pro- 
stori, pralnice, drvarnice, podstrešja in podobni 
prostori; 

c) garaže   in   gospodarski   prostori,  n.  pr.   kašče, 
shrambe, hlevi, skednji in podobno. 
Prostori navedeni pod točkami 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 
talne površine 6 m*. 

27. Prispevek se zaračunava: 
a) če v točki 11/25 navedene prostore uporablja 

več strank, 
b) če so veže in stopnišča opremljene za bivanje. 

V   teh   primerih   se   v   pretežno  stanovanjskih 
hišah kot tarifna enota šteje vsakih začetih 40 m* 
skupne talne površine navedenih prostorov. 

28. V pretežno poslovnih ali pa društvenih hišah se 
poi aba energije v prostorih, navedenih pod točko 
11/23 te tarife, obračunava po kategoriji za raz- 
svetljavo  poslovnih  ali   pa  društvenih  prostorov. 

Enako se obračunava poraba energije v nave- 
denih prostorih tudi v pretežno stanovanjskih 
hišah, če se ta meri po števcu poslovnega ali pa 
društvenega prostora. 

29. Ce se prostori, navedeni v točki 1L/25, uporabljajo 
za obrtne namene, se v njih porabljena električna 
energija zaračunava po postavkah za razsvetljavo 
poslovnih prostorov oziroma po tarifi za motorje 
in aparate. 

Isto velja, če se posamezni prostori v stanova- 
njih uporabljajo za obrtne ali poklicne namene 
(n. pr. delavnice, ateljeji, prodajalne, pisarne, po- 
svetovalnice, ordinacije, čakalnice itd.). 

Razsvetljava    poslovnih    prostorov  (R) 

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 5 din   25 din 
31.fKot tarifna enota  velja  vsakih  začetih: 

20 m* skupne talne površine prodajaln, pisarn, 
delavnic, čakalnic, učilnic, gostišč, bolniških sob, 
ordinacij, poslovnih in podobnih prostorov; 

60 m* skupne talne, površine dvoran, zboroval- 
nic, skladišč itd.; 

100 m* skupne talne površine hlevov, lop, kleti, 
stopnišč, hodnikov itd. 

32. Pri reklamni razsvetljavi (izložbah, napisih, vlu- 
minacijah itd.) in pri razsvetljavi na prostem 
velja vsakih začetih 150 W moči priključenih sve- 
til kot tarifna enota; pri tem se žarnice do 60 \V 
računajo kot 40 W, žarnice nad 60 W pa se raču- 
najo po nominalni moči. 

Razsvetljava društvenih prostorov (D) 

33. Tarifne postavke za razsvetljavo društvenih pro- 
storov znašajo: 
a) mesečni prispevek 100 din 
b) cena za 1 kWh 8 din 
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34. Ce se po postavkah te kategorije obračunava po- 
raba energije za razsvetljavo izložb in reklamno 
razsvetljavo, se ta poraba ugotavlja pavšalno v 
odvisnosti od lakosti pi uključenih svetil. Če se pa 
energija registrira po števcu, mora biti instalacija 
opremljena s primernimi napravami, ki zagotav- 
ljajo, da so svetila priključena najmanj do pol- 
noči. 

Motorji   in   aparati   (M) 

aparate znašajo: 
Mn Mv 

500 din 300 din 
250 din    10 din 

5 din    15 din 

36. 

37. 

38. 

Tarifne postavke za motorje m 
a) mesečni prispevek za stopnjo 

za prvo tarifno enoto 
za vsako nadaljnjo enoto 

b) cena za 1 kWh je 

Tarifna enota je polovica tarifnega kW. Tarifni 
kW se zaokrožijo na polovico k\V navzdol ali 
navzgor. 

Za preračunavanje velja razmerje: 
IKM= lkVA = 0,75kW. 

V tarifne kW se ne računajo motorčki in aparati 
do skupne moči 250 W, če se poraba teh naprav 

'meri skupno s porabo, obračunano po kaki drugi 
kategoriji. 
Ce ima odjemalec več naprav, ki lahiko istočasno 
uporabljajo električno energijo, se določijo ta- 
rifni kW takale: 
najmočnejša naprava se upošteva v celoti, 
naslednja po moči z Vs, 
vse druge pa z V3. 
Ce je s posebno tehnično ureditvijo onemogočeno 
uporabljati vse naprave istočasno, se za določitev 
tarifnih kW upoštevajo tiste močnejše skupine, 
ki lahko istočasno uporabljajo električno energijo. 
Ogrevalne naprave (n. pr. naprave za kuhanje, 
peko, praženje, razžarevanje, kaljenje, varjenje, 
likanje itd.) se vračunajo v tarifne k\V, če se upo- 
rabljajo v obrtne namene. 
Ce odjemalec uporabi 90 odstotkov prevzete elek- 
trične energije ponoči, kar se mora ugotavljati z 
dvotarifnim števcem, se mu zaračuna le Va pri- 
spevka, ki je obračunan v skladu s prejšnjimi 
določbami. 
V krojaških obratih, ki imajo samo en likalnik, 
se zaračuna samo polovica prispevka, ki je obra- 
čunan v skladu s prejšnjimi določbami. 
Ce pri javnih vodovodih, ki se obračunavajo po 
določbah nižje stopnje te kategorije, povprečna 
cena v kakem mesecu presega 10 din za 1 kWh, 
se zniža prispevek tako, da doseže povprečna cena 
10 din za 1 kWh. To znižanje se ne sme doseči v 
breme prispevka za prvo tarifno enoto; ta ostane 
v vsakem primeru nedotaknjen. 

Poraba javnega vodovoda se mora registrirati 
po števcu, ki je namenjen izključno za ta odjem. 

Na način, določen pod točko II/4-3, se zniža pri- 
spevek pri mlinih, če prekorači povprečna cena 
20 din za 1 kWh, in sicer ne glede na stopnjo, v 
katero je tisti odjemalec uvrščen. 

Poljedelski   motorji (P) 

45. Tarifne postavke za poljedelske motorje znašajo: 
a) mesečni  prispevek  za  stopnjo        Pn Pv 

za prvo tarifno enoto                  150 din 100 din 
za vsako nadaljnjo enoto             35 din     5 din 

b) cena za 1 kWh je 5 din   15 din 

39. 

40. 

41 

42. 

43, 

44. 

46. Tarifne enote se izračunajo po določbah tarifne 
kategorije za motorje in aparate (M). 

47. Odjemalec sme uporabljati poljedelski motor za 
predelavo tujih pridelkov le, če poprej pismeno 
priglasi to dobavitelju. Dobavitelj je upravičen 
zaračunati v takem primeru dodatni prispevek v 
znesku 100 din mesečno za predelavo pridelkov 
vsakega posameznega gospodarja. 

48. Ce odjemalec uporablja poljedelski motor za pre- 
delavo tujih pridelkov brez prijave, se mu zara- 
čuna 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 50 din 
za vsako nadaljnjo enoto 20 din 5 din 

b) cena za  1 kWh je 3 din 15 din 

50. Tarifne enote se za motorje in aparate ugotav- 
ljajo po določbah tarifne kategorije M. za pro- 
store  pa  po določbah  tarifne  kategorije  R. 

Javna   razsvetljava  (J) 

51. Tarifne  postavke za  javno razsvetljavo znaš'ijo: 
a) mesečni prispevek" tvori najemnina za dobavi- 

teljeve števce in stikalne ure v višini, ki je 
določena  pod  točko  •/54; 

b) cena za 1 kWh je 6 din 

Dodatne tarifne postav, k e 

52. Odjemalcem, ki odjemajo električno energijo po 
dvostopenjskih tarifnih kategorijah (G, R, M, P 
in Z) in imajo lastni dvotarifni števec, se ponoči 
porabljene kilovatne ure zaračunavajo pri nižji 
stopnji po 1 din, pri višji pa po 5 din, če nočna 
poraba presega 10 odstotkov dnevne porabe. 

53. Dobavitelj zaračunava odjemalcem prekomerno 
porabo jalovega toka po ceni 1 din za kVArh pri 
nižji stopnji in po ceni 3 din za kVArh pri višji 
stopnji. Za prekomerno porabo jalovega toka se 
Šteje poraba, ki presega 62 odstotkov od porab- 
ljene vatne energije (oos <p =0,85). 

54. 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 

55. K obračunu za neupravičen odjem po določbah 
11/22 te tarife in k obračunu nepriglašenih tarif- 
nih enot po določbah H/17 te tarife se priračunajo 
stroški kontrole v višini: 

300 din za neupravičeno porabo do 250 kWh ali do 
2 nepriglašenih tarifnih enot, 

500 din za neupravičeno porabo do 750 kWh ali d° 
3 nepriglašenih tarifih enot, 

1000 din 7,•  neupravičeno porabo nad 730 kWh aH 
nad 5 nepriglašenih tarifnih enot. 
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III. TARIFA ZA VELEODJEM 

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 dodat- 
no ali pa rezervno, če njihova lastna proizvodnja 
električne energije v preteklem letu znaša več knt 
25 odstotkov iz javnega omrežja odvzetih kWh. 
Letni prispevek znaša za vtsak kW računske letne 
konice: 
a) pri meritvah na visokonapetostni strani   11.250 

dinarjev, 
b) pri  meritvah  na  nizkonapetostni  strani   12.150 

dinarjev. 

3.' Pri drugih veleodjemalcih se prispevek obraču- 
nava mesečno. Mesečni prispevek za vsak kW 
mesečne konice znaša: 
a) pri meritvah na visokonapetostni strani: 

pozimi 1250 
poleti (>25 

b) pri meritvah na nizkonapetostni  strani: 
pozimi 1550 
poleti 675 

4- Visoka napetost je napetost razdelilnega visoko- 
napetostnega omrežja, na katero je odjemalec pri- 
ključen direktno ali po transformaciji, oziroma 
primarna napetost transformatorja, ki transfor- 
mira energijo na najvišjo odjemalcev© obratno 
napetost. 

5. Mesečna konica je najvišja povprečna moč v ko- 
ledarskem mesecu, ki je trajala 15 minut. V vsa- 
kem primeru se upošteva pri obračunu prispevka 
najmanj polovica pogodbene moči, če tudi bi re- 
gistrirana konica bila manjša. 

"• Računska letna konica je enaka povprečju 3 naj- 
vigjili mesečnih konic obračunskega leta oziroma 
pogodbene dobe. 

'• Ce merilne naprave posebej registrirajo dnevno 
>n nočno konico, se presežek nočne konice nad 
dnevno v obračunu prispevka upošteva samo z 
Va merjenega  presežka. 

Navedeni postopek za obračun nočne konice 
lahko dobavitelj uporabi za obračunavanje ko- 
nice, dosežene v nedeljskem času (od 14. ure v 
soboto do 6. ure v ponedeljek), če je dobaviteljev 
organ na odjemalčevo prijavo odčital števec ob 
začetku in koncu nedeljske porabe. To smiselno 
velja tudi  za državne praznike. 

Stroške dodatnega branja števcev je dobavitelj 
upravičen odjemalcu posebej  zaračunati. 

°' Pri odjemalcih, navedenih pod točko III/2, se me- 
sečne konice, dosežene v poletnem času, računajo 
z J/s vrednosti. 

• Za ugotavljanje letne računske konice se ne upo- 
števa mesečna konica, nastala v mesecu, v kate- 
rem odjemalec opravi revizijo svojih naprav za 
proizvodnjo električne energije, če je bili čas re- 
vizije določen sporazumno z dobaviteljevo bre- 
rnenilno službo. Prispevek za zadevni mesec se 
obračuna samostojno. 

• Ce ob defektu na odjemnlčevih napravah za pro- 
izvodnjo električne energije, ki traja manj kot 
WO ur, odjemalec sporazumno z bremenilcem do- 

seže večjo konico kakor pri normalnem obrato- 
vanju, se presežek upošteva pri obračunu mesečne 
konice po obrazcu: 

1%  presežka konice  X  ure trajanja defekta. 

Presežek mora praviloma ugotoviti dobavite- 
ljev organ. 

Če odjemalec priključi ob defektu svoje porab- 
nike na javno omrežje brez bremeniilčeve privo- 
litve, se dosežena konica zaračuna  v  celoti. 

11. Ce odjemalec pod točko •/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 pri- 
ključitve novih porabnikov prične nova obračun- 
ska doba. 

12. Letni prispevek se plačuje v mesečnih obrokih, 
ki zapadejo ob koncu vsakega meseca. 

Mesečni obrok letnega prispevka za 1 kW, ki 
je enak 1/12 letnega, se pomnoži s številom v 
tistem obručunskein letu preteklih mesecev in 
tako dobljeno število pomnoži s povprečno vred- 
nostjo 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. 

Od tega zmnožka se odšteje v preteklem me- 
secu na enak način izračunani znesek. Ostanek 
plača odjemalec na  račun letnega prispevka. 

13. Kilovati, konice, ki je odločilna za obračun, se za- 
okrožijo na celo število. 

14. Cena za porabljeno kWh znaša: 
pozimi 10 din 
poleti 5 din 

15. Ce odjemalec omogoči s primernimi merilnimi 
napravami ločeno ugotavljanje dnevne in nočne 
porabe električne energije, se mu ponoči prevzeta 
energija zaračuna po znižani nočni ceni, če nočni 
odjem presega  10 odstotkov dnevnega odjema. 

Znižana nočna cena za 1 kWh znaša: 
pozimi 7     din 

* poloti 2.50 din 

Pri veleodjemalcih, ki nimajo primernih na- 
prav za registracijo nočne in dnevne porabe, se 
vsa poraba obračunava po višji dnevni ceni. 

16. Dobavitelj zaračuna odjemalcu prekomerno po- 
rabo jalovega toka, t. j. če poraba le-tega presega 
62% porabljene vatne energije (cos (p = 0,85). 

17. Cena za 1 kVArh znaša: 
pozimi 2 din 
poleti 1 din 

18. Po pogojih določbo III/15 to tarife znaša znižana 
nočna cena za 1 kVArh: 

pozimi 1.40 din 
poleti 0.50 din 

19. Če se pofaha jalovega toka meri na nizkonape- 
tostni strani, se k ugotovljeni mesečni porabi 
kVArh doda poraba jalovega toka v transforma- 
torju 
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Pri odjemalcih, Ici imajo posebno transforma- 
torsko postajo, se ta poraba ugotavlja z množe- 
njem nominalne moči transformatorja s spodaj 
navedenimi mesečnimi urami: 

za transformator učinka: 50 kVA      67 h. 
75 kVA      63 h 

100 fcVA      60 h 
160 <kVA       56 h 
200 kVA      54 h 
250 kVA      53 h 
300 kVA      52 h 
400 kVA      50 h 
500 kVA      47 h 

Za  transformatorje   vmesnih   učinkov  se  me- 
sečne ure interpolirajo in se zaokrožijo na celo 
število.  Za  transformatorje   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, de- 
ljeni s faktorjem moči odjemalčeve porabe. 

20. Će ima odjemalec več priključkov, se na posa- 
meznih mestih merjene konice aritmetično se- 
štejejo. 

21. Za dodatne števce in stikalne ure se zaračunava 
najemnina po določbah 11/54 in se prišteva k pri- 
spevku. 

22. Za rudnike, vštevši podjetja, katerih delavnost je 
pretežno rudarska, veljajo tele tarifne postavke: 
letni prispevek iz toč. 2a tega poglavja       din 
v znesku 10.800 
letni prispevek iz loč. 2b tega poglavja 
v znesku 11.700 
mesečni prispevek iz toč. 3a tega poglav- 
ja v znesku 1.200 

•                                                              oziroma        600 
mesečni   prispevekiz   toč.   3b   tega   po- 
glavja v znesku 1.300 

oziroma        650 
cena za porabljeno lkWh iz toč. 14 tega 
poglavja v znesku 9 

oziroma 4 
znižaana nočna cena za lkWh iz toč. 15 
lega poglavja v znesku 6 

oziroma 1.50 
cena za porabljeno 1 kVArh iz toč.  17 
tega poglavja v znesku 1.80 

oziroma 0.80 
znižana nočna cena za 1 kVArh iz toč. 18 
tega poglavja v znesku 1.20 

oziroma 0.30 

IV. TARIFA ZA POSEBNE ODJEMALCE 

1. V tem poglavju navedene tarifne p.astavke ve- 
ljajo samo za odjemalce, ki so sklenili z doba- 
viteljem pogodbo ob prevzemu energije za na- 
mene,   določene   po  točki   1/3   te   tarife. 

2. Ce veleodjemalec (1/2), ki je hkrati posebni od- 
jemalec fI/3), tudi sam z lastnim generatorjem 
proizvaja električno energijo, se mu električna 
energija, ki je dobavljena iz dobaviteljevega 
omrežja, zaračunava po tarifnih postavkah za 
veleodjem (III) oziroma po tarifnih postavtkah za 
posebne odjemalce (IV) v razmerju, v kakršnem 
je skupna dobaviteljeva in lastna energija po- 
rabljena za en ali drug namen. 

3. Tarifne postavke za elektrokemijo znašajo: 
a) za delovno energijo: 

pozimi 2.50 din 
poleti 0.90 din 

b) za jalovi' tok za 1 kVArh: 
pozimi 0.50 din 
poileti 0.20 din 

c) mesečni prispevek za 1 kW: 
mesečne konice 320 din 
Odjemalcu, ki mu tehnološki proces omogoča 

zmanjšanje odjema za najmanj 50 % in v trajanju 
vsaj 8 ur najkasneje v 30 minutah po prejemu 
naloga bremenilca, se prispevek ne zaračuna. 

4. Količina porabljenega jalovega toka se določa po 
določbah točke III/16 te tarife, mesečna konica pa 
po točki  •/5  te  tarife. 

5. Električna energija, ki jo porabijo odjemalci za 
elektrometailurgijo, se ob upoštevanju določb III. 
poglavja te tarife zaračunava po tehle postavkah: 
a) letni  prispevek  pri   visokonapetostni      din 

meritvi 4.050 
letni   prispevek   pri   nizkonapetostni 
meritvi 4.500 

b) mesečni   prispevek   pri   visokonape- 
tostni meritvi pozimi 450 
mesečni   prispevek   pri   visokonape- 
tostni meritvi poleti 225 
mesečni    prispevek   pri    nizkonape- 
tostni meritvi pozimi 500 
mesečni     prispevek   pri    nizkonape- 
tostni meritvi poleti 230 

c) cena za 1 kWh pozimi podnevi 4.50 
pozimi  ponoči 2 
paleti podnevi 2 

poleti ponoči 1 
č) cena za  1  k'VArh pozimi podnevi 0.90 

pozimi ponoči 0,40 
paleti podnevi 0.40 
paleti  ponoči 0.20 

6. Tarifne postavke za odjemalce, ki prejemajo 
energijo  za   oloktrovleko,   z.našajo: 

za  medkrajevni  promet      za 1 kWh      6 din 
za  mostni promet za 1 kWh       7 din 

Prispevek se ne  zaračunava. 
7. Znanstveni inštituti, navedeni pod točko 1/3 č, 

plačujejo porabljeno električno energijo po ceni 
6 din 1 kWh. Prispevek se ne zaračunava. Naj- 
manjša količina električne energije, ki jo mo- 
rajo ti inštituti plačati, znaša letno 50:000 kWh, 

'četudi v koledarskem letu tolikšno količine niso 
porabili 

V.  POSEBNE DOLOČBE 

1. Ce se iz kakršnegakoli vzroka poraba električne 
energije ne more meriti z merilnimi napravami, 
odločilnimi za obračun, se poraba oceni ter ob- 
računa po določbah tega poglavja. 

Pavšalno ugotavljanje porabe pf 
m a lood jemalcih 

. Za priključke malih aparatov (zvočni transfor- 
matorji, sinhronske ure in podobno), katerih po- 
rabe merilne naprave ne zaznamujejo, se zara- 
čunava 10 din na mesec za vsako napravo kot pri- 
spevek. 
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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 
na  tretji po moči na 20 ur porabe 

za kmetijske motorje za 1 tarifni ha na 2 kWh. 
4- V tarifne hektare se vštejejo površine zemljišč, 

ki se dado kmetijsko izkoriščati, in sicer njive, 
travniki, vinogradi, sadovnjaki in vrtovi. Štejejo 
se tudi v najem vzeta zemljišča. 

••• Ce se poraba kmetijskega motorja ocenjuje pav- 
šalno, mora odjemalec pismeno priglasiti doba- ' 
viteilju vsako predelavo tujih pridelkov vnaprej. 
Dobavitelj oceni v takem primeru dodatne kWh, 
fc s» za to delo potrebne. 

Ce je uporabil odjemalec kmetijski motor za 
predelavo tujih pridelkov, ne da bi to pismeno 
priglasil dobavitelju, se mu za tako delo zara- 
čuna poraba električne energije po ocenitvi do- 
bavitelja, najmanj pa v višini dvonajstmesečnega 
pavšalnega zneska, ki mu je določen za kmetij- 
ski motor. 

6. Poraba kuhailnih plošč se ocenjuje z različnim 
številom ur porabe, če se le-te lahko ločeno upo- 
rabljajo. 

?• Pavšalno ugotovljena poraba po točki V/3 se 
obračunava po kategoriji tarife, ki ustreza vrsti 
odjema. Tako ugotovljena poraba električne ener- 
gije se obračuna hkrati s prispevkom, in sicer 
za isto razdobje. 

8- Uporaba električnih peči v pavšalu ni dovoljena. 
Kdor kljub temu na pavšalni priključek priklju- 
či oziroma priklopi električno peč ali uporablja 
kuhalnik za ogrevanje prostorov, se mu instala- 
cija odklopi, ugotovljena večja poraba se pose- 
bej zaračuna kakor na neupravičen način od- 
vzeta električna energija. V pavšalu se smejo 
Uporabljati kuhalniki do največ 1000 W moči za 
eno ploščo, skupna moč vseh kuhalnikov v pav- 
šalu pa ne sme presegati 1500 W. 

9- Uporaba nepriglašenih porabnikov ali porabnikov 
večje moči, kakor je bila priglašena za ugotovi- 
tev pavšalne porabe, se šteje za neupravičen 
odjem. 

"urjenje porabe električne ener- 
gije za različne kategorije malo- 
odjema   po   istem   števcu 

"• Ce se poraba električne energije za različne ka- 
tegorije maloodjcma meri po istem števcu in je 
cena izbranih stopenj  za kWh enaka, se porab- 

ljeno kWh obračunavajo skupno. Ce cena za kWh 
ni enaka, se poraba za kategorijo odjema z višjo 
ceno kWh pavšalno oceni ter se odšteje od po- 
rabe, izkazane na skupnem števcu. Tako dobljena 
razlika se obračuna po postavkah druge katego- 
rije. Smiselno se ravna, če se po istem števcu 
ugotavlja poraba večjega števila kategorij. Pri- 
spevek se vedno ugotavlja ločeno. 

11. Merjenje porabe za razsvetljavo društvenih pro- 
storov skupno s porabo za druge namene ni do- 
pustno. Prav tako ni dopustna uporaba različnih 
stopenj ;ste kategorije, če se poraba električne 
energije meri po istem števcu. 

Ugotavljanje  višine konice za  vele- 
odjemalce    in    posebne   odjemalce 

12. Dokler iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče pri- 
ključiti števca z napravo za merjenje konice, 
ugotovi dobavitelj 15 minut trajajočo konico ob- 
težbe, po kateri se izračunava prispevek, z obsto- 
ječimi merilnimi napravami in uro. Cas meritve 
konice lahko dobavitelj poljubno izbere, odjemalec 
pa ima pravico, se sam ali po pooblaščencu ude- 
ležiti te meritve. 

13. Ce 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 konica, ki jo je dosegla poraba po 
tarifi za veleodjem, kar se mora praviloma regi- 
strirati posebej. Po postavkah za posebne odje- 
malce se pa zaračunava razlika med skupno ko- 
nico in konico veleodjema. 

Ce se konica veleodjema iz tehničnih razlo- 
gov ne da posebej registrirati, se skupna konica 
deli na veleodjem in posebni odjem sorazmerno 
s porabo kWh. 

Ugotavljanje   porabe   jalovega   toka 

14. Ce se poraba jalovega toka ne registrira, se ta 
obračunava na podlagi meritev. Meritve izvede 
dobavitelj, bodisi na lastno pobudo ali pa na od- 
jemalčevo zahtevo; odjemalec ima v obeh prime- 
rih pravico, udeležiti se meritev sam, ali pa po 
zastopniku. Cas za meritev izbere dobavitelj. Na 
podlagi  meritve  se  zaračunava  poraba  jalovega 

#toka od prvega dne v mesecu, v katerem je bila 
meritev opravljena, do ponovne meritve. 

Dobavitelj mora najkasneje v 14 dneh po 
prejemu odjemalčevega naročila izvršiti ponovno 
meritev. Stroške za ponovno meritev mora odje- 
malec povrniti dobavitelju, če je od odjemalca 
naročena meritev pokazala, da se faktor moči v 
primerjavi s prejšnjo meritvijo ni izboljšal. 

15. Meritve se opravljajo z začasno vgrajenimi števci 
za jalovi tok ali pa i dvema enofaznima števcema 
vezanima v Ahronovem stiku. Meritev mora tra- 
jati najmanj 24 ur. 

16. 0 meritvah po 15. točki se mora sestaviti zapis- 
nik; podpišeta ga odjemalca in uslužbenec doba- 
vitelja, ki je meritve izvršil. 

Če meni odjemalec, da so meritve nepravilno 
izvršene, da v zapisnik svojo pripombo ali pa 
vloži ugovor v 8 dneh po prejemu fakture za po- 
rabo jalovega toka. 

Ugovor se vloži pri dobavitelju. Ce dobavi- 
telj   ugovoru ne ugodi, ga mora odstopiti Elektro- 
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energetski  inšpekciji   pri  Državnem   sekretariatu 
za gospodarstvo LRS v odločitev. 

17. Pri voleodjemalcu, ki je istočasno tudi posebni 
odjemalec, se poraba jalovega toka zaračunava 
po postavkah III. poglavja te tarife, če se ta regi- 
strira skupno. 

18. Ce za meritev  porabe  jalovega  toka mi  dvotarif-' 
nega števca, se nočna poraba jalovega toka oceni 
v  sorazmerju  s porabo vatne energije, če se  ta 
ločeno registrira podnevi in  ponoči. 

19. Ce ima odjemalec dvotari-fni števec za delovno 
energijo, se poraba jalovega toka v transforma- 
torju, določena v skladu s točko HI/19 te tarife, 
razdeli med dnevno in nočno porabo v razmerju 
2:1. 

Ocenitev indirektnega odjema 
20. Indirektni odjem je oddaja električne energije 

drugim dobaviteljevim odjemalcem, ki se napaja- 
jo preko merilnih naprav veleodjemalcev in niso 
v sklopu njihovih zgradb in naprav. 

21. Direktnemu odjemalcu se zaračuna: 
a) količina kilovatnih ur, ki jo iakazuje merilna 

naprava, zmanjšana za količino kilovatnih ur, 
zaračunanih indirektnemu odjemalcu. 

Zaradi izgub prenosa se poraba indirelktnega 
odjemalca poveča pri odštevanju za 15 °/o, če 
se obseg indirektnega odjema ugotavilja izven 
transformatorske postaje direktnega odjemalca; 

b) višina ik\V konice, ki jo izkazuje skupna meril- 
na naprava, zmanjšana za 2/• konice indirekt- 
nega odjemalca. Će prejema indirektni odje- 
malec električno energijo po tarifi za malo- 
odjem in se konica ne meri, se šteje, da ima 
indirektni odjemalec 300 obratnih ur na mesec, 
ter se njegova konica ugotavlja z ureditvijo 
mesečne porabe kWh s številom obratnih ur; 

c) količina jalovega toka, ki jo izkazuje skup- 
na merilna naprava, zmanjšana za količino 
kVArh, ki jo porabi indirektni odjemalec, če 
se njegova poraba obračunava po tarifi za 
veleodjem; 

č) če se direktnemu veloodjemailcu zaračunava 
ponoči prevzeta električna energija po znižani 
ceni, se pri tem upošteva nočna poraba in- 
direktnega odjemalca. Ce se ta ne meri, so 
šteje, da je indirektni odjemalec porabil 10% 
celotnega svojega odjema ponoči. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

1. Meritve jalovega toka, ki so bile prod uveljavit- 
vijo te tarife izvršene po dosedanjih predpisih po 
metodah, ki niso predvidene po tej tarifi, veljajo 
za obračun porabe jalovega toka do 30. VI. 1954. 

2. Ta odilok velja od 1. IV. 1954. S tem dnem pre- 
nehata veljati tarifa za prodajo električne ener- 
gije (Uradni list LRS, št. 1-5/53) in začasni pravil- 
nik Sveta za industrijo LRS z dne 6. III. 1952, 
št. 3060 o postopku za ugotavljanje porabe jalo- 
vega toka. 

St. U 16/54 
Ljubljana, dne 12. marca 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

31. 

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 skupščine LRS 

ODLOK 
o ustanovitvi Zavoda za živinorejo LRS 

1 

Ustanovi se Zavod za živinorejo LRS s.scdežem 
v Ljubljani. 

2 

Zavod za živinorejo LRS ima tele naloge: 
a) pročuje vprašanja, ki so v zvezi s povečanjem 

in zboljšanjem živinorejske proizvodnje v Ljudski 
republiki Sloveniji; 

b) pospešuje živinorejsko proizvodnjo z uvaja- 
njem   znanstvenih   pridobitev   in   izkušenj   v   prakso; 

c) spremlja razvoj živinorejske proizvodnje dru- 
god po svetu; 

č) sodeluje pri strokovnem izobraževanju in iz- 
popolnjevanju živinorejcev in živinorejskih strokov- 
n;aiko'v; 

d) daje strokovna in organizacijska mnenja, pri- 
poročila in predloge o vprašanjih, ki se tičejo pospe- 
ševanja živinorejske proizvodnje; 

e) sodeluje *. državnimi organi, zadružnimi in 
•L-ugimi gospodarskimi organizacijami in zavodi v 
vprašanjih s področja pospeševanja živinorejske pro- 
izvodnje. 

3 
Zavod  je   pod  nadzorstvom  Državnega   sekreta- 

riata za gospodarstvo LRS. 

Zavod za živinorejo LRS vodi direktor zavoda. 
Direktorja zavoda imenuje državni sekretar za go- 
spodarstvo LRS. 

5 
Zavod za živinorejo LRS ima svoj predračun 

dohodkov in izdatkov v okviru republiškega pro- 
računa LRS. 

6 
Zavod ima kot posvetovalni organ strokovni svat, 

ki ga sestavljajo po en zastopnik Državnega sekreta- 
riata za gospodarstvo LRS, Glavne zadružne zveze 
LRS, kmetijske, gozdarske in veterinarske fakultete 
in. Veterinarskega zavoda ter vodilni uslužbenci 
Zavoda za živinorejo LRS. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. U-17/54 
Ljubljana, dne 27. marca 1954. 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
186. 

Na podlagi drugoga odstavka 23. člena in 118. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 24. toč- 
ko odloka o finansiranju in poslovanju zdravstvenih 
zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) je mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na XXVII. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 22. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za 

zdravstvene storitve na območju mesta Ljubljane 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačiila nezmožni ne glede na bolezen, ako davčni 

predpis od premoženja ali dohodka bolnikove 
družinske skupnosti ne presega 120 din letno na 
enega družinskega člana, 

b) šolska mladina osnovnih šol za medicinsko indi- 
cirano preventivno zobno »dravlj«njo in vse ob- 
vezne ambulantne preglede, 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo v 
bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena s predpisi 
višjih organov, 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje v 
bolnišnici in ambulanti, čeprav ni zdravljenje v 
bolnišnici ali ambulanti predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici ali ambulanti, 
če se je šele naknadno ugotovilo, da ne gre za 
nalezljivo bolezen, zaradi katere so bili napoteni 
v bolnico ali ambulanto, 

e) vsi tisti otroci, ki so v zdravstvenih ali počitni- 
ških kolonijah, ne glede na to, koliko so stari, 

O vsi tisti, ki zdravijo prirojene, a popraviljive te- 
lesne napake. 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davek, se določi delna oprostitev od 
Plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

bolnik   plača   od   pred-     če  znaša  dačni  predpis 
pisane  zdravstvene od   premoženja   ali   do- 

storitve: hodka  družinskega  čla- 
na letno: 

25 % 121 do 300 din 
50 % 501 do 450 din 
75 % 451 do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka družinskega člana bolnika 601 din ali več. 
Plača bolnik polni znesek za zdravstveno storitev. 
Uavčni predpis se računa samo od članov, kii niso 
socialno ali kako drugače zavarovani. 

3. člen 

Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 
kil doloma oprostijo plačevanja zdravstvenih storitev 
lÜii'' k' ki bili zaradi trenutnih slabih socialnih, pri- 
dobitnih ali dr.ugih razmer gospodarsko ogroženi, če 

1 morali plačati stroške za zdravstveno storitev v 
delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 
I revoznih stroškov za provoze z reševalnimi 

vozili so oproščeni popolnoma: 

a) bolniki no glede na davčni predpis, če gre za na- 
lezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnici 
obvezno po zveznih ali republiških predpisih, 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č), d), e) in 
f) 1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je 
odredil prevoz pristojni zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč in oskrba v ambulanti in na 

bolnikovem domu, 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sana- 

tori jib in v vseh drugih zdravstvenih zavodih, 
c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala, 
č) izjemoma in po prosti presoji tajništva za ljud- 

sko zdravstvo in socialno politiko MLO Ljubljana 
v vsakem posameznem primeru: prejemanje orto: 
pedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov, 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje ter special- 
ni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po točki a) 1. člena in po 

2. členu tega odloka se priznavajo upravičencem le 
na podlagi potrdila o višini davčne osnove. To potr- 
dilo morajo upravičenci predložiti tajništvu za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko MLO Ljubljana 
pred pričetkom zdravljenja. Na podlagi tega potrdila 
dobijo upravičenci bolniške liste. Samo v nujnih pri- 
merih je dovoljeno predložiti to potrdilo v 8 dneh 
po prvem iskanju zdravniške pomoči. 

Osebam iz točk b). c), č), d), e) in f) 1. člena tega 
o'dloka izda bolniški list tajništvo za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko MLO Ljubljana na podlagi 
mnenja pristojnega zdravnika. 

7. člen 
Stalini oskrbovanci MLO Ljubljana morajo za 

vsako zdravstveno storitev v kakršnemkoli zavodu 
predložiti bolniški listek, ki ga izda tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko ^LÓ Ljublja- 
na ,in bančni odrezak o prejemanju mesečne podpore. 

8. člen 
Odločbo o odklonitvi popolne ali delne opro- 

; uilve plačevanja za opravljeno zdravstveno stori- 
tev po 5. členu tega odloka izda na predlog terenske- 
ga socialnozdravistvenoga svota tajništvo za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLÓ Ljubljana. 

9. člen 
Proti vsem ukrepom tajništva za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko MLO Ljubljana po tem od- 
loku je mogoča pritožba v 15 dneh na komisijo za 
socialno pomoč MLO Ljubljana. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
Tajn št. 345/1-54 
Ljubljana, dne 22. marca 1934. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic L r. 
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187. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskili Iborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in v zvezi • i. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stro- 
ških (Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljud- 
ski odbor Črnomelj na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 19. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Črnomelj 

1. člen 
'Višina dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Črnomelj se določa: 
1. za uslužbence od V. plačilnega razreda        din 

navzgor 700 
2. za uslužbence- od IX. do VI. plačilnega 

razreda in za visoko kvalificirane 
delavce 650 

3. za druge uslužbence in  delavce 600 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja uslužbencev 

tistih uradov in ustanov, katerih delavnost je ome- 
jena na območje okraja Črnomelj. 

3. člen 
Ta odlok volja takoj. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati od- 

lok o višini dnevnic za službena potovanja v mejah 
okraja Črnomelj z dne 31. julija 1953, št. 1-2433/23-55 
(Uradni list LRS, št. 56-438/53). 

St. 1-781/10-54 
Črnomelj, dne 19. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

188. 

Okrajni ljudski odbor Kočevje je na soji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. marca 1954 
na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 24. točko odloka 
o finansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-85/33) sprejeli 

ODLOK 

o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za 
zdravstvene storitve na območju okraja Kočevje 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako davčni 

predpis od bolnikovega premoženja ali dohodka 
družinske skupnosti ne presega 120 din letno na 
enega družinskega člana, 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za medi- 
cinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje, 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo v 
bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v pred- 
pisih višjih organov, 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdiavljenje v 
bolnišnici, čeprav ni zdravljenje v bolnišnici 
predpisano, 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je šele 
naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni v bolnišnico, 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi od- 
loka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Urad- 
ni list LRS, št. 23-79/53). 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega so plača daiveik, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

če znaša davčni predpis 
bolnik  plača   od   pred- od  premoženja  ali   do- 

pisane  zdravstvene hodka   na   družinskega 
storitve: člana letno: 

25 %                                121 do 250 din 
50 %                               251 do 350 din 
75 %                               351 od 450 dim 

Ce znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na družinskega člana bolnika 451 din ali več, 
plača bolnik polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo plačevanja zdravstvenih storitev 
tisti, ki bi bili zairadi trenutnih slabih socialnih, pri- 
dobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, če 
bi morali plačati stroške za zdravstveno storitev v 
delnem ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevozo z reševalnimi 

vozili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za na- 

lezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obvezno po zveznih, ali republiških predpisih, 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č), d) in 
e) 1. člena tega odloka, toda le e pogojem, da je 
odredil prevoz pristojni zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sana- 

torijih in v vseh drugih zdravstvenih zavodih, 
b) zdravniäka pomoč v ambulanti dn na bolnikovem 

domu, 
c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala, 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO v vsaikem po- 
sameznem primeru: prejemanje ortopedskih in 
drugih zdravstvenih pripomočkov, zdravniško in 
iblimatsiko zdravljenje ter specialni zdravniški 
pregledi. 

6. člen 
Olajšavo in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi potr- 
dila o upravičenosti. To potrdilo morajo predložiti 
upravičenci zdravstvenemu zavodu ob prvem iskanju 
zdravniške pomoči, razen v nujnih primerih, ko se 
lahiko potrdilo predloži najkasneje 8 dni po prejemu 
obračuna za opravljeno zdravstveno storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve plačevanja za opravljeno zdravstveno 
storitev, ki mora obsegati konlkretno navedene okol- 
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nosti ia razloge ea oprostitev ikaikor ludi obseg opro- 
stitve (t. j. ali gre za popolno ali delno oprostitev), 
izda: 
a) za osebe iz točke a) in e) 1. člena in za osebe iz 

2. člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega odbora; 

b) za vse druge pristojni zdravnik. 
Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko OLO. 

8. član 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plače- 

vanja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega 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 potrdila po 7. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po sploš- 
nih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po pre- 
jemu pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja 
odklonjena. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave « >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1986/1-54 
Kočevje, dne 19. marca 1954.. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnnt 1. r. 

Osnova •/. Davek Osnova •/. Davek 

189. 
Mestni ljudski odbor v Mariboru izdaja na pod- 

lagi 28. člena zakona o ljudskih odborih rriest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), v zvezi s 
«• členom uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56-482/53) ter točke VI. odloka Izvršnega sveta LRS 
° porabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni 
list LRS, št. 3-8/54) na predlog sveta za gospodarstvo 
MLO Maribor na sejah mestnega zbora in zbora pro- 
uva jalcev dne 1. marca 1954 

ODLOK 
o davčnili stopnjah dopolnilne dohodnine 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom se predpisuje tale davčna lest- 
vica (Davek = dopolnilni davek) : 

Osnova Da/ek Osnova •/• Davek 

1.000 4 
2.000 4 
3.000 4 
4.000 4 
5.000 4 
6.000 4 
7.000 4 
8.000 4 
9.000 4 
10.000 4 
11.000 4 
12.000 4 
13.000 4 
14.000 4 
15.000 4 

40 16.000 4 
80 17.000 4 
120 18.000 4 
160 19.000 4 
200 20.000 4 
240 21.000 4 
2S0 22.000 4 
320 23.000 4 
360 24.000 4 
400 25.000 4 
440 26.O0O 4 
480 27.000 4 
520 28.000 4 
560 29.000 4 
600 30.000 4 

640 
680 
720 
760 
800 
840 
880 
920 
960 

1.000 
1.040 
1.080 
1.120 
1.160 
1.200 

31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
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 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76•00 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 

4,12 
4,24 
4,36 
4,48 
4,60 
4,72 
4,84 
4,96 
5,08 
5,20 
5,32 
5,44 
5,56 
5,68 
5,80 
5,92 
6,04 
6,16 
6,28 
6,40 
6,52 
6,64 
6,76 
6,88 
7 
7,12 
7,24 
7,36 
7,48 
7,60 
7,72 
7,84 
7,96 
8,08 
8,20 
8,32 
8,44 
8,56 
8,6S 
8,80 
8,92 
9,04 
9,16 
9,28 
9,40 
9,52 
9,64 
9,76 
9,88 

10 
10,10 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11 
11,1 
11,2 
11.3 
11,4 
11,5 
11,6 

1.277 
1.357 
1.439 
1.523 
1.610 
1,699 
1.791 
1.885 
1.981 
2.0S0 
2.181 
2.283 
2.391 
2.499 
2.610 
2.723 
2.839 
2.957 
3.077 
3,200 
3.323 
3.453 
3.583 
3.715 
3.850 
3,987 
4.127 
4.269 
4.413 
4.560 
4.709 
4.861 
5.015 
5.171 
5.330 
5.491 
5.655 
5.821 
5.989 
6.160 
6.333 
6.509 
6.687 
6.867 
7.030 
7.235 
7.423 
7.613 
7.803 
8.000 
8.181 
8.364 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.504 
9.701 
9.900 

10.101 
10.304 
10.509 
10.716 
10.925 
11.136 

97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
•175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
2S0.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
520.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 

11.7 
11,8 
11.9 
12   • 
12,5 
13 
13.5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18.5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,45 
22.90 
23,35 
23,8 
24,25 
24,70 
25.15 
25,6 
26,05 
26,5 
26,9 
27,5 
27.7 
28,1 
28,5 
28,9 
29,3 
29,7 
30,1 
30,5 
30,83 
31,2 
31,55 
31,9 
32,25 
32,6 
32,95 
33,30 
33,65 
34 
34,3 
54,6 
34,9 

•35,2 
35,5 
35,8 
36,1 
36,4 
36,7 
37 
37,25 
37,50 

11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.923 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
32.300 
34.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.023 
48.090 
50.203 
52.360 
54.563 
56.810 
59.105 
61.440 
63.823 
66.250 
68.595 
70.980 
73.403 
75.870 
78.375 
80.920 
83.505 
86,130 
88.795 
91.500 
94.093 
96.720 
99.383 
102.080 
104.813 
107.580 
110.383 
113.220 
116.093 
119.000 
121.765 
124.560 
127.385 
130.240 
133.125 
136.040 
138.983 
141.960 
144.965 
148.000 
150.863 
153.750 
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Osnova •/. Davek Osnova •/. Davek Osnova •/. Davek Osnova Ve Davek 

415.000 57,75 156.662 565.000 44,6 251.990 57.000 1,7 969 215.000 24 51.600 
420.000 38 159.600 570.000 44,8 255.360 58.000 1,8 1.044 220.000 25 55.000 
425.000 38^5 162.563 575.000 45 258.750 59.000 1,9 1.121 225.000 26 58.500 
430.000 38,5 165.550 580.000 45,2 262.160 60.000 2 1.200 230.000 27 62.100 
435.000 38,75 168.563 585.000 45,4 263.590 61.000 2,1 1.281 235.000 27,8 65.350 
440.000 39 171.600 590.000 45,6 269.040 62.000 2,2 1.364 2*0.000 28,6 68.640 
445.000 39,25 174.663 593.000 45,8 272.510 63.000 2,3 1.449 245.000 29,4 72.030 
450.000 39,5 177.750 600.000 46 276.000 64.000 2,4 1.536 250.000 30,2 75.500 
455.000 39,75 180.865 605.000 46,15 279.208 65.000 2,5 1.625 235.000 31 79.050 
460.000 40 184.000 610.000 46,3 282.430 66.000 2,6 1.716 260.000 31,8 82.680 
465.000 40,25 187.163 615.000 46,45 283.668 67.000 2,7 1.809 265.000 32,6 86.390 
470.000 40,5 190.330 620.000 46,6 288.920 68.000 2,8 1.904 270.000 35,4 90.180 
475.000 40,75 193.563 623.000 46,75 292.188 69.000 2,9 2.001 273.000 54,1 93.775 
480.000 41 196.800 630.000 46,9 295.470 70.000 3 2.100 280.000 54,8 97.440 
485.000 41.25 200.063 635.000 47,05 298.768 71.000 3,1 2.201 285.000 35,5 101.175 
490.000 41,5 203.350 640.000 47,20 302.080 72.000 3,2 2.304 290.000 36,2 104.980 
495.000 41,75 206.663 643.000 47,35 305.408 73.000 3,3 2.409 293.000 36,8 108.560 
500.000 42 210.000 650.000 47,5 308.750 74.000 3,4 2.316 300.000 37,4 112.200 
505.000 42.2 213.110 655.000 47,65 312.108 75.000 - 3,5 2.625 303.000 37,95 115.748 
510.000 42,4 216.240 660.000 47,80 315.480 76.000 3,6 2.736 310.000 38,5 119.350 
515.000 42,6 219.390 665.000 47,95 318.868 77.000 3,7 2.849 315.000 39 122.850 
520.000 42,8 222.560 67 0.000 48,10 322.270 78.000 5,8 2.964 320.000 39,5 126.400 
525.000 43 225.750 673.000 48,25 325.688 79.000 5,9 3.081 325.000 39,9 129.675 
530.000 43,2 228.960 680,000 48,4 329.120 80.000 4 3.200 330.000 40,3 132.990 
555.000 45,4 232.190 685.000 48.55 332.568 81.000 1,1 3.321 355.000 40,7 136.345 
540.000 45,6 255.440 690.000 48,7 336.030 82.000 4,2 3.440 540.000 41,1 139.740 
545.000 45,8 258.710 693.000 48,85 359.508 83.000 4,5 3.569 545.000 41,45 143.003 
550.000 44 242.000 700.000 49 343.000 84.000 4,4 3.696 350.000 41,8 146.300 
555.000 '4,2 245.510 nad 85.000 4,5 3.825 555.000 42,15 149.635 
560.000 44,4 248.640 700.000 = = 49 86.000 4,6 3.956 560.000 42,5 155.000 

87.000 4,7 4.089 365.000 42,85 156.405 
II 88.000 4,8 4.224 320.000 43,2 159.840 

Za obračun dopolnil ne dohodnine od dohodkov 89.000 4,9 4.361 575.000 43,55 165.313 

samostojnih poklicev se predpisuje tale dai /čna lest- 90.000 5 4.500 580.000 43,9 166.820 

vica. (D avek = dopoiniln davek): 91 000 5,1 4.641 385.000 44,25 170.365 
92.000 5,2 4.784 390 000 44,6 

44,95 
45,3 

173.940 
177.553 Osnova •/. Davek Osnova •/. Davek 93.000 

94.000 
3,3 
3,4 

4.929 
5.076 

-* • V/»\J\J\J 

395.000 
400.000 181.200 

1.000 10 29.000 1 290 95.000 5,5 5.225 405.000 45,55 184.478 
2.000 20 30.000 1 300 96.000 5,6 5.376 410.000 45,8 187.780 
3.000 30 31.000 1 310 97.000 5,7 5.529 415.000 46 190.900 
4.000 40 32.000 1 320 98.000 5,8 5.684 420.000 46,2 194,040 
5.000 50 35.000 1 530 99.000 5,9 5.841 '425.000 46,4 197,200 
6.000 60 54.000 1 340 100.000 6 6.000 450.000 46,6 200.380 
7.000 70 35.000 1 350 103.000 6,5 6.825 435.000 46,8 203.580 
8.000 80 36.000 1 360 110.000 7- 7.700 410.000 47 206.800 
9.000 90 37.000 1 370 115.000 7,5 8.625 443.000 47,2 210.040 
10.000 100 58.000 1 380 120.000 8 9.600 450.000 47,4 213.300 
11.000 110 59.000 1 390 125.000 8,5 10.625 455.000 47,6 216.580 
12.000 120 40.000 1 400 130.000 9 11.700 460.000 47,8 219.880 
15.000 130 41.000 1 410 !•;:••• 9,5 12.825 465.000 47,9 222.735 
14.000 140 42.000 1 420 140.000 10 14.000 470.000 48 225.600 
15.000 150 43.000 1 430 145.000 10,5 15.225 475.000 48,1 228.475 
16.000 160 44.000 1 440 150.000 11 16.500 480.000 48,20 231.360 
17.000 170 45.000 1 450 155.000 12 18.600 485.000 48,3 234,255 
18.000 180 46.000 1 460 160.000 13 20.8C0 490.000 48,4 237.160 
19.000 190 47.000 1 470 165.000 14 23.100 495.000 48,5 240.075 
20.000 200 48.000 1 480 170.000 15 23.500 500.000 48,6 243.000 
21.000 210 49.000 1 490 1T5.000 16 28.000 505.000 48,7 245.935 
22.000 220 50.000 1 500 180.000 17 30.600 510.000 48,8 248.880 
23.000 230 51.000 1,1 561 185.000 18 53.300 515.000 48,9 251.835 
24.000 240 52.000 1,2 624 190.000 19 36.100 520.000 49 254.800 
25.000 250 53.000 1,3 689 195.000 20 39.000 525.000 49,1 257.775 
26.000 260 54.000 1,4 756 200.000 21 42.000 530.000 49,2 260.760 
27.000 270 55.000 1,5 825 205.000 ' 22 45.100 555.000 49,3 263.755 
28.000 280 56.000 1,6 896 210.000 23 48.300 540.000 49,4 266.760 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okrajnih   oziroma   mestoli) 

ljudskih   odborov   razglašajo: 
568. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Celje. 

Poslovni predmet: Vzgoja, varstvo 
gozdov in izkoriščanje gozdov, gozd- 
no gradbena dela, prevoz gozdnih 
sorti.mentov, samostojni biro za iz- 
delavo kratkoročnih in dolgoročnih 
gozdno ureditvenih načrtov za dr- 
žavni in nedržavni sektor. Vsa ta 
dela izvršuje podjetje na gozdno 
gospodarskem     področju     gozdnih 
Erav Ceilje,  Jurklošter,  Slovenske 

mjice in Rogaška Slatina. 
Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 

odločba  št.  II-653/1-52 z  dne  1. av- 
gusta 1932. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopata: 
.  ing.   Presečnik   Marjan,   direktor 
]n    Pečolar    Marija,    računovodja, 
Podpisujeta  po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih. 

Št. II/10/97-B/9 772 
Besedilo: Keramična industrija 

Libojc, Celje. 
Posilovni predmet: Izdelovanje ke- 

ramičnih izdelkov za gospodinjstvo 
'n sanitarnih keramičnih izdelkov 
na industrijski način. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 
odločba št. S-zak 49 z dne 1. novem- 
bra  1946. 

Podjetje zastopajo: 
Stegu Rado, direktor, Lukman 

Božo, sekretar in namestnik direk- 
torja, Dvojmoč Ivanka, šef knjigo- 
vodstva, Mahnič Fanika, namestnik 
šefa knjigovodstva, ki podpisujejo 
Po zakonitih pooblastilih in pra- 
vilih. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

St. II/lO'lO-lO-B/9 760 
OLO Celje ok., 17. februarja 1954. 
569. 

Besedilo: Rudnik rjavega premo- 
ga, Zabukovca. 
, Poslovni predmet: Pridobivanje 
•n prodaja premoga za splošno po- 
rabo, raziskovanje metalnih in ne- 
metalnih rudnin <n njih izkorišča- 
nje. 

Podjetje zastopajo: 
Pevec Konrad, direktor, ing. Go- 

stiša Valentin, namestnik, Senčič 
Hudolf,   šef   računovodstva,   Maroh 

Franc, namestnik računovodje, ki 
podpisujejo po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih. 
OLO Celje ok.,  18. februarja  1954. 

II/10'99-B/9 7f>t 
570. 

Besedilo: Rudnik rjavega premo- 
ga, Laško. 

Poslovni predmet: Pridobivanje 
in prodaja  rjavega premoga. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 
odločba št. S-zak 301 z dne 2. mar- 
ca   1950. 

Gospodarski up.avni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopajo: 
i.ng. Pel.ko Matija, direktor, ing. 

Mail i Ludvik, jamski obratovodja in 
namestnik direktorja, Ulaga Ivan, 
glavni Tačunovodja, Drolc Eia. knji- 
govodja, ki podpisujejo po zakoni- 
tih pooblastilih  in  pravilih. 

Št. II/lO/lOO-B'9 765 

Besedilo: »Steklarna Boris Kidrič«, 
Rogaška Slatina. 

Posilovni predmet: Proizvodnja in 
prodaja votlega, brušenega in glad- 
kega stekla, prodaja izvoznega asor- 
timana izdelkov Steklarne Hrast- 
nik. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 
odločba Št. 11-270/1-52 z dne 11. mar- 
ca  1952. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopajo: 
Kostanjevec Alojz, direktor, ing. 

Djinovsiki Vojeslav. tehnični vodja 
in namestnik direktorja, Kacin Jože, 
sekretar. Rojnik Aleksander, glavni 
računovodja, ki podpisujejo po za- 
konitih  pooblastilih   in  pravilih. 

St. 11-10/98 769 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Pre- 

bold. 
Poslovni predmet: Tkanje in ti- 

skanje  bombažnih   tkanin. 
Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 

odločba št. 2065/2 z dne 31. XII. 1946. 
Gospodarski upravni organ: OLO 

Colje okolic. 
Podjetje zastopajo: 
Krmelj Anton, direktor. Bukove 

Franc, glavni računovodja. Zabkar 
Ivan, sekretar in namestnik direk- 
torja, Pečovnuk Ivan, računovodja 
in namestnik glavnega računovodje, 
ki podpisujejo po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih. 

St. II/10/78-B/9 765 
Besedilo: »Usnjarski remont«, Slo- 

venske Konjice. 
Poslovni predmet: Popravilo in 

izdelovanje strojev in njih nado- 
mestnih delov za usnjarsko indu- 
strijo. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS. 
odločba št. 11-156/1 z dne 3. III. 1952. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopata: 
Maculi Jože, direktor, Rudolf 

Franc, glavni računovodja, ki pod- 
pisujeta po zakonitih pooblastilih 
ra pravilih. 

St. II/10/17-B/9 770 
OLO Celje ok., 22. februarja  1954. 
571. 

Bese 'ilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Šentjurij pri Celju. 

Poslovni predmet: Kmetijski pro- 
izvodi, vnovčevanje teh v neprede- 
lanem ali predelanem stanju ter 
sklepanje in opravljanje vseh za- 
dev, ki so v zvezi s poslovanjem 
podjetja. Podjetje bo služilo tudi 
kot šolski objekt živinorejsike šole 
Šentjurij pri Celju. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 
odločba št. 1199/3 z dne 25. avgu- 
sta 1949. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopata: 
Ing. Cizcj Dolfe, direktor in Kli- 

ma Karel, glavni računovodja, ki 
podpisujeta po zakonitih pooblasti- 
lih in pravilih. 
OLO Celje ok., 23. februarja 1954. 

St. II/10/96-B/9 768 
572. 

Besedilo: Pekarna, Apače. 
Poslovni predmet: Poka in pro- 

daja kruha in peciva na drobno. 
Podjetje je ustanova): Obč. LO 

Apače, odločba št. 544/1-53 z dne 
1. XII.  1955. 

Polletje zastopata: 
Cic Karel, upravnik, samostojno, 

v obsegu zakonitih pooblastil in pra- 
vil podjetja: Gaber Matija, knjigo- 
vodja, sopodpisuje listine finančne- 
ga pomena po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer. 26. februarja 1954. 

Št. II-23/2-54 719 
573. 

Besedilo: Industrija metalnih pol- 
izdelkov, Slov. Bistrica. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
vseh metalnih polizdelkov kakor 
tudi dölna proizvodnja končnih me- 
talnih izdelkov. 

Podjetje je ustanovljeno z odloč- 
ba vlade LRS, št. Po 2065/46 dne 31. 
XII. 1946. ter so prenesene pravice 
in dolžnosti ustanovitelja z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LR Slovenije št. U-49/53 z dne 7. 
VIII. 1953 na OLO Maribor okolica. 

Gospodarski upravni organ pod- 
jetja je: OLO Maribor okolica. 

Podjetje zastopajo: Podričnik 
Stefan, v. d. direktorja, samostojno, 
v obsegu zak. pooblastil in pravil 
podjetja; Rehbah Artur, vodja go- 
spodarsko računskega sektorja, so- 
podpisuje listine po 47. členu szdgp; 
Osredkar Jože, pomočnik direktor- 
ja, Dirnberger Srečko, komercialni 
direktor in ing. Popovič Milan, glav- 
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ni inženir, ki podpisujejo v odsot- 
nosti direttoria v obsegu danih po- 
oblastil. 
OLO Maribor ok.,  14. jan.   1934. 

St. •-355/1-54 254 
574. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo 
Maribor v Mariboru. 

Gospodarska delavnost: Gozdno 
kulturna dela, varstvo, urejanje in 
izkoriščanje gozdov, nakup in pro- 
daja iesa, postranskih gozdnih pro- 
izvodov, prevoz gozdnih sorti- 
mentov in izvrševanje del gozdnega 
gradbeništva. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Mari- 
bor, svet za gospodarstvo. Podjetje 
je prešlo na poslovanje kot gospo- 
darsko podjetje na podlagi 1. in 2. 
odstavka 54. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni'list FLRJ, št. 51-426/53). 

Pooblaščeni za podpisovanje: 
Šumrada Anton, direiktor, Mari- 

bor, Prešernova 2; dr. Cigan Jože, 
šef splošnega odseka, Maribor, Dvor- 
šakova 1; Bra tuš Anton, računovod- 
ja, Maribor, Bolfenška 4, in Pučko 
Marica, knjigovodja, Maribor, Can- 
karjeva 6. 

St. 108/11 780 
Besedilo: »Slikoplesk«, Maribor, 

Taborska ulica 6. 
Gospodarska delavnost: Opravlja- 

nje obrti soboslikarstva in napisne- 
ga slikarstva. 

Ustanovitelj podjetja: MLO Mari- 
bor, odločba št. 15.308/3-3 z dne 
17. II. 1954. 

Direktor: Kosi Rudi, Maribor, 
Taborska 6. 

Št 109/11. 779 
Maribor, 8. marca 1954. 

575. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Limbui. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kmetijskih pridelkov, zlasti pa vino- 
gradništvo, sadjarstvo in živinoreja. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Mari- 
bor okolica, sklep št. II-8423/1-53 
z dne 30. XII. 1953. 

Podjstje zastopata: 
Povšič Milan, direktor, in Bošt- 

jančič Leopold, predsednik uprav- 
nega odbora. 

OLO Maribor oL, 20. februarja 1954. 
St. •-993/1-54 817 

576. 
Besedilo: Gostilna pri »Grozdu«, 

Šmartno ob Paki 26. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 
mrzlih in toplih jedil na drobno. 

Ustanovitelj in gospodarski vodja: 
Trgovina z vmom Šmartno ob Paki, 
odločba št. 548/53 z dne 29. ••. 1953. 

Za gostilno podpisujejo: 
Darovec Mirko, poslovodja, Ko- 

želj Marija, računovodja. 

OLO Šoštanj, 5. februarja 1954. 
St. 1252/1-54 749 

Okrožna sodišča razglašajo: 
577. 

Besedilo: Splošno mizarstvo, Vrh- 
nika. 

Obrat je ustanovu Državni sekre- 
tariat za gospodarstvo LRS, odločba 
št. Raz 33/54 JB z dne 12. II. 1954. 

Gospodarska delavnost: Predelava 
lesa in izdelovanje lesnih izdelkov, 
panjev in drugih čebelarskih po- 
trebščin ter raznega pohištva, pro- 
daja teh izdelkov in nakup lesa za 
lastno predelavo. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Grom Ignacij, obratovodja, Vrhnika, 
Idrijska cesta 32. 

Ljubljana, 12. marca 1954. 
Zt 29/54 — Rg III 758/1     834 

578. 
Besedilo: »Konim«, Ljubljana, 

Tomšičeva 7. 
Podjetje je bilo ustanovljeno s 

sklepom gospodarske organizacije 
>Continental Exjport-Importc, Ljub- 
ljana z dne 12. III. 1954. 

Gospodarska delavnost: Opravlja- 
nje posredniških poslov s pravico 
sklenitve pogodbe o nakupu in pro- 
daji blaga, ali pogodb o storitvah 
v imenu in na račun tuje firme 
(trgovsko zastopstvo). 

Direktor do konstituiranja: Cun- 
der Stane, Ljubljana, Mala vas 16. 

Zt 31/54 _ Rg III 670/1      887 

Besedilo: »Tekstil promet«, Ljub- 
ljana, Stritarjeva 5. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo trgovskega podjetja »Želez- 
ničar« v Ljubljani dne 8. III. 1954. 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
s tekstilnim blagom, s tekstilno ga- 
lanterijo in modnim blagom. 

Direiktor do'konstituiranja: štavar 
Anton, Ljubljana, Glinška 12. 

Zt 30/54 — Rg III 659/1      869 
Ljubljana, 17. marca 1954. 

579. 
Besedilo: »Mesarija pri Popiču«, 

Slovenj Gradec, Glavni trg 40. 
Gospodarska delavnost: Nabava in 

zakol živine, drobnice in svinj, pre- 
delava in prodaja mesa ter mesnih 
izdelkov. 

Podjetje zastopata: 
Popič Pavel, poslovodja, iki pod- 

pisuje samostojno v okviru zako- 
nitih pooblastil; Kuhar Marta, knji- 
govodja, ki sopodpisuje v okviru 
zakonitih pooblastil. 

Maribor, 15. marca 1954. 
7/VI 855 

Spremembe 
580. 

Bendilo:  »Gostilna«, Šmarje pri 
Jelšah. 

Izbriše se Hab jan Vinko in vpiše: 
Plevnik Anica, upravnik, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastilih in 
pravilih. 
OLO Celje ok., 23. februarja 1954. 

St. 11-10/39-1954 732 

581. 
Besedilo: Mizarska delavnica II, 

Laško. 
Izbriše se Kolarič Martin in vpi- 

šeta: 
Plavčak Avgust in Aleš  Jože, ki 

fodpisujeta po zakonitih pooblasti- 
ih in pravilih. 

OLO Celje, 2. marca 1954. 
St. 11-10/34-1954 735 

582. 
Besedilo: Mesnica in klavnica, 

Gližc. 
Izbrišeta se Kos Anton in Levstik 

Ernest ter vpišeta: 
Ježovnik Franc, poslovodja, Ma- 

roh Franc, računovodja, ki podpisu- 
jeta po zakonitih pooblastilih in 
pravilih. 

OLO Celje ok., 3. marca 1954. 
St. 11-10/57-1954 731 

583. 
Besedilo: »Kovinsko podjetje Ža- 

lec«, Žalec. 
Besedilo odslej: Kovinsko pod- 

jetje, Žalec. 
Poslovni predmet odslej: Proiz- 

vodnja poljedelskih strojev, vodnih 
armatur, livarna sive litine in bar- 
vastih kovin, industrijski remonti 
in storitve te stroke. 

Izbriše se Kočevar Franc in vpi- 
šeta: 

Rehax Albin, direktor in Mak 
Jernej, računovodja. V odsotnosti 
direktorja podpisuje zanj Oglajner 
Franc, v odsotnosti računovodje pa 
Žuraj Milena. 

OLO Celje <yk., 9. marca 1954. 
St. 11/10/32-1954 840 

584. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Je- 

zersko. 
Izbriše   so   Mlinar   Zvonimir   in 

vpiše Pravst Ivan, v. d. direktorja. 
OLO Kranj, 12. marca 1954. 

St. 1552/2-54 842 
585. 

Besedilo:    Tovarna    klobukov, 
Skolja Loka. 

Besedilo odslej: 
slovensko: Tovarna klobukov »Še- 

šir«, Škof ja Loka; 
francosko: Fabrique de chapeaux 

»Sešir«, Škof ja Loka; 
angleško: Hat manufactory »Se- 

šir«, škofja Loka; 
nemško: Hutfabrik »šešir«, Škofja 

Loka. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

damskih in moških tulcev iz zajčje 
in kunčje dlake, izdelovanje mo- 
ških klobukov, neopremljenih mo- 
ških klobukov, beret in caplinov, 
popravila klobukov ter oprema. 

OLO Kranj, 13. marca 1934. 
St. 1692/2-54 841 

586. 
Besedilo: Mesarija KLO Brezo- 

vica. 
Besedilo odslej: Mesarija Brezo- 

vica pri Ljubljani. 
Izbriše se Stanič Ognjeslav in 

vpiše: 
Jarc Francka, knjigovodja. 

II-2-št. 27/81-1954 848 
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587. 
Besedilo: »Donit«, lovarna tesnil, 

Medvode. 
Izbriše se Bregar Edo in vpišeta: 
Dobrovolic Lojze, direktor, in 

Ločnikar Judita, sekretar, ki pod- 
pisuje za podjetje v odsotnosti di- 
rektorja ali računovodje, z istimi 
Pooblastili. 

II-2 št. 27/82-1954 846 
OLO Ljubljana, 20. februarja 1954. 

Besedilo: »Jub«, tovarna barv, Dol 
Pri Ljubljani. 

Izbrišeta se Logar Andrej in ing. 
"•orjup Drago ter vpiše: 

Kukavica Ludviik, direktor, ki 
podpisuje z istimi  pooblastili. 

II-2 št. 27/92-1954 813 
v Besedilo:   Tovarna   lakov,   Dom- 
žale. 

Besedilo odslej: »Helios«, tovarna 
lakov, Domžale. 

II-2 št. 27/79-1954. 845 
Besedilo: Krajevna pekarija, 

Jarše. 
Besedilo odslej: Pekarna, Jarše 

(St. 46). 
Izbrišejo se Smolnikar Jože, Bo- 

rec Franc in Vobič Ciril ter vpišeta 
Kamniikar Stana, knjigovodja, ki 

sopodpisuje spise finančnega pome- 
na, poleg že vpisanega Božiča Anto- 
na, poslovodje. 
_• •-2 št. 27/89-1954 812 
OLO Ljubljana ok., 26. febr.  1954. 

Besedilo: Mestni damsko frizerski 
salon, Ljutomer 

Besedilo odslej: Damsko frizerski 
salon, Ljutomer. 

OLO Ljutomer, 4. marca 1954. 
Št. 11-1083/54 774 

590. 
„Besedilo: Občinska pekarna, Mala 
Nedelja. 

Besedilo odslej: Pekarna, Buč- 
kovci. 

OLO Ljutomer, 5. marca  1954. 
St. II-698/3-54 723 

591. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Jeruzalem. 
Izbriše se Zadravec Stane. 
Izbriše    se    zaradi     razdružitve 

°brat Podgradje. 
OLO Ljutomer, 6. marca 1954. 

St. II-685/3-54 789 
592. 
. Besedilo: Elcktroinšfalacijsko pod- 
jetje, Poljčanc. 

Izbriše se Fabrio Marjan in vpiše: 
Leakovar Štefka, knjigovodja. 

OLO Maribor ok„ 20. febr. 1954. 
5 St. II-l 106/1-54 815 

Besedilo: Krajevna mesarija, 
straže. 

Izbriše se Dvorjak Cveta, raču- 
novodja. 
°LO  Slov.  Gradec,   13.  febr.   1954. 
594 St. 727/1-54 798 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zS«ulb, Mežica. 

Izbrišejo se Praper Franc in 
Mandi Gregor ter vpišejo: 

Kuljad Fxanc, ki podpisuje vse 
listine finančnega pomena skupaj z 
upravnikom, v njegovi odsotnosti 
pa Kreuh Franc in jamnikar Rafa- 
ela. 
OLO  Slov. Gradec,   15.  febr.   1954. 

St. 391/1-54 799 
595. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnik«, Šoštanj (Glavni trg 6). 

Sedež odslej: Šoštanj, Trg marša- 
la Tita 6. 

Poslovni predmet se dopolni: Tr- 
govina s tekstilnim blagom in tek- 
stilno galanterijo, z galanterijo in s 
kratkim ter pletenim blagom, z že- 
leznino in kovinskim blagom, z drv- 
mi in premogom, s steklom in por- 
celanom in keramiko, z domačim 
pohištvom in z živili in gospodinj- 
skimi potrebščinami. 

OLO Šoštanj, 10. marca 1954. 
St.   1426/1-54 830 

Okrožna sodisfa razglašajo: 
596. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, 
Loče. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je Loče, občinskega odbora Loče, s 
sedežem   v Ločah. 

Izbrišeta se Podkubovšek Vlado 
in Stunf Mihaela ter vpišeta: 

Nagode Leopold, upravnik, in Ko- 
rošec Marija, 'knjigovodja. 

Celje, 19. marca 1954. 
Reg o II 35/2 884 

597. 
Besedilo: »Kmetijski magacin«, 

Ljubljana. 
Izbriše se šef komerciailnega od- 

delka Kricev Franc. 
Ljubljana, 16. marca 1954. 

Rg II 499/9 867 
598. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Be- 
lokranjc«, Ljubljana. 

Na podlagi obvestila MLO Ljub- 
ljna, oddelok za gospodarstvo, št. 
4165/52 z dne 22. X. 1952 se priklju- 
či obrat: »Dolenjski hram«,' bife v 
Ljubljani, Karlovška cesta 19. 

Ljubljana, 17. ma/ca 1954. 
Rg II 432/2 868 

599. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Sel- 

nica   b Dravi. 
Izbrišeta se upravnik Gomivnik 

Jože in vpišeta: 
Zumko Albin, poslovodja, ki pod- 

pisuje neomejeno, in Robič Rozika, 
knjigovodja, sopodpisuje po zako- 
nitih pooblastilih. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih in toplih jedil. 

Maribor, 11. marca 1954. 
St. 41• 833 

600. 
Besedilo: Okrajno posestvo, Fala. 
Besedilo odslej: Kmetijsko gospo- 

darstvo, Fala. 
Za podjetje podpisujeta: 
Napotnik Miloš, direktor, in Pajt- 

lor Stefan, računovodja. 
St. 150/1 832 

Besedilo: Tovarna volnenih izdel- 
kov, Majšperk. 

Vpišeta se: 
Keiner Franjo, tekstilni tehnifk, 

Majšperk, ki podpisuje v odsotnosti 
diroktorja, in Kramer Stanko, knji- 
govodja, Majšpenk, sopodpisuje vse 
listine finančnega pomena. 

St, 169•1 831 
Maribor, 12. marca 1934. 

601. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

muna«, Prevalje. 
Vpišeta se 
Krištof Drago, računovodja, so- 

podpisuje listine finančnega in kre- 
ditnega pomena, in Rudolf Jožica, 
trgovska pomočnica, podpisuje v od- 
sotnosti upravni'ka ali računovodje. 

Maribor, 13. marca 1954. 
St. 3/VI 857 

602. 
Besedilo: Mestno podjetje »Kuri- 

vo«, Maribor. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Kurivo«, Maribor, Cankarjeva 
25. 

Izbriše se Domiter Jože in vpišeta: 
Zadravec Stanko, računovodja, ki 

sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena, m Kovačič Milan, šef ko- 
merciale, ki podpisuje vse listine v 
odsotnosti direktorja. 

Maribor, 15. marca 1954. 
St. 31 856 

603. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pe- 

rutnina«, Ptuj. 
Izbriše se Verden Janez, kot ra- 

čunovodja, in vpišeta: 
Verden Janez, kot komercialist, ki 

podpisuje v odsotnosti direktorja, 
in Pleterski Ladislav, računovodja, 
ki sopodpisuje vse listino finančne- 
ga pomena. 

Maribor, 16. marca 1954. 
St. 156 880 

604. 
Besedilo: Metalna, tovarna kon- 

strukcij in strojnih naprav (Mari- 
bor). 

Vpiše se inž. Raič Milivoj, usluž- 
benec, ki bo podpisoval za podjetje 
v okviru tehnične prodaje m zuna- 
nje trgovine. 

Maribor, 18. marca 1954. 
St. 73•1 874 

605. 
Besedilo: »Mura«, i /arna perila v 

Murski Soboti.   ' 
Izbrišeta se Fioko Franc in HakI 

Viljem in vpišeta: 
HakI Viljem, kot direktor, ki pod- 

pisuje samostojno, in Vogrinec 
Franc, računovodja, ki sopodpisuje 
Listine finančnega poslovanja. 

Reg 63/11 879 

Besedilo:  »Radiocenter«, Ptuj. 
Vpiše se Mikša Alojz, knjigovod- 

ja, ki bo podpisoval vse zadeve kre- 
ditnega pomena. 

St. 110 877 
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Besedilo: Trgovina tehničnega 
materiala \vtotehna«, Slovenj Gra- 
dec. 

Izbriše se poslovodja Ladinek 
Srečko in  vpišejo: 

Krevh Marijan, direktor, Dunaj 
Janko,   računovodja,  Gomboc  Lud- 
vik, poslovodja trgovine, ki  podpi- 
suje kot namastnik direktorja. 

Reg 109/1 876 
Maribor,  18. marca  1954. 

Izbrisi 
606. 

Besedilo:  »2aga MLO  Črnomelj«. 
Zaradi   prenehanja   poslovanja. 

St. V-651/17-54 706 
Besedilo:      »Kolarsko      podjetje, 

Loka«. 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

OLO Črnomelj, 27. febr. 1954. 
Št. V-651/18-54 705 

607. 
Besedilo: Krajevna trafika, Se- 

novo. 
Zaradi likvidacije. 
OLO Krško, 22. februarja  1954. 

St. 3206/1 647 
608. 

Besedilo: »Perutnina«, Ptuj, poslo- 
valnica Ljutomer. 

Zaradi   prenehanja   poslovanja. 
OLO Ljutomer, 6. marca 1954. 

St. 11-811/4-54 787 
609. 

Besedilo: Okrajno podjetje za od- 
kup kmetijskih pridelkov, živine in 
živalskih proizvodov v Novem 
mestu. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Novo mesto, 20. jan. 1954. 

St. II-756/1-54 531 
610. 

Besedilo: Krojaško podjetje, Pli- 
skovica. 

Zaradi prenehanja poslovanja (od- 
ločba Obč. LO Dutovije, št. 137 z 
dne 17. IV. 1953). 

St. •-1038/18-54 792 

BesedikcCevljarsko podjetje, Pli- 
skovica. 

Zaradi prenehanja poslovanja (od- 
ločba Obč. LO Dutovije, št. 4/5 z 
dne 11. IV. 1953). 

St. II-1058/17154 791 
OLO Sežana, 8. marca 1954. 

611. 
Besedilo: Krajevna gostilna in 

prehodna menza KLO Jagnjcnica. 
Ker  je  prenehalo poslovati  že v 

maju 1952. 
OLO Trbovlje, 13. februarja 1954. 

St. 1015/1-54 503 

Okrožna sodlSCa razglašajo: 
612. 

Besedilo: »Brivnica in česalnica«, 
Jezica, Ljubljana, Stožice 28. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana,  17. marca  1954. . 

Rg II 31/14 866 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
613. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
„^četarstvo«, Kamnik-Komcnda. 

Izbriše se računovodja Juriša Mir- 
ko in vpiše: 

Vidmar Anica, računovodja, so- 
podpisuje listine računovodskega 
pomena. 

Državni sekretariat 
za splošno upravo in proračun LRS, 

Ljubljana 
dne 28. januarja 1954. 

St.  III-91/4-54. 434 

Zadružni register 

142. 

Okrožna sodlSča razglašajo: 

Vpisi 

Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spodastvo, Fram. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja,     prvenstvoo    vinogradni- 
štvo, sadjarstvo in živinoreja. 

Maribor, 6. marca  1954. 
St. 370/2 1320 

Spremembe 
145. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j. na Trnovem. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 14. II. 1954 se izbriše Hvala 
Darko, vpiše pa novi izvoljeni član 
upravnega  odbora 

Peršič Ladislav, Žagar, Trnovo 11. 
Gorica, 16. marca  1854. 

Zadr VI/56-18 1587 
144. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Novakih. 

Na podlagi sklepa občnega zbora' 
z dne 14. II. 1954 se izbrišejo Pre- 
zelj Štefan, Peternelj Maks, Kobler' 
Franc, Peternelj Venceslav in Bevk 
Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Peternelj Dominik, kmet, Dolnji 
Novaki 10, Sturm Venceslav, kmet, 
Robidnice 2, Bevk Franc, delavec, 
Dol, Novaki 4, Bevk Rudolf, kmet, 
Gornji Novaki 3, Cemažar Jakob, 
kmet, Gornji Novaki 28. 

Gorica, 19. marca 1954. 
Zadr IV/1-38 1670 

145. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

omejenim jamstvom v Gor. Logatcu. 
Izbrišejo se   Pohleven Anton, Piš- 

lar Franc, Šemrov  Jože in vpišejo 
novi člani  upravnega odboraj 

Rupnik Valentin, uslužbenec, Kal- 
ce 8, Vrabec Anton kmet, Kako 
18, Nagode Ivan, kmet, Gor. Loga- 
tec 5. 

Zadr VI 110/7 1628 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Javorje. 

Na zboru 21. II. 1954 so se spre- 
menila zadružna pravila v 3. členu. 
Delež znaša 1000 din. Člani odgo- 
varjajo za obveznosti zadruge s 
petnaistkratnim zneskom enkratne- 
ga deleža. 

Izbrišejo se Debeljak Janez, Kr- 
žišnik Anton, Bogataj Janez, Moži- 
na Vinko, Kos Jurij in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Možina Janez, Dolenčice, Demšar 
Tomaž, Zaprevalj, Bogataj Jože, 
Murave, Ažbe Janez, Dolenčice, 
kmetje, in Alič Anton, delavec, 
Murave. 

Zadir VI 164/8 1626 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Mengeš. 

Izbrišejo se Koncilia Franc, Gr- 
čar Alojzij, Leveč Ignacij, Skok 
Miha, Zabret Slavko in pooblaščen- 
ka Klinar Olga ter vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Bardorfer Jože, mizarski mojster, 
Mali Mengeš 102, Šimenc Janez, 
kmet, Pristava 21, Testen Valentin, 
kmet, Loka 24, Jončič Milan, poslo- 
vodja, Vel. Mengeš 38, Viđali Ivan, 
kmet, Mali Mengeš 59, Kosec Stane, 
kmet, Mali Mengeš 4, Gregore Mar- 
jota, kmetica, Mali Mengeš 4. 

Zadr V 180/7 1629 
Besedilo: Kmetijska živinorejska 

delovna zadruga »16. september«, 
Ilotcdršica. 

Na zboru 26. II. 1954 je zadruga 
prenehala poslovati in prešla v li- 
kvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Vavkcn Dominik, 
kmet, št. 45, Lukan Janez, km. dela- 
vec, št. 44, Petrovčič Tilka, km. de- 
lavka, št. 114, Brus Ivan, kmet, št. 
77, Vavken Franc, kmet,1 št. 10, Lc- 
skovec Jakob, kmet. del., št. 106, 
Zelene Ivan, gozdar, št. 115, vsi v 
Hotedršici. Za likvidacijsko firmo 
podpisujeta po dva likvidatorja. 

Zadr VII 103/6 1627 
Ljubljana, 16. marca 1934. 

146. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j. v Drežnici. 
Izbrišejo se Gorenjšek Jožef, Ko- 

koški Stanko in Ivančič Alojz, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Uršič Janez, Ravna 10, Koron An- 
ton, Drežnica 61, in Koren Jožef, 
Koseč 16, kmetje. 

Zadr VII/64/-36 1588 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Selo. 
Izbrišejo se P i šot Ivan, Bavčar 

Franc in Pirjevec Alojz, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 
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Bavčar Andrej, Solo 92, Strnad 
Ivan, Selo 60, in Jckše Marjan, Selo 
5', kmetje. 

Zadr V/i5-10 1556 
Gorica, 16. marca 1954. 

14?. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-> Branik. 

Poleg Vidnar Franca, predsedni- 
»a in Kodrič Franca, člana u. o. KZ 
ft- pooblaščenca za podpisovanje 
tudi 

Turk Danilo, upravnik KZ, Bra- 
nuk, Britof 2, in Bizjak Stanko, po- 
slovodja, Branilk, Vas 26. 

Gorica,  19.  marca   1954. 
Zadr IV/47-12 1669 

148. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Bunčani. 
Zadrug je prešla na podlagi od- 

wobe OLO Ljutomer z dne 24. XII. 
19•3, št. 2278-1773/9 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Spindler Alojz, 
ysterc Jože in Slavic Lojze, zadruž- 
niki, Bunčani, ki podpisujejo po dva 
»kupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pnstavkom >v likvidaciji«. 

Maribor, 29. januarja 1953. 
Zadr VI 58 775 

149. 
Besedilo: Zadruga »Slikoplesk«, 

Mariber, Taborska ulica 6. 
zadruga je prešla na podlagi obč- 

p —lsčnik, Maribor, Žolgcrjeva 20, 
rosega Mir0) slikar> Maribor>  Raz_ 
agova 3, .ki podpisujejo po dva SKU|paj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
8 Pnstavkom »v likvidaciji«. 

Maribor, 26. februarja 1954. 
Zadr III 83-15 1181 

150. 

I?     J- 775 

T   tiSlr. ^°: Kmetijska zadruga z o. 
V . ',nia v«s- 

vin   1ŽGta se kružna obrata: Trgo- 
••• Z mesnimi  izdelki na drobno, 
">tinja vas, in Mizarstvo, Rače. 

Maribor, 2. marca 1954. 
Zadr III 108 1230 

151. 

*lesedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
«druga, Hoče. 

Izbrišeta  se    člana   likvidacijske 
ÌTiflje Rihard Mirk<> in Pclriž 

Èia       ^er vP'^eta  nova imenovana 

, Pljberšek Alojz, uslužbenec OLO 
*«mbor, Trampuž Karel, gradbeni 
^lovodja, Bohova. 

Zadr V 69 1378 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o, 
•• Korenn. 

Izbr 
ena. 

TV„ 
Dr'sejo se Krajne Ignac, Fluher 

••••1•'Veingerl Srečko, Rojs Franc, 
•j i'ranc, Fištrovcc Vinko, in so- 
^apjsovalec trajne Franc lex vpi- 

šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Zivko Mirko, kmet, Zgornja Ko- 
rena, Ma her Franc, kmet, Sp. Kore- 
na, Polanec Štefka, delavka, Zgor. 
Korena, Hrastnik Katarina, kmet, 
Zg. Korena, Štuber Marija, kmet, 
Sp. Korona, Petek Franc, delav., Zi- 
karce, Gajfoner Srečko, delavec, Zg. 
Korena. 

Vpišejo se podpisovalci za za- 
drugo: 

Dvoršak Franc, predsednik, Po- 
točnik Franc, upravniik, Horvat Ka- 
tica, knjigovodja. 

Zadr III  75 1380 
Maribor, 9. marca  1954. 

152. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Makolc. 
Izbrišejo se POIIOTC Janez, Novak 

Ludvik, Gašperič Leopold in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kolar Anton, kmet, Sv. Ana, Ko- 
vačič Terezija, delavka, Varoš, Go- 
dec Andrej, kmet, Jelovec. 

Pooblaščenci za podpisovanje so: 
Finžgar Jože, predsednik, Babšek 
Franc, upravnik, Zgank Majda, 
knjigovodja in Znidar Viktor, taj- 
nik KZ. 

Maribor, 11. marca 1954. 
Zadr VI 104 1433 

153. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Cirkulanc. 
Izbrišejo se Fijaòko Anton, Vido- 

v,ič Franc, Kostanjevcc Franc, Ko- 
lodnik Anton, Pučko Janez, Arbaj- 
ter Anton, Rajner Stanko in sopod- 
pisovalec za zadrugo Krajne Jožko 
ter vpišejo novi izvoljeni člani 
up ravnega oodbora: 

Brlok Ivan, Gradišče, Zu ran An- 
ton, Gruškovec, Belšaik Anton, Pri- 
stava, Lesjaik Janez, Maili Okič, Maj- 
cenovič Jožef, Brezovec, Gabrovcc 
P ter, Paradiž, Janžekovič Anton, 
Pristava, kmetje. V zadfcvah banč- 
nega poslovanja podpisujejo: Maj- 
cenovič Ivan, predsednik u. o., Brlck 
Ivan, tajnik, Janžekovič Anton, bla- 
gajnik, Plohi Anton, knjigovodja 
zadruge. 

Zadr III 1 1594 

Bcsedilo:Kmctijska zadruga z o. 
j., Lutvcrci. 

Izbrišejo se Flegar Ivan, Dremelj 
Jože, Žalec Franc, Kozina Alojz, in 
sopodpisnik za zadrugo Volf Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kavaš Stefan, Plitvica 22, Salaj 
Roman, Plitvica 5, Horvat Stefan, 
Lutvcrci 41, Orgolič Mirko, Scgovci 
26, kmetje. Za zadrugo podpisujejo 
v bančnem poslovanju: Kavas Ste- 
fan, kot predsednik u. o., Lebko Izi- 
dor kot član u. o. in Flandija Mari- 
ja, knjigovodja, Lutveirci. 

Zadr IV 51 1596 

Besedilo: Pletarna, zadruga z o. j., 
Ptuj. 

Izbrišeta se Rakuša Ferdo in Po- 
nikvar Friderik ter vpišejo novi iz- 
voljeni člani  upravnega odbora: 

Gojkovič Jaka, pletarski mojster, 
Vidovič Ivan, pletarski pomočnik, 
Drobina Mišo, uslužbenec in Zu- 
pančič Franc, pletarski pomočnik, 
vsi v Ptuju. 

Zadr II 62 1593 

Benedillo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Tomaž pri Ormožu. 

Izbrišejo se Filipič Ludvik, Raušl 
Tomaž, Novak Janez, Cvetko Stan- 
ko in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bezjak Ivan, upokojenec, Tomaž 
3, Pevec Jožef, delavec, Koračiće 31, 
Obran Alojz, kmet, Hranjigovci, 
Obran Alojz, kmet, Pršctinci. Bez- 
jak Ivan je predsednik u. o. 

Zadr III 7 1597 
Maribor,   16.  marca   1954. 

154. 
Besedilo: Zadružno podjetje 

»Dravn«,   export—import,   Maribor. 
Izbrišeta se Krebs Miro, direktor, 

in Pirš Slavica, sopodpisovalec, in 
vpišejo: 

Müller Rajko, direktor, Sešlar Jo- 
že, komercialist, in Švajnzger Tere- 
zija, računovodja. 

Zadr VI 80 1672 
Besedni»: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Ptuj. 
Vpiše se Škorjanc 'Vladimir, raču- 

novodja, Ormož, podpisovalec za 
OZZ Ptuj. 

Zadr III 48 1671 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Cirkovcc. 
Izbrišejo se Medved Ivan, Franges 

Franc, Drcvenšek Jože, Doberšek 
Stcfrn, Frangeš Anton, Gojkovič 
Franc, Kmetec Blaž, Beiranič Martin 
in Medved Štefan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kmetec Jakob, kmet, Zg. Jablane, 
Aucr Franc, nameščenec, Zg. Jabla- 
ne, Lah Jože, Pongrce, Kmetec Jože, 
Cirkovcc, Marčič Franc, Starošinci, 
Obrcht Ivan. Starošinci, Sagadin Si- 
mon. Mihovoe. kmetje. Za zad.rugo 
podpisujeta Kmetec Jakob, predsed- 
nik in Kmetec Jožef, član u. o. 

Zadr I 143 1754 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ, 

Ptuj 
Izbrišeta se Prime Ivan in Skorja- 

janec Vladimir ter vpišejo novi ime- 
novani podpisovalci za posestvo: 

Glušič Miran, upravnik, Ptuj, v 
vseh zadevah, Havlas Lidija, knji- 
govodja, Ormož, v računovodskih 
zadevah, Čeh Sonja, kmet. tehnik, 
Ptuj, v odsotnosti upravnika, Hojnik 
Helena, knjigovodja, Ptuj, v odsot- 
nosti knjigovodje. 

Zadr VI 146 1736 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

— odkup poljskih pridelkov, Ptuj. 
Izbrišeta se Arko Franc in Tušek 

Marija ter vpišeta nova imenovana 
podpisovalca za podjetje: 
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Tušek Marija, v. d. upravnika, 
Ptuj, v vseh zadevah, Rebernak 
Vlado, računovodja, Janežovci, v 
vseh računovodskih zadevah. 

Zadr VI 130 1737 

Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 
— za odkup živine, Ptuj. 

Izbrišejo se Pecuh Alojz, Horvat 
Zlata in Skaza Saša ter vpišejo novi 
imenovani pooblaščenci za podpiso- 
vanje: 

Arko Franc, upravnik, Ptuj, pod- 
pisuje v vseh zadevah podjetja, 
Vrabl Justina, računovodja, podpi- 
suje v vseh zadevah računovodstva, 
in Blajnšak Zvonko, knjigovodja, 
podpisuje v odsotnosti prvih' dveh. 

Zadr VI 129 1735 
Maribor, 20. marca 1954. 

155. 
Besedilo:Okrajna zadružna zveza 

z o. j., Krško. 
Na podlaci sklepa upravnega od- 

bora OZZ Krško z dne 8. I. 1954 je 
bilo ustanovljeno 

»Zadružno posestvo Boštanj-Sev- 
nica« s sedežem v Sevnici, za nedo- 
ločen čas. 

Poslovni predmet: Poljedelstvo, 
sadjarstvo, živinoreja, pridelovanje 
sortnih semen in predelovanje last- 
nih proizvodov za prodajo in lastne 
potrebe. 

Upravni voditelj posestva je 
Okrajna zadružna zveza Kräko, ki 
imenuje tudi upravnika posestva. 

Za posestvo sta upravičena podpi- 
sovati: 

Jagrič Martin, direktor, Sevnica 
96, Rome Justi, računovodja, Sevni- 
ca 165. 

Novo mesto, 15. marca 1954. 
Zt 4/54 Zadr 99/1 1599 

Izbrisi 
158. 

Besedilo: Gostilna Mavric Marija 
(Spodnja Konomlja). 

Zaradi  prenehanja  poslovanja. 
Gorica, 17. marca 1954. 

Zt 13/52-20 1589 
159. 

Besedilo: Izvozna in uvozna druž- 
ba z o. j. Ljubljana v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Rg C V 254/10 1497 

Besedilo:Franc Sumi, importna in 
eksportna družba v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Rg C I 82/45 1498 

Besedilo: Fr. Šumi & Co., indu- 
strijska družba z o. z., Ljubljana v 
likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Rg C III 99/20 1496 

Ljubljana, 12. februarja 1954. 

prirodoslovno-maternaticni fakulteti. 
Rok za vložitev prijav je 14 dni 

po objavi v »Uradnem listu LRS«. 
Rektor: 

Dr. Fr. Zwitter 1. r. 
St.   126/54 1731 

Objava 
Dr. Ljuba Prenner je z dnem 17. 

marca   1954  vpisana   v  Odvetniško 
zbornico v Ljubljani  kot odvetnik 
s sedežem pisarne v Ljubljani. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

brisi 
156. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Zimica. 

Zaradi  spojitve  s  Kmetijsko za- 
drugo Zgornja Korena. 

Maribor, 9. marca 1954. 
Zadr III 100 1379 

Trgovinski register 

Razglasi sodišč 

J 1177/53-9 
Dr a ž b a 

1713 

Dne 30. junija 1954 ob 10. uri bo 
pri tem sodišču, soba št. 25 dražba 
nepremičnin zavezane stranke Ko- 
zovinc Franca in Ane, vi. št. 93 k. o. 
Teharje. Cenilna vrednost 133.954, 
najmanjši ponudek 90.000, varščina 
14.000 din. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 12. ••••• 1954. 

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. 
397/3-54 946 

Z odločbo OLO Šoštanj, št. 397/1- 
54, z dne 18. I. 1954 je prešla v li- 
kvidacijo »Občinska opekarnac Re- 
čica ob Savinji.    Priglasitveni rok: 

. do 30. III. 1954. 
Likvidacijska komisija 

St. 3/1-54 1435 
Podjetje »Krajevno 'krojaško pod- 

jetje Ločeč je z odločbo Obč. LO 
Loče, št. 563 z dne 1. VII. 1953 pre- 
šlo v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni po objavi. 

Likvidacijska komisija 

Vpisi 
157. 

Besedilo: Hrastar Franc, gostilna 
(Smihel pri Novem mestu). 

Imetnik: Hrastar Franc, gostilni- 
čar, Smihel 9. 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stinske obrti. 

Novo mesto, 16. marca 1954. 
Zt 5/54 Reg A II 96/1       1598 

Razpisi 
St. 247 1949 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje na ekonomsiki fakulteti 
tale mesta: 

1. predavatelja (docenta ali pro- 
fesorja) za knjigovodstvo, 

2. rodnega univerzitetnega preda- 
vatelja za nemščino. 

3. dve mesti za znanstvena sode- 
lavca za Institut za .politekonomijo, 

4. bibliotekarja s srednješolsko 
izobrazbo, po možnosti s knjižni- 
čarskim tečajem in znanjem jezi- 
kov za fakultetno knjižnico, 

5. pisarniäko moč za Institut za 
ekonomiko in organizacijo podjetij. 

Rok za vložitev prijav je 14 dni 
po objavi v »Uradnem listu LRSc. 

Rektor: 
Dr. Fr. Zwitter 1. r. 

St. 254 1948 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje mesto asistenta za anor- 
gansko kemijo na prirodoslovno- 
maternaticni fakulteti. Pogoj za 
sprejem je  diploma iz  kemije  na 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Arbajter Ludvik, Celje, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg- 
st. 18899, ser. št. 0609192, objavljen 
v Ur. listu LRS, ker se jo našla. 1789 

Bidovec Janko, Zalog 7, p. Golnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 3778, ser. 
št. 0193088. 1752 

Bizjak Robert, Ljubljana, Gornji 
trg 13, osebno izkaznico, reg. štev. 
83277/51, ser. št. F-0105587. 1751 

Bobonec Ljudmila, Radvanjc 60 
pri Mariboru, osebno izikaznico, reg. 
št. 56170, ser. št. 0193062 in sindikal- 
no knjižico, izdano od sindikata 
Mariborske livarne. 1923 

Bogataj Matija, Dobračeva 83, P- 
Ziri, osebno izkaznico, reg. št. 266S3, 
ser. št. 0205793. 1741 

Bolta Franc, Ježa vas, občina Čr- 
nuče, osebno izkaznico, reg. štev. 
11738-51, ser. št. F-0170042. 1861 

Bolta Frančiška, Ježa vas, Črnu- 
če, osebno izkaznico, reg. št.l 1739-51. 
ser. št. F-0170043. 1862 

Bornšeik Marija, Celje, Sp. Hud'' 
nia, osobno izkaznico, reg. št. 10567, 
ser. št. 0601753. •90 

Božič Martin, Planina 7, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1206, ser. številka 
0641517. 1791 

Bračko Ivan, Kozjak pri Zg. Kun- 
goti, osebno izkaiznico, reg. št. 26549, 
ser. št. 0192669. 1919 
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Çafnik Jakob, Maribor, Pobrcžjo, 
«kovska 28, osebno izkaznico, ree. 
«t 11937, ser. št. 0011720 in potrdilo 
o stalni nesposobnosti za vojsko, iz- 
dano v Mariboru 1935. 1924 

Cvikl Stanislav, Hramše 18, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0684613.   1791a 

Cečelič Matilda, Pogance pri No- 
jem mestu, osebno izkaznico, ser. 
st. 0493997. 1846 
,.wpe Jože, Maribor, Košaki, Sent- 
id-jska 120, osebno izkaznico, reg. št. 
56059, ser. št. 0192931. 1905 
• •°•• Neža, Kostrivniea, osebno 
izkaznico, reg. št. 10585, ser. štev. 
0795544. 1792 
-, Cuik Alojzij, Medvedje brdo, 
«•Ovite pri Logatcu, osebno izkazni- 
co, reg.  štev.  1359/50, ser.  številka 
* -531369. 1863 

Debevc Jože, Maribor, Na Polja- 
nah 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
7018. ser. številka F-0183328, izdano 
V £ranJu- 1913 

Deželak Ivan, Laško, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 16266, ser številka 
0643172. 1793 

•Dobovičnik Ivanka, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 41309/51, 
ser. št. F-0063619. 1785 
T Dolinšek Brigita por. Avscnik, 
tjubljana, Savije 18, osebno izkaz- 
P^o. reg. št. 5415, ser. št. 0140126, 
izdano -v Kranju. 1730 

-Druzovič Ivana roj. Kramberger, 
Kanca 1, osebno izkaznico, reg. št. 
«J?2, ser. št. 0163798. 1718 

Dryaric Alojzija, Očeslavci 3, p. 
•Janjci, osebno izikaznico, rcg. štev. 
16638, ser. št. 0073648. ^   1234 

* ,r,i Anton, Hum 43, p. Kojsko, 
°ortno dovolilnico .izdano pod štev. 
*J/4? z dne 29. III. 1949 od OLO 
^ica. 1278 

*•••• Angela, Sevnica ob Savi, 
«sebno izkaznico, reg. št. 41894, ser. 
st- P-0386204. 1786 

Pridan Sonja, Dobrava 32, oseb- 
00 izkaznico, reg. št. 16234. 1794 
„Fucus Ana, Jarcninski dol 6 v 
v.i0T/  gor.,  osebno   izkaznico,   reg. 

•J4?17' «er. št. 0163936. 1908 
ttalar Alojz, Celje, Breg 18, de- 

lovno in vojaško knjižico. 1798 
, nrustel Ivan, Podkraj 13, sindi- 
kalno knjižico.                             1799 

Garb Sreßko, Lovrenc na Pohorju, 
«sebno izkaznico, rcg. št. 21970, ser. 
st. 0372428. 1899 
i»,u ••^•'• Anica, Ljubljana, osobno 
paznico, reg. št. 10287151, ser. št. 
U3<?597, izdano v Krškem. 1864 

jodler Mihacil, Petrovce 41, in- 
vaiidsko knjižico št. 95773. 1797 
p^jčič Stanko, Sp. Hajdina pri 
5••••> osebno izkaznico, reg. štev. 
J"W. ser. št. 0245393. 1902 

<jolob Stefan, Negonje 56, osebno 
lz-v-znico> rCg. it. 57675. 1796 

s,V    ,rec Larisa, Ljubljana, Postojn- 
£1 4vP'otni list, rcg. št. 055283, iz- 

"P. «d min. za notr. zadeve LRS in 
vc%aven do 18. I. 1934. 1865 

ospLraižl štcfan. Ccrovec, Vrhe  16, 
0to<Î11 lzkaznico,   serijska številka U<H77, 1?93 

Hakl Elizabeta, M. Sobota, Kovača 
Stefana 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 49048, ser. št. 0130808. 1555 

Hamun Karel, Cirkovce 13 "pri 
Šentilju, osebno izkaznico, reg. št. 
41542, ser. št. 0195726. 1917 

Hcferle Kristina, Poiljane 22, p. 
Toplice, osebno izkaznico, sei. št. 
0339881. 1847 

Horvat Evgen, Crnelavci, M. So- 
bota, osebno izkaznico, reg. št.6326, 
ser. št. 0088036. 1719 

Högler Marjeta, Stari log 55, Ko- 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev. 
3388, ser. št. F-0003698. 1866 

lirastar Alojzija, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 12477, ser. štev. 
F-0458787. 1867 

Hren Alojz, Sp. Dolič 111, p. 
Mislinja, pomočniško spričevalo ko- 
vaške stroke, izdano 27. IX. 1947 od 
Združenja obrtnikov v Mozirju. 1590 

Hribšek Janez, Ljubljana, Metel- 
kova 4, osebno izikaznico, reg. št. 
36253, ser. štev. 0380563, izdano v 
Krškem. 1787 

Hrovatič Alojzija, Gor. Lakovni- 
ce, p. ŠLiihal pri Novem mestu, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0519682.    1848 

Huber Marija, Maribor, Košaki, 
Sentiljska 120, osebno izkaznico, 
reg. št. 28990, ser. št. 0110700, izdano 
v M. Soboti. 1904 

Hudorovič Danijela, Zeljne 75, p. 
Kočevje, osebno izkaznico, reg. št. 
4950, ser. št. 0551260. 1733 

Jamnik Jernej, Babna gora 7, 
osebno izkaznico, rcg. št. 22932/51, 
ser. št. F-0127242, in knjižico za ko- 
lo znamke >Eska«, številka ogrodja 
786550. 1925 

Jereb Jožica, Stara Vrhnika 95, 
ci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, 
reg. št. 6959, ser. št. F-0231268.     1303 

Jereb Jožica, Stara Vrhnika 95, 
osebno izkaznico, reg. št. 16379, ser. 
št. 0136126. 1869 

Javornik Antonija, Creta 1, Sliv- 
nica pri Mariboru, osebno izkaznioo, 
rcg. št. 1076, ser. št. 0588386.      1910 

Javornik Ivan, Ljubljana, Kotni- 
kova 13, osebno izkaznico, reg. št. 
62308/31, ser. št. F-0084618. 1868 

Javornik Nikolaj, Ljubljana, vo- 
jaško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka Ljubljana mesto. 1926 

Kandolf Gabrijela, Kilenovo 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 19141, ser. 
št. 0654654. 1807 

Kenda Franc, Öiginj 40, p. Voice, 
osebno izikaznico, rcg. št. 14086, ser. 
št.  G-0392796. 1721 

Klemenčič Stane, Ljubljana, oseb- 
no izkaznioo, reg. št. 84026/52, ser. 
št. F-0108336. 1927 

Kocmut Marija, Sp. Veličina pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
18633, ser. št. 0577111. 1898 

Kocuvan Franc, Vitomarci, osebno 
izkaznico, reg. št. 11181, ser. Štev. 
0255495. 1442 

Kodrič Janez, Dobrava 26, p. Pod- 
bočje, osebno izkaznico, reg. štev. 
26005, ser. št. 0404315. 1723 

Kolar Albin, Stoire 62, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 06S0214. 1801 

Kolar Mihael, Središče ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 49178, ser. 
št 0279298 in vojaško knjižico. 1281 

Koprivnik Ivana, Zečc 35, Slov. 
Konjice, osebno izkaznico, reg. št. 
22762, ser. št. 0787622. 1803 

Korošec Jože, Maribor, Smetanova 
4, osebno obmejno izkaznico, reg. 
št. 9187,. izdano v Mariboru.       1870 

Košak Anton, Cerovo 10, Grosup- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 4388/50, 
ser. št. F-004698. 1753 

Kovačič Alojz, Sp. Tinsko 15, oseb- 
no izkaznico, reg. št . 5551, ser. št. 
0660665, in vojaško knjižico.     1808 

Krajne Marija, Zg. Radvanje, Lac- 
kova 96 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 26332, ser. številka 
0027031. 1912 

Krampcršek Ludvik, Celje, Ipav- 
čeva 4, osebno izkaznico, rcg. štev. 
23855, ser. št. 0669270. 1806 

Kranjc Terezija, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 45154, ser. štev. 
0645265. 1805 

Krek Ljudmila, Zakobiljek 9, p. 
Poljane nad Skofjo Loko, osebno 
izkaznico, reg. štev. 29721, ser. štev. 
F-0208851. 1928 

Križnik Marija, Hrušovjc 19, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0655767.     1802 

Kumer Neža, Celje, Ipavčeva 10, 
osobno izkaznico, reg. št. 8987, ser. 
št. 0399175. 1804 

Kurnik Anica, Globoko 6, Šmarje 
pri Jelšah, osebno izkaznico, reg. št. 
15954, ser. št 0604240. 1800 

Lah Terezija, Korenitka 12, p. 
Vel. Loka, osebno izkaznico, se "' 
0511484. 1845 

Lamut Ivana, 2aikm 6, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 5204, ser. številka 
0003514. 1754 

Lavrič Franc, Ljubljana, preklic ô 
izgubljeni osebni izkaznici, rcg. št. 
6146/51, ser. št. F-0028456, objavlje- 
no v Urad. listu LRS, št. 8/54, ••• 
se je našla. 1755 

Lukančič Janez, Kranj, Stražišče 
215, osebno izkaznico, reg. št. 9645, 
ser. št, 0185955. 1745 

Lupsa Terezija, Sovjak 112, Vi- 
dem ob Sčavnici, osebno izkaznioo 
št. 255. 1304 

Makuc Antonija, Ljubljana, oseb- 
no obmejno izkaznico, reg. štev. 
17279, ser. št. 0555162, izdano v 
Gorici. 1871 

Marin Ana, Vrhov doi 22 pri Lim- 
bušu, osebno izikaznico, rcg. štev. 
0576925. 1907 

Maržetko Lovro, Ljubljana, voja- 
ško knjižico, izdano od vojaškega 
odseka Ljubljana mesto. 1872 

Marinčič Franc, Zagorje, p. Kne- 
žalk, cvid. številko motornega kolesa 
S-152. 1676 

Martinič Angola, Sladka gora 17, 
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, 
reg. št. 16955. 1810 

Mas'tnak Silva, Bukovje, 9, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56467, ser. št. 
0693812. 1811 

>Mcsnica Vipava«, vse svoje do- 
sedanje žige in štampiljke.       1525 

Mikič Marija, Mlaka pri Kočevju, 
osebno izkaznioo, reg. št. 13928, ser. 
št. 0560238. 1724 
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Močnik Marija, ST. Jakob 5, Rif- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 38640, 
ser. št. 0675950. 1809 

Mušič Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 51263/51, ser. št. 
F-0053573. 1756 

Niki Ivan, Selnica ob Muri, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28715, ser št. 
0175128. 1920 

Nižja gimnazija Rogaška Slatina, 
pečat šole. 1812 

Novak Stane, Slape 12, Polje, sin- 
dikalno izkaznico sindikata kovin- 
ske stroke, izdano v Ljubljani. 1873 

Oeser  Marija,  Maribor,  Vojašni- 
ški trg 8, osebno izkaznico, reg. št. 

'24853, ser. št. 00248520. 1918 
Opat Ivan. Višnja gora 5, osebno 

izkaznico, reg. štev. 53223, ser. štev. 
0681341, knjižico za kolo in vojaško 
knjižico. 1813 

Ovčar Vinko, Prelog, Hrvatska, 
osebno izkaznico, reg. št. 11099, ser. 
št. 0014809, in sindikalno knjižico, 
izdano od sindikata »Konstruktor« 
v Mariboru. 1922 

Pavlic Franc, Savije 18, Ljublja- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 27272/ 
51, ser. št. F-0473182. 1757 

Pavlic Miha, Brezovica 9 pri Ljub- 
ljani, osebno izkaznico, reg. štev. 
17830/51, ser. št. F-0463760. 1874 

Perpar dr. Marija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, registr. številka 
18279-50. 1758 

Pirjevec Slavko, Selo 49/39, p. Cr- 
nice, osebno izkaznico, reg. št. 45819, 
ser. št. G-0313324. 1725 

Pirš Marija, Leveč 14. osebno iz- 
kaznico, reg. št.ev 36520, ser. štev. 
0668030. 1816 

Pižent Marija, Nanos 23, p. Pod- 
nanos, osebno izkaznico, reg. štev. 
26462, ser. št. 0324140. 1746 

Planinec Zlatika, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 81158/52, ser. 
št. F-0103468. 1876 

Plesničar Zdravko, Ravnica 53, p. 
Grgar, osebno izkaznico, reg. štev. 
12640, ser. št. 0329448. 10229 

Pleško Ivana, Bizovik, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg št. 68/50, ser. 
št. F-0122371. 1875 

Počaj • Nežka, Braslovče 4, osebno 
izkaznico, reg. št 29650, ser. štev. 
0640160. 1818 

Podlogar Alojzija, Slov. Bistrica 
35, osobno izkaznico, reg. št 31219, 
ser. št. 066069. 1306 

Podobnik Franc, Rogaška Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 8562, ser. 
št. 0778521. 1814 

Polanec Verona, Velka pri Cmu- 
reku 25, osebno izkaznico, reg. štev. 
8152, ser. št. 0064118. 1916 

Poteko Neža, Zabuikovca, Vranče- 
vo 3, osebno izkaznico, reg. št. 7812, 
ser. št 0596999. 1815 

Potočnik Ana, Ravne na Koro- 
škem, Cečovje 22, osebno izkaznico, 
št 0274506. 1562 

Prah Leopold, Trate 38, roj. 25. IX. 
1908, p. Velka, vojaško knjižico. 1356 

Prešiček Franc, Kozje 1, osebno 
izkaznico, reg. štev. 2786, ser. štev. 
0646097. 1817 

Prohart Mihael, Šentilj, p Misli- 
nja, osebno izkaznico, reg. št. 23779, 
ser. št. 0389089. 1395 

Radovan Tomo, Petišovci 179, 
Lendava, osebno izkaznico za ob- 
mejni pas, reg. št. 10314, ser. št. G- 
0233024. 879 

Rebolj Karmen, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7760/50, ser. št. 
F-0030070. 1877 

Rekar Angela, Celje, Stanetova 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 14914, ser. 
št.  0605220. 1820 

Rezec Mihael, Laško, Lahomno 1, 
vojaško knjižico. 1819 

Segulin Jakob, Bač 19, p. Materi- 
ja, osebno izkaznico, reg. številka 
15905. 1747 

Sernec Marija, Osek 68, Gradišče 
v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 39987, ser. št 0483679. 1903 

Sikošek Marija, Ogorevec 7, Šmar- 
je pri Jelšah, osebno izkaznico, ser. 
št 0679681. 1822 

Skočir Jelka, Staro selo 62, p. Ko- 
barid, osebno izkaznico, reg. štev. 
5294,  ser.  št.  G-0258004. 1836 

Stare Justina roj. Franetič, Tomaj 
10, osebno izkaznico, reg. Št. 7319, 
ser. št. 0208029. 1506 

Stepihar Anica, Celje, Prešernova 
8, osebno iakaznico, reg. številka 
1693. 1821 

Stiplovšek Zofija, Razvanje 78 pri 
Mariboru, osobno izkaznico, reg. št. 
9587, ser. št. 0580972. 1921 

Strnad Elizabeta, Maribor, Mla- 
dinska 22, osebno izkaznico, reg. št. 
21952, ser. št. 0019370. 1915 

Sušeč Ivan, Gradišče 55, Slovenj 
Gradec, osebno izkaznico, reg. štev. 
12797, ser. št. 0365507. 1728 

Santavec Marija, Poznanovci 61, 
p. Bodonci v Prekmurju, osebno iz- 
kaznico, ser. št 0127879. 1283 

Šerko Marija, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 13066, ser. štev. 
0459376. 1878 

Škafar Franc, zdaj Gradiš, Jese- 
nice, osebno izkaznico, reg. št. 1238, 
ser. štev. 82948, izdano v Murski 
Soboti. 1748 

Sket Franc, Dragomilo 22, osebno 
izkaznico, reg. št. 41911, ser. štev. 
0690037. 1823 

Sket Marija, Dragomilo 22, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41897, ser. št. 
0690037. 1825 

Skrube Franc, Mežica 16, osebno 
izkaznico, reg. štev..3949, ser. štev. 
0268659. 1761 

Skrinjar Marija, Zeče 17, osebno 
izkaznico, reg. št. 22937, ser. štev. 
0787797. 1826 

Škrobar Angela, zdaj Tišina, M. 
Sobota, osebno izkaznico, reg, štev. 
3550, ser. št. G-0020879. 1357 

Sparovec Jože, Zgornje Duplje 46, 
rekrutni izkaz, izdan od vojaškega 
odseka v Kranju. 1879 

Starkeil Karel, Prebold 81, osebno 
izkaznico, reg. št. 37723, ser. štev. 
0672233. _ 1824 

Štokbauer Ana, Ljubljana, Vipav- 
ska 23, osebno izkaznico, reg. štev. 
28382, izdano v Ljubljani. 1880 

Štor Leopold, SGP Gorica, Jeseni- 
ce, Gorenjsko,    osebno    izkaznico, 
reg. št. 46858, ser. št. 317059.       1749 

Tacar Franc, Stražišče 265, Kranj, 
osebno izkaznico št. 8495. 1750 

Tašner    Cecilija,     Ruperče    pri 
Smarjeti, osebno izkaznico, reg. Št. 
37982, ser. št. 0843592, izdano v Ma- 
riboru. 1906 

Tomažič Mihael, Ptuj, Zagrebška 
50, osebno izkaznico,  reg. št. 4710, 
sei.  št. 0247023. 1418 

Tominšek    Terezija,    Liboje    65, 
osebno izkaznico, reg. št. 8395, ser. 
št. 0671210. 1827 

Turnšek   ing.   Viktor,   Ljubljana, 
osebno   izkaznico,   reg.   št.  21765/50, 
ser. št. F-004075. 1732 

Večernik   Karla,  Maribor,   Ruška 
3,   maturitetno   spričevalo   za   leto 
1948/49,     izdano   od   Ekonomskega 
tehnikuma v Mariboru. 1914 

Vehovar  Matilda,  Maribor,  Pipu- 
ševa 12, osebno izkaznico, reg. štev. 
51754,  ser.  št. 0038863. 1911 

Vendramim Emil, Šmartno 158, P- 
Kojsko, osebno izkaznico, reg. štev. 
3836, ser. št. 0296484. 1310 

'Venko Rudolf, Frankolovo, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 50518, ser. št. 
0669632. 1830 

Verbič   Miha,   Ljubljana,   osebno 
izkaznico, reg. št 78S53/51, ser. štev. 
F-0101163. 1882 

Verbič     Miha,     Ljubljana,     čeki 
Mestne hranilnice ljubljanske, od št. 
B 002034 do 002040. 1881 

Verdinek Branko, Muta 106, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17468, ser. št. 
G-0276776. 1729 

Vodmk   Reza,   Maribor,   Gorkega 
14, osebno izkaznico, reg. št. 12907. 
ser. št 0012689. 19O0 

Vrečko  Eva,   Šentjur,  osebno iz- 
kaznico  reg.  štev.  41116,  sqr.  štev. 
0689255. 1831 

Vrečko Stefan, Paka 82, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0662722. 1829 

Vrenjak Erna, Vir 26 pri Domža- 
lah, osebno iskaznico, reg. št. 22477, 
in   sindikalno   izkaznico,   izdano  • 

Domžalah. 1759 
'Vuzem Silva, Maribor, Metelkova 

7, osebno  izkaznico,  reg.  št.  43677. 
ser. št. 0043863. 1901 

Weixl   Leopoldina,   Maribor,   He- 
roja  Staneta  16, osebno   izkaznioo« 
reg. št 2814, ser. št 0015126.      1909 

Zadravec Terezija, Hum  pri  Or- 
možu, osebno  izkaznico,   reg.  štev- 
21275,  ser.  št 0264585. 1360 

Zelič Marija, Osredek, osebno iz- 
kaznico,  reg. št. 6343, ser. številka 
0664157. 1833 

Zabukovšek    Marija.    Ljubljana, 
Zaloška   13,  osebno   izkaznico,   reg- 
st. 74689/51, ser. št. F-0096999.    i^° 

7ore Dušan, Ljubljana,  Gradišče 
11, osebno izkaznico,  reg. št. 83257/ 
51, ser. št. F-0105567. I?88 

Zrim Franc, Dolič 89, p. Kužnih 
osebno izkaznico, reg. št. 24953, sei- 
st 0106663. 1564 

Zupane Edvard, Zabukovca, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 53719, ser. s t 
0681837.                          ,                  1832 

Izdala  »Uradni  list  LRS« — Direktor In  odgovorni  urednik:  dr   Rastko Močnik — Tiska  tiskarna  »Toneta  TomSiSa« 
v Ljubljani 
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Osnova Davek Osnova •/• Davek 

545.000 
550.000 
555.000 
550.000 
563.000 
570.000 
575.000 
5S0.OOO 
585.000 
590.000 
593.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
töo.ooo 
635.000 
640.000 
645.000 
03O.OOO 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 

nad 800.000 = 55 °/o od 800.000 
+ 75 0/o od razlike na 800.000. 

Ill 

Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 
Pj*ča dopolnilna dohodnina taiko ene kaikor druge 
°blike, plača dopolnilno dohodnino po stopnji, ki 
ustreza seštevfcu prvih in drugih dohodkov. 

.   Ce  se   davčnemu  zavezancu   predpisuje   dohod- 
nina od kmetijstva ali dohodnina od samostojnih po- 

10ev po pavšalni davčni osnovi za davčno leto vna- 
PfeJ. poleg tega pa ima tudi.dohodke iz drugih virov, 
^1 Se ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, ne vpli- 
aJo na odmero dopolnilne dohodnine od kmetijstva 
ziroima od samostojnih poklicev po pavšalni davčni 
snovi dohodki iz drugih virov. Prav tako ne vpliva 
a  stopnjo   dopolnilne   dohodnine   od   dohodkov   iz 

*ugih virov višina davčne osnove dohodnine iz lame- 

49,5 269.775 675.000 52,1 351.675 

49.6 272.800 680.000. 52,2 354.960 

49,7 275.835 685.000 52,3 358.255 

49,8 278.880 690.000 52,4 361.560 

49,9 281.935 695.000 52,5 364.875 

50 285.000 700.000 52,6 368.200 

50,1 288.075 705.000 52, 7 371.535 

50,2 291,160 710.000 52.8 374.880 

50,3 294.255 715.000 52,9 378.235 

50,4 297.360 720.000 53 381.600 
50,5 300.475 725.000 53,1 384.975 

50,6 303.600 730.000 53,2 38S.360 
50,7 306.735 735.000 53,3 391.755 

50,8 309.880 740.000 53,4 395.160 
50,9 313.035 745.000 53,5 398.575 
51 516.200 750.000 53,6 402.000 

51,10 319.375 755.000 53,7 405.435 

51,2 322.560 760.000 53,8 408.880 
51,3 325.755 765.000 53,0 412.335 

51,4 328.960 770.000 54 415.800 
51,5 332.175 775.000 54,1 419.275 
51,6 335.400 780.000 54,2 422.760 
51,7 338.635 785.000 54,3 426.255 
51,8 341.880 790.000 54,4 429.760 
51.9 345.135 795.000 54,5 433.275 
52 348.400 800.000 54,6 436.800 

tva oziroma pavšalne davčno osnove samostojnih 
Poklicev. 

IV _ 

,    °ri odmeri davka se priznajo davčne olajšave v 
^«•viru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. Od- 

Çrjena   dopolnilna   dohodnina  od   samostojnih   po- 
*cev se zmanjša za 5°/o za vsakega vajenca, ki se 

s« ne uči dve leti. 
V 

Osnove za obračunavanje dopolnilne  dohodnine 
e zaokrožijo takole: 

•    a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 
arjev io sicer taiko, da se zneski do 500 din za- 

n 
r^ZI:JJ> na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa 
tisoč dinarjev navzgor; 

tis. '^,.osnoTe nad  100.000 din so zaokrožijo na pet 
*ao£   -I??r'e"v • &'cer ta^°- d'a se zneski do 2.500 din 
2.300 Jv'J0 na pet *'*°* dinarjev navzdol- zneski nad 

din pa na pet tisoč dinurjev navzgor. 

VI 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji od 

davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za raz- 
liko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja davč- 
na stopnja. 

VII 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine za leto 1954. 

St. P-2054/1-54. 
Maribor, dne 1. marca 1954. 

Predsednik  MLO: 
Miloš Led i nek 1. r. 

190. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
51-102/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na XXVIII. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 15. marca 1954 izdal 

ODLOK 
o   razpisu   nadomestnih   volitev   v  56.   volilni  enoti 

mesta Maribora 

1. člen 
Ker je odborniku 56. volilne enote mesta Mari- 

bora Biljanu Dragu po 3. točki 130. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin prenehal 
mandat, se razpisujejo nadomestne volitve v 56. vo- 
lilni enoti mesta Maribora. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedefljo, dne 25. aprila 

1954. 
3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 
krajevno običajni način v 56. volilni enoti mesta 
Maribora. 

Odlok velja od dneva objave. 

St. P-1851/1-1954 
Maribor, dne 15. marca 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinck 1. r. 

191. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoiklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/102-53) 
in v zvezi s 123. členom zaikona o okrajnih ljudskih 
odborih je okrajni ljudski odbor Maribor okolica na 
XII. skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 4. marca 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpišejo se nadomestne volitve v 12. volilni 
enoti industrijske skupine v okrajni zbor proizvajal- 
cev okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica, ker 
se je odborniik okrajnega zbora proizvajalcev za 
XII.   volilno   enoto  industrijske   skupine   Kiivonog 
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Jože odpovedal mandatu in je okrajni ljudska odbor 
na svoji seji dne 4. III. 1954 njegovo odpoved sprejel. 

Nadomestne volitve za 12. volilno enoto indu- 
strijske skupine v podjetju »Impol« bodo dne 29. 
aprila 1934. 

3 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in v 

12. volilni enoti industrijske skupine. 
St. 1-1320/1-54 
Maribor, dne 4. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

192. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnih gospodarskih ukrepih do sprejetja 
družbenih planov za leto 1934 (Uradni list FLRJ, 
št. 52-430/53) ter v skladu z odlokom Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije o upo- 
rabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list 
LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljudski odbor Postojna na 
skupni seji obeh zborov dne 4. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi začasnih planskih instrumentov do sprejetja 

družbenega plana za leto 1954 

I. Delitev dobička gospodarskih organizacij v območju 
okraja Postojna 

1. člen 

Od dela dobička po odbitku zveznega in republi- 
škega davka pripada gospodarskim organizacijam zne- 
sek, ki je potreben za dospela odplačila dolgoročnih 
kreditov, za katera je prevzel poroštvo okraj ali mest- 
na, občina s posebnimi pravicami, in znesek, ki je po- 
treben za dospela odplačila dolgoročnih kreditov iz 
okrajnega sklada za kreditiranje investicij, kolikor se 
f zneski ne odvajajo po posebnih predpisih. 

2. člen 

Iz ostanka dobička po 1. členu morajo gospoda r-ke 
organizacije s področja proizvodnje, prometa in /*ez, 
storitev   in   založništva   prenesti   na   svoje   rezervne 
sklade 2 odstotka od zneska stalnih obratnih sredstev 

letu 1954. 
3. člen 

Gospodarske organizacije, omenjene v 2. členu, 
smejo prenesti v svoje sklade za samostojno razpola- 
ganje največ 50% od ostanka dobička po odbitku zne- 
skov iz prejšnjih členov. 

4. člen 

Od ostanka dobička po odbitku zneskov v preji- 
* njih členih odvajajo gospodarske organizacije: 

— na območju mestne občine Postojna 29% ljud- 
skemu odboru te mestne občine, 

— na območju drugih občin okraja 10% občinske- 
mu ljudskemu odboru, v katerega območje spadajo. 

Ostanek dobička po izločitvi deleža občinskih 
ljudskih odborov pripada okrajnemu ljudskemu od- 
boru Postojna. 

II. Oblikovanje rezervnega in plačilnega sklada trgov- 
skih podjetij in trgovin v območju okraja Postojna 

5. člen 
Gospodarske organizacije s področja izmenjave 

odvajajo v svoj rezervni sklad praviloma 2% od zne- 
ska povprečnih obratnih sredstev v lotu 1934. 

Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 
Postojna lahko po potrebi določi tudi višji odstotek 
za rezervni sklad posameznim gospodarskim organi- 
zacijam iz 1. odstavka tega člena. 

6. člen 
Trgovska podjetja, trgovine, prodajalne proizva- 

jalnega podljetja, skladišča in odkupne postaje smejo 
uporabiti za plačilni sklad največ toliko odstotkov 
od doseženega prometa, kolikor odstotkov znaša se* 
Šievek povprečnega sklada za plače v letu 1953, 45% 
prispevka za socialno zavarovanje na ta sklad in iz- 
datkov, ki so se po predpisih iz leta 1953 dodajali 
i »vprečnemu skladu za plače kot neobdavčeni, <>& 
doseženega prometa v navedenem letu po podatkih 
knjigovodstva gospodarske organizacije. Gospodarske 
organizacije po tem členu, ki v letu 1953 niso ugotav- 
ljale povprečnega sklada za plače, ugotovijo omenje- 
ni odstotek na podlagi dejanskih izplačil za plače in 
doseženega prometa v navedenem letu. 

Odstotek po tem členu ugotovi trgovsko oziroma 
proizvajalno podjetje, in sicer za promet v trgovin1 

na drobno in posebej za promet v trgovini na debelo, 
potrdi pa tajnik sveta za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora Postojna. Tajnik sveta za gospodar- 
stvo izda natančnejše predpise o tem, kako se ugo- 
tavlja ta odstotek. 

Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 
Postojna potrdi odstotek po lem členu gospodarskim 
organizacijam, ki mod letom izpremenijo poslovni 
predmet, ki se ustanovijo, združijo, pridružijo ali raz- 
delijo, upoštevajoč pri tem načela iz 1. odstavka tega 
čle i. 

III. Oblikovanje  in   delitev   proračunskih   dohodkov 
okraja Postojna 

7. člen 
Stopnje dopolnilne dohodnine iz kmetijstva 

znašajo: 

Davčna osnova    din     Stopnja        DavSna osnova    din     S(opWa 

do nad do 
30.000 3,5 47.000 48.000 
nad do 48.000 49.000 

30.000 31.000 3,6 49.000 50.000 
31.000 32.000 3,7 50.000 51.000 
32.000 33.000 3,8 51.000 52.000 
33.000 34.000 3,9 52.000 53.000 
34.000 35.000 4,0 53.000 54.000 
35.000 36.000 4,1 54.000 55.000 
36.000 37.000 4,2 55.000 56.000 
37.000 38.000 4,3 56.000 57.000 
38.000 39.000 4,4 57.000 58.000 
39.000 40.000 4.5 58.000 59.000 
40.000 41.000 4,6 59.000 60.000 
41.000 42.000 4,8 60.000 61.000 
42.000 43.000 4,9 6; .ooo 62.000 
43.000 44.000 5,1 62.000 63.000 
44.000 45.000 5,2 63.000 64.000 
45.000 46.000 5,3 64.000 65.000 
46.000 47.000 5,4 65.000 66.000 

5,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,0 
6,1 
6,2 
6,5 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7,0 
7,0 
7.1 
7,2 
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Davčna osnova    din     Stopnja Davčna osnova    din     Stopnja        Davčna osnova    din     Stopnja Davčna osnova    din     Stopnja 

"nad 
66.O0O 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
61.000 

od 
82.000 
83.000 
84.000 
83.000 
86.000 
J87.O0O 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.00O 
94.000 
93.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
103.000 
110.000 
U5.000 
120.000 
123.000 
130.000 
155.000 
140.000 
145.000 
150.000 
153.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
1S5.000 
190.000 
103.000 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.P0O 
250.000 

do 
67.000 
63.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 

do 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
103.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
143.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
183.000 
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 

7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8,0 
8,1 
8,2 
8.3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 

8,9 
9,0 
9,0 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 
10,0 
10,0 
10.1 
10,2 
10,6 
10,9 

11,2 
11,8 
12,3 
12,7 
13,1 
13,5 
13,9 
14,4 
14,8 
15,3 
15,8 
16,2 
16,7 
17,2 
17,7 
18,2 
18,7 
19,1 
19,6 
20,0 
20,4 
20,6 
21,3 
21,8 
22,2 
22,7 
23,2 
23,6 
24,1 

od 
235.000 
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 
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 
nad 

4S5.000 
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 

do 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
515.000 
520.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
413.000 
420.000 
425.000 
430.000 
455.000 
440.000 
445.000 
450.000 
453.000 
460.000 
465.000 
470.000 
I75.0O0 
480.000 
485.00C 

do 
490.000 
495.000 
500.000 
503.000 
510.000 
5! 5.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.00: 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
"70.000 
575.000 

24,5 
24,8 
25,1 
25,5 
25,8 
26,2 
26,7 
27,1 
27,5 . 
27,8 
28,1 
28,4 
28,7 
29,0 
29,3 
29,6 
29,9 
30,2 
30,3 
30,8 
31,1 
31,4 
31,7 
32,0 
32,4 
32,7 
33,0 
53,3 
33,6 
33,9 
34,2 
34,4 
34,6 
34,8 
35,1 
35,4 
35,6 
35,8 
36,1 
36,4 
36,7 
36,9 
37,1 
37,4 
37,6 
37,9 

38,1 
38,3 
38,6 
38,8 
39,1 
39,4 
39,6 
39,9 
40,1 
40,4 
40,6 
40,9 
41,1 
41,4 
41,6 
41,9 
42,1 
42,4 

nad 
375.000 
5S0.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
005.000 
610.000 
615.000 
620.000 
623.000 
630.000 
635.000 

42,6 
42,9 
45,1 
45,3 
45,6 
43,8 
44,0 
44,2 
44,4 
44,6 
44,8 
45,0 
45.2 

640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 

645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 

45,4 
45,6 
45,8 
46,0 
46,2 
46,4 
46,4 
46,8 
47,0 
47,2 
47,4 
47,6 

do 
580.000 
585.000 
390.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.00C 
630.000 
635.000 
640.000 

Davek po višji  davčni 
kakor  davek   po  najbližji 
večan za razliko pri davčni osnovi, zaradi 
se morala  uporabiti  višja davčna  stopnja. 

Določbe tega člena ne veljajo za območje občine 
Postojna. 

8. člen 
Od dopolnilne dohodnine od kmetijstva, od do- 

polnilne dohodnine od samostojnih poklicev in pre- 
moženja, od davka od tuje delovne sile in od davka 
od dediščin in daril, ki so pobere na območju po- 
sameznih občin, pripadajo pristojnim občinskirn ljud- 
skim odborom tile deleži (v odstotkih) : 

stopnji en sme biti višji 
nižji davčni stopnji, po- 

tatore bi 
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Begunje 19 80 80 50 
Bloke 11,5 80 80 50 
Ce .'Valica 4,8 80 80 25 
Dolano 44,9 80 80 50 
Hruševje 48,5 80 80 50 
Ilirska Bistrica 85,4 80 60 50 
Jablanica 100 100 100 100 
Jelšane 100 100 100 100 
Knežak 41 80 80 50 
Loška, dolina 6,8 80 80 50 
Pivka 15,8 80 80 50 
Planina 19,7 80 80 80 
Postojna 72 80 80 50 
Prem 82,5 80 80 50 
Rakek 11,5 80 60 50 

Od skupnega zneska državnih taks, ki se pobere 
na območju okraja, pripada posameznih občinskim 
ljudskim odborom (v odstotkih): 

Begunje 
Bloke 
Cerknica 
Dolane 
Hruševje 
Ilirska Bistrica 
Jablanica 
Jelšane 

0,46% 
0,53% 
0,78% 
0,56% 
0,45% 
1,45% 
0,49% 
0,31% 

Knežak 
Loška dolina 
Pivka 
Planina 
Postojna 
Prem 
Rakek 

0,42% 
0.74% 
1,2 % 
0,26% 
1,65% 
0.27% 
0.47% 

Preostala sredstva po odbitku deleža občinskih 
ljudskih odborov se odvajajo v proračun okrajnega 
ljudskega odbora Postojna, 
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IV. Prehodne in končne določbe 

Ta odlok ne velja za komunalna podjetja, oibrtne 
organizacije, gostilne in gostišča v območju mestne 
občine Postojna in za zadružne gospodarske organi- 
zacije  v območju okraja. 

10. člen 
Gospoda reki   svet   okrajnega   ljudskega   odbora 

Postojna izda po potrebi  natančnejše predpise za iz- 
vedbo tega odloka. 

11. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954 dalje. 

St. 657/23 
Postojna, dne 4. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič  1.   r. 

195. 

Na podlagi točke 1-2 odloka Zvezne ljudske skup- 
ščine o začasnem f inansi ran ju v prvem trimesečju 
leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 52-431/55) je okrajni 
ljudski odbor Postojna na seji obeh zborov dne 
4. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o finansiranju proračunskih izdatkov OLO Postojna 

v prvem trimesečju leta 1954 

1. člen 
Dokler ne bo sprejel okrajni ljudski odbor druž- 

benega plana in proračuna za leto 1954, se bodo fi- 
nansi.rali proračunski izdatki okraja po dvanajstinuh 
predloga okrajnega proračuna za leto 1954, vendar 
najdalje do 31. marca 1954. 

2. člen 

Izdatki okrajnega proračuna se bodo začasno fi- 
nansirali s temile viri dohodkov: 

1. s presežkom iz prejšnjega proračunskega leta, 
2. z delom prometnega davka - gospodarskih orga- 

nizacij, 
3. z delom prometnega  davka  privatnikov, 
4. z dolom dobička gospodarskih organizacij, 
5. z delom dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
6. z delom dopolnilne dohodnine od samostojnih 

poklicev in premoženja, 
7. z delom davka od tuje delovne sile, 
8. z zemlja ri no, 
9. z delom davka od dediščin in daril, 

10. z delom dohodkov od državnih taks in 
11. z lastnimi dohodki državnih organov in zavo- 

dov, ki se finansirajo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 

Dohodki in izdatki po tem odloku v prvem tri- 
mesečju 1954 so sestavni del proračuna za leto 1954. 

4. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 657/17 
Postojna, dne 4. mairca 1954. 

Predsednik  OLO: 

Mirko Jelerčič 1. r. 

194. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih v zvezi z 28. členom ured- 
be o potnih m selitvenih stroških (Uradni list FLRji 
št. 59-693/52 in št. 29-233/53) je okrajni ljudski odbor 
Postojna na skupni seji obeh zborov dne 4. marca 
1953 sprejel 

ODLOK 
o   določitvi   pavšalnega   povračila   stroškov   za 
uradna potovanja na območju okraja Postojna 

1. člen 
Uslužbencem in delavcem okrajnega ljudskega 

odbora Postojna se določi povračilo stroškov za urad- 
na potovanja v mejah okraja v obliki mesečnega 
pavšala. 

2. člen 
Povračilo v obliki mesečnega pavšala pripada le 

za take vrste opravil na terenu, ki se stalno ponav- 
ljajo in ki terjajo povprečno na mcisec 10 dni zuna- 
njega dela. 

3. člen 
Potni pavšali določi predsednik okrajnega ljud- 

skega odbora s posebno odločbo in sme znašati naj- 
več 7000 din ter se plačuje mesečno vnaprej. 

Uslužbenci, ki prejemajo potni pavšal, morajo 
mesečno za nazaj predložiti opis uradnih potovanj in 
del, ki so jih opravili. 

4. člen 
Ta  odlok  velja  takoj. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati od- 

lok o pavšalnem povračilu stroškov za uradna poto- 
vanja z dne 1. septembra 1953 (Uradni list LRS. št. 
33-380/53). 

St. 657/16-54 
Postojna, dne 4. marca  1934. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

195. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) •) 
19. člena uredbe o začasnem finansiranju investicij 
za leto 1953 (Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) je okrajni 
ljudski odbor Postojna na skupni seji obeh zborov 
dne 4. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o odplačilnih rokih za investicijska posojila, 

dovoljena v letu  1953 iz sklada za kreditiranje 
investicij okraja Postojna 

1. člen 
Odplačilne roke za in vestici jaka posojila, dovo- 

ljena v lotu 1953 iz sklada za kreditiranje investicij 
.okraja Postojna, določi svet za gospodarstvo okraj- 
nega ljudslkega odbora Postojna po predlogu komisiJe 

za investicijske kredite, upoštevaje plačilno zmožnost 
koristnilkov tega kredita. 

2. člen 
Ta odlok volja takoj. 
Št. 657/20 
Postojna, dne 4. marca 1954. 

Predsednik  OLO: 
Mirko Jelerčič i. r. 



Štev. 12—1. IV, 1954 URADNI LIS'1 Stran 201 

196. 
Na podlagi 15. člena in 8. točke 64. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 
6. olona uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni davek (Uradni list 
**-RJ, št. 19-118/53) ter 3. člena uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474•53) in poprejšnji 
Pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS je 
okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah okrajnega zbora 
'n zbora proizvajalcev dne 26. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks in občinskega 

prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg tivks in prometnega davka, ki se plačujejo 

Po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Ptuj — 
razen na območju LO MO Ptuj — še taikse in promet- 
ni dav«k, ki so predpisani s tarifo v II. dolu tega 
odloka. 

2. člen 

Takse, ki se poberejo po določbah tega odloka, 
so dohodek okraja im občin, občinski prometni davek 
Pa je izMjučno dohodak občin. Uporabiti se smejo 
samo za 'komunalno graditev (za vzdrževanje in zida- 
nje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, pro- 
svetnih in drugih zavodov in komunalnih objektov), 
^ graditev cest, mostov in podobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se stoka v 
»sklad za komunalno graditev«. Sklad ima predračun 
dohodkov im izdatkov, ki ga sprejme svet za gospo- 
darstvo OLO. S sredstvi sklada razpolaga ta sv<4 v 
"lejah predračuna. Odrcbodajalec za izvrševanje 
Predračuna je načelnik tajništva za gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
°pci'nskih proračunov. Način uporabe ,se določi z 
občinskim proračunom. 

3. člen 

Od taiks, pobranih po določbah tega odloka, pri- 
Pada okraju 60%, občinam pa 40%. 

Delež teh dohodkov, ki se po I. odstavku tega 
jena odstopi občinam, se razdeli na posamezne ob- 

c>ne takole: 

Cirkovce 
Cirkulane 
Dostomik 
Goriš niča 
Grajena 
Hajdina 
J urši nei 
Loskovcc 
Lovrenc na Dr. p. 
Lcšjc 
Markovei 
Makole 

4. člen 
taikse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

anxkah.  Ce   stranka  teh  taksnih   znamik  ne  more 
^'Uf plača  taikso v gotovim, uslužbenec,  ki  takso 

j* nere, pa  mora preskrbeti  lokalne taksne  znamke 
J*n uničiti na spisu. 

. dokler taksno znamke ne bodo tiskane, se pla- 
••• taiksa v gotovini. 

Občinski promatai davek se plačuje v gotovini. 

3% Ormož 10% 
5% Polon šak 3% 
4% Podlehniik 4% 
3% Podgorci 4% 
3% Rogoznica 5% 
4% Starše 4% 
4% Središče 5% 
3% Trnovska vas 4% 
3% Videm 5% 
7% Za vrč 4% 
3% Žctale 5% 
4% 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev talks ozi- 
roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vcik, ki so predpisane s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 

Določbe zatkona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 
68/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FLRJ, št. 55/53) 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 tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega  ljudskega odbora. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 
nem listu LRS«. 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. št. 1: 
Za vloge, ki se naslovijo na okrajni ljud- 
ski odbor in občin sike ljudske odbore, 
se plača: 

1. za vsaiko vlogo,  razen pritožbe 
2. za  vsako pritožbo 

Tar. št. 2: 
Za vse odločbe, ki jih izdajajo ljudski 
odbori, razen za odločbe iz tax. št. 5, 6, 
7, 11, 13 in 14 te tarife 

dim 
20 
90 

75 

Tar. št. 3: 
Za vsa potrdila, ki jih izdajajo ljudski 
odbori, se plača: 

i. za vsaiko potrdilo, razen za živinske pot- 
ne liste 

2. zìi potrdilo o lastnimi in zdravju živine 
(živinski potni list) in za prenos lastnine 
na kupca: 
a) za drobnico, od glave 
b) za živino, od glave 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov 
na zahtevo stranke, razen kadar gre za 
stanovanjske zadeve ali zadeve neznatne 
vrednosti, se plača: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
pravo 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje* - 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbenca izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne glede 
na število uslužbencev 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 
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Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje     din 
za gospodarske delavnosti, se plača: 

1. za trgovska podjetja na debello 1.200 
2. za trgovska podjetja na drobno in trgo- 

vine ?20 
3. za agencije, trgovska zastopstva in druga 

posredniška podjetja 4.800 
4. za odprenraiška podjetja 2.400 
5. za gradbena  podjetja 2.400 
6. za zasebno poklicno delo javnih pravnih 

zastopnikov, zdravnikov, inženirjev, vete- 
rinarjev, geometrov, babic in podobnih 
prostih   poklicev 480 

7. za gostinske obrti: 
a) za    restavracije,     gostilne,     kavarne, 

krčme, bifeje in vinske kleti 12.000 
b) za hotele 2.400 
c) za penzione, gostišča  in  prenočišča 1.200 

8. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 
a) z avtobusi 1.200 
b) s tovornimi avtomobili 1.200 
c) z avtotaksiji 600 
d) s konjsko vprego za tovorni  promet 240 

9. za brodove brez  lastnega  pogona 480 
10. za plovne  mline 2.400 
11. za dimnikarje 60O 
12. za starinarnice 720 
13. za prodajalne monopolnih predmetov na 

drobno 240 
14. za opravljanje bančnih in menjailnih po- 

slov 7.200 
15. za kinematografe 2.400 
16. za opravljanje   tovarniške  proizvodnje 24.000 
17. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2 400 
b) brez stalnega sedeža 900 

Tar. št. 6: 
Za  potrjevanje  pogodb  in  drugih listin: 

1. za potrdilo vsake listine: 
a) za prvo podo 37 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 
c) za potrditev vsakega podpisa 25 

2. za overitev cenitve posestva 250 
3. za overitev poslovnih knjig, od vsakega 

lista • 2.50 
4. za potrditev kopiranega načrta po držav- 

nih organih 500 
5. za prepise uradnih aktov in listin, ki se 

napravijo v državnih uradih: 
a) ako jih prepišejo zasebniki, od vsake 

pol pole izvirnika 10 
b) ako  jih  prepišejo  državni organi, od 
'  vsake pol pole izvirnika 50 

6. za overitev pogodbe po državnih organih: 
a) za na  novo  sklenjeno   od   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 %% 
če je vrednost pogodbe neocenljiva, din      125 

b) za potrditev   podaljšane    pogodie    se 
plača iz točke 6/a te tar. št. 50% 

c) za overitev  pooblastila,  din 45 

postopku o  pre- 
pristojen   okrajni 

Tar. št. 7: 

Za odločbo o kazni v 
krških, za katere je 
sodnik za prekrške 

Tar. št. 8: 

Za glasbo na plesnih in veseličnih prire- 
ditvah, če se za vstop ne pobira vstop- 
nina, se plača za vsak posamezni primer 
Pripomba: Taksni zavezanci — gostinski 
obrati oz. prireditelji veselic — morajo 
priglasiti glasbo najkasneje 24 ur pred 
igranjem upravi za dohodke tajništva za 
gospod arsivo OLO ter placato takso. 

Tar. št. 9: 
Za uporabo javnega prostora za postavi- 
tev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusov 
in podobno, se plača: 

1. za enodnevno ali dvodnevno uporabo jav- 
nega prostora za vsak zasedeni m' pro- 
stora dnevno 

2. za uporabo javnega prostora nad 2 do 
20 dni za vsak zasedeni m* prostora 
dnevno 
Pripomba: taksni zavezanci — koristniki 
javnega prostora — morajo priglasiti upo- 
rabo javnega prostora pristojni občini, ki 
določa prostor za uporabo, pobirajo pa 
takso za to pooblaščeni uslužbenci. 

Tar. št. 10: 
Za izobešanje firme se plača: 

1. pri površini napisne table do '/srn2 

2. pri površini napisne table do   1 m* 
3. pri površini napisne table do   4 m* 
4. pri površini napisne table nad 4 ms letno 

Pripomba: To takso plačujejo le prido- 
bitne firme. Taksni zavezanci morajo pri- 
glasiti firmo in površino napisne table 
upravi za dohodke okrajnega ljudskega 
odbora do konca leta za prihodnje loto 
ter plačati talkiso. Ce izobesijo firmo med 
letom, morajo priglasiti firmo in površino 
table 24 ur pred izobešenjem firme in 
plačati celoletno takso. 

Tar. št. 11: 

Za registracijo motornih vozil se plača: 
1. za vsak avtomobil, avtomobilsko priko- 

lico in avtobus 
2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez prikolice 
Pripomba: Te takse ne plačajo JLA, LM, 
LO, Ljudska tehnika, Rdeči križ, rešilna 
postaja, zdravstvene ustanove in gasilska 
društva za svoja vozila. 
Prav tako ne plačajo takse invalidi, ki 
uporabljajo motorna vozila zaradi svoje 
invalidnosti. Takse pobira tajništvo za no- 
tiranje zadeve okrajnega ljudskega od- 
bora ob letni registraciji motornih vozili. 

Tar. št. 12: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 
državnih uradih in zavodih, gospodar- 
skih in drugih organizacijah, se plača 
glede na vrednost zadeve, za katero se 
daja ponudba, od viedoosti: , 

din 

letno 
letno 
letno 

250 

500 

20 

30 

400 
800 

1.500 
2.500 

2.000 

1.O0O 
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L do   20.000 din 
2- od   20.000 din do   100.000 din 
3. od 100.000 din do   500.000 din 
4. od 500.000 din do 1,000.000 din 

preko 1,000.000 din poleg din 3.000 še za 
presežek nad din 1,000.000 
Pripomba: Prireditelji ofertailnih licitacij 
morajo pred sejo, na kateri se bo raz- 
pravljalo o sprejetih ponudbah, te po- 
nudbe predložiti upravi za dohodke okraj- 
nega ljudsikega odbora zaradi žigosanja 
ter plačila -takse. 
Tar. Št. 13: 

Za dovoljenje za kopanje peska, gramo- 
za,  kamenja in zemlje  ter  žganje apna 
se plača enkratno 
Tor. St. 14: 
Za podaljšanje obratovalnega časa v go- 
stinskih obratih preko dovoljenega obra- 
tovalnega časa po odloku OLO Ptuj 
(Uradni list LRS, št. 15/53) se plača en- 
kratna taksa 
Pripomba:    To   takso   plačajo   gostinsiki 
obrati ob izdaji dovoljenja. Takso pobira 
tajništvo za notranje zadeve OLO. 
Tar. št. 15: 

Za dovoljenje za priložnostno točenje al- 
koholnih pijač se plača ea posamezno do- 
voljenje emkratna taksa 
Pripomba: Taksa se plača ob izdaji do- 
voljenja. 

B. Občinski prometni davek 

Tar. št. i: 

Od potrošnje alkoholnih pijač vseh vist 
v gostinskih podjetjih in obratih se plača 
«d prodajne cene 
Pripomba: Davak se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci 
predložiti pristojnemu občinskemu (ljud- 
skemu odboru do 15. v mesecu za pretoki i 
mesec. 

Tar. št. 2: 

Od vstopnic od prodajne cene se plača: 
a) za kinematografe 
D) za artistične in  cirkuške predstave 

Tar. št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se 
plača prometni davek v višini 10% od 
stopenj, ki jih predpisuje uredba o pro- 
metnem daviku od nepremičnin in pravic 
(Uradni list FLRJ, št. 4/54). 

Tor. št. 4: 
Od loterij, tombol, srečolovov dn drugih 
rger na srečo, razen od Jotorij, ki jih pri- 
reja Jugoslovanska loterija, se plača ob 
Pogojih uredbe o loterijah in drugih iger 
na srečo (Uradni 'list FLRJ. št. 4/52) od 
vrednosti izdanih srečk oz. plačanih vlož- 
kov 5%, z omejitvijo, da ta davek skupno 
2 odstotkom, ki se predpiše prireditelju 
Po uredbi o loterijah v korist proračuna, 
ne znaša več kot 25% od izdanih srečk 
°z- plačanih vložkov. 

din 
500 

1.000 
2.000 
3.000 

0,015% 

1.000 

500 

1.000 

i% 

3% 
5% 

Pripomba: Prireditelji iger morajo pred- 
ložiti pristojnemu občinskemu ljudske- 
mu odboru igralni načrt in srečke zaradi 
žigosanja in plačila davka, preden dajo 
srečke v promet. 
St. 1-1652/3-54 
Ptuj, dne 26. februarja  1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

197. 

Na podlagi 15. člena dn 15. točke 64. člena zaikona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 20., 32., 40., 43. in 92. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 52/53) in 4. 1er 8. člena temeljnega za- 
kona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je okraj- 
ni ljudski odbor Ptuj na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 26. februarja 1954 na pred- 
log sveta za gospodarstvo sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, o volitvah in 
delu hišnih svetov ter svetov stanovanjskih skupnosti 

in o kategorizaciji stanovanj 

I 

Stanovanjske skupnosti 
Stanovanjske hiše, ki so last splošnega ljudskega 

premoženja, zadružna last in last družbenih organi- 
zacij, ter več kot dvostanovanjske zgradbe zasebni- 
kov, tvorijo na območju vsaikc občine eno stanovanj- 
sko skupnost. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba, ki ima 
tale organe: svet stanovanjske sikupnoeti in porav- 
nalni svet. 

II 

Hišni sveti in sveti stanovanjskih skupnosti 

2. člen 

Stanovanjske hiše, ki imajo do 5 stanovanj, izvo- 
lijo 3, hiše, ki imajo do 10 stanovanj.izvolijo 5, ki pa 
imajo nad 10 stanovanj, izvolijo 7 članov hišnega 

.sveta. V manjših hišah splošnega ljudskega premo- 
ženja z enim ali dvema stanovanjema sestavljajo 
hišni svet vsi uživalci stanovanj in podstanovalci. 
Stanovanjske hiše zasebnih lastnikov z enim ali 
dvema stanovanjema nimajo hišnih svetov, kolikor 
teh hiš sami lastniki s pogodbo ne predajo v upravo 
stanovanjske skupnosti. 

3. člen 

Hišne svete volijo uživalci stanovanj in podstano- 
valci letno v mesecu januarju na sestanku, na kate- 
rem mora biti navzočih večina volilnih upravičencev 
posamezne hiše. Volilni upravičenec je vsak stanova- 
lec, ki je dopolnil 18 Jet. Ce se v začetku sestanka 
ugotovi, da se ga ni udeležila večina volilnih upra- 
vičencev, se pol ure nato opravijo volitve ne glede na 
število udeležencev. 

4. člen 
Volilni upravičenci v vsaki hiši odločajo, ali naj 

bodo volitve javne ali tajne. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci iz- 

javijo z dvigom roke za posameznega kandidata. 
Tajno pa se voli po kandidatnih listah, dn sicer 

tako, da na razmnoženih kandidatnih listali volilni 
upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih želijo izvo- 
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liti. Kandidatno listo sestavijo in predlagajo volilni 
upravičenci na predvolilnem ali na samem volilnem 
sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlanska komi- 
sija. 

5. člen 

Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 
po enega zastopnika za svet stanovanjske skupnosti. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov upravi stanovanjske skupnosti. 

6. člen 

Hišni sveti se morajo zbrati vsaj enkrat mesečno. 
Sestanek skliče predsednik sveta oziroma je sestanek 
na zahtevo 4» članov hišnega sveta. 

Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na sestanku, se 
vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in hrani predsed- 
nik hišnega sveta. Predsednik skrbi, da se sklepi 
izvajajo, oziroma po potrebi predložijo v izvršitev 
upravi stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podstanoval- 

cev, izvoljenih po 5. členu tega odloka, sestavljajo 
svet stanovanjske skupnosti. V primeru 3. točke 40. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš sode- 
lujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polnoprav- 
ni člani tudi zastopniki delavskega sveta zadevnega 
podjetja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki hišnih 
svetov za svet stanovanjske skupnosti se volijo po 
določbah 3. člena tega odloka, in sicer vsako leto po 
izvršrmh volitvah v hišne svete, vendar najpozneje 
do 15. februarja. 

8. člen 
O sejah stanovanjske skupnosti piše tajnik sveta 

zapisnik, v katerem je treba poleg glavnega poteka 
seje podrobno navesti sprejete sklepe. Zapisnik se 
vodi v obliki vezane knjige; podpišeta ga predsednik 
in tajnik sveta. 

III 

Kategorizacija stanovanj 

9. člen 
Stanovanjski prostori na območju vsake občine 

se delijo v 7 kategorij; kategorije se določijo po legi,, 
uporabni vrednosti stanovanj, gradbonotehnični vred- 
nosti, sanitarni in gospodinjski udobnosti ter starost- 
ni dobi poslopja. Posebne predpise za kategorizacijo 
stanovanjskih prostorov bo izdal svet za gospodar- 
stvo OLO. 

10. člen 

Občinski ljudski odbori organizirajo in izpeljejo 
ra svojih območjih popis stanovanjskih prostorov v 
zvezi s kategorizacijo po poprejšnjem členu. Stanova- 
nja popišejo in kategorizirajo najpozneje v 15 dneh 
po objavi tega odloka. 

rv 
Prevzem v uprav« zasebnih stanovanjskih hiš 

11. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti morajo najpozneje 

do 15. IV. 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjske zgradbe, ki so last zasebnikov, ra- 
zen tistih hiš, glede katerih bo OLO po 3. točfci 14. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš od- 
loČil, da ostanejo še najjalje v upravi hišnega 
lastnika; 

12. člen 

Hiše se morajo prevzeti v upravljanje po tri- 
članski komisiji, ki jo imenuje svet stanovanske 
skupnosti oziroma začasne komisije po 14. členu tega 
odloka. 

Pri prevzemu je navzoč hišni lastnik aili njegov 
namestnik, ki skupaj s člani komisije podpiše zapis- 
nik o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik mora 
obsegati opis.hiše ter opis stanja, v katerem je hiša. 
Ce hišni lastnik ali njegov zastopnik noče biti navzoč 
pri prevzemu ali podpisati zapisnika o prevzemu, se 
to zapiše v zapisnik. 

13. člen 

Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 
sko skupnost pravice hišnega lastniška do pobiranja 
najemnine, sklepanja najemnih pogodb, odpovedi na- 
jemnih pogodb, odpovedi najemnih razmerij ter dolž- 
nost, vzdrževati hišo in odplačevati morebitne dol- 
gove, ki spadajo pod določbe 2. točke 70. člena uredbe. 

Prehodne in končne določbe 

14. člen 

Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo ime- 
nujejo občinski ljudski odbori začasne komisije od 
3—5 članov, ki bodo do izvolitve sveta stanovanjske 
skupnosti organizirale in vodile volitve hišnih svetov 
in svetov stanovanjskih skupnosti, sodelovale pri po- 
pisu stanovanjskih prostorov in prevzemu hiš po •-> 
12. in 13. členu tega odloka. 

Prve volitve hišnih svetov se izvršijo do 15. IV. 
1954, prve volitve svetov stanovanjskih skupnosti Pa 

do 31. IV. 1934. Začasne komisije skličejo najpozneje 
v 15 dneh po volitvah zasedanje sveta stanovanjske 
skupnosti. 

15. ölen 
Tajništva občin vodijo do formiranja uprave sta- 

novanjske skupnosti vse administrativne zadeve sveta 
stanovanjske skupnosti, kakor jih določa uredba ° 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

16. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

3000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

ne da točnih podatkov; 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prostorov 

pri popisovanju dn zbiranju uradnih podatkov; 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljiv0 

opravi poverjeni mu opis stanovanjskih prostorov. 
Upravni in kazenski postopek vodi in izreka 

kazni na prvi stopnji sodnik za prekrške pri OLO 
Ptuj po načelih temeljnega zakona o prekrških. 

17. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 1-1649/1-54 
Ptuj, dne 26. februarja 1954. 

Podpre rise fini k OLO: 
Lojzka Stropnik 1- r- 
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198. 

Na podlagi 2. odstavka 15. ólena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
v zvezi s 3. čflenom uredbe o prometnem davku in 
delom G-tarife prometnega davka (Uradni list FLRJ, 
st. 55-474/53) ter s potrditvijo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije, dano z 
odločbo št. 137/1-54 z dne 24. II. 1954, sta okrajni zbor 
• zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora 
Hadovljica vsak na svoji seji dne 9. marca 1954 spre- 
jela 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

I. del: Splošne določbe 

1. člen 
,. Poleg prometnega davka, ki se plačuje po ve- 
ljavnih predpisih, se pobira v okraju Radovljica še 
Prometni davek, ki je predpisan s tarifo tega odloka. 

2. člen 
Prometni davek, kii se pobere po določbah tega 

odloka, je dohodek občin. Uporabiti pa se sme samo 
2a komunalno graditev. 

Način uporabe se določi z občinskim proračunom. 

3. člen 
Prometni davek se plačuje v gotovini. 
'» primerih, ko je priznana oprostitev promet- 

nega davka po veljavnih predpisih, se tudi ne more 
Pobirati prometni davok, ki je predpisan v tem od- 
loku. 

Prometni davek po tem odloku se tudi ne po- 
ira v primerih, določenih z mednarodnimi pogod- 
bi, in  v primerih, ko izvira oprostitev iz medna- 

r°dmh običajev do držav, s katerimi obstoji  v tem 
P°giedu vzajemnost (reciprociteta). 

4. člen 
Določbe uredbe o davku od prometa proizvodov 

lz_ tarife prometnega davka   (Uradni  list FLRJ, štev. 
'-474/53)   se   primerno  uporabljajo  tudi   glede  pro- 
metnega  davka,  predpisanega  s tem odlokom,  koli- 
°r ni v tem odloku drugače odločeno, 

5. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

<«j. svet za gospodarstvo, za izvrševanje odloka pa 
,,     taJništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 

ocll>ora Radovljica. 
6. člen 

Dohodki prometnega davka po tem odloku pri- 
Padajo občini, na katere območju je bil davek po- 

7. člen 
la  odlok   velja  za  območje okraja  Radovljica, 

azpn za mestni občini  Bled in Jesenice. 

8. člen 
la odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

II. del: Tarifa 
T«"-. št. 1: 
ud potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih 
Podjetjih in obratih od prodajne cene 5% 
iJavfni zavezanec je gostinsko podjetje ali 
«•brat. 

Tar. št. 2: 
Od vstopnic za kino predstave in druge pri- 
redit ve se plača: 

1. od kino vstopnic: 
a) v podjetjih  do  1  milijona letnega pro- 

meta 5% 
b) v   podjetjih   preko   1   milijona   letnega 

prometa 10% 
2. od vstopnic za veselice, vrtiljake, cirkuške 

predstave, artistične nastope in podobno 10% 
Pripomba: Prometni davek se ne plača od 
vstopnic  za  fizkulturne in  kulturno-umet- 
niäke prireditve. 
Davčni zavezanec je prireditelj. 
Ce je prireditev iz te tarifne številke zve- 
zana z glasbo in je na prireditev vstop do- 
voljen le z vstopn.icami, se ne plača taksa 
po tarifni številki 8 odloka OLO Radov- 
ljica o uvedbi okrajnih taks, ampak samo 
prometni davek po tej tarifni številki. 

Tar, št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 
od stopenj po tar. št. 1-C-tarife promet- 
nega davka 10% 

Tar. št. i: 
Od objav v kinematografih se plaća: 
od cene objave 5% 
Pripomba: Davek se odvaja konec trime- 
sečja za preteklo trimesečje. 

Tar. št. 5: 
Od loterij in drugih iger na srečo, razen 
od loterij, ki jih prireja Jugoslovanska lo- 
terija, se plača: 

1. od  loterije  in  drugih  iger  na   srečo,   pri 
katerih vrednost izdanih srečk ne presega 
100.000 din 10% 
od vrednosti izdanih srečk. 

2. na vse druge loterije in igre na srečo,, kjer 
vrednost izdanih srečk presega 100.000 din, 
ne gilede na to, kdo je pristojen za izdajo 
dovoljenja, 5% 
od vrednosti izdanih srečk, vendar -ekupnii 
odstotek prometnega davka po uredbi o lo- 
terijah (Uradni list FLRJ, št. 4-26/52) in 
prometnega davka po tej tarifni številki 
odloka ne sme presegati skupno 25%. 
Pripomba: a) Davčni zavezanec je priredi- 
telj. Davek se  plača ob  predložitvi  srečk 
v žigosanje, v izjemnih primerih najkasneje 
8 dni po izvršeni prireditvi, če na priredi- 
teiljevo prošnjo o tem izda odločbo OLO. 
b) Svet za gospodarstvo OLO je pooblaščen 
v posameznih primerih znižati prometni da- 
vek po tej tarifni številki. 

Tar. št. 6: 
Od krzna in kože divjačine se plača 
od prodajne cene 10% 
Davčni zavezanec je proizvajafler: oziroma 
odkupovalec. 

St. 728/2-54 
Radovljica, dne 12. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristali 1, r. 
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Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih in 8. člena temeljnega za- 
kona o prekrških je okrajni ljudski odbor Sežana na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 17. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o prepovedi škropljenja sadnega drevja 

v času cvetenja 

1. člen 

Prepovedano je škropiti sadno drevje z želodčni- 
mi in kontaktnimi insekticidi, kadar ovete. 

Škropljenje s takimi sredstvi je treba opraviti 
pred cvetenjem aili po njem. 

2. člen 

Za čas cvetenja velja obdobje, ko se začno odpi- 
rati cvetni popki, pa dokler ne odpadejo venčni listi 
zadnjih cvetov. 

3. člen 

Lastniki in gojitelji sadnega drevja kakor tudi 
druge osebe, ki bi prekršile določbe tega člena, se 
kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo od 1000 do 
3000 dinarjev. 

4. člen 

Čebelarji, ki bi bili zaradi škropljenja sadnega 
drevja v času cvetenja z insekticidnimi sredstvi oško- 
dovani, imajo pravico, uveljavljati svoje odškodnin- 
ske zahtevke proti povzročiteljem škode na njihovih 
čebelah s tožbo pred pristojnim rednim sodiščem. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1-1654/2-1954-8 
Sežana, dne 17. marca 1954. 

Predsednik OLO: 

Danilo Petrinja 1. r. 

Osnova:    %       Davek: Osnova:    %       Davek: 

200. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih ter 1. odstavka 6. člena uredbe 
o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) in v 
zvezi s IV/3» točko odloka Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS o uporabi planskih instrumentov za 
leto 1934 (Uradni list LRS, št. 3-8/34) je okrajni ljud- 
ski odbor Šoštanj na ločenih sejah dne 10. marca 
1954 sprejel 

ODLOK 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetij- 
stva  za  leto  1954, ki jo odmerja  OLO Šoštanj  na 

podlagi katastra 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom se predvideva tale davčna' 
lestvica : 

Osnova:    %       Davek: Osnova:    %       Davek: 

1.000 4 
2.000 4 
3.000 4 
4.000 4 
5.000 .4 
6.000 4 
7.000 4 
8.000 4 

40 9.000 4 
80 10.000 4 
120 11.000 4 
160 t2.000 4 
200 1.3.000 4 
240 14.000 4 
280 15.000 4 
320 16.000 4 

360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
640 

17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.00C 
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 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5,2 
5,4 
5,6 
5,8 
6 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10 
10,1 
10,2 

680 
720 
760 
800 
840 
880 
920 
960 

1.000 
1.040 
1.080 
1.120 
1.160 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.573 
1.656 
1.739 
1.824 
1.911 
2.000 
2.132 
2.268 
2.408 
2.552 
2.700 
2.852 
3.008 
3.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.0S4 
5.229 
5.376 
5.525 
5.676 
5.829 
5.984 
6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.789 
6.956 
7.125 
7.296 
7.469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.181 
8,364 

83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
2S0.O00 
285.000 
290.000 
295.000 
30O.00O 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 

10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11 
11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22,5 
25 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,2 
52,5 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
33,7 
34 

8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.504 
9.701 
9.900 

10.101 
10.304 
10.509 
10.716 
10.925 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
32.300 
54.125 
36.000 
37.925 
39.900 
41.925 
45.000 
47.150 
49.590 
51.600 
53.900 
56.250 
58.650 
59.925 
62.400 
64.925 
67.500 
70.125 
72.800 
75.525 
78.300 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.210 

100.750 
105.005 
105.600 
107.900 
110.220 
112.895 
115.600 
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Osnova:    %       Davek: Os snova: % Davek: 

345.000 
350.000 
335.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
3S0.000 
3S5.O00 
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.O0O 
490.000 
495.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
535.000 
360.000 
365.000 
370.000 

34,2 
54,4 
34,7 
35 
35,2 
35,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
36,7 
37 
37,2 
37,4 
37,7 
38 
38,2 
38,4 
38,7 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,2 
40,4 
40,7 
41 
41,2 
41,4 
41,7 
42 
42,3 
42,6 
42,9 
43,2 
43,5 
43,8 
44,1 
44,1 
44,7 
45 
45,3 
45,6 
45,9 
46,2 

117.990 
120.400 
123.185 
126.000 
128.478 
130.980 
133.875 
136.800 
139.370 
141.960 
144.964 
148.000 
150.160 
153.340 
156.455 
159.600 
162.550 
165.120 
168.345 
171.600 
174.440 
177.300 
180.635 
184.000 
186.930 
189.880 ' 
193.325 
196.800 
199.820 
202.860 
206.415 
2IO.060 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
252.140 
235.933 
239.760 

, 243.615 
247.500 
251.415 
255.360 
259.335 
263.540 

575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
6S0.000 
683.000 
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 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

46,5 
46,8 
47,1 
47,4 
47,7 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51.« 
32 
52,2 
52,3 
52,5 
52,7 
52,8 
53 
53,2 
53,3 
55,4 
53,5 
53,7 
53,8 
54 
54,2 
54• 
54," 
54,7 
54.8 
54,9 
55 

267.375 
271.440 
275.535 
279.660 
283.815 
288.000 
291.610 
295.240 
298.890 
302.560 
306.250 
309.960 
313.690 
317.440 
321.210 
325.000 
328.810 
332.640 
336.490 
340.360 
344.250 
348.160 
352.090 
356.040 
360.010 
364.000 
368.010 
371.330 
375.575 
379.440 
382.800 
386.900 
391.020 
394.420 
397.830 
401.250 
405.435 
408.880 
413.100 
417.340 
420.825, 
425.100 
429.395 
452.920 
436.455 
440.000 

l'a  odlok   velja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

"ad 800.000 od vsakih nadaljnjih   (0 000 osnove 5.500 

II 

,.   Osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na  tisoče 
aitlarjev pod 500 in nad 500. 

Osnove nad   100.000 din  se  zaokrožujejo na  pet 
ls<>č  tako,  da   se  vzame  izpod   2.500   in   nad   2.500. 

III 

d v, J .st°Pn,iah 1Z Prvc točke se odmori dopolnilna 

katastra 
ma  od   kmetijstva   za  leto   1954   na   podlagi 

St. 1558/1-54 
Šoštanj,  dne  10. marca  1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

201. 

IV 

n    fa. obdavčitev   dohodkov od  postranskih  delav- 
štn '•    metiistva predpiše okrajni ljudski odbor So- 
ta»J za leto 1954 akontacije. 

Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na seja okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. marca 1954 
na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona v volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53)  sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 4 za volitve v zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Šoštanj, ki obsega Tovarno usnja Šo- 
štanj, ker je po 3. točki 120. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih prenehal mandat Baroviču Radu, 
odborniku zbora proizvajalcev, ki je bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

Volitve bodo v sredo, dne 5. maja 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 4. 

St. 1260/2-54 
Šoštanj, dne 10. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih I. r. 

202. 

Okrajni ljudski odbor Šoštanj je na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 10. marca 1954 
na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-10255) 
sprejel , • 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih  volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 14 za volitve v okrajni zbor okrajnega ljudskega 
odbora Šoštanj, ki obsega mesto Šoštanj, ker je po 
3. točki 120. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih prenehal mandat Stegnarju Andreju, odborniku 
okrajnega zbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 9. maja 
1954. 

2. člen 

Ta odlok  se objavi   v   »Uradnem  listu  LRS«  in 
na krajevno običajni način v volilni enoti št. 14. 

St. 919/4-54 
Šoštanj, dne 10. marca 1934. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 
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203. 

Na podlagi 2. odstavka 15. olona zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
po 19. členu uredbe o začasnem finansiranju investi- 
cij v letu 1953 (Uradni List FLRJ, št. 2/53) in na 
podlagi 4. točke odloka o obrestnih merah in odpla- 
čilnih rokih za investicijska posojila, dovoljena v 
letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 6-74/54) je okrajni 
ljudski odbor Tolmin na seji obeh zborov dne 10. 
marca 1954 izdal 

ODLOK 
o obrestnih  merah in odplačilnih  rokih  za posojilo, 
dovoljena iz okrajnega sklada za kreditiranje inve- 

sticij v letu  1953 

1. člen 

Za investicijska posojila, dovoljena v letu 1953 
iz okrajnega sklada za kreditiiranje investicij, c" ra- 
čunajo tele letne obresti: 

za kmetijstvo 1% 
za druge panoge gospodarstva   .   .     2% 

in tile odplačilni  roki: 
za kredite za opremo    .   .   .   >   .     5 let 
za kredite za gradbe     .   .   .   .   .   10—25 let 

2. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Tolmin se pooblašča, 

da pri investicijslcih pogojih za gradbe določi ko- 
ristnikom individualne odplačilne roke v mejah, na- 
vedenih v 1. členu. 

3. člen 
Do 15. marca 1954 bo Narodna banka z določeno 

obrestno mero in odplačilnimi roki izpopolnila po- 
godbe, sklenjene s koristniki investicijskih kreditov. 

4. Člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1954. 
St. I/l 975/1 
Tolmin, dne  10. marca  1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok I. T. 

204. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52), točke II/4 odloka o začasnih gospodarskih ukre' 
pih do sprejetja družbenih planov za leto 1954 (Urad' 
ni list FLRJ, št. 52-450/53) in v zvezi z 9. členom 
uredbe o delitvi dobička in o davku od dobička go-, 
spodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 51-423/ 
53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na' seji obeh 
zborov dne 10. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasni delitvi dobička med okrajem Tolmin in 

mestilo občino s posebnimi pravicami Idrija 
1. člen 

DokleT ne bo sprejet gospodarski plan okraja 
Tolmin za leto 1954, se določi ljudskemu odboru mest- 
ne občine s posebnimi pravicami Idrija 20 % delež 
od dela dobička, ki pripada okraju Tolmin in ki so 
ga dosegile gospodarske organizacije z območja mest- 
ne občine Idrija. 

2. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja   1954. 
St. m 971/1 
Toilmin, dne 10. marca 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o organih upravljanja in določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjske skupnosti na območju 
glavnega mesta Ljubljane (Uradni list LRS, št. 11-160/54) se v drugem stavku tretjega odstavka 5. člena 
namesto >njegov izvoljeni  zastopnik< pravilno glasi: »njegov izvoljeni predsednik;<. 

V odloku o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na območju glavnega mesta Ljubljane (Uradni 
list LRS, št. 11-161/54) se zaporedne številke 1„ 15. in*28. razpredelnice za oceno in točkovanje pravilno 
glasijo: 

1.  Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

15.  Višina prostorov do 2,4 m 
0,5 

2,4—2,8 m 
3 

2,8—5,2 m 
2 

preko 3,2 m 
1 

28.   Obloge sten stranskih prostorov in kuhinje 

Tajn št. 269/2-54 
Ljubljana, dne 1. aprila 1954. 

brez 

0 

oljnati plesk 

lesene obloge, 
(lamberije), 

keramične ploščo 
naravni kamen 

•2 

Iz tajništva MLO glavnega mesta Ljubljane 

V odloku o kategorizaciji  stanovanj in o okoliših na območju mestne občine Nova Gorica (Uradni 
list LRS, št. 11-180/54) se zaporedna števiHka 1 v razpredelnici pravilno glasi,    • 

1.  Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, neugodna srednja dobra 
razgledi 1 2 4 

V 4. členu je treba popraviti besedilo, ki se mora pravilno glasiti takole: 
»Glede na krajevno lego stanovanja se območje mesta razdeli na dva okoliša  (cone).< 

Uredništvo 

Izdaja »Uradn! list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna itevllKa: 8 din •• 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
poeti 8 din  več —  Uredništvo In  uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha. poštni predal 336 — Telefon uprave 23-578 — 

Čekovni račtm: 601-»T«-157 
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VSEBINA! 

32. Odlok o razglasitvi zakona o spremembi prvega odstavka 
70. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in poli- 
tične ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije. 

33. Odlok o ustanovitvi Kmetijske zbornice LKS. 
34. Odlok o nagradah poslancev Ljudske skupštine LRS, 

o povračilih poslancem in o plačah poslancev, ki oprav- 
ljajo stalne funkcije v ljudski skupščini, domovih, od- 
borih In komisijah. 

35. Zakon o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi republi- 
škega proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1952. 

36. Zakon o dodatnem proračunu Ljudske republike Slove- 
nije za leto 1953. 

37. Zakon o proračunu Ljudske republike Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za leto 1954. 

38. Zakon o skladih za urejanje voda. 
39. Zakon o skladih za obnovo, gojitev In varstvo gozdov. 
40. Zakon o spremembi zakona o ljudskih odborih mest in 

mestnih občin. 
41. Zakon o spremembi zakona o razdelitvi Ljudske repu- 

blike Slovenije na mesta, okraje In občine. 
42. Zakon o začasnem okrajnem ljudskem odboru Celje. 

Odloki ljudskih odborov: 
2»5. Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

v okraju Črnomelj. 
20«. Odlok o višini dnevnla in o pavšalnem povračilu stro- 

škov za uradna potovanja v okraju Kočevje. 
207. Odlok o priznanju olajšav samoplačnikom pri plačevanju 

zdravstvenih storitev v okraju Krško. 
208. Odlok o obvezni tuberkullnizacijl goveje živine v okraju 

Krško. 
209. Odlok o organizaciji hišnih svetov in stanovanjskih skup- 

nosti ter o kategorizaciji stanovanj v okraju Maribor 
okolica, 

2*0. Odlok o ustanovitvi investicijskega sklada okraja Radov- 
ljica in o začasnem poslovanju tega sklada. 

211. Odlok o zatiranju koloradskega hrošča v okraju Sežana. 
212. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva za leto 1954 v okraju Slovenj Gradec. 

213. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954, ki se odmerja po katastru v okraju 
Tolmin. 

214. Odlok o začasni delitvi dobička med okrajem in gospo- 
darskimi organizacijami v okraju Tolmin. 

215. Odlok o oblikovanju rezervnega sklada in delu dobička, 
ki se sme največ uporabiti za plačilni sklad v gospo- 
darskih organizacijah s področja proizvodnje, prometa 
in storitev v okraju Tolmin. 

216. Odlok o oblikovanju rezervnega plačilnega sklada trgov- 
skih podletlj in trgovin v okraju Tolmin. 

217. Odtok o razpisu nadomestnih volitev v 13. volilni enoti 
.,x?NOkraJa Trbovlje. 

,Jsi8^}odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju mesta Bleda. 

219. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 22. volilni enoti 
mestne občine Črnomelj. 

220. Odlok o uvedbi mestnih taks in prometnega davka na 
območju mestne občine Nova Gorica. 

221. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954 na območju mestne občine Nova 
Gorica. 

222. Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti ter o volit- 
vah hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti na 
območju mesta Ptuja. 

223. Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve na območju mesta Ptuja. 

224. Odlok o uporabi zemljišč za gradbene namene na ob- 
močju mesta Ptuja. 

225. Odlok o določitvi zemljišč, ki se smejo uporabiti za 
splošne giadbene namene na območju mesta SkoIJa Loka. 

226. Odlok o kategorizaciji stanovanj na območju mesta 
Trbovlje. 

227. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Bogojlna. 

228. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. volilni enoti 
občine Breze. 

229. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Gornji grad. 

230. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v t. volilni enoti 
občine Podgorje. 

— Popravek. 

32. 

Na podlagi 5. točke 42. člena ustavnega zakona ot 

temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije je Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na 3. skupni seji Re- 
publiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 26. marca 
*954 izdala 

ODLOK 
0 razglasitvi zakona o spremembi prvega odstavka 
ft», člena ustavnega zakona o temeljih družbene in 
Politične ureditve in o organih oblasti Ljudske re- 

publike Slovenije 

Razglasi se in začne veljati zakon o spremembi 
prvega odstavka 76. člena ustavnega zakona o temeljili 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
Mudske republike Slovenije, ki sta ga sprejela Repu- 
bliški zbor in Zbor proizvajalcev Ljudske skupščine 

Ljudske republike Slovenije na svojih sejah dne 26. 
marca 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembi  prvega  odstavka  76.  člena  ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 

o organih oblasti Ljudske republike Slovenije 

1. člen 
Prvi odstavek 76. člena ustavnega zakona se spre- 

meni tako: 
>Izvršni svet šteje najmanj enajst čJanotv.< 

2. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem, ko ga razglasi 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na 
skupni seji obeh domov. 

St. LS 73/1-54 
Ljubljana, dne 26. marca 1954. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 1. r. 
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33. 

Na podlagi 22. člena uredbe o združevanju gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRj, št. 54-467/53) 
je Ljudska skupščina LRS na 3. redni seji Republi- 
škega zbora in Zbora proizvajalcev cine 26. marca 
1954 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi Kmetijske zbornice LRS 

i. 
Ustanovi se Kmetijska zbornica LRS za področje 

kmetijstva in gozdarstva. 
2. 

V zbornico se lahko včlanijo predvsem državna 
in zadružna kmetijska posestva, gozdno-gospodarske 
organizacije, zveze kmetijskih zadrug ter podjetja, ka- 
terih predmet poslovanja je predelava ali blagovni 
promet s kmefijskimi in gozdnimi proizvodi oziroma 
sredstvi, namenjenimi kmetijstvu in gozdarstvu. 

Naloge in organizacijo zbornice, njene organe, nji- 
hovo delovno področje, sestavo in način volitev orga- 
nov, pravice in dolžnosti članov zbornice ter način 
dela zbornice določi statut, ki ga mora zbornica pred- 
ložiti v potrditev Ljudski skupščini LRS. 

4. 
Izvršni svet izvrši ta odlok. 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. LS 74/1-54 
Ljubljana, dne 26. marca 1954. 

Ljudska skupščine Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Miha Marinko I. r. 

14. 

Na podlagi 56. člena ustavnega zakona v zvezi 
s 6. točko 40. člena ustavnega zakona in 172. členom 
poslovnika Republiškega zbora oziroma 171. členom 
poslovnika Zbora proizvajalcev sta Republiški zbor in 
Zbor proizvajalcev na skupni seji dne 26. marca 1954 
sprejela 

ODLOK 
o   nagradah   poslancev  Ljudske  skupščine  Ljudske 
republike   Slovenije,   o   povračilih   poslancem   in o 
plačah  poslancev, ki  opravljajo  stalne  funkcije v 

ljudski skupščini, domovih, odborih in komisijah 

1. 
Poslanci Republiškega zbora imajo pravico do stal- 

ne mesečne poslanske nagrade, do mesečne nagrade za 
stalne funkcije, do nagrade za delo v odborih in komi- 
sijah, do dnevnic in do mesečnega pavšala po določbah 
tega odloka. Poslanci Zbora proizvajalcev imajo pra- 
vico do povračila za izgubljeni zaslužek, do na- 
grade za delo v odborih in komisijah, do dnevnic in 
do mesečnega pavšala po določbah tega odloka. 

Poslanci Republiškega zbora prejemajo stalno me- 
sečno poslansko nagrado v znesku 23.000 dinarjev. 

Poslanec Republiškega zbora, ki je hkrati poslanec 
Zveznega zbora, ne prejema poslanske nagrade kot po- 
slanec Republiškega zbora. 

Poslanec Republiškega zbora, ki prejema plačo za 
službo ali funkcijo zunaj skupščine ali pokojnino aH 
ki ima sicer redne dohodke od svojega dela ali premo- 
ženja, prejema manjšo poslansko nagrado, vendar naj- 
manj 5000 din mesečno. Takim poslancem določi vi- 
šino poslanske nagrade administrativni odbor. 

Predsedniku, podpredsedniku in tajniku Ljudske 
skupščine LRS, predsedniku in podpredsedniku Re- 
publiškega zbora, predsedniku, podpredsednikom in 
drugim članom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS 
pripada poleg stalne mesečne poslanske nagrade še me- 
sečna nagrada za stalno funkcijo. 

Poslancu Republiškega zbora, ki hkrati opravlja 
stalno funkcijo v Ljudski skupščini LRS ali v Izvrš- 
nem svetu Ljudske skupščine LRS in v Zvezni ljudski 
skupščini ali v Zveznem izvršnem svetu, ne pripada 
nagrada za stalno funkcijo v Ljudski skupščini LRS 
oziroma v njenem Izvršnem svetu. 

Nagrade za stalne funkcije določi administrativni 
odbor. 

4. 
Poslanci Zbora proizvajalcev prejemajo povračilo 

za izgubljeni zaslužek po 700 dinarjev za vsak dan. 
ko delajo v skupščini. Zboru proizvajalcev, odboru al' 
komisiji, ali ko opravljajo drugo delo, ki jim ga naloži 
skupščina, Zbor proizvajalcev, odbor ali komisija. Ce 
je zaslužek ki ga izgubi poslanec Zbora proizvajalcev, 
večji, se določi povračilo poslancu po povprečnem dnev- 
nem zaslužku v preteklem letu. 

5. 
Člani skupščinskih odborov in komisij in člani od- 

borov in komisij Republiškega zbora ali Zbora proizva- 
jalcev imajo še posebej pravico do dnevne nagrade v 
znesku 600 dinarjev za vsak dan svojega dela v odboru 
oziroma komisiji. 

Predsedniki, podpredsedniki in tajniki odborov io 
komisij Ljudske skupščine LRS oziroma Republiškega 
zbora, ki morajo stalno deiati v odboru oziroma komi- 
siji, prejemajo za svoje delo v odboru oziroma komisiji 
namesto dnevne nagrade po 1. odstaviku te točke po- 
sebno stalno mesečno nagrado v višini od 10 do 30 
dnevnih nagrad. Te stalne mesečne nagrade določi 
idministrafrivni odbor. 

Dnevna nagrada predsednika Zbora proizvajalcev 
oziroma podpredsednika, kadar ga nadomestuje, znaša 
1200 din, nagrada predsednika odbora oziroma komi- 
sije Zbora proizvajalcev in podpredsednika, kadar ga 

nadomestuje, pa 1000 din za vsak dan dela. 
Poslance, ki je hkrati predsednik, podpredsednic 

ali tajnik odbora v Ljudski skupščini LRS in v Zvezni 
ljudski skupščini, nima pravice do posebne stalne me- 
sečne nagrade po drugem odstavku te točke za svoje 
delo v Ljudski skupščini LRS, če prejema tako nagrado 
za svoje delo v Zvezni ljudski skupščini. 

6. 
Poslanci, ki stalno prebivajo zunaj Ljubljane, pre- 

jemajo (poslansko) dnevnico v znesku 1200 dinarjev 
kot povračilo za stroške bivanja v Ljubljani. Dnevnica 
pripada poslancem za čas, ko delajo v skupščini, nje- 
nem domu, odboru al; komisiji, in tudi za čas, ki J1' 
potreben za prihod in vrnitev. 
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Poslanec, ki ni član odbora ali komisije, ima pra- 
vico do dnevnice samo, če sta ga odbor ali komisija 
na sejo izrecno povabila. 

7. 

Mesečni pavšal pripada poslancem kot povračilo 
za posebne stroške, ki jih imajo pri poslanskem delu 
v svoji volilni enoti. Poslanec, ki prebiva na območju 
svoje volilne enote, prejema mesečni pavšal v znesku 
2000 dinarjev. Poslanec, ki ne prebiva na območju 
svoje volilne enote ali čigar volilna enota presagì, meje 
enega administrativnega okraja, prejema mesečni pav- 
šal v znesku 4000 din. 

Poslancu Zbora proizvajalcev, ki je plačan po de- 
lovnih dnevih'ali urah, pripada poleg pavšala po prvem 
odstavku te točke še posebej mesečni pavšal v znesku 
2000 dinarjev kot povračilo za zaslužek, ki ga izgubi 
z opravljanjem poslanskih dolžnosti v svoji volilni 
enoti. 

8. 
Pravica do nagrad, povračil in plač po tem odloku 

pripada poslancem od 1. januarja 1954 dalje. 

9. 
Administrativni odbor ljudske skupščine skrbi za 

pravilno izvrševanje tega odloka. 

10. 

LRS. 
Ta odlok velja, ko ga sprejme Ljudska skupščina 

St. LS 76/1-54 
Ljubljana, dne 26. marca 1954. 

Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Miha Marinko 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 Ljudske republike Slovenije 
zakon o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi repu- 
bliškega proračuna Ljudske republike Slovenije za 
leto 1952, ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske 
republike Slovenije na seji Republiškega zbora in na 
s^ji Zbora proizvajalcev, dne 26. marca 1954 in ki se 
glasi: 

ZAKON 
° Potrditvi sklepnega računa o izvršitvi republiškega 
Proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

Ljudske republike Slovenije za leto 1952, sestavljen po 
Predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
•n 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 

v Republiški sklepni račun za leto 1952 s sklepnimi 
računi zavodov s samostojnim finansirnnjem za leto 
19'2 je sestavni del tega zakona. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

P° republiškem sklepnem računu v letu 1952: 

I. po republiškem proračunu: 
dohodki din 6.759,577.578 
izdatki din 6.758,110.855 
presežek dohodkov 

nad izdatki din        1,466.723 

II. po sklepnih računih republiških zavodov s 
samostojnim finansiranjem: 

dohodki din 1.964,587.948 
izdatki din 1.340,462.670 
presežek dohodkov din 632,929.651 
presežek izdatkov din 8,804.373 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po republiškem 

sklepnem računu za leto 1952 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1953. 

5. člen 
Presežek  dohodkov  republiških zavodov s  samo- 

stojnim finansiranjem se razdeli tako: 
v   republiški   proračun   se   odda 

znesek dm 515,138.180 
za razdelitev na sklade se pre- 

pusti zavodom s samostojnim 
finansiranjem din 117,791.471 

Presežek izdatkov pa se prenese kot obveznost 
v predračune zavodov s samostojnim finansiranjem 
za leto 1933. 

6. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. U-28 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega svetas 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

.36. 

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 Ljudske republike Slovenije 
zakon o dodatnem proračunu Ljudske republike Slo- 
venije za leto 1953, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbora 
in na seji "Zbora proizvajalcev, dne 26. marca 1934 in 
ki se glasi: 

ZAKON 
o dodatnem proračunu Ljudske republike Slovenije 

za leto 1953 

1. člen 
Izdatki  republiškega  proračuna,  določeni po  za- 

konu o proračunu Ljudske republike Slovenije za leto 
1933 (Uradni list LRS, št. 3-16/53), se 

povišajo za    .   dia 1.499,644.970 
tako da znašajo 
skupni  izdatki  republiškega  prora- 

čuna za leto 1953 din 4.784,644.970 
Povečanje izdatkov se pokrije z viškom dohodkov 

do te višine. 
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2. člen 
Ta   zakon   velja od dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-29 
Ljubljana, dne 6. aprila 1934. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Miha Marinko L r. Boris Kraigher 1. r. 

57. 

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' Ljudske republike Slovenije 
zakon o proračunu Ljudske republike Slovenije (repu- 
bliškem proračunu) za 1. 1954. ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev, dne 
26. marca 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o proračunu Ljudske republike Slovenije 

(republiškem proračunu) za leto 1954 

1. člen 
Republiški proračun Ljudske republike Slovenije 

za leto 1954 s posebnimi prilogami obsega: 
I. republiški proračun « 

ž dohodki  v znesku       din 8.099,000.000 
in izdatki v znesku   . din 8.099,000.000 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku  din 1.885,524.000 
izdatki v znesku  din 2.319,683.000 
in presežkom izdatkov  din    434,159.000 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku   .......   din 1.300,000.000 
in  izdatki din 1.300,000.000 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 434,159.000 din se krijejo 
z dotacijami iz republiškega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki -bo ugotov- 
ljen z zaključnim računom zavoda za leto 1954) po čl. 
7, 8, 9, in 40. temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50°/o presežka z ome- 
jitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 10°/o 
zneska osebnih izdatkov zavoda za 1. 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce Izvršni svet v letu 1954 ustanovi nov finančno 
samostojni zavod, za katerega določi, da ima še kakšen 
drug sklad, ali če v letu 1954 določi -za obstoječe fi- 
nančno samostojne zavode, da imajo •• kakšen drug 
sklad, Izvršni svet obenem določi, kolikšen del pre- 
sežka po odbitku plačila v sklad za nagrade (točka a) 
prvega odstavka) gre v letu 1954 v sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev in kolikšen del v druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ustvari na način, določen v prvem odstavku tega 
člena, bo razdeljen z zakonom o sklepnem računu o 
izvršitvi republiškega proračuna za leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki ga 
dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finansira- 
nju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
LFRJ, št. 14/1953) in odredba o' skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/1953). 

4. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da v primeru ukinitve, 

združitve ali spremembe republiških organov in za- 
vodov izdatke, določene v njihovih predračunih, po- 
razdeli na nove organe oziroma zavode. 

Predračune na' novo ustanovljenih republiških or- 
ganov in zavodov potrjuje odbor za proračun Ljudske 
skupščine LRS na predlog Izvršnega sveta. 

5. člen 
Izvršni svet je pooblaščen, da ob izvedbi novega 

plačnega sistema porazdeli za to določena proračunska 
sredstva na republiške organe in zavode. 

Izvršni svet je pooblaščen, da iz kredita, določe- 
nega v proračunu za subvencije družbenim organiza- 
cijam in društvom, dodeljuje subvencije posameznim 
družbenim organizacijam in društvom po ugotovlje- 
nih potrebah. 

6. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. U-30 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvsšnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

38. 

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 Ljudske republike Slovenije 
zakon o skladih za urejanje voda, ki ga je sprejela 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji 
Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev, 
dne 26. marca 1954 in ki se glasi:    > 

ZAKON 
o skladih za urejanje voda 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Ustanovijo se okrajni in mestni skladi za ureja- 
nje voda za območje okrajev in mest ter republiški 
sklad za urejanje voda za območje Ljudske republike 
Slovenije. 

2. člen 

Sredstva skladov za urejanje voda so namenjena, 
za urejevanje voda. za vzdrževanje in obnavljanje ob- 
stoječih in za zgraditev novih regulacijskih in melio- 
racijskih naprav, za urejanje hudournikov, za prouče- 
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vanje vodnogospodarskih vprašanj in raziskovanja v 
zvezi z izrabo voda. 

Sredstva republiškega sklada za urejanje voda pa 
so namenjena tudi za urejanje vodnega režima za ener- 
getsko izrabo voda in za pokrivanje stroškov Uprave 
za vodno gospodarstvo LRS. 

Iz sredstev vodnogospodarskih skladov se za na- 
tene iz prejšnjih odstavkov lahko dajejo dotacije vod- 
nim skupnostim, gospodarskim organizacijam in za- 
vodom. 

Sredstva skladov za urejanje voda se razporejajo 
z vsakoletnimi gospodarskimi plani okrajev in mest 
oziroma z republiškim gospodarskim planom. 

3. člen 

Okrajne (mestne) sklade za urejanje voda uprav- 
ljajo okrajni (mestni) ljudski odbori. 

Republiški sklad za urejanje voda upravlja Uprava 
za vodno gospodarstvo LRS. 

4. člen 
Skladi za urejanje voda imajo svoj predračun do- 

hodkov in izdatkov, ki ga sprejemajo okrajni (mestni) 
ljudski odbori oziroma Ljudska skupščina Ljudske re- 
publike Slovenije. 

Preostanki sklada iz preteklega leta se prenesejo 
kot dohodki v predračun za prihodnje leto. 

5. člen 
Okrajni (mestni) ljudski odbori oziroma Uprava 

za vodno gospodarstvo LRS smejo v breme skladov 
za urejanje voda najemati dolgoročna in kratkoročna 
Posojila, vendar samo za namene jz 2. člena tega 
zakona. 

II. Sredstva skladov 

6. člen 
Sredstva skladov za urejanje voda so: 
1. dohodki vodnih zemljišč, ki so v upravi vodno- 

gospodarskih organov; 
2. prispevki uporabnikov voda (prispevki za upo- 

rabo vode). 
7. člen 

Prispevke za uporabo vode plačujejo (2. točka 
6- člena): 

1. vse vodne elektrarne in javne .toplotne elek- 
trarne; prispevek se določa od kilovatne ure predane 
električne energije, oziroma energije, potrošene v last- 
nih obratih in napravah, ne sme pa biti višji od 15°/o 
Povprečne cene za električno energijo v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji; 

2. vodni mlini, vodne žage in druge energetske 
vodne naprave z neposrednim prenosom energije; pri- 
spevek se določa s pavšalnim letnim zneskom od 
"lstalirane bruto konjske moči, in sicer v sorazmerju 
s Prispevkom, ki se določi za zavezance pod 1. točko; 

3- industrijske, rudarske in obrtne, gospodarske 
organizacije, ki uporabljajo več kot 10,000 kubičnih 
petrov vode letno zato, da jim opravlja kakršno koli 
lizikalno ali kemično delo (parne naprave, separacija. 
destilacija, hlajenje, transport in podobno): prispevek 
se določa s tisočinkami celotnega bruto produkta pri- 
spevku zavezane gospodarske organizacije ali samostoj- 
ncga obrata, ki uporablja vodo, ne sme pa preseči 2 %o; 

4. industrijske, rudarske in obrtne gospodarskp 
organizacije, ki spuščajo v nadzemne ali podzemne 
Vode, neposredno ali posredno, take snovi, ki kvarijo 
vodnogospodarskp naprave ali sicer škodujejo sploš- 
nim gospodarskim koristim; prispevek se po tej točki 

določa s tisočinkami celotnega bruto produkta pri- 
spevku zavezane gospodarske organizacije ali samo- 
stojnega obrata, sme pa znašati največ 

a) za rudnike do 4%o 
b) za industrijo usnja do 3%o 
c) za industrijo celuloze, papirja in lepenke   do 4%o 
č) za druge gospodarske organizacije    .    .    do 2%o 
Zavezanci, ki plačajo prispevek po 1. in 2. točki 

prednjega odstavka, ne plačajo prispevka po 3. točki; 
zavezanci, ki plačajo prispevek po 1., 2. in 3. točki 
prednjega odstavka, niso oproščeni plačila prispevka 
po 4. točki, če so sicer dani pogoji za predpis pri- 
spevka po tej točki. 

Obveznost za plačevanje prispevkov za uporabo 
vode velja od 1. aprila 1934 dalje. 

8. člen 
Višina prispevkov za uporabo vode se v mejah, 

določenih v prejšnjem členu, določi z vsakoletnimi go- 
spodarskimi plani okrajev in mest oziroma z republi- 
škim gospodarskim planom. 

9. člen 
Prispevek za uporabo vode no plačajo: 
1. vodne elektrarne, vodni mlini, vodne žage in 

druge vodne energetske naprave, ki delajo za posa- 
mezna kmečka gospodarstva ali za manjše število 
kmečkih gospodarstev, za kmečke delovne zadruge in 
za planinske domove; 

2. industrijski vodni mlini, ki meljejo žito za ši- 
roko potrošnjo; 

3. industrijske, rudarske in obrtne gospodarske 
organizacije, od vode iz javnih vodovodov, ki jo upo- 
rabljajo zato. da jim opravlja kakršno koli fizikalno 
ali kemično delo. 

Prispevek za uporabo vode po 4. točki 7. člena tega 
zakona preneha plačevati gospodarska organizacija, ko 
zgradi ali izpopolni že obstoječe čistilne naprave do 
take stopnje, da so sposobne očistiti vodo do ne- 
škodljivosti. 

10. člen 

Zavezanci iz 7. člena tega zakona, ki so člani vod- 
nih skupnosti, plačujejo prispevke po tem zakonu ne 
glede na to, da plačujejo tudi prispevke vodnim skup- 
nostim. 

III. Razdelitev sredstev 

' 11. člen 
Vodne in toplotne elektrarne, ki so združene • 

elektroenergetskem sistemu Slovenije, plačujejo pri- 
spevke za uporabo vode v republiški sklad za urejanje 
voda, vsi drugi zavezanci pa v ustrezni okrajni ali 
mestni sklad za urejanje voda. 

IV. Odmerjanje in plačevanje prispevkov 

12. člen 
Prispevke za uporabo vode odmeri zavezancem 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS oziroma okrajni 
(mestni) ljudski odbor, glede na to ali gre prispevek 
v republiški ali v okrajni (mestni) sklad za urejanje 
voda. 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora o odmeri prispevka se zavezanec lahko pritoži 
v 15 dneh po nje prejemu na Upravo za vodno gospo- 
darstvo LRS, zoper odločbo Uprave za vodno gospo- 
darstvo LRS, izdano na prvi stopnji, pa na Izvršni 
svet Ljudske  skupščine  Ljudske  republike  Slovenije. 
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13. člen 
Izvršni svet izda uredbo za izvršitev tega zakona. 

14. člen 
Ta zakon začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRSc 
St. U-31 
Ljubljana, dne 6. aprila 1934. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik " Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

39. 

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 Ljudske republike Slovenije 
zakon o skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov, 
ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora 
proizvajalcev, dne 26. marca 1934 in ki se glasi: 

ZAKON 
o skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

1. člen 
Ustanovijo se občinski, okrajni in mestni skladi 

za obnovo, gojitev in varstvo gozdov (v nadaljnjem 
besedilu gozdni skladi) v vseh občinah, okrajih in me- 

.stih ter republiški gozdni sklad za območje Ljudske 
republike Slovenije. 

2. člen 
Sredstva gozdnih skladov so namenjena za obnovo, 

nego, varstvo in ureditev gozdov in nasadov gozdnega 
drevja zunaj gozdov, za graditev in vzdrževanje gozd- 
nih cest in poti, poslopij in naprav, ki so potrebne za 
pospeševanje gozdne proizvodnje, za melioracijo in 
konservacijo gozdnih zemljišč, za strokovno vzgajanje 
in izpopolnjevanje gozdarskih kadrov in za stroške 
javne gozdarske službe. 

Sredstva republiškega sklada se smejo uporabljati 
tudi za podpiranje tistih okrajnih skladov, ki sami 
nimajo zadosti lastnih sredstev. 

Gozdni skladi se lahko uporabljajo tudi za po- 
gozdovanje krasa in golicav, za urejanje hudournikov 
in za druge podobne namene. 

Podrobni predpisi za uporabo skladov se izdajo 
z uredbo. 

3. člen 
Občinski, okrajni oziroma mestni gozdni sklad 

upravlja ustrezni ljudski odbor, republiški gozdni sklad 
pa Uprava za gozdarstvo LRS. 

4. člen 
Vsak sklad ima svoj predračun dohodkov in iz- 

datkov, ki ga sprejme ustrezni ljudski odbor oziroma 
Ljudska skupščina LRS. 

Preostanek sklada iz preteklega leta se prenese kot 
dohodek v predračun za prihodnje leto. 

5. člen 
V sklad se stekajo prispevki, ki se predpišejo od 

rene lesa na panju. 

Prispevki gredo v gozdni sklad okraja oziroma 
mesta, na katerega območju je bil les posekan. 

Prispevke je dolžan plačati lastnik, posestnik ozi- 
roma upravitelj gozda, v katerem je bil les posekan. 

6. člen 
Izvršni svet predpiše z uredbo tarifo o prispevkih 

za gozdni sklad. S to uredbo lahko tudi predpiše, ob 
kakšnih pogojih se lahko zavezanci v celoti ali deloma 
oprostijo plačila prispevka od lesa, ki ga posekajo in 
neposredno uporabijo za popravilo ali obnovo poslopij, 
poškodovanih po naravnih nezgodah in po vojnih do- 
godkih, ali pa za javne namene. 

7. člen 
Prispevek odmeri pristojni organ okrajnega oziro- 

ma mestnega ljudskega odbora. Pritožba nima odlo- 
žilne moči. 

8. člen 
Za plačilo prispevkov za gozdni siklad je neraz- 

delno z zavezancem odgovoren tudi kupec lesa oziroma 
tisti, ki je dobil les od zavezanca. 

9. člen 
Iz okrajnega gozdnega sklada se plača v republiški 

gozdni sklad in v občinske gozdne sklade določen od- 
stotek prispevkov, ki so bili vplačani v okrajni gozdni 
sklad. 

Z republiškim gospodarskim planom se vsako leto 
določi, kolikšen odstotek prispevkov gre v republiški 
oziroma v okrajni (mestni) gozdni sklad, z okrajnim 
gospodarskim planom pa, kolikšen odstotek gre v ob- 
činske gozdne sklade. 

10. člen 
Obstoječi republiški sklad za obnovo gozdov se 

prenese v republiški gozdni siklad, obstoječi okrajni, 
mestni in občinski siklad za obnovo gozdov pa v okraj- 
ne, mestne oziroma občinske gozdne sklade. 

Obstoječi skladi kmetijskih zadrug za obnovo go- 
zdov se odpravijo. Sredstva teh skladov morajo kme- 
tijske zadruge v dveh mesecih potem, ko začne veljati 
ta zakon, vplačati v tisti občinski (mestni) gozdni 
sklad, na katerega območju so omenjeni skladi. 

11. člen 
Ta ^aikon začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRŠ«. 
S tem dnem prenehajo veljati 28. člen zakona o go- 

zdovih, uredba o ustanovitvi skladov za obnovo go- 
zdov (Uradni list LRS, št. 2-9/53) in vsi predpisi, ki 
so bili izdani na podlagi te uredbe. 

St U-52 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine: 
Miha Marinko 1, r. 

Predsednik 
Izvršnega sveta: 

Boris Kraigher 1. r. 
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40. 

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 Ljudske republike Slovenije 
zakon o spremembi zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbo- 
ra, dne ?6. marca 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o spremembi zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin 

1. člen 

5. člen zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) se spremeni 
tako, da se glasi: 

>Mesti sta Ljubljana in Maribor. 
Mestne občine v sestavi okraja, ki imajo posebne 

pravice, določene s tem zakonom (mestne občine s po- 
sebnimi pravicami), so Bled, Celje, Idrija, Jesenice, 
Kamnik, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo 
mesto, Postojna, Ptuj, Skofja Loka, Trbovlje in Tržič. 

Določbe tega zakona veljajo samo za ljudske od- 
bore teh mestnih občin in ljudske odbore mest.« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati takoj. 

St. U-33 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

41. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
0 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 re- 
publike Slovenije na mesta, okraje in občine, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
nje na seji Republiškega zbora, dne 26. marca 1934 
m ki se glasi: 

ZAKON 
0 spremembi zakona o razdelitvi Ljudske republike 

Slovenije na mesta, okraje in občine 

1. člen 
2. člen zakona o razdelitvi Ljudske republike Slo- 

venije na mesta, okraje in občine (Uradni list LRS, 
|t. 11-39/52 s spremembami v Uradnem listu LRS, 
st. 19-92/52 in št. 31-101/53) se spremeni tako, da se glasi: 

»Mesti v Ljudski republiki Sloveniji sta glavno 
mesto Ljubljana in mesto Maribor.« 

2. člen 
» 3. členu zakona se podtočko i. v besedilu >1. Ce- 

Je °kolica« črta beseda »okolica«. 

3. člen 

V 5. členu zakona se črta nadpis >c) Mesto Celje« 
in celotno besedilo pod tem nadpisom. 

i. člen 

V začetku 7. člena zakona se v nadpisu >Okraj 
Celje okolica« črta beseda »okolica«. 

V istem členu zakona se pri okraju Celje 
a) za točko »2. Breze« vstavi nova točka 2. a, ki se 

glasi: 
»2.a Celje 

(mestna občina) 

Celje: 
Bukooilak (del): 
Košnica: 
Lisce 
Medlog: 

Celje (del) 
Bukovžlak (del) 
Košnica, Polule 
Celje (del) Miklavžev hrib. Lisce 
Babno,   Lava,   Lopata,   Ložnica, 
Medlog 

Ostroino: Dobrova, Lokrovec, Ostrožno 
Spodnja Eudinja:      Celje (del) Nova vas, Spodnja Hu- 

dinja, Zgornja Hudinja 
Teharje (del): Cret 
Tremerje (del): Tremerje 
TrnoDlje (del): Trnovlje pri Celju (del) 
Zagrad: Pcčovnik, Zagrad, Zavodna« 

b) točka 30. se deloma spremeni tako. da se glasi: 
»30. Škof ja vas 

Arclin: Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje, 
RunWle, Vojnik (del) 

Skofja oas: Sv. Marjeta.   Skofja   vas.   Zado- 
brova 

Smiklaož: Bovše, Glinsko, Gradišče, Lipovec, 
Pristava, Razgor, Smiklavž 

Trnoolje (del): Leskovec, Ljubečna, Trnovlje pri 
Celju (del), Začret, Žipina« 

c) točka 32. se deloma spremeni tako, da se glasi: 
»32. Šmartno v Rožni dolini 

Brezova: Brezova, Konjsko, Loče 
Rožni vrh: Jezerce   pri   Smartnem,   Otemna, 

Rožni vrh 
Rupe: Pepelno, Rupe, Zavrh pri Galiciji 

(del) 
So. Jungert: Gorica pri Smartnem, Sv. Jungert 
SrAarino: Slatina, Šmartno v Rožni dolini 
Železno (del): Galicija (del). Zavrh pri Galiciji 

(del)« 

č) točka 33. se deloma spremeni tako, da se glasi: 
»33. Store 

Bukovžlak (del):        Bukovžlak (del), Slance, Vrhe 
Goričica (del): Ogorevc 
Kresnike: Pečovje. Store 
Proiin: Prožinska vas 
So. Lovrenc: Kompole, Laška vas. St. Janž nad 

Storami 
Svetina (del): Glažuta, Javornik, Kanjuce, Sve- 

tina, Svetli dol 
••••••• (del): Osenca, Teharje, Zvodno« 

5. člen 

Ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o 
spremembi zakona o razdelitvi Ljudske republike Slo- 
venije na mesta, okraje in občine (Uradni list LRS. 
št. 31-101/53). 
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6. člen 

Ta zakon začne veljati takoj. 
St. U-34 
Ljubljana, dne 6. aprila 1934. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

42. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvr?ni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o začasnem okrajnem ljudskem odboru Celje, 
ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike 
Slovenije na seji Republiškega zbora, dne 26. marca 
1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o začasnem okrajnem ljudskem odboru Celje 

1. člen 
Dokler ne bo v zvezi z zakonom o spremembi za- 

kona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na me- 
sta, okraje in občine izvoljen okrajni ljudski odbor 
Celje, opravlja zadeve iz njegove pristojnosti začasni 
okrajni ljudski odbor Celje. 

Volitve v okrajni ljudski odbor Celje morajo biti 
opravljene najpozneje do konca leta 1954. 

2. člen 

Okrajni zbor začasnega okrajnega ljudskega od- 
bora  Celje  sestavljajo  odborniki   dosedanjega  okraj- 

nega zbora okrajnega ljudskega odbora Celje okolica 
in odborniki dosedanjega mestnega zbora mestnegi 
ljudskega odbora Celje. 

Zbor proizvajalcev začasnega okrajnega ljudskega 
odbora Celje sestavljajo odborniki dosedanjega zbora 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Celje oko- 
lica in odborniki zbora proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Celje. 

3. člen 

Volitve v oba zbora novega okrajnega ljudskega 
odbora Celje razpiše začasni okrajni ljudski odbor 
Celje. 

4. člen 

Število odbornikov okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev okrajnega ljudskega odbora Celje določi 
v mejah 60. oziroma 62. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih začasni okrajni ljudski odbor s svojim 
sklepom. 

Sklep ljudskega odbora potrdi Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS. 

5. člen 

Ljudski odbor mestne občine Celje sestavljajo od- 
borniki dosedanjega mestnega zbora mestnega ljud- 
skega odbora Celje, ki so bili izvoljeni na območju 
mestne občine Celje. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati takoj. 

St. U-35 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščino Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
205. 

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 Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije je okrajni ljudski odbor Črnomelj na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
12.  decembra  1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi 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 Črno- 
melj še takse in prometni davek, ki so predpisani s 
tarifo v II. delu tega odloika. 

2. člen 

Takse in prometni davek, ki se poberejo po 
določbah tega odloika, so dohodek okraja in občin. 

Uporabiti se smejo samo za komunalno gradnjo (za 
vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in ko- 
munalnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno, t 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju, se steka 
v >sklad za komunalno graditev«:. Sklad ima pred- 
račun dohodkov in izdatkov, sprejme ga svet za ko- 
munalne zadeve okrajnega ljudskega odbora. S sred- 
stvi sklada razpolaga ta svet v mejah predračuna. 
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je načel- 
nik tajništva za gospodarstvo. 

Delež dohodkov, ki pripadajo občinam, je do- 
hodek občinskih proračunov. Način uporabe se do- 
loči z občinskim proračunom. 

3. člen 
Od taks, pobranih po določbah tega odloka, pri" 

pada okraju  20 %, občinam  pa  80 %. 
Delež teh dohodkov, ki se po prvem odstavku 

tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

občini Adlcšiče 8,5%, občm-i Črnomelj 17,5%, ob- 
čini   Dragatuš   10,5%,  občini   Gradac   12,5%,   občini 
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Metlika  17.5%, občini  Predgrad  8,5%, občini  Semič 
12,5% • občini Vinica 12,5%. 

Občinslki prometni davek v celoti pripade obči- 
nam, na katerih območju je pobran. 

4. člen 

Takse se plačujejo v posameznih lokalnih taks- 
nih znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini. Usihižbenec, ki takso 
pobere v gotovini, pa mora preskrbeti lokalne taksne 
znamke in jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovimi. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev take ozi- 
roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
le 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, šte- 

vilka 68-485/46), uredbe o davku od prometa proiz- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o 
tarifi prometnega 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 tera 
odloku drugače določeno. 

7. član 

Pojasnila in navodila ta. izvrševanje tega od- 
loka izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 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<. 

II. DEL: TARIFA 

A. Takse 
I. Vloge (tar. št 1 in 5 zak. o taksah ZT) 

•••. št. i 
Za vse vloge, ki se naslovijo na okrajni ljudski 

odbor in na občinske ljudske odbore ( y nadaljnjem 
besedilu, če ni drugače določeno: »na ljudske od- 
bore«), se plača: 

a) za vsako \logo, razen za pritožbo     20 din 
b) za vsako pritožbo 90 din 

II. Odločbe (tar. št. 7 ZT) 
Tar. št. 2 
Za vsako odločbo, ki jo izdajo ljudski odbori, 

fazen za odločbe v tar. št. 5, 6, 7, 13, 20 in 22 te 
«rife 75 din 

III. Potrdila (tar. št. 27 do 30 ZT) 

Tar. št. 5 
Za vsa potrdila, ki jih izdajo ljudski odbori, se 

placai 

a) za vsako potrdilo, razen za živinske potne 
liste 50 din 

b) za vsako potrdilo o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni list)  in za prenos lastnine na kupca: 

za   drobnico,  od  glave 10 din 
za živino, od glave 50 din 

IV. Odhod uslužbencev ljudskih odborov izven 
uradnih prostorov (tar. št. 46 do 48 ZT) 

Tar št. 4 
Za odhod uslužbencev ljudskih odborov izven 

uradnih prostorov na zahtevo stranke, razen kadar 
gre za stanovanjske zadeve ali zadeve neznatne 
vrednosti, se plača, in sicer: 

1. za pregled stavbišča alli prostora 
za naprarve 200 din 

2. za pregled vse zgradbe ali posa- 
meznih prostorov, da bi se dalo 
uporabno dovoljenje: 

do 5 prostorov 100 din 
od 6 do 20 prostorov 200 dia 
nad 20 prostorov 500 din 

3. za vsako pot uslužbencev izven 
uradnih prostorov na zahtevo za- 
sebnika, ne glede na število 
uslužbencev ioo dia 

V. Odločbe, s katerimi se dajejo dovoljenja 
za gospodarske delavnosti (tar. št. 18 in 19 ZT) 

Tar. št. 5 
Za odločbe, s katarima se dajejo dovoljenja za 

gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za restavracije z alkoholnimi 

pijačami,     gostilne,     krčme     in 
bifeje 12.000 din 

2. za dimnikarje- 600 din 
3. za prodajalne monopolnih pred- 

metov na drobno 240 din 
4. za opravljanje bančnih in me- 

njalnih poslov 7.200 din 
5. za opravljanje obrti: 

a) s   stalnim   sedežem 2.400 din 
b) brez  stalnega  sedeža 900 din 

6. za trgovske obrate: 
a) za   trg. podjetja   na   debelo     1.200 din 

»        b) za   trg.   podjetja   na   drobno        720 din 
7. za gradbeno obrt 2.400 din 

8. za zasebno delo javnih pravnih 
zastopnikov, zdravnikov, veteri- 
narjev in podobnih prostih po- 
klicev 480 din 

Pripomba I. 

Za dovolitev otvoritve pomožnega lokala se pla- 
ča enaka +aksa kot za glavni lokal. 

Pripomba II. 

Taksa iz te tarifne številke se plača po številu 
strok, ki jih ima   pooblastilo   za   opravljanje   obrti. 

VI. Dovolitev podaljšanja obratovalnega časa 
v gostinskih obratih 

Tar. št. 6 

Za dovolitev podaljšanja obratovalnega časa v 
gostinskih obratih plača gostinski obrat ob izdaji do- 
voljenja za vsak večer, ko se dovoli podaljšanje 
obratovanja 2.000 din 
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Vil. Dovoljenje za priložnostno točenje alkoholnih 
pijač 

Tar. št. 7 
Za vsaiko posamezno dovoljenje za priložnostno 

točenje alkoholnih pijač se plača ob izdaji takega 
dovoljenja 3O00 din 

Vili. Potrjevanje pogodb in drugih listin 
(tar. št. 31, 33, 34, 36, 38 ZT) 

Tar. št. 8 
Za overitev  vsake listine  se placai 

za   prvo   pollo 3? din 
za vsaiko nadaljnjo polo 25 din 
Pripomba I. 
Ce se overi  več izvodov Iste  listine,  se za prvi 

izvod plača taksa po tej tarifni številki, za vsak na- 
daljnji izvod pa po 37 din 
od vsakega Izvoda, ne glede na število strani. 

Pripomba II. 
Če se overi samo podpis, se plača taksa 25 din 

za overitev vsakega podpisa ali pečata. 
Za overitev podpisa in pečata se plača ena taksa. 

Tar. št. 9 
Za overitev cenitve po.estva se plača 230 din 

Tar. št. 10 
Za overitev poslovnih knjig se plača od vsakega 

lista po 2 din 

Tar. št. 11 
Za potrditev pogodbo pri ljudskih odborih se 

plača: 
1. za na novo sklenjeno pogodbo, katere vred- 

nost znaša: 
do 10,000 din 75 din 
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 dia Vi % 
Ce se vrednost pogodbe ne da 

oceniti 125 din 
2. za potrditev podaljšane pogodbe se plača 50 % 

takse iz 1. točke te tarifne številke, 
5.   za potrditev pooblastila 45 din 
Pripomba: 
Ta taksa se ne plača za potrditev učne pogodbe 

po zakonu o vajencih. 

IX. Odločba o kazni v postopku o prekrških 
Tar. št. 12 
Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, za 

katere je pristojen okrajni sodnik za prekrške, se 
plača 250 din 

X. Glasba v javnih lokalih 
Tar. št. 13 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih loka- 

lih ter na plesnih prireditvah, če se za vstop ne po- 
bira vstopnina, se plača krajevno pristojnemu ob- 
činskemu ljudskemu odboru mesečno: 

1. če je glasba enkrat tedensko 1000 din 
2. če je glasba dvakrat ali večkrat 

tedensko 2000 din 
Tar. št. 14 
Za glasbo na veselici, če se za vstop ne pobira 

vstopnina, plača prireditelj veselice krajevno pri- 
stojnemu občinskemu ljudskemu odboru   1000 din 
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XI. Uporaba pločnikov, cestišča, trgov, eejmišč 
in podobno za poslovni prostor 

Tar. št. 15 
Za uporabo pločnikov, cestišča, trgov, sejmišč in 

podobno za poslovni prostor, se plača občinskim 
ljudskim odborom: 

1. če se javni prostor uporablja trajno, za t m2 

letno 300 din 
2. za uporabo javnega prostora za postavitev 

kioska 8000 din 
3. za uporabo javnega prostora za postavitev 

stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirkusov in po- 
dobno za eno nastopanje (mudenjo v kraju) 
za 1 ms za čas do 20 dni 50 din 

4. za enodnevno r.porabo javnega prostora za 
postavitev stojnice na tržni dan, se plača 
dnevno od  kvadratnega  metra 20 din 

XII. Izobešanje firme 
Tar. št. 16 
Za izobešanje firme se plača občinskim ljudskim 

odborom letno: 
1. za napisne desko do V»ma 400 din 
2. za napisne deske do 1 m' 800 din 
3. za napisne deske do 4 m8 1500 din 
4. za napisne deske nad 4 m2 2.500 din 

XIII. Uporaba zidov za obešanje in pisanje reklam 

Tar. št. 1? 
Za reklame, ki se zaradi materialno koristi obe- 

sijo ali kako drugače pritrdijo, napišejo ali nasli- 
kajo na zidove ali v notranjosti javnih lokalov, na 
Ograjah, na vratih, v izložbenih oknih in podobno, 
se plača taksa občinskim ljudskim odborom, ki znaša 
glede na  velikost reklame: 

1. do >/••• 100 din 
2. do 1 m2 300 din 
3,nad lm! 500 din 

XIV. Psi v mestih 
Tar. št. 18 
Za pse v mostu Črnomelj in Metliki plačajo 

letno lastniki psov ljudskima odboroma mestnih 
občin: 

1. za pse čuvaje 500 din 
2. za lovsko pse 1000 din 
3. za luksuzne pse 2000 din 
Pripomba: 
Za Juksuzne pso se štejejo vse pasme psov, ki jih 

gospodarji ne uporabljajo kot čuvajo premoženja 
ali kot pomočnika pri lovu in jih imajo lo za svojo 
zabavo. 

XV. Registracije motornih vozli 
Tar. št. 19 
Ob vsakoletni registraciji motornih vozili se 

plača: 
1. za vsak avtomobil in vsako avtomobilsko pri- 

kolico , 2Û00 din 
2. za vsako motorno vozilo oz.  kolo s prikolico 

ali brez nje 1000 din 

XVI. Ponudbe ne ofertalnih licitacijah 

Tar. št. 20 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri državnih 

uradih in  ustanovah   ter   zavodih,   gospodarskih   in 



Štev. 13 — 8. IV. 1954 URADNI  LIST Stran 21!) 

drugih organizacijah glede na vrednost dela, za ka- 
tero se daje ponudba, se plača občinskim ljudskim 
odborom: 

1- z vrednost do 20.000 din 500 dio 
2. za vrednost do 100.000 din 1000 din 
3. za vrednost do 500.000 din 2000 din 
4. za  vrednost  do 1,000.000 din 3000 din 
5- za  vrednost nad  1,000.000 din  po- 

leg  3000din   še 0.015 % 

XVII.  Dovoljenje za kopanje peško  itd. 

Tar. št. 21 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, ka- 

menja, zemlje, žganje apna in podobno, glede na 
vsako vrsto in obseg naštetih delavnosti se plača za 
vsako dovoljenje krajevno pristojnim občinskim 
liudskim odborom 1000 din 

B. Prometni davek 

I. Od potrošnje alkoholnih pijač 

(tar št. 7-B- uredbe o tarifi  prometnega 
davka — TPD) 

Tar. št. 1 

Od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih pod- 
jetjih in obratih plačajo ta podjetja in obrati 5 % 
davka od prodajne cene teh pijač. 

II. Od vstopnic za veselice in druge predstave 
(tar. št. 1-B-TPD) 

Tar. št. 2 
Od vstopnic za veselice, na katere je dovoljen 

vstop proti vstopnini, vrtiljake, cirkuške predstave, 
artistične nastope in podobno plačajo prireditelji 5 % 
davka od cene vstopnic. 

Pripomba: 
Od vstopnic za take prireditve, ki niso zavezane 

Prometnemu davku po TPD, se pobira davek na 
enak način, kot je predpisan s pripombo k tar, šte- 
v»lkia l-B-TPD. 

Davek se ne plača od kulturno-umetniških, kine- 
matografskih in fizkulturnih prireditev. 

III. Od nakupa in prodaje nepremičnin 
(tar. št. 1-C-TPD) 

Tar. št. 3 

Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 10 % 
davka od stopenj, ki jih predpisuje uredba o tarifi 
Pametnega davka. 

Pripomba: 
Zamenjava zemljišč (menjalne pogodbe), ki jih 

napravijo kmetje zaradi prostovoljne arondacije, so 
Proste tega davka. 

IV. Od reklam v kinemntografih 
(tar. št. 6-B-TPD) 

Tar. št. 4 

Od vsake reklame v kinematografih se plača 5 % 
davka od cene za objavo reklame v vsakem kine- 
matografu. 

'V. Od loterij in drugih iger na ••••• 
vuredba o loterijah in drugih igrah na srečo, Uradni 

list FLRJ, št. 4-26/53) 
Tar. št. 5 
Od loterij in drugih iger na srečo se plača 10 % 

davka od izdanih srečk oziroma vplačanih vložkov, 
'n sicer tako, da ta davek skupno z odstotkom, ki 

s>e   predpiše   prireditelju   po   uredbi   o   loterijah   in 
rugih  igrah  na  srečo v   korist proračuna, ne  more 

znašati   več  kot  23 %. 
Pripomba: 
Davčni zavezanec je prireditelj, '"'avek se plača 

v osmih dneh po izvršeni loteriji ali drugi igri na 
arečo okrajnemu ljudskemu odboru. Jugoslovanska 
loterija tega prometnega  davka ne plača. 

St. 1-4850/37-53 
Črnomelj, dne  12. decembra  1953 

Predsednik   OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

206. 

Okrajni ljudski odbor Kočevje je na podlagi 7. 
in 28. člena uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 59-695/32, št. 29-253/53 in šte- 
vilka 53-462/53) ter drugega odstavka 15. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni lisi LRS, 
št. 19-89/52) na seji obeh zborov dne 19. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
višini dnevnic in o pavšalnem povračilu stroškov 

za uradna   potovanja na območju   okraja   Kočevje 

1. člen 

Za uradna potovanja v mejah okraja Kočevje se 
določi j'"  za  uUii/.!» n  delavce  organov  in  zavo- 
dov okrajnega ljudskega odbora Kočevje in občin- 
skih ljuds h odborov ter za uslužbence tistih ura- 
dov in zavodov, katerih r'elo je omrjeno na bmočje 
okraja Kočevje, ne glede na to, ali gre za zvezne ali 
za republiške urade in zavode, tele dnevnice: 

a) za uslužbence, ki so razvrščeni od V. 
plačilnega razreda navzgor, v znesku   850 din 

b) za uslužbence, ki so razvrščeni od 
IX. do VI. plačilnega razreda, in za 
visoko kvalificirane delavce v zne- 
sku 750 din 

c) za uslužbence, ki so razvrščeni od X. 
plačilnega razreda navzdol, in za vse 
druge delavce v zuesku 650 din 

2. člen 

i Pri okrajnem ljudskem odboru Kočevje se poleg 
terenskega dola po 26. členil uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških štejejo za terensko dòlo tudi uradna 
potovanja inšpektorjev vseh vrst, veterinarjev, agro- 
nomov, cestnih nadzornikov, gozdarjev, logarjev, 
davčnih izterjevalcev in šoferjev. 

Za uslužbence, ki opravljajo dela iz prvega od- 
stavka tega člena, se za uradna potovanja v mejah 
okraja določi pavšalno povračilo stroškov (potni 
pavšal), če njihova opravila terjajo povprečno več 
kot 8 dni zunanjega dela na mesec. 

Potni pavšal se ob pogojih iz drugega odstavka 
tega člena lahko določi tudi tajniku okrajnega ljud- 
skega odbora, načelnikom tajništev okrajnega ljud- 
skega odbora in šefu uprave za dohodke. 

3. člen 
Potni pavšal določi s posebno odločbo predsednik 

okrajnega ljudskega odbora Kočevje in sme zna- 
šati največ do 7000 dinarjev mesečno ter se plačuje 
mesečno vnaprej. 
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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«, uporablja pa se od 1. aprila 1954. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati od- 

lok o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 
okraja Kočevje z dne 26. januarja 1954, številka 
593/1-54 (Uradni list LRS, št. 5-65/54). 

St. 1989/1-54. 
Kočevje, dne 19. marca  1954. 

Predsednik  OLO: 
janež Pirnat, 1. r. 

207. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) in v zvezi s 24. toöko odtoka o finansiranju 
in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 14-85/53 je okrajni ljudski odbor Krško na 
skupni seji okrajnega zbora io zbora proizvajalcev 
dne  10. marca  1954 sprejel 

ODLOK 
o priznanju   olajšav   samoplačnikom pri plačevanju 

zdravstvenih storitev 

1. člen 
Razen olajšav, ki so priznane samoplačnikom pri 

plačevanju stroškov za zdravljenje z zveznimi in 
republiškimi predpisi, prizna okrajni ljudski odbor 
Krško  samoplačnikom   še   tele  olajšave: 

a) pravico do ,popolnega brezplačnega zdravlje- 
nja v zdravstvenih zavodih uživajo bolniki samo- 
plačniki, ne glede na vrsto bolezni, ki sami oziroma 
njihovi hranilci plačujejo letno manj kot 800 din 
dohodnine; 

b) delni popust pri plačevanju oskrbnine oziro- 
ma stroškov zdravniške pomoči se lahko prizna bol- 
nikom samoplačnikom, ki imajo predpisane od 800 
do 1500 din  dohodnine; 

c) popolna ali delna brezplačnost pri zdravljenju 
v zdravstvenih zavodih se lahko prizna tudi bolni- 
kom, ki bi bili ne glede na višino predpisane dohod- 
nine zaradi svojih socialnih, pridobitnih ali drugih 
razmer gospodarsko ogroženi, ako bi morali sami pla- 
čati oskrbnino oziroma druge strošike zdravstvene 
pomoči. 

2. člen 
Zaradi varstva družbenih koristi se prizna po- 

polna brezplačnost šolski mladini za medicinsko 
indicirano preventivno zobno zdravljenje. 

3. člen 
Prizna se pravica do brezplačnega prevoza v 

bolnišnico nalezljivim bolnikom, kadar je po odredbi 
zdravnika zdravljenje v bolnišnici potrebno. 

4. člen 

Brezplačno zdravljenje uživajo nalezljivi bol- 
niki, ki se morajo obvezno zdraviti v bolnišnici, pa 
brezplačno zdravljenje ni v posebnih predpisih do- 
ločeno. 

Bacilonosci uživajo ravno tako brezplačno zdrav- 
ljenje v zdravstvenih zavodih. 

5. člen 

Brezplačno zdravljenje uživajo bolniki ob lo- 
kalnih epidemijah, četudi ni zdravljenje v bolnišnici 
predpisano. 

6. člen 

Brezplačno se zdravijo v bolnišnici tudi bolniki, 
za katere se je šele v bolnišnici ugotovilo, da ne gre 
za bolezen, zaradi katere so bili napoteni v bolniš- 
nico in glede katere je predpisano sicer brezplačno 
zdravljenje. 

7. člen 
Plačevanja   stroškov   za   zdravljenje   so   bolniki 

oproščeni popolnoma ali deano. 
Olajšava se nanaša: 
a) na stroške za zdravstveno pomoč v zdravstve- 

nih zavodih, 
b) na stroške za zdravila in zdravstvene pripo- 

močke, 
c) na stroške za prevoz z reševalnimi vozili. 

8. člen 

Olajšave, ki so določene v gornjih členih, se 
priznajo na podlagi potrdila o upravičenosti, ki ga 
izda bolniku tajnik pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora oziroma zdravnik, ki je bolnika 
zdravil. 

9. člen 

Potrdilo o upravičenosti do brezplačnega zdrav- 
nja in oskrbnine za upravičence iz točke a) 1. člena 
tega odloka izda tajnik pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora. 

Potrdilo o upravičenosti iz točke b) in c) 1. 
člena tega odloka izda tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega odbora na podlagi sklepa občinskega ljud- 
skega  odbora. 

Ta potrdila mora overiti tudi tajništvo za ljud- 
'-JO zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljud- 

skega odbora  Krško. 
Potrdila o upravičenosti iz 2., 3., 4., 5. in 6. čle;na 

tega odloka izda zdravnik, ki je odredil zdravljenje 
oziroma bolnišnica, kje se je bolnik zdravil. 

10. člen 

Potrdilo o upravičenosti mora upravičenec pred- 
ložiti zdravstvenemu zavodu ob prvem iskanju zdrav- 
stvene pomoči, razen v nujnih primerih, ko se lahko 
potrdilo predloži najpozneje 8 dni po prejemu 
računa. 

11. člen 
V potrdilu o upravičenosti do olajšave morajo 

hiti navedene okolnosti in razlogi za oprostitev pla- 
ćanja kakor tudi obseg oprostitve (popolna ali delna) 
ter vrste storitev,   na   katere   se   oprostitev   nanaša. 

12. člen 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora 
Krško. 

13. člen 
Ce občinski ljudski odbor ne izda zahtevajočemti 

bolniku potrdila o upravičenosti do olajšav, mu mora 
izdati utemeljeno odločbo, izda mu jo tajnik občin- 
skega ljudskega odbora. 

Zoper to odločbo ima prizadeta stranka pravico 
do pritožbe v 15 dneh po vročitvi odločbe na tajni- 
štvo za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okraj- 
aj'ga ljudskega odbora Kršiko. 
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14. člen 

Ta odlok   velja  od  dneva   objave   v   »Uradnem 
iistu LRSc 

Štev. 4020/1-54 
Krško, dno 10. marca 1054, 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

20S. 

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, šte- 
vilka 19-89/52), v zvezi t določbami pravilnika o 
Zatiranju in preprečevanju živalskih kužnih bolezni 
(Uradni list FLRJ, št. 51-430/19) in v zvezi z 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, it. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor KrSko, 
da se prepreči in zatre tuberkuloza živine ter zava- 
ruje ljudsko zdravje, na skupni seji okrajnega zbora 
• zbora proizvajalcev dne 10. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
0 obvezni  tuberkulinizBciji goveje živine v okraju 

Krško 

1. člen 
Da se izloči tuberkulozna goveja živina, se mora 

• okraju Krško preiskati glede na tuberkulozo in 
tubcrkuliinizirati vsa goveja živina. 

Pregled in cepljenje goveje živine opravijo pri- 
sojni področni veterinarji ob sodelovanju občanskih 
ljudskih odborov. 

2. Člen 

Pregled In tuberkulinizacijo morajo veterinarji 
Opfaviti v skladu z najnovejšimi ugotovitvami vete- 
rinarske znanosti in po navodilih strokovno nadre* 
jenega organa. 

3. člen 

Pregled in cepljenje se opravita na zato dolo- 
čenih zbirališčih. Čas in kraj cepljenja in pregleda 
določi tajništvo za gospodarstvo in komunalne za- 
deve okrajnega ljudskega odbora. 

4. člen 

Veterinarji, ki opravljajo tubericullnizacljo, mo- 
raJo živinorejcem svetovati in obrazložiti nadaljnjo 
ukrepo s tuberkuloznimi živalmi. 

Stroški tuberkulimizacije gredo v breme okraj- 
na proračuna. 

5. člen 

Živina, pri kateri se ugotovi, da je okužena s 
tuberkulozo, se mora vidno zaznamovati s preluk- 
njanjem desnega uhlja. 

6. člen 
Bolno goveje živine ne smejo lastniki pripuščati 

a»i odtujiti, razen za zakol. 
Mlako bolne živino 60 no sme prodajatii za do- 

mačo uporabo pa se mora prekuhati. 
Občinski ljudski odbori smejo izdati bolni živini 

Potni list ie> gc je namenjeda za zakol. 
Tuberkulozna živina So eme klati samo v klavni- 

Can. ki   so pod vcterinniskim nadzorstvom. 

?. ole 

Kdor prekräi določbo tega odloka, eo zaradi isto^ 
Casne prekrjitve 49. in 50. člena pravilnika za izva- 
"•nje uredbe o zatiranju in preprečevanju živalskih 

kužnih bolezni (Ur. Lint FLRJ, št. 51-430/49) v zvezi 
z 54. členom uredbe o izravnavi posebnih predpisov 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št 56-534/51) kaznuje 
' denarno kaznijo do 10.000 din. 

8. 'len 

Ta odlok  velja od dneva objave v  »Uradnem 
listu LRS. 

St. 4020/1 
Krško, dne 10. marca 1954. 

"—'isednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

209. 

Na podlagi določb 20., 32., 40. in 92. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 1st FLRJ, 
št. 52/53), 15. in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 4. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
Št. 46/51) izdaja okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica 

ODLOK 
o organizaciji hišnih svetov in stanovanjskih skup- 

nost! ter o kategorizaciji stanovanj 

I 

Hišni sveti in stanovanjske skupnosti 

1. člen 

Uživalci stanovanj in podstanovalol stanovanj- 
skih hiš oziroma skupin eno in dvostanovanjskth 
hiš po 2, členu uredbe, ki imajo do 4 stanovanja, 
izvolijo 3, hiše, ki imajo do 8 stanovanj, izvolijo 5, 
hiše, lai imajo nad 8 stanovanj, pa izvolijo 7 članov 
hišnega sveta. V manjših hišah, last SLP z enim ali 
dvema stanovanjema sestavljajo hišni svet vsi uži- 
valci stanovanj in podstanovalcd. Stanovanjske hiše 
zasebnih lastnikov • enim ali dvema stanovanjema 
nimajo hišnih svetov, kolikor -teh hiš sami lastniki s 
pogodbo ne izročijo V upravljanje stanovanjski skup- 
nosti. Glede tristanovanjskih hiš zasebnih lastnikov 
se ravna individualno po členu 14/• navedene 
uredbe. 

2. člen 

Hišne svete volijo uživalci In podstanovalci 
vsalko leto v mesecu Januarju na sestanku, na ka- 
terem mora bili navzočih večina uživailcev in pod- 
stanovalcev. če se ob začetku sestanka ugotovi, da 
so ga ni udeležila večina uživalcev in podstanoval- 
cev, ki so bili pravilno vabljeni, ee pol ure hato 
opravijo volitve ne glede na število navzočih. 

3. člen 

Volilni upravičenci posamezne hišo odločijo, ali 
naj se voli javno ali tajno. 

Javno se voli na ta način, da se volilni upravi- 
čenci izjavijo z dviganjem rok za posameznega kan- 
didata. 

Tajno so voli na podlagi kandidatnih list, in 
sicer tako, da podčrtajo na razmnoženih kandidat- 
nih listah volilni upravičenci kandidate, ki jih želijo 
Izvoliti. Kandidatno listo predlagajo ta sestavijo 
volilni   upravičenci   na  samem   volilnem   tcđtank'- 
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na katerem se izvoli po potrebi   tričlanska   volilna 
komisija. 

4. člen 

Hišni  sveti izvolijo izmed  sebe predsednika ter 
na  4  do 10 stanovanj  po enega  zastopnika za svet 
stanovanjske skupnosti. Okoliše za izvolitev  zastop- 
liikov stanovanjske skupnosti bodo določile začasne 
omisije po 15. členu tega odloka. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvo- 
ljenih članov hišnega sveta upravi stanovanjske 
skupnosti. 

5. člen 

Hišni sveti se morajo zbrati vsaj enkrat mesečno. 
Sestanek skliče predsednik sveta oziroma se hišni 
svet zbere na zahtervo ene tretjine članov stanovanj- 
ske skupnosti. 

6. člen 

Stanovanjske hiše na območju vsake občine tvo- 
rijo po eno stanovanjsko skupnost. S posebnim ozi- 
rom na velikost območja in na zakl j učenost tovar- 
niških naselij •• lahko določi več stanovanjskih 
skupnosti na območju ene občine. Kolikor v eni 
občini oziroma na območju ene občine ni nad 20 
stanovanj, ki bi spadala V' stanovanjsko skupnost, 
opraviia zadeve stanovanjske uprave občinski LO po 
svojih uslužbencih. Iz stanovanjske skupnosti so 
izvzeti stanovalci ene in dvostanovanjskih zasebnih 
hiš, kolikor lastniki niso prostovoljno pristopili k 
stanovanjski skupnosti. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in nosi- 
lec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz najemnih 
pogodb oziroma pravnih razmerij, ki nastanejo v 
zvezi  z vzdrževanjem in  upravljanjem hiš. 

7. člen 

Zastopniki uživalcev stanovanj tor podstanova.1- 
cev, izvoljeni po 4. členu tega odloka, tvorijo svet 
stanovanjske skupnosti. V primeru po členu 40/III 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš sodelujejo 
v svetu stanovanjske skupnosti kot polnopravni 

. člani tudi zastopniki delavskega sveta zadevnega 
podjetja oziroma kolektiva zavoda. Ce so v hišah, 
ki so v upravi stanovanjske skupnosti, uživalci sta- 
novanj vojaške osebe, se v svet stanovanjske skupno- 
sti imenuje na predlog vojaške enote zastopnik voj- 
ske. Zastopniki hišnih svetov za svet4 stanovanjske 
skupnosti se volijo po določbah 2. člena tega odloka, 
in sicer vsako leto po izvršenih volitvah v hišne 
svete, vendar najkasneje do 15. februarja. 

Najkasneje v 15 dneh po volitvah morajo člani 
stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sebe predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika. Svet stanovanjske 
skupnosti se mora zbrati vsaj vsaika dva meseca, 
po potrebi pa tudi večkrat. Zasedanje sveta skliče 
predsednik oziroma v njegovi odsotnosti podpred- 
sednik. Zasedanje sveta se skliče tudi na zahtevo 
tretjine članov sveta stanovanjske skupnosti. 

8. člem 

O sejah stanovanjske skupnosti piše tajnik sveta 
zapisnik; vanj je treba poleg glavnega poteka seje 
podrobno zapisati sprejete sklepe. Zapisniki se vodijo 
v obliki vezane knjige ter jih podpišeta predsednik 
in tajnik sveta. 

II 

Določitev con in kategorizacija stanovanj 

9. člem 
Območje okrajnega ljudskega odbora Maribor 

okolica se razdeli v zvezi s kategorizacijo stanovanj 
na dve coni, in sicer: 

1. na strnjena naselja; 
2. na raztresena naselja. 
Kot razCresena naselja se štejejo manjši zaselki 

kaikor tudi naselja, sestoječa iz raznih posameznih 
hiš brez pravega središča. 

Na območju ene občine je lahko tudi več strnje- 
nih naselij. 

10. člen 

Stanovanjski prostori v okraju Maribor okolica 
se delijo v 8 kategorij, ki se določijo po legi, upo- 
rabni vrednosti stanovanj, gradbeno-tehnični vredno- 
sti, sanitarni in gospodinjski udobnosti ter starostni 
dobi poslopja. 

Posebne predpise za kategorizacijo stanovanj- 
skih prostorov bo izdal OLO na predlog sveta za 
gospodarstvo. 

11. člen 

Popis in kategorizacijo stanovanjskih prostorov 
na območju okraja organizira An vodi svet za gospo- 
darstvo OLO Maribor okolica s sodelovanjem urada 
z statistiko in evidenco. 

Občinski ljudski odbori organizirajo in izvrže 
popis in kategorizacijo na območju občin po navo- 
dilih, ki jiih izda svet za gospodarstvo OLO. 

Popis in kategorizacija stanovanj se ima izviršiti 
najpozneje do 1. aprila 1954. 

• 

Prevzem v upravo zasebnih stanovanjskih hiš 

12. člem 

Sveti stanovanjske skupnosti morajo najpozneje 
do 1. maja 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjske hiše, ki so last zasebnikov, razen 
tistih hiš, glede katerih bo OLO Maribor okolica po 
členu 14•• uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
odločil, da ostanejo še nadalje v upravi hišnega 
lastnika. 

13. člen 

Hiše morajo vzeti v upravljanje tričlanske komi- 
sije, ki jih imenujejo sveti stanovanjske skupnosti. 

Prevzema se udeleži hišni lastnik ali njegov za- 
stopnik, ki skupno s člani komisije podpiše zapisnik 
o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik mora ob- 
segati popis hiše ter opis stanja, v katerem je hiša. 
Če hišni lastnik aH njegov zastopnik noče podpisati 
zapisnika o prevzemu, se to zapiše v zapisnik z • 
obrazložitvijo. 

14. člen 

Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 
sko skupnost pravice hišnega lastnika do pobiranja 
najemnine, sklepanja najemnih pogodb, odpovedi 
najemnih razmerij ter dolžnost, vzdrževati hišo in 
odplačevati morebitne dolgove po določbi 2. točke 
70. člona   uredbe o upravljanju   stanovanjskih   hiš. 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okrajnih   oziroma   mestnih 

ljudskih   odborov   razglašajo: 
614 

Besedilo: Tovarna usnja, Sloven- 
ske Konjice. 

Poslovni predmet: Industrijsko 
predelovanje surovih kož v usnje, 
tehnična predelava usnja, izdelova- 
nje pogonskih jermenov in umetnih 
podplatov in usnja, popravila in iz- 
delava strojev za usnjarsko indu- 
strijo ter njih nadomestnih delov, 
industrijsko žaganje lesa. 

Podjetje je ustanovil: Vlada LRS, 
odločba št. za.k 532 z dne 21. novem- 
bra  1950. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Podjetje zastopata: 
Pere Drago, direktor, Kos Tone, 

glavni računovodja, ki podpisujeta 
Po zakonitih pooblastilih in pra- 
vilih. 
OLO Celje ok., 17. februarja 1954. 

St. II/10/14-B/9 766 
615. 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
"logom »Jelovica«, Češnjica. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, s tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem 
na drobno. 

Ustanovitelj: Sklep delavskega 
sveta o razdelitvi Trgovskega pod- 
jetja >Sora«, Železniki z dne 5. fe- 
bruarja 1954. 

Poslovodja: Veber Marija, Želez- 
niki. 

St. 979/5-54 809 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
»logom »Gozd«, Železniki (št. 41). 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, s tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem 
na drobno. 

Ustanovitelj: Sklep delavskega, 
sveta o razdelitvi Trgovskega pod- 
jetja >Sora<, Železniki z dne 5. fe- 
bruarja 1954. 

Poslovodja: Ziherl Milan, Želez- 
niki. 

St. 979/3-54 810 

ie in Kmetijskega posestva »Planin- 
ka«, Šenčur, po sklepu o spojitvi 
z dne 3. II. 1954, ki ga je potrdil 
OLO Kranj z odločbo št. 937/2 z dne 
10. III. 1954. 

OLO Kranj, 15. marca 1954. 
St. 1679/2-54 870 

617. 
Besedilo: Trgovsko podjetje: 

Knjigarna »Simon Jenko«, Kranj 
(Prešernova 17). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
s knjigami in muzikalijami, s pa- 
pirjem, pisalnimi in šolskimi po- 
trebščinami. 

Us'anovitelj: LO MO Kranj, od- 
ločba i    515/53 z dne 20. II. 1954. 

Začasni direktor: Kne Peter, 
Kranj. 

OLO Kranj, dne 22. marga 1954. 
Št. 1593/2-54 899 

618. 
Besedilo: Mesarija in klavnica 

občine Šmartno ob Paki (št. 16). 
Poslovni predmet: Nakup in za- 

kol živine in prašičev neposredno 
od proizvajalcev, predelava mesa v 
izdelke, prodaja svežega mesa in 
mesnih izdelkov, odkup kož v lokal- 
nem merilu. 

Ustanovitelj: Obč. LO Šmartno ob 
Zaki, odločba št. P 735/3-53 z dne 
27. XI. 1953, ki je tudi gospodarski 
upravni organ. 

Za podjetja podpisujeta: 
Luikner Albin, poslovodja, v vseh 

primerih, Travner Tončka, knjigo- 
vodja, vse denarne listine. 

OLO Šoštanj, 28. decembra 1955. 
St. 64/1953 9620 

616. 
OLO Kranj, 10. marca 1954. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo »Sa- 
vo«, Šenčur (št. 2). 

Gospodarska delavnost: Proizvod- 
nja vseh vrst poljskih kultur, sadja 
m povrtnine, reja plemenske živine 
^živine za zakol. 

Ustanovi t eli j: Delavska sveta 
Kmetijskega posestva »Sava«, Hrast- 

Okrožna sodisfa razglašajo: 
619. 

Besedilo: Mizarstvo, Rogaška Sla- 
tina. 

Poslovni predmet: Obrtno izdelo- 
vanje stavbnih in pohištvenih mi- 
zarskih del. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje 
okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Dole Franc, direktor, samostojno, 

v vseh zadevah podjetja, finančne 
zadeve pa skupaj s knjigovodjem; 
Dole Ivan, v odsotnosti direktorja, 
in Tepež Anton, knjigovodja, poleg 
direktorja vse listine finančnega 
pomena. 

Celje, 20. marca 1954. 
Zt 16/54 882 

620. 
Besedilo: Zastupstvo »Jugovinil«, 

tvornica plastičnih masa, Kaštel 
Sučurac (Ljubljana, Pražakova 13). 

Z odločbo Državnega sekretariata 
LRS, št. V/l-6/20 z dne 27. VIII. 1953 
je izdano dovoljenje, da se trgovjn- 
sko predstavništvo lahko odpre. 

Poslovni predmet: Sklepanje ku- 
poprodajnih pogodb v imenu in za 

račun podjetja, sprejemanje naro- 
čil za podjetja, sklepanje pogodb 
z vsemi predelovalnimi podjetji, 
obrtnimi obrati, zasebnimi trgovi- 
nami, državno trgovsko mrežo in 
privatno na drobno in debelo po 
kolekcijah in količinah, določenih 
od strani podjetja za vse območje 
LRS, dajanje navodil in pojasnil o 
značilnosti, načinu uporabe in pre- 
delave posameznih predmetov. 

Poslovodja: Jeras Maks, Ljublja- 
na, Resiljeva  18/11. 

Ljubljana, 20. marca 1954. 
Zt 33/54 Rg III 662/1 904 

621. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Kamnica. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja, prvenstveno pa vinograd- 
ništvo, sadjarstvo in živinoreja. Po- 
sestvo se bo ukvarjalo tudi s polje- 
delstvom, vrtnarstvom in predelavo 
sadja. 

Ustanovitelj: MLO Maribor. 
Podjetje zastopajo: 
Fluher Janez, direktor, Kamnica, 

Pušnik Franc, knjigovodja, Rošpoh, 
in Dajčman Alojz, delovodja, Kam- 
nica. 

Maribor, 19. marca 1954. 
Reg •0•1 893 

622. 
Besedilo: Trgovina tovarne usnja 

»Konus«, Slovenske Konjice, Ptuj, 
Jadranska ulica 1?. 

Poslovni predmet: Trgovina z 
usnjem usnjenimi potrebščinami, 
izdelki usnja in kožami. 

Za trgovino podpisujeta: 
Ceh Alojz, poslovodja, Ptuj, Pre- 

šernova 24, ing. Lenart Zora, ra- 
čunovodja, Ptuj, Srbski trg 2, vse 
zadeve v zvezi z bančnim poslova- 
njem. 

Maribor, 24. marca 1954. 
Reg št 176 919 

623. 
Besedilo: Tovarna olja Slovenska 

Bistrica, odkupna postaja Murska 
Sobota. 

Poslovni^ predmet: Odkup vseh 
vrst oljaric in njih zamenjava za 
jedilno olje. Obseg dela je na de- 
belo in drobno. 

Ustanovitelj: Tovarna olja Slov. 
Bistrica, na podlagi dovoljenja OLO 
M. Sobota, tajništvo za gospodar- 
stvo, št. II/25-3. 3089/1-54 z dne 10. 
marca 1954. 

Poslovodja: Debelak, Štefan, Mur- 
ska Sobota. 

Maribor, 26. marca  1954. 
Reg 156 939 

Spremembe 
624. 

Besedilo:   »Savinja«,  lesna  indu- 
strija, Celje. 

Poslovni  predmet odslej:  Nakup 
in  izkoriščanje lesa  na panju, ža- 
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ganje in predelovanje mehkega in 
trdega rezanega lesa, izdelovanje in 
prodaja lesne volne in lesnih vrvi, 
zabojev in sodov, plemenitega in 
slepega fuxnirja, trgovanje z lesom 
ha debelo, izdelovanje in prodaja 
lesne galanterije ter raznovrstnega 
finega in navaanega>pohištva. 

'Vpišejo se: Obrat I, žaga, lesna 
volna, Mariborsk 68 b, obrat II, 
zabojarna, sodama, Mariborska 68 b, 
obrat III, Kersnikova ulica, obrat IV, 
tapetništvo, Stanetova ulica, obrat 
Teharje, Lipa 10, trgovina »Pohi- 
štvo«, Celje, ZidaDŠkova ulica, trgo- 
vina »Pohištvo«, Zagreb, Subiče- 
va 24, trgovina »Pohištvo«, Murska 
Sobota, Lendavska 20. 

Vpiše se Kopušar Anton, šef ko- 
merciale, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja in sekretarja, v istem 
obsegu. 

MLO  Celje, 30.  januarja   1954. 
St. 11-201/54 345 

625. 
Besedilo: Krajevna brivnica, Kri- 

ževci pri Ljutomeru. 
Besedilo odslej: Brivnica, Križev- 

ci pri Ljutomeru (s podružnico v 
Veržeju). 

Za podjetje podpisujejo: 
Hu^ar Franc, upravnik, samostoj- 

no v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Fošner Janko, knji- 
govodja, sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp; 
Peterčič Franc, pom. knjigovodja, 
sopodpisuje finančne listine po 47. 
členu szdgp, v odsotnosti knjigo- 
vodje. 

OLO Ljutomer, 3. marca  1934. 
St. II-10O2/1-54 721 

626. 
Besedilo: Občinska žaga, Ivanjci. 
Besedilo odslej: Žaga, Ivanjci. 
Za podjetje podpisujeta: 
Fras Franc, upravnik, samostojno, 

v   obsegu   zakonitih   pooblastil   in 
Pravil podjetja vse upravne listine; 

erko Matilda, knjigovodja, sopod- 
pisuje z upravnikom listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp. 

OLO Ljutomer, 8. marca 1954. 
St. II-4445/4-54 784 

627. 
Besedilo: Mestni projektivni biro, 

Maribor (Ulica heroja Staneta 1). 
Sedež odslej: Maribor, Gregor- 

čičeva 30. 
MLO   Maribor,   9.   decembra   1953. 

Pov št. 4/209 209 
628. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »No- 
va Gorica«, Maribor. 

Vpišejo se gostinski obrati: »No- 
va Gorica«, Maribor, Tržaška 89; 
»Dobrava«, Maribor, Ptujska 189; 
»Kmečki dvor«, Maribor, Tržaška 77 
in »Pri kolodvoru«, Maribor, Če- 
ška 1. 
MLO   Maribor,   20.   januarja   1954. 

St. 297/3 631 
629. 

Besedilo: Industrija metalnih pol- 
izdelkov Slovenska Bistrica. 

Izbriše se Podričnik Stefan kot 
v. d. direktorja in vpiše 

Podričnik Stefan, direktor. Izbriše 
se Osredkar Jože, pom. direktorja 
in vpiše Tajnik Milojko, sekretar 
podjetja. Izbriše se ing. Popovič 
Milan in vpiše Lepoša Edvard, gl. 
ing. 

St. II-355/II-54 816 
Besedilo: Veležganjarna, Šentilj 

v Slov. goricah. 
Izbrišeta se Torej Mirko in Cebe 

Lojzka. 
St. II-1097/-54 819 

OLO Maribor ok., 22. febr. 1954. 
630. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Or- 
lovina«, Kropa. 

Izbriše se Walstreten Mirko in 
vpišeta: 

Ažman Justin, upravnik, in Uršič 
Spela, knjigovodja. Upravnik pod- 
pisuje skupaj z računovodjem Pe- 
ternelom Janezom ali knjigovodjem 
vse listine po zakonitih določbah 
in pravilih. 

' OLO Radovljica, 26. febr. 1954. 
St. 965/1-54 696 

631. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pla- 

nika«, Gorje pri Bledu. 
Izbriše    se    računovodja    Kogoj 

Betka in  vpise Cadej Franc, knji- 
govodja, ki bo podpisoval po zako- 
nitih določbah in pravilih. 

OLO Radovljica, 8. marca 1954. 
St. 1347/1-54 790 

632. 
Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 

jetje, Sežana. 
Izbriše se Zigon Franc, upravnik. 

Za direktorja se vpiše 
Ferjančič Alojz, z istimi pravi- 

cami. 
Sežana, 11. februarja  1954. 

St. II-1054/4-54 909 
633. 

Besedilo: Krajevni mlin, Škrbina. 
Besedilo odslej: Mlin, Škrbina. 
OLO Sežana,  10. marca  1954. 

St. 1057/14-54 822 
634. 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Komen. 

Izbriše se Godmč Franc in vpiše 
Caharija Stanko, upravnik. Črta se 
Galja Albina in vpiše Zlobec Milan, 
knjigovodja. 

Sežana, 15. marca 1954. 
St. 1056/11-1954 843 

635. 
Besedilo: Krajevno kino podjetje, 

Nazarje. 
Besedilo odsilej: Kinopodjetje 

SKUD »Jelka«, Nazarje. 
OLO Šoštanj, 1. marca 1954. 

St. 1160/1-52 745 
636. 

Besedilo: Mestne podjetje Velenje, 
izdclovalnica gumiranega papirja. 

Besedilo odslej: Izdclovalnica gu- 
miranega papirja, Velenje. 

OLO Šoštanj, 9. marca 1954. 
St. 1404/1-54 829 

63?. 
Besedilo: Občinska menza in to- 

čilnica, Rečica ob Savinji 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje »Savlnjčan«, Rečica ob Savi- 

nji, s poslovalnicama gostilno »Pod 
lipo«v Rečica 74, in gostilno »Ob 
ce •«, Nizka št. 14. 

Št. 1488/1-54 852 
Besedilo: Občinska trgovina, Re- 

čice ob Savinji. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Ojstrica«, Rečica ob Savinji 10, 
s poslovalnicama I v Nizki št. 1 in 
II v Rečici št. 2. 

Št. 1487/1-54 851 
OLO Šoštanj, 12. marca 1954. 

658. 
Besedilo: Občinska pekarna, Re- 

čica ob Savinji. 
Besedilo odslej: Pekarna, Rečica 

ob Savinji. 
OLO Šoštanj, 13. marca  1934. 

St. 1489/1-54 849 
639. 

Besedilo: Splošno mizarstvo, 
Hrastnik. 

Izbriše se Kredar Pavel, poslo- 
vodja. 
OLO Trbovlje,   16.  februarja   1954. 

St. 1100/1-54 ' 574 

Okrožna  sodlJCi   razglašajo: 
640. 

Besedilo: Cevljarna, Celje. 
Na podlagi odločbe MLO Celje 

št. 1441/54 je podjetje prešlo v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: Petauer Ivan, 
uslužbenec Trgovinsko-gostinske 
zbornice Celje mesto, predsednik, 
Jakob Ivan, referent Tovarne emaj- 
lirane posode, Celje, in Koželj 
Zlatka, knjigovodja Trgovinsko-go- 
stinske zbornice, Celje, ki sopod- 
pisuiejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Celje, 17. marca 1954. 
Rgo III 64/2 854 

641. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnik« (Celje). 
Na podlagi odločbe MLO Celje 

z dne 25. II. 1954, št. 1441/54-14 se 
podjetju dovoljuje poleg trgovanja 
na drobno tudi trgovanje na de- 
belo. 

Rgo III 38/2 885 
Besedilo: Zdraviliško gostinsko 

podjetje, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet odslej: Zdravi- 

liške in gostinske storitve. 
Rgo II 308/2 883 

Celje, 19. marca 1934. 
642. 

Besedilo: »Kovnško-kolarska de- 
lavnica« ljudskega odbora mestne 
občine, Laško. 

Izbrišeta se Jelen Franjo, Zdovc 
Janko in  vpišeta  sopodpisovalca: 

Ojsteršek Franc, poslovodja in 
Herman Anica, knjigovodja Eko- 
nomske pisarne v Laškem 

Colie, 20. marca 1954. 
643. Rgo I 4/2 886 

Besedilo: Gostinsko podjetje, Dol 
pri Hrastniku. 

Izbriše se poslovalnica »Pri Jcrč- 
ki«, Dol pri Hrastniku, ker je likvi- 
dacija končana. 

Rgo 67/2 .    902 
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Besedilo: Tekstilna tovarna, Sem- 
peter v Savinjski dolini. 

Izbriše se Kuhar Pavel v. d. di- 
rektorja in vpišeta: 

Hribar Rudi, direktor. Kuhar Ivo, 
knjigovodja, ki podpisuje po 47. čle- 
nu szdgp. 

Rgo I 42/2 901 
Celje, 22. marca 1954. 

644. 
Besedilo: Čevljarska delavnica 

KLO Petrovce. 
Besedilo odslej: Cevljarna, Pe- 

trovce. 
Izbrišejo se Petrovič Jože, Rahar 

Silva in Prevoršok Marica in vpi- 
šejo 

Robas Tone, Kline Franc in Deč- 
man Zorica, ki podpisujejo po zako- 
nitih pooblastilih in pravilih. 

Rgo I 169/2 918 
Besedilo: KLO podjetje Pekarna, 

Petrovce. 
Izbriše se Kogovšok Matko in 

vpišeta: 
Robavs Tone in Dečman Zorica, 

ki podpisujeta po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih. 

Rgo I 77/2 913 
Besedilo:   Klavnica   in   mesarija 

Obč. LO Šempeter v Sav. dolini. 
v Izbrišeta se DerČa Franc in  Ko- 
ze<lj Marija ter vpišeta: 

Ogrizek Konrad, poslovodja, in 
Sotlar Olga, računovodja, ki sopod- 
Pisujeta v vseh poslovnih in finanč- 
nih zadevah. 

Rgo I 59/2 917 
Besedilo: »Pekarna« Obč. LO 

Šempeter v Savinjski dolini. 
Izbrišeta se Derča Franc in Mu- 

nie Ivan ter vpišeta: 
Šeligo Vlado, poslovodja, Sotlar 

Olga, računovodja, ki sopodpisujeta 
v vseh poslovnih in finančnih za- 
devah. 

Rgo II 271/2 916 
Celje, 25. marca 1954. 

645. 
Besedilo: Podjetje za promet in 

predelavo mesa »Planina«, Celje. 
Vpiše  se  poslovalnica:   »Predela- 

va«.   Celje,   Gregorčičeva   2,   s   po- 
slovni,    predmetom: Predelava me- 
sa in vseh mesnih izdelkov. 

Celje,  26.  marca   1954. 
Rgo III 83/2 932 

646. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 

tel Slon«, Ljubi iona. 
Na podlagi uradnega potrdila 

MLO Ljubljana, Tajn št. G 156S/54 
z dne 9. III. 1954 se vpišejo obrati: 
• tel, Titova cesta 2, Restavracija, 
litova cesta 2, Kavarna, Titova ce- 
sta 2, Bar Titova ccsta2, Skladiščar- 
na, Titova cesta 2, Bife, Čopova 52 
ln Kopališče, Nazorjeva ulica. 

Rg II 326/3 903 
Besedilo: »Sloveni ja-projekt«, re- 

publiško podjetje za projektiranje 
v Ljubljani. 

Na podlagi 108. člena uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrtov 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) se je 
Podjetje preimenovalo. 

Besedilo odslej: »Sloveni ja-pro- 
jekt«, podjetje za projektiranje v 
L'ubijani. 

Rg II 503/5 906 

Besedilo: Mestno mizarstvo, Ra- 
dovljica. 

Na podlagi sikilepa LO mestne ob- 
čine v Radovljici, št. 1217/1-53 z dne 
11. 11. 1953 se je podjetje preime- 
novalo. 

Besedilo odslej: Splošno mizar- 
stvo, Radovljica. 

Rg I 43/7 910 
Ljubljana, 22. marca 1954. 

647. 
Besedilo: Zastopniški biro »Her- 

mes« v Ljubljani. 
Na podlagi odločbe MLO Ljub- 

ljana, št. G 277/1-54 z dne 16. I. 
1954 se vpiše Konsignacijsko skla- 
dišče »Hermes«, Ljubljana, Titova 
cesta 33. V to skladišče se smejo 
vskladiščiti: anilinske bar»e ter 
tekstilna in usnjarska tehnična po- 
možna sredstva, različne stvari za 
galvanizacijo, phenol, poHstirol in 
acrylic plošče, kletarske potrebšči- 
ne, predvsem azbest in azbestne 
plošče, filtri in črpalke, po potrebi 
še kovinski material in orodje v 
majhnih količinah in rezervni stroj- 
ni deli. 

Na podlagi odločbe NO mesta Za- 
greb, uprave za dohodke in prora- 
čun, št. 1603-VI-2-52 z dne 11. III. 
1954, se registrira Zastopništvo »Her- 
mese, Zagreb, Prcobrazenska 4. 

Ljubljana, 17. marca 1954. 
Rg III 164/2 912 

648. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Dra- 

va«, Ožbald ob Dravi. 
Izbriše se poslovodja: Snežič Jože 

in vpiše poslovodja: 
Domanjko Vlado, s pravico samo- 

stojnega podpisovanja vseh listin, 
razen denarnega pomena. 

Maribor, 6. marca 1954. 
St. 2f7/II 

649. 
Besedilo: Mesarija, Malečnik. 
Vpiše se Rotner Ludvik, knjigo- 

vodja. 
St. 99/1 875 

Besedilo: »Hidromontaža, mon- 
tažno podjetje za. hidroelektrarne 
Maribor (Maribor). 

Poslovni predmet: Obddavanje 
izdelanih predmetov hidrotehnične 
opreme, montiranje turbin, genera- 
torjev, transformatorjev, razdelil- 
nih naprav in hidrotehnične opre- 
me, izdelava in montaža splošnih 
industrijskih naprav, montaža elek- 
tričnega dela elektrarn in transfor- 
matorskih postaj HO kW, priprav- 
ljanje montaže v lastnih delavni- 
cah, konstruiranje in izdelava po- 
možnih montažnih sredstev, nabava 
potrošniškega in dodatnega materi- 
ala ter nabava celokupne opreme 
doma in v inozemstvu za vse na- 
prave, ki jih montira to podjetje, 
in   nadzor   na   račun   investitorja 

med  montažo,  ki  jo   izvajajo ino- 
zemske firme. 

St. 88•1 894 
Maribor,   18.  marca   1954. 

650. 
Besedilo: Restavracija »Ljudski 

vrt«,  Maribor. 
Izbrišeta se Povodnik Josip in 

Vodeb Rudolf ter vpišeta: 
Arbes Vilko, upravnik, Potrč 

Ivan, računovodja. 
Reg št. 1 891 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 
skrba«, Murska Sobota. 

Vpiše se nova poslovalniva Tr- 
govsko podjetje »Preskrba«, Mur- 
ska Sobota, Bodonci 10, ki bo trgo- 
val z mešanim blagom, s tobačnimi 
izdelki, vžigalicami in cigaretnim 
papirjem na drobno. 

Maribor, 19. marca 1954. 
Reg št. 102/III 892 

651. 
Besedilo: Občinska pekarna, Polj- 

čane. 
Izbriše se Zupane Jakob in vpiše 

novi imenovani upravnik Kovačec 
Anton, ki podpisuje po pravilih in 
zakonskih predpisih. 

Maribor, 23. marca 1954. 
Reg II 255 992 

652 
Besedilo: Mestno remontno pod- 

jetje, Murska Sobota. 
Besedilo odslej: »Zidar«, gradbena 

obrt, Murska Sobota. 
K poslovnemu predmetu se doda: 

Gradnja nizkih zgradi) ter vsa te- 
sa   ka dela: 

Izbriše se Kulič Bela in vpiše 
Pivar Terezija, računovodja, Mur- 

ska Sobota. 
Reg III 83 926 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Kidričevo. 

Tzbriie  se  Detiček Vili in vpiše 
Detiček Vida, računovodja, ki so- 

podpisuje z direktorjem vse listine 
v mejah zakonitih določb. 

Reg št. 160 925 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Go- 

stilna pri Novem mestu«, Crna. 
Izbriše se Ladinik Gustav in vpiše 
Brdnik Ivanka, knjigovodja, ki 

pjdpisuje v mejah zakonitih do- 
ločb. 

Reg št. 28flV 928 
Maribor, 24 marca 1954. 

Izbrisi 
653. 

Besedilo: Kmetijsko posestvo 
»Sava«, Hrastjc. 

Ker £>e je spojilo s Kmetijskim 
posestvom »Planika«, Šenčur v novo 
pod jet1'; Kmetijsko posestvo »Sava«, 
Šenčur. 

St. 1676/2-54 890 
Besedilo:     Kmetijsko     posestvo 
laninkac   Šenčur. 
Ker se je spojilo s Kmetijskim 

posestvom »Sava«, Hrastjc v novo 
podjetje Kmetijsko posestvo »Sava«, 
Šenčur. 

St. 1678/2-54 689 
OLO Kranj, 15. marca 1954. 
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•. 
Bes^    o: Apnenica v Stolovniku. 
Zaradi likvidacije. 
OLO Krško, 8.  februarja   1954. 

St. 1799/2-1954 450 
Besedilo: »KiiH , Krško. 

Št. 3324/1 640 

Besedilo: Mestno prevozništvo, 
Krško 

St. 3322/1 642 
Besedilo: Mestno remontno pod- 

jetj , Krško. 
St. 3321/1 643 

•sedilo:   Mestno   sodarsko   pod- 
jetje, Krško. 

St. "23/1 641 
Podjetja se izbrišejo, ker je likvi- 

dacija končana. 
OLO Krško, 24. februarja  1554 

655. 
'  Besedilo: Meso podjetje, Lokev. 

Ker je prenehalo poslovati. 
OLO Sežana, 8. marca 1954. 

St. 11-1058/16-54 793 
656. 

Besedilo:  Krajevni mlin, Komen. 
St. 1057-14/54 823 

Besedilo: Krajevno mizarsko in 
žagarsko podjetje, škrbina. 

St  1057-14/54 824 

Podjetji se izbrišeta zaradi zdru- 
žitve z gospodarskim podjetjem 
Mlin, Škrbina. 

Besedilo: jevno krojaško pod- 
jetje, Škrbina. 

je prenehalo poslovati. 
St. 11-1057/15-54 821 

OLO Sežana   10.  marca   1954. 
657. 

Besedilo: Mestna krojaška delav- 
nica, Šoštanj, v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Šoštanj, 11. februarja 1954. 

St. 571/1-54 498 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
660. 

Besedilo: Internat Hmeljarske 
šole, Vrbje pri Žalcu. 

Poslovni predmet: Preskrba go- 
jencev hmeljarske gospodarske šole 
v Vrbju pri Žalcu. 

Ustanovitelj zavoda: Obč. LO Ža- 
lec, odločba št. P-379/1-54 z dne 
7. III. 1954. 

Za ustanovo podpisujeta: ing. Res- 
man Branko, predstojnik zavoda 
Gobec Stanko, strok, učitelj hme- 
ljarske šole, obsegu zakonitih 
določb in pravil zavoda. 

OLO Celje, ok., 22. marca 1954. 
St. II/10/110-1954 898 

Spremembe 
661. 

Besedilo: Socialna ustanova OLO 
Slovenj Gradec. 

Besedilo   odslej:    Okrajni    dom 
onemoglih, Dravograd. 

Izbriše ee Balažič Maks in vpiše 
Nadlučnik Jakob, upravnik, ki 

podpisuje v vseh zadevah samo- 
stojno, v finančnih zadevah pa sku- 
paj z blagajnikom. 
OLO Slovenj Gradec, 16. febr. 1954. 

St. 639/2-54 801 

Zadružni register 

Okrožna  sodišča  r-zglašajo: 
658. 

Besedilo: Gostinsko podjetje MLO 
»Emona T v Ljubljani. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana,  22.  marca  1954. 

Rg I 81/14 903 

Okrožna sođiSEa razglašajo: 

Spremembe 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremem be 
659. 

Besedilo: »Deltas, tovarna perila 
in konfekci'e, Ptuj, invalidsko pod- 
jetje. 

Izbriše se Tomažič Jože in vpiše 
Samuda    HeriLert,    direktor,   ki 

podpisuje samostojno, v obsegu po- 
oblasti in pravil podjetja. 

Državni  sekretariat za  splošno 
upravo in proračun LRS, 

Ljubljana, 13. februarja 1954. 
St. •-29^/2-1954 703 

160. 
Besedilo: »Mesopromct Trbovlje« 

Okrajne zadružne zveze, zadruge z 
o. j. Trbovlje. 

Izbrišejo se Vclikavrh Jože, Im- 
peri Ivan, Gošnik Ivan in vpišejo 
novi  podpisovalci  za  podjetje: 

Tratnik Albin, mesarski mojster, 
Trbovlje, upravnik, Lah Milan, knji- 
govodja,   Radeč-   65,   Tauš   Albert, 
mdsarsiki pomočnik, Trbowlje. 

Celje, 15. marca 1954. 
Zadr VII 55/15 1553 

161. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Iz- 

lake. 
Na občnem zboru 13. IX. 1953 so 

biila sprejeta nova zadružna pravila. 
Besedilo odslej: Kmetjska zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Izlake pri 
Zagorju ob Savi. 

Zadruga posluje po novo spreje- 
tih pravilih. 

Upravni odbor sestavil j a 11 čla- 
nov. Temeljni delež znaša 500 din, 
za nekmete in delavce 250 din. Vsak 
zadružnik vplača pri vstopu v za- 
drugo obvezni delež in jamči zanj 

s 30-kratnim jamstvom oziroma zne- 
skom. 

Izbrišejo se Urankar Anton, Bar- 
var Evgen, Sernec Valentin, Vrtač- 
niik Ivan, Aleš Milena, Klopčič An- 
ton, Prašnikar Ivan, Burkelc Ferdi- 

. nand, Lovrač Roman, Kramar Stane 
in Prašnikar Ivan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Jenko Ivan, pos. sin, Somnik 22, 
Turenšek Pavel, Izlake 6, Prašnikar 
Jakob, Izlake 12, Hribar Janko, Sem- 
niik 18, Jenko Mihael, Izlake 7, Gro- 
šelj Anton, Izlake 26, Golčnik An- 
ton, Orehovca 23, Brvar Rudolf, 
Podlipovica 8, Kos Franc, Zabrez- 
nik 7, Sešlar Franc, Podlipovica 21, 
posestniki. 

Celje, 12. januarja 1954. 
Zadr VII 20/90 216 

162. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Laško. 
Izbrišejo se Pinter Avg., Krajne 

Jože, Deželak Franc, Maček Jože, 
Subeil Ernest, Rajh Jakob dn Potcko 
Martin in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Storman Alojz, Vrh, Rajh Franc, 
Breze, Teršek Anton, Harje, Ojster- 
šak Jože, Jagoče, Aškerc Anton, 
Kladje, Drnovšek Martin, Plazovje, 
Krajne Ludvik, Brstnik, kmetje, 
Veršec Miloš, kmet. tehnik, Rimske 
Toplice, Podbreznik Franc, Ojstro 
in Frece Daniel, Brodnice, kmeta. 
Za sopodpisovanje se pooblašča Ko- 
šar Maks, upravnik, Laško. 

Celje, dne 19. marca 1954. 
Zadr VIII 117 1712 

163. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Kozje , (sedež Kozje, posloval- 
nica Buče). 

Izbrišejo se Rupret Jože, Klobasa 
Franc, Bokalič KareJ, Klakočar 
Alojz, Rcsnik Martin in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Rupret Jože in Križnik Franc, 
Kozje, Amon Ivan, Jcšovec, Kozole 
Jožef, Voternik, Kunst Franc, Ze- 
če, Shvkovič Franc, Vrensika gorca, 
Blatnik Jože, Ortnice, Rcberšak 
Jože in Sinkovič Miloš, Buče. 

Cellje, 26. marca 1954. 
Zadr 'VII 4/13 1932 

164. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t 

o. j., Polzela. 
Na občnem zboru 21. III. 1934 so 

bila spremenjena zadružna pravila. 
Upravni odbor šteje 9 do 13 članov, 
ki jih vodi zbor za dobo 1 leta. 

Izbrišejo se Zolnir Ivan, Podlun- 
šek Jakob in Culk Ivan ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Švajger Franc, PolzeJa, Zagorič- 
nik Mirko, Podvin, Cvcnik Franc, 
Polzela, Fonda Avgust, Ločica, Hoj- 
nik Ivan, Ločica, Rojšok Ivan, Za- 
lože, Korber Andrej, Orova vas, po- 
sestniki. 

Celje, 30. marca 1054. 
Zadr VII 46/10 2043 
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165. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°« h v Bukovici. 
Na podlagi s.klepa občnega zbora 

z dne 7. •. 1954 se izbrišejo Mleč- 
ek Angel, Kebor Franc, Abramič 
orefan in Stantač Jožef, vpišejo pa 
•jovi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lovec Štefan, Bukovica 578, Mo- 
zetič Andrej, Bukovica 57, kmeta; 
sardin Peter, Bukovicu 122, Nardin 
^'°jz, Bukovica 48, deilavca; Arčon 
fvgen, kmet. tehnik, Bukovica 316 
• Rusjan Marta, gospodinja, Buko- 
vica 98. 

Gorica, 23.  marca   1954. 
166. Zadr   VJ1/42-28 1934 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Sv. Ana. 

Izbrišejo se Ahačič Anton, Svab 
Miha, Nemec Franc, Meghč Jože in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Dovžan Jožo, Sv. Ana 42, Meglic 
^ranc, Sv. Ana 27, Polajnar Anton, 
y- Ana 10, kmetje, in Novaik Jože, 
Q

C1JVCC, SV. Ana 69. 
Zadr VI 74/7 1841 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom,  Škofja  Loka. 

Izbnišejo se Porenta Peter, Kožuh 
l.avçl, Mailovrii Stefan in vpišejo 
n°vi člani  upravnega odbora: 

Erbežnik Stefan, Drage 4, Car- 
dan Albin, Gosteč 4, Platiša Jože, 
iuf"gert 11, kmetje. 

' Zadr VI 80/7 1842 
"esodalo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Zalogu. 
v Izbrišejo se člani Kvas.Ivan, Lon- 
čar Franc, Knafelj Jože, Globočnik 
Janko m vpišejo novi člani uprav- 
na odboru: 

Kvas Jože, delavce, Zalog 69, Jc- 
«"všek Jože, sedlar, Lahov če 68, 
»irtniJs Franc, Lahovče 34 in Ga- 
sPerlin Miha, Vopolje 7. 

Zadr VI  179/5 1843 
.       Ljubljana, 22. marca 1954. 

Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 
meJenim jamstvom, Črnuče. 

i lzomšejo so  Šmon  Simon   in  Be- 
e-ttk  J0£c   (or  vpišeta  nova  člana 

«Pravnega odbora: 
ktebej   Sreöko,   kmečki   dolavec, 

Dob. 
Ježa 

rava 6, Zorman Miriko, delavec, 
13. 

R Zadr VI 103/7 1883 
oesedilo:   Obrtna   nabavno   pro- 

onV"a  .zadruga   oblačilnih   strok   z 
"pjenim jamstvom v Ljubljani. 

ra T 
eta- sc Jelo,vScik J°žc in Ce- 

n,r5 ^omaž tor vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

ygrin 'Vinko, krojač, Cegnnrjeva 
*h«* 8, SHbar Štefan, krojač, Roz- 
manova 10, oba v Ljubljani. 

n Zadr VI 51/4 1884 
z ^Osc'dilo: Zadruga komisijonarjev 

°mejcnim jamstvom v Ljubljani. 
ttov'  vf° se Kaetelic  Jože in  vpiše 

«K ®}an upravnega odbora: 
lif«     £   Franc,   postrešček,   Ljub- 
ka, Bezraifikova  20. 

Zadr I 80/94 1888 

Besedilo: Mesarsko podjetje 
OZKZ   Kranj-INaklo   v   Naklem. 

Besedilo odslej: Mesarsko pod- 
jetje OZZ Kranj-Nnklo v Naklem. 

Izbrišeta se Likozar Pavel in 
Mrak Janez  ter vpiše: 

Krek Ciril, upravnik, Kranj, lav- 
carjeva 23.    />•(|•  •• )88? 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim  jamstvom   v  Poilgorici. 

Izbrišejo se Burica Alojzij, Ko- 
vač Jul.ka, Grčar Peter in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora: 

Jcmec Janez, Pšata 5, Grad Mir- 
ko. D ra gomolj 4, Koka) j Franc, 
Dragomelj 21. Gregore Jože, Pod- 
gorica 89. kmetje, Marniseli Mari, 
trg.  pomočnica,   Pšata   11. 

Zadr VI 203/6 1886 
Ljubljana, 24. marca  1934. 

168. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Prescrju. 
Izbrišejo se Peršin Jože. Repar 

Stefan. Petelin Andrej. Peršin Av- 
gust, Rogelj Jože, Petelin Jože in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora : 

Brancelj Andrej. Gor. Brezovica 
št. 13, . l.i/.i Jože, Dol. Brezovica 10, 
Trojar Anton, Pievalje 8. kmečki 
sinovi, Debcvc Jože. Prescrje 12, 
Jcrina Janez, Kamnik 44, kmeta. 
Pri že registriranemu članu Debev- 
cu Jožetu, Kamnik 2, se vpiše kraj 
bivanja odslej: P rese rje  12. 

Ljubljana. 29. marca 1954. 
Zndr V 209/9 2078 

169. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Bor-ci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne ,15. V. 
1953 likvidacijo. Likvidatorji so: 
Jud Viljem. Radgona, Podkrnjšek 
Franjo, Stojko Albin in Slavic 
Alojz, uslužbenci v Ljutomeru. Ju- 
res Alojz, Koren Aleksander, Mar- 
kov i 6 Franc, Ivanjšič Franc in Ju- 
res Vinko, kmetje v Borccih, ki 
podpisujejo ,rw> dva skupaj, 

Likvidacijska firmaj kakor do- 
slej, s pristavkom  »v likvidaciji«. 

Maribor, 9. junija  1953. 
170. Zadr V 57 5830 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »' îcza Hribarja«, Lut- 
verci. 

Zadruga je prešla na podlagi obč- 
nega zbora z dne 2. VIII. 1953 v 
likvidacijo. Likvidatorji so: Jud 
Viljem, predsednik, Podikrajšek 
Franjo, Stojiko Albin, Slavic Aifojz, 
uslužbenci, Ljutomer, Dremel j Jože. 
Plitvica, Intihar Anton, Istenič Jer- 
nej, Lch.ko Izidor in Krizman Franc, 
kmetje v Lutvorcih, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciju'«. 

Maribor,  16.   mairca   1954. 
Zadr V 24 1595 

171. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Jakobski dol. 
Izbrišejo se Ornig Avgust. Brač- 

ko   Alojz,   Purgaj   Viktor,   ••••• 

Draz in Burjan Martin in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Zina /e Vili, Sp. Illapjç 22, Galu- 
nič Franc, Zg. Jakobski dol 11, Ferk 
Marija, Mali dol 7, Šnajder Leopol- 
dina, Zg. Jakobski dol 14, Križaš 
Bogomir, Zgor. Jakobski dol 13, 
Trojner Franc, Drankovec, Vogrin 
Franc, Slatenik, posestniki, in Za- 
fred Tone, učitelj. Zg. Hlapje 47. 
Podpisovalci za zadrugo so: Gašič 
Anton, pos. in predsednik KZ, Santi 
Franc, knjigovodja KZ in Kline 
Ivan,  kmet, Sp.  Jakobski  dol. 

Izbrišeta se zadružna obrata: Ši- 
viljska delavnira v Jakobs.kem dolu, 
sedež v Drankovcn, in Pekarna 
Drank ovc i. 

Maribor, 25. marca 1934. 
Zadr III 63 1766 

Izbrisi 
172. 

Besedili«:    Kmetijska   zadruga   z 
o. j., Buče. 

Zaradi združitve s KZ Kozje. 
Zadr Vil 4/15 1931 

Besedilo: Skupna obrtna nabavno- 
p.  da'       zadruga   Celje   mesto   (v 
likvidaciji). 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Zadr Vili 58/48 1930 

Celje, 26. marca  1954. 
173. 

Besedilo:   Kmetijska   obdelovalna 
zadruga z o. j. »Stjenka« v  Crno- 
tičah. 

Zaradi   končane  likvidacije. 
Zadr VH/127-9 1763 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Slavnik«, Podgorje. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII/192-11 1764 

Gorica,  22.  marca  1954. 
174. 

Besedilo:   Potrošniška   zadruga  z 
omejenim jamstvom. Notranje gori- 
cc-PIešivica, v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 16. marca 1954. 

Zadr VI 182/3 1630 

Razglasi sodišč 

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. 
IV R 1043/55-4 60 

Vaiand Roža, opeikarniška delav- 
ka v Pcnovju 4, Loče pri Poljčanah, 
prosi za amortizacijo izgubljene 
hranilne knjižice bivše Okrajne 
hranilnice v Slovenskih Konjicah, 
št. 19.658, na lime nodi. Vaiand llozc; 
vloga je bila prenesena na Narodno 
banko FLRJ, podružnica 6462 v Slo- 
venskih Konjicah v valoriziranom 
znesku 1196 din. Priglasitvam rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 4. januarja 1954. 
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IV R  1409/54-4 1770 
Jakop Franči&ka roj. Leva, delav- 

ka nu Dolu 34, p. FrankHovo, prosi 
za amortizacijo izgubljene hranilne 
knjižice bivše Okrajne hranilnice 
v Slov. Konjicah, št. 18.398 v seda- 
njem valoriziranem znesku 1727 di- 
narjev. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 17. marca 1934. 

OLO Trbovlje št 1031/5-54 z dne 16. 
III.   1934  prešla   v  likvidacijo.   Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p rok 1 i c u jej o 

Razne obiave 

St. 1-435/54 2118 
Razpis 

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti v Ljubljani sazpisuje tale 
mesta: 

1. pri Inštitutu za slovenski jezik: 
a) mesto znanstvenega sodelavca 

za vodstvo dela za etimološki in 
historični slovar; 

b) mesto znanstvenega sodelavca 
za vodstvo dela za lingvistični atlas 
Slovenije; 

c) m sto strokovnega sodelavca 
za   vodstvo  terminološkega   dela; 

č) mesto asistenta - znanstvenega 
aspirante za dialektološki študij na 
terenu. 

2. pri Geološkem inštitutu: 
mesto laboranta, ki je po možno- 

sti vešč risanja. 
3. v upravni pisarni: 
mesto   pomožnega   uslužbenca  — 

kurirja. 
Rok za vlaganje prošenj je 20 dni 

E a objavi razpisa v »Uradnem listu 
RS<. Prošnje naj se pošljejo pred- 

sedstvu Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti v Ljubljani, 
Novi trg 3. 

Predsedstvo SAZU 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 845/52 872 

Ljudski odbor mestne občine 
Škof ja Loka je z odločbo št. 845/52 
z dne 30. VII. 1932 odredil, da 
preide Čevljarska delavnica KLO 
Trata-kolodvor s sedežem na Suhi 
št. 62 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 1 mesec po tej objavi. 

Likvidatorji 

1499 
Gospodarsko podjetje »Čevljar- 

na< v Celiu je po siklepu mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev MLO 
Celje z dne 25. II. 1954 prešlo v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
1844 

Trgovina s kmetijskimi pridelki, 
Trbovlje je po odločbi predsedstva 

Abram Stanko, Dobrava 3, p. Ko- 
stanjevica ob Krki, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 25052, ser. številka 
0403362. 1959 

Adamič Karolina, Kočevje 248, 
osebno izkaznico, reg. št. 4299, ser. 
št. 4299 1601 

Albič Ivanka, Potok 16, osebno 
izkaznico, reg št. 14731/50, ser. št. 
0460641, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2023 

Armič Anton, 'Vnanje gorice 128, 
osebno izkaznico, reg. št. 15401, ser. 
št. 013599. 2099 

Bagari Marija, roj. 20. VIII. 1926 
v Kro?n, osebno izkaznico, reg. št. 
62493, ser. št. 008480. 1850 

Baje Franc, Bukovje 16, Postojna, 
osebno izkaznioo, reg. št.16444, ser. 
št. F-06267. 2136 

Bensa Marija, Rožna dolina 178, 
p. Nova Gorica, osebno izkaznico, 
reg. št. 3316', ser. št. 0335118.    2163 

Benko Alojz, Ločič 23, p. Trnov- 
ska vas, osebno izkaznico, reg. št. 
10S52, ser. št. 0253165. 1411 

Blaznik Marija, Kranj, Tomšičeva 
23, osebno izkaznico, reg. št. 510, 
ser. št. 0176820. 2024 

Božič Ivan, Kozji vrli, p. Dravo- 
grad, osebno izkaznioo, reg. štev. 
15983, ser. št. 0277293. 1984 

Breznik Jožko, Zagorje ob Savi, 
osebno izikaz-';co, reg. št. 17904, ser. 
št. F-0731214. 1851 

BurnLk Anica, Mengeš 36, osebno 
izkaznico, reg. št. 755, ser. številka 
0447065. 2036 

Crnok Vladimira, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 52793/51, ser. 
št. F-0O751O3. 2069 

Cigrovski Marija, Arnovo selo 
46, p. Artiče, osebno izkaznico, reg. 
št. 67255, ser. št. 0484714. 2086 

Cuderman Miha, Breg 8, p. Pred- 
dvor, osebno izkaznico, reg. štev 
4742. 2100 

Černigoj Karolina roj. Kravo«, 
Vipavski Križ 11, osebno izkaznioo, 
reg. št. 48018, ser. št. G-0320510.  2087 

Cufnik Jožef, Apače 32, p. Lo- 
vrenc na Dr. poiliu, osebno izkazni- 
co, reg. štev.. 15083,, ser. številka 
25116, ser. št. 268426. 1602a 

Čuš Alojz, Domava 25, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznioo, reg. št. 
25116, ser. št. 268426. 1602a 

Drašak Peter, Stara gora, p. Be- 
nedikt v Slov. gor., osebno izkazni- 
co, reg. številka 9642, ser. številka 
0066444. 1891 

Drobnič Anton, Struge na Dol., 
osebno izkTznico, tcg. št. 15920, ser. 
št. 0016230. 1987 

Di^fenik Jože, Kristanvrh 34, p- 
Podplat, osebno izkaznico, reg. št. 
43019, ser. št. 0691162. 1742 

Eržen Jalijana, Jazne 30, Otalež, 
p. Cerkno, osebno izkaznico, reg. št. 
9085, ser. št. F-0538195. 1441 

Fartek Mihael, Kuzma 78, (H), 
osebuo izkaznico, reg. št. 24213, ser. 
št. 0103923. 1776 

Femec Francka, Ljubljana, bolni- 
ca, osebno izkaznico, reg. številka 
79847-51. 2101 

Ferjan&ič Boris, Zalog 116, pošta 
Polje, Ljubljana, osebno izkaznico, 
reg. štev. 13145/51, ser. številka 
F-35455. 2070 

Ficko Matilda, Kočarji pri Moz- 
Iju, osebno izkaznico, reg. številka 
15292,  ser.  št.  0096002. 1988 

Fuks Marjeta, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 112, osebno izkaznico, reg. 
št. 15826, ser. št. 0012735. 2019 

Gaberšek Franc, Šmartno ob Pa- 
ki, osebno izkaznico, ,reg. št.9260 
ser. št. F-432570. 1777 

Gajšok Marjana, Slov. Bistrica 
103, osebno izkaznico, reg. št. 31286, 
ser. št. 0766136. 1892 

Gale Marija, Ljubljana, Vevče, 
osebno izkaznico, rog. št. 41585/51, 
ser. št. F-0063895. 2071 

Gasperič Terezija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 58683/51, 
ser. št. F-0080993. 2025 

Gašparšič Ana. Maribor, Gorkega 
15, osebno iz-kaznico, reg. št. 12690, 
ser. št. 0012472. 2007 

Gazvoda Franc, Ljubljana, Cesta 
na Loko, osebno izkaznico, reg. st. 
6498, izdano v Brusnicah pri Novem 
mestu.        * »976 

Gcrkaš Gizela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 54838/51, ser. St. 
F-0077148. 2147 

Germ Frančiška, Breg 1, p. Za- 
gradec, osebno  izkaznioo. 1849 

Gnidica Ivana, roj. Mrhar, Dole- 
nja vas 69 pri Ribnioi, osebno iz- 
kaznico,  reg. št.  5382. 20S8 

Gozdarsko avtopodjetje, Maribor, 
prometno knjižico za prikolico st. 
S-5014, izdano v Marboru. 2003 

Grbec Ivan, SGP Gorica, Noya 
Gorica, šofersko knjižico št.'377, iz- 
dano 27. II. 1952 v Sežani. I«"* 

Grčar Blaž, Rova 17 pri Kamni- 
ku, osebno izkaznioo, reg. št. 6937, 
ser. št. F-0453247. 2146 

Grčar Franc, 2iče 13 pri Kamni- 
ku, osebno izkaznico, reg. št. 6896. 
ser. št. F-0453206. 2026 

Gunde Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 20717/51, ser. št- 
F-0043027. 21<W 

Habicht Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 92003/51, ser. st. 
F-0120213. " 2.HW 

Homar Leon, Kamnik mesto ^> 
osebno izkaznico, reg. št. 26109, s er- 
st. F-0472019. ^ 

Hrnčič Mirko, Ribnico, baraka, 
osebno izkaznico, reg. št. 13267/4. iz- 
dano v Varaždinu. . l7i 

Hrovat Janez, Velika Ilova gora. 
osebno izkaznioo, reg. št. 4152/5", 
ser. št. F-0004462. i9ii 
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Hudoklin Antonija, zdaj Bled, 
«igorice 118, osebno izkaznico, reg. 
"• 1991, ser. št. 0318304. 2123 

Intihar Stanislav, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17360/51, ser. 
St. F-0039670. 2148 

Iskra Jožef, Zabiče 45, p. II. Bistri- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 6204, 
ser. št. F-0353514. 1762 

Ivanuša Miroslav, Ljubljana, 
«sebno izkaznico, reg. št. 37031, ser. 
St. 2307039, izdano na Reki.       2104 

Jakopec Klara, Zg. Verjane, p. 
gradišče v Slov. gor., oscibno izkaz- 
Jjjco, reg. štev. 19635, ser. številka 
k>75213. 1989 

Jarc Henrik, Vel. Lipovec, p. Dvor, 
osebno izkaznico, serijska številka 
*-0312148. 2116 

Jenčič dr. Anton, Skofja Loka, 
evid. tablico motornega kolesa, št. 
Ö-5123. 1945 

Jereb Jože, Brekovce 5, p. Ziri, 
osebno izkaznico, reg. št. 25706, ser. 
st. S-0204816. 2090 
.Jošar Emiiija, Lucova 37, Petrov- 

°i. osebno izkaznico, reg. št. 31606, 
Ser- št. 0113316. 1832 

Juršić Ivan, Loperšce 9, Ormož, 
osebno izkaznico, reg. št. 19827, sor. 
š*-. 0263137. 1632 

Kastelic Franc, Trnovca, p. Sent- 
•d pni Stični, osebno izkaznico, reg. 
st. 9387/50, ser. št. F-0009797.       1977 

Kenda Ivan, Trbovlje, Trg svobo- 
ae 9, osebno izkaznico, rog. št. 22736, 
ser. št. F-0724046. • 1722 

Kerne Anica, Ljubljana, Zarndko- 
!*, 11. osebno izkaznico, reg. štev. 
°043565. 2149 

Knapiò Marija, Vojsko 11, p. Vo- 
dice, osebno izkaznico, rog. številka 
«576, ser. št. F-0131886. 2073 

Kaba' dr. Mara, Ptuj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 32955-51, ser. štev. 
w*>2&5, izdano v  Ljubljani.      2124 

Kocbek Franc, Sp. Voliôina 12 pri 
(o^^rtu, osebno izkaznico, reg. št. 
i«608, ser. št. 0576786. 2002 

Kocb-k Viktor, Benedikt 55, Slov. 
i°nA' OSeDno izkaznioo, reg. številka 
"027/11, ser. št. 0070037. 1853 
jKoračin Vida, Avguštine 1, p. 
Kostanjevica ob Krki, osebno iz- 
^aznICOi r š} ,6494 ser gte,vi.ika 
0394S04. 2091 

Korene Franjo, Ljubljana, Prc- 
fiftS?,Va 42- osebno izkaznoo, reg. št. 
«0994/50, ser. št. 0103304. 1502 

Kosjok   Marija,   Lovrenc na  Po- 
U-' 0,scbno izikaznico,  reg. štev. 

4400;,, ser. št   0586072. "     2011 
Kovačič Ivan, Drobočnik št. 2, p. 

n o.na Soči, osobno izkaznico, reg. 
M- »^>88, ser. št. 0261298. 1414 

19    .aJc Bogomila, Ljubljana, Roška 
PIT -paznico   vojaškega   uradnika, 
\lli2i' ser- G- izdnno od VP 7250- 
•o. Zagreb. 2126 
m,:  a'^   Jakob,   Ljubljana,   indeks 
^erze v Ljubljani. 1946 

Kranjec Angela, Matjaševci 64, 
Kuzma, osebno izkaznico, reg. štev. 
24560, ser. št. 0106270. 1992 

Kriče j Maks, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 200011, ser. štev. 
044322, izdano v Šoštanju, objavo 
za četrtinsko vožnjo, smer Ljublja- 
na-Velenje, veljavno za 1. 1953-54 
in dijaško izkaznico, izdano od »Li- 
tostroja«  v  Ljubljani. 2130 

Kuikovec Amalija, Lenart v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. štev. 
45327, ser. št. 08789. 2009 

Lancner Karel, Olimlje, Zusem, 
osebno izkaznico, reg. št. 95323/50, 
ser. št. F-0117633, izdano v Ljub- 
ljani. 2027 

Lesjak Manja, roj. Voljačič, 
Hum 91, p. Ormož, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 20745, ser. številka F- 
0264055. 1779 

Lešnik Oton, Maribor, Prinoipova 
8, osebno izkaznico, reg. št. 51802, 
ser. št. 0052721. 2O06a 

Letonja Ivan, Pohorje 14, p. Cir- 
kulane, invalidsko vozno izkaznico 
za 75 % popust, št. 93926, izdano od 
GIU Ljubljana 30. III. 1953.       1443 

Lipovšeik Marica, Samski dom 
>Iskre«, Planina, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20043, ser. številka 
0221753. 1634 

Logar Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 22342/50, ser. št. 
F-0044852. 1978 

Lončarič Marija, Maribor, Jediič- 
kova 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
32390, ser. št. 0024320. 2004 

Lulkalčič Janez, Medvedje brdo, 
osebno izkaznico, reg. št. 1295/50, 
ser. št. F-0530605. 2105 

Lukanec Marija, Kranj, osebno 
izkaznico, reg. št. 5678, ser. štev. 
0194989. 2106 

Lukas Stefan, Maribor, Pekel 23, 
vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega okrožja Maribor mesto 
1946. 20O5 

Luikek Peter, Ljubljana, osebno 
izikaznico, reg. št. 10662/53, ser. št. 
F-0015331. 2107 

Mahne Ivan, Gor. Tcibuša 47, p. 
Cepovan, osebno izikaznico, reg. št. 
18163,  ser.  št.  0397241. 2075 

Makovec Marija, Šmarje, p. Bra- 
nik, osebno izikaznico, reg. št. 24899, 
ser. št. 0308934. 1993 

Markelj Alojz, Podbrezje 101, p. 
Duplje, osebno izkaznico, reg. štev. 
1077, ser. št. 0190387. 17S0 

Mihelič Miilan, Kranjska gora 129, 
preklic o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg št. 6285, ser. št. 0816988, ob- 
javljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 2162 

Mik u ž Alojzija, Podsmreka 30, 
osebno izkaznico, reg. št. 20064, ser. 
št. F- 0124374, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2151 

Mimik Franc, pleskarstvo, Gori- 
ca, osebno izikaznico, reg. št. 42145, 
ser. št. 0306966. i636 

Mi rtič Jože, Veil. Lipovec 6, p. 
Dvor, o.--Ano izkaznico, ser. štev. 
F-0312149. 2115 

Modrijan Gabrijela, Ljubljana, 
osebno izkaznico, icp. št. 37690, ser. 
št. F-0145700. 2152 

Monda Dušan, Kranj, Majstrov 
trg 5, osebno izkaznic«, reg. štev. 
4482, ser. št. 0136750, • sindikalno 
izkaznico, izdano od >Pletenine< v 
Kranju. 2152 

Namestnik Franc, Skmen 61, Sel- 
nica ob Dravi, osebno izkaznico, 
reg. št. 40119, ser. št. 0197332.     2018 

Niki Jožefa, Maribor, Pobrežje, 
Ulica XIV. divizije 25, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 38210, ser. številka 
0040622. 2013 

Novak Jože, Dol. Zemon 74, p. 
11. Bistrica, osebno izkaznico, ser. 
št. 8158. 2132 

Ogrnic Pavlu, Levstiki, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 18155, ser. štev. F- 
0018465, izdano v Grosupljem.   2108 

Osojnik Tito, Ljubljana, Ciril- 
Metodova 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 2386/53, ser. št. 0476896. 2127 

Orehovec Alojz, Boštanj 2, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 40471, ser. št. 
0384781. 1996 

Oštir Karolina, Brežice, Čemel- 
čeva 17, osebno izkaznico, reg. št. 
28085,  ser.  št.  0406395. 1856 

Pekarna, Kranj, evid. tablico, reg. 
številka S-1067 avtomobila »Opel- 
Blitz«. 2109 

Pekarsko podjetje >Ce,nter«, Ma- 
ribor, Grajski trg 6, evid. tablico 
za poltovorni avtomobil, št. 5567, 
izdano v Mariboru. 2012 

Pelhan Viktor, Kovk 286, p. Col, 
osebno izkaznico, reg. št. 48608, ser. 
št. 0325290. 1561 

Pepelnak Uiška, Slov. Bistrica 
103, osebno izkaznico, reg. št. 28360, 
ser. št. 0783210. 1695 

Perko Jožef, Obrad 5, p. Benedikt, 
Slov. •••., osebno izkaznico, reg. št. 
12498/H, ser. štev. 0069508. 1941 

Petelin Marija, roj. Muster, zdaj 
Kalce-Naklo 10, Podbočje, osebno 
izkaznico, reg. št. 23693, ser. štev. 
0402003. 2066. 

PGD Ljubljana, Moste, evid. tab- 
lice gasiilskega avtomobila, številka 
S-708. 2153 

Pibernik Marija, Bakovnik 9. 
osebno izkaznico, ieg. št. 25453, set 
št. F-0471363, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2074 

Pire Franc, Log 539, Hrastnik, 
osebno izkaznico, rcg. št. 27688, ser. 
št. 0740998. 1942 

Pirš Franc. Maribor, Ulica talcev 
9, osebno izkaznico, reg. št. 15267, 
ser. št. 0007176, in kupno pogodbo 
za kolo št. 1955501, izdano v Selnici 
ob Muri. 2021 

Pokrivač O til i ja roj. K ri zanič, 
Maribor, Tezno, Zmavčeva 4b, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 12219, ser. št. 
0012001. 2006 

Preistopec Jožica, Ljubljana, Po- 
ljanski nasip 40, osebno izkaznico, 
reg. št. 31511, ser. št. 133583t izdano 
v Novem mestu. 2154 
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Puliar Vinko, Kranj, Cesta na 
Rupo 24, osobno izkaznico, reg. št. 
15794, ser. št. 0841104, in vojaško 
knjižico, izdano od VP štev. 5165, 
Mali Lošinj. 1979 

Rajbar Cecilija, Kuzma 11, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24529, ser. št. 
0106059. 1781 

Rebol Martina, Ljubljana, Nova- 
kova 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
8990, ser. št. 0198200, izdano v Kra- 
nju. 2156 

Rek Anton, Lovrenc na Pohorju, 
oseb, o izikaznico, reg. št. 22288, ser. 
št.  0571146. 2010 

Remškar Nada, Ljubljana, Jamo- 
va 41, osebno izikaznico, reg. št 75421 
/51, ser. št. F-0095731. 1947 

Ribnikar Janez, Kranj, Basel 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 5596, ser. 
št. 0194906. 2110 

Ribniikar Marija, Kranj, Bašel 
32, osebno izkaznico, reg. št. 5594, 
ser. št. 0194904. 2111 

Rozman Slavko, Glogov brod 3, 
p. Artiče, osobno izkaznico, reg. št. 
1727, ser. št. 0367037. 2095 

Rode Alojz, Dob 95 pri Domža- 
lah, osebno izkaznico, reg. št. 13025, 
izdano v Radovljici. 1980 

Rustia Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 19194/50, ser. štev. 
F-0041504. 2157 

Sajevic Marija, Cešča vas 23, p. 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
št. 0325099. 2113 

Sarkezi Aleksander, Serdica 154, 
Rogašovci, osebno izkaznico, reg. št. 
26700, ser. št. 0108410. 1416 

Senica Mariju, Mežica, Onkraj 52, 
osebno izkaznico, reg. št. 5678, ser. 
št. 0268388. 2059 

Senica Vera, Cvetkovci 86, p. Pod- 
gorci, osebno izikaznico, reg. štev. 
23841,    ser. št. 0267251. 1997 

Selšek Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Muratova, osebno izkaznico, reg. št. 
38460, ser. št. 0042872. 2016 

Simončič Štefanija, Ivanjski vrh 
27, p. Ivanjci, osebno izkaznico, reg. 
št. 9123, ser. št. 0065925. 1968 

Smolej Pavel, Jesenice, Javorni- 
ška pot 9, osebno izkaznico, reg. št. 
7653, ser   št. G-0552363. 2131 

Smrdelj Anton, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 57101-51, ser. 
št. 0079411. 1981 

Smuke Angela, Jesenice, Blejska 
81, osebno izkaznico, reg. št. 8359, 
ser. št. 353069. 2145 

Smrkolj Franc, Zg. Koseze 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 18817/51, 
ser. št. 0464727, in knjižico za kolo, 
št. 320094, izdano v Moravčah.   2028 

Sojč Jerica, Maribor, Tvorniska 
22, osebno izkasnico, reg. št. 14237, 
ser. št. G-0825<H1. 2001 

Sorčan Franc, Rakovlje 16, p. 
Brasiovče, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0692442. 1563 

Sovič Janko, zdaj Kidričevo 9 pri 
Ptuju, osebno izkaznico številka 
G-0047828, in osebno izkaznico št. 
G-0047430 na ume Sovič Marija roj. 
Rožič. 821 

Stare Štefka, Preddvor, Hrib 1 pri 
Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 
5051, ser. št. 0194561. 1896 

Strelec Stanislav, Kog, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4596, ser. štev. F- 
0228906. 5822 

Strelec Marija roj. Petek, Kog, 
osebno izkazniico, reg. št. 4597, ser. 
št. 0228907. 5825 

Svetec Jožef, Šalovci 205, M. So- 
bota, osebno izkaznico, reg. štev. 
17954, ser. št. 0098664. 1970 

Svetek Lojzka, M. Bistrica, Lev- 
stikova 29, osebno izkaznico, rcg. 
št. 8027, ser. št. F-035'5357. 1985 

Svetin Jože, Ljubljana, zaključno 
spričevalo Obrtne šole, izdano leta 
1952   v  Ljubljani. 2128 

Šantelj Anton, Beisko21, Postojna, 
osebno izikaznico, reg. št. 7549, ser. 
št. 617859. 2076 

Sentjurc F. Mila, Ptuj, Miklošiče- 
va 12, osebno izikaznico, reg. štev. 
155, ser. št.  F-0243163. 1507 

Šetina Jože, Vel. Bučna vas 24, p. 
Novo mesito, osebno izkaznico ser. 
št. 0326498. 2037 

âkerget Drugo, Lipovci 120, p. 
Beltinci, osebno izkaznico, reg. št. 
41590, ser. št. 012350, izdano v Mur- 
ski  Soboti. 2158 

Škerl Danijela, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 73827/51, ser. 
št.  F-0096157. 2129 

Strave Angela. Brod 27, p. Sniihel 
pri Novem mestu, osebno izkaznico 
ser. št. 0319509. 2058 

Štrukelj Rosanda, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 74071/51, 
ser. št. F-0096581. 2159 

Suman Milan, Jakobski doli v Slov. 
gor., osebno izkaznico, reg. št. 38727, 
ser. št. 0195575. 2014 

Tišler Frančiška, Stari trg 161, 
Slovenj Gradec, osobno izkaznico, 
reg. št. 7381, ser. št. F-0450691.   2096 

Toth Drago, Očeslavci 24, Ivanjci, 
osebno izkaznico, leg. št. 18361, ser. 
št. 0067179. 1971 

Travner Ana, Maribor, Heroja 
Tomšiča 2, osebno izkaznico, reg. 
št 60, ser. št. 012510, izdano v Poli- 
ennali. 2017 

Trstenjak Franc, Negova 7, p. 
Ivanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
1322, ser. št. 0070232. 837 

Tušek Jože, Tržeč 23, p. Videm 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
47257,  ser.  št. 0291494. 1558 

Turk Uršula, Verd, p. Vrhnika, 
osebno izkaznico, reg. št. 57981, ser. 
št. F-0145991. 2112 

Turner Štefan, Ljubljana, osebno 
obmejno izikaznico, reg. št. 0223243, 
izdano v Murski Soboti. 1982 

Umok Valerij, Komen 117, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 1936.    2130 

Unetič Franc, Sajevce 3, p. Ko- 
stanjevica ob Krki, osebno izikazni- 
co, reg. številka 24403, ser. številka 
0402713. 1528 

Varga Ludvik, Maribor, Košaiki 7i, 
osebno izkazmico, reg. št. 47147, ser. 
št 004241, in vojaško knjižico, iz" 
dano od vojaškega okrožja v Va- 
Ijevu 1953. 2022 

[Veberiič Franc,   Terbegovci 27, p- 
Videm ob Sčavnici, osebno izkazni- 
co za obmejni  pas,   reg. št.   15770, ' 
ser. št. 0072780. ' 1784 

Veit Marija, Ciglence pri Vur- 
bergu, osebno izkaznico, reg. štev. 
5308, ser. št. 0379018. 2015 

Vidovič Marica, Ljubljana, oseb" 
no izikaznico, reg. št. 59755/51, ser. 
št. F-0082065. 2160 

Vinčec Ignac, Trnje 63, p. Cren- 
šovci, osebno izikaznico, icg. štev. 
18405, ser. št. 0242715. 2035 

Vojska Karel, Ljubljana, Topni- 
ška 16, vojaško knjižico izdano od 
vojaškega okrožja Ljubljana leta 
1947. 1983 

Vinetič Alojz, zdaj Dol. Skopie6 

19, p. Krška vas pri Brežicah, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 13654, ser. št. 
0378964. 1974 

Volk Jožef, Gradišče 40, p. Obrov, 
osebno izikaznico št. 1215, izdano V 
Ilirski Bistrici. 1859 

Vrbnjak Janko, Maribor, Pobrež- 
je, Cesta XIV. divizije 95, osebno 
izikaznico, reg. št. 16458, ser. štev. 
0013160. 2000 

Vrhovec Albina, Krško, osebno 
izkaznico, reg. št. 20354, ser. štev. 
0398644. 1950 

Vrzel Jožef, Hrašenski vrh 19, P- 
Slatina Radenci, osebno izkaznico, 
reg. št. 18565, ser. št. G-0067390. 19?5 

Zupančič Avgust, Stari dvor 28. 
p. Skofja Loka, osebno izikaznico, 
reg. št. 38663. ser. št. 10218173.     2161 

Zupančič Franc, Smolenja vas 1•, 
p. Novo mesto, osebno izkaznico» 
ser. št. 0523410. 211* 

Žagar Janez, Ponikva, osebno Jz" 
kaznico, reg. št. 52407, ser. številka 
0677523. 185* 

Žagar Jože, zdaj KZ Turnišče, M- 
Sobota, osebno izikaznico, reg. štev- 
19277, ser. št. 0243587. 15" 

Zonter Jakob, Forme, p. Zabitih' 
osebno izkaznico, reg. št. 40177, ser. 
št. 0219387, izdano v Kranju.     *92• 

Zunkovič Franc, Brezule pri "&" 
cali, osebno izikaznico, reg. št. 4-2&0. 
ser.  št. 0589470. 202U 

Izdaja  »Uradni  Ust  LRS«  — Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr    Rastko MoCniK —  Tiska   tiskarna  »Toneta  Tomšič2* 
v LJubljani 
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IV 

Prehodne in končne določbe 

15. člen 
Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo 

pooblašča OLO občinske ljudske odbore, da na pred- 
log državljanov imenujejo komisije, ki bodo do izvo- 
litve stanovanjske skupnosti organizirale in vodile 
volitve hišnih svetov in svetov stanovanjske skupno- 
sti, sodelovale pri popisu stanovanjskih prostorov in 
Pri prevzemanju stanovanjskih hiš po 12., 13. in 14. 
členu -tega odloka. 

Prve volitve hišnih svetov se opravijo do 
L aprila 1954, prve volitve svetov stanovanjske skup- 
nosti pa do 15. aprila 1954. Začasne komisije sklicu- 
jejo najpozneje v 15 dneh po volitvah zasedanje 
Posameznih svetov stanovanjske skupnosti. 

16. člem 
Občinski ljudski odbori vodijo do organiziranja 

uprave stanovanjske skupnosti vse administrativne 
zadeve svetov stanovanjske skupnosti, kakor jih 
določa uredba o upravljanju stanovanjskih hiš. 

17. člen 
Zaradi prekrškov se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din: 
1. kdor ob popisu stanovanjskih prostorov da 

•-etočne ali krive podatke, 
-. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prosto- 

rov  pri   popisovanju  in   zbiranju   uradnih  podatkov, 
5- popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo 

opravi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov, 
4. hišni lastnik, ki ovira prevzem hiše v upravo 

stano-anjske skupnosti po III. poglavju tega odloka. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 1-1321/2-54 
Maribor, dne 4. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

tov za stalna obratna sredstva, ki so bili dani iz teh 
skladov. 

Do sprejetja družbenega plana okraja za leto 
1954 določi vire in kvoto OLO Radovdjica s posebnim 
sklopom. 

3. člen 

Investicijska posojila iz okrajnega investicij- 
skega sklada daje podružnica Narodne banke v Ra- 
dovljici. 

Rok za razpis prve transe posojila iz okrajnega 
investicijskega   sklada   se   določi   na   30.   marec   1954. 

4. člen 

Natečaja za dajanje kreditov za gospodarske 
investicije se lahko udeleže vse gospodarske in za- 
družne organizacije v okraju po pogojih, ki so nave- 
deni v 20. do 23. členu uredbe o posojilih za gospo- 
darske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4/1954). 

5. člen 

Začasno se določi kot najdaljši odplačilni rok za- 
posojila iz okrajnega investicijskega sklada 10 let, 
kot najnižja obrestna mera pa 2 %. 

6. člem 

Iz investicijskega sklada se do sprejema okraj- 
nega gospodarskega plana finansirajo nepokrite in- 
vesticije gospodarskih organizacij po stanju dne 
31. decembra 1953 po 7. členu uredbe ^ zaključnih 
računih gospodarskih organizacij za leto 1953 in 
investicije gostinskih obratov za pripravo na letno 
sezono. 

7. člen 

Ta odlok velja taikoj. Objavi se v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1529/1-54 
Radovljica, dno 12. marca 1954 

Predsedniik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

210. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zalcona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
•o v zvezi s 15. členom uredbe o posojilih za gospo- 
darske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) sta 
°krajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica vsak na svoji seji dne 
9- marca  1954 sprejela 

ODLOK 
0 ustanovitvi  investicijskega  sklada okraja  Radov- 

ljica in o začasnem poslovanju tega sklada 

1. člen 
Za zagotovitev najnujnejših sredstev za repro- 

dukcijo, opremo in povečanje osnovnih sredstev se 
"-stanovi investicijski sklad okraja Radovljica za 
leto 1954. 

2. člen 
v *V investicijski sklad se stekajo sredstva, ki jih 
• ta namen določi gospodarski plan okraja, obresti 
'n anuitete od investicijskih posojil iz leta 1953, 
obresti od investicijskih posojil in obresti od kredi- 

211. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih in 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških je okrajni ljudski odbor Sežana 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne  17. marca  1954 sprejel 

ODLOK 
o zatiranju koloradskega hrošča 

1. člen 
Pridelovalci krompirja morajo skrbeti, da se 

vsi krompirjevi nasadi (krompirišča) v času od 
1. aprila do 1. oktobra najmanj enkrat tedensko 
pregledajo, da se ugotovi, olii so napadeni od kolo- 
radskega hrošča. 

Pridelovalci krompirja morajo storiti vse po- 
trebno, da se koloradska hrošč v vseh njegovih raz- 
vojnih dobah (jajčeca, ličinke, bube, hrošč) zatre in 
da se najdena žarišča uničijo. 

Pridelovalci krompirja se morajo osebno ali pa 
po zmožnem namestniku udeležiti množičnih pre- 
gledov krompirjevih nasadov, kadar odredi take pre- 
glede  tajništvo za gospodarstvo OLO oziroma svet 
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za   gospodarstvo   pristojnega   občinskega   ljudskega 
odbora. 

Piav tako morajo škropiti krompirišča z raz- 
položljivimi kemičnimi škropivi in sredstvi v času, 
ki ga določi tajništvo za gospodarstvo OLO oziroma 
svet za gospodarstvo pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora 

2. člen 

Lastniki in zakupniki ab najemniki obdalovalno 
zemlje sploh morajo izruvati in odstraniti 1er uni- 
čiti krompirjeve samosevne rastline na površinah, 
ki so zasajene z drugimi kulturami. 

3. člen 

Hrošč in njegova zalega se lahko uničujeta ozi- 
roma zatirata mehanično ali pa z razpoložljivimi 
kemičnimi sredstvi. 

To uničevanje dn zatiranje se mora izvajati pra- 
vočasno,  to je  v  času, preden  se  ličinke  zabubijo. 

4. člen 

Ce pridelovalci krompirja ne morejo opraviti 
zatiralnih ukrepov proti hrošču z lastno delovno 
silo,  morajo poskrbeti   za  nadomestno delovno silo. 

5. člen 

Za prekršek se kaznuje: 
1. kdor ne izvršuje tedenskih pregledov svojih 

krompirjevih nasadov in kdor ne izvršuje zatiralnih 
ukrepov, z denarno kaznijo do 3ÛO0 dinarjev; 

2. kdor se ue udeleži osebno aili po zmožnem 
namestniku množičnega pregleda krompirjevih na- 
sadov, kadar tak pregled ukažejo pristojni organi, 
z denarno kaznijo do 1O0O dinarjev; 

3. kdor ne odstranjuje in uničuje samosevnih 
krompirjevih rastlin med drugimi poljskimi kultura- 
mi, z denarno kaznijo do 2000 dinarjev. 

6. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1-1634/2-1954-7 
Sežana, dne 17. marca 1934. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

212. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 
1. odstavka 6. ôlena Uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56/53), v zvezi e točko VI/3 odloka Izvršnega 
sveta Ljudsike skupščine Ljudske republike Slovenije 
o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni 
list LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljudski odbor Slovenj 
Gradeo na 14. seji obeh zborov dne 13. marca 1954 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom v letu 1954 se za območje okraja 
Slovenj Gradec predpisuje ta-lê davčna lestvica: 

Osnova Davek Osnova %      Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.O00 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21,000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35,000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
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 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3,0 
3.1 
3,1 
3,2 
3,2 
3,3 
3,3 
3,4 
3,4 
3,5 
3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,7 
3.8 
3,8 
3,9 
3,9 
4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4.6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
? 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 

30 
60 
90 

120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
341 
372 
416 
448 
495 
528 
378 
612 
665 
700 
756 
792 
851 
888 
950 
988 

1.033 
1.092 
1.160 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.575 
1.656 
1.739 
1.824 
1.911 
2.000 
2.091 
2.184 
2.279 
2.376 
2.475 
2.576 
2,679 
2.784 
2.891 
3.000 
3.111 
3.224 
3.339 
3.456 
3.575 
3.696 
3.819 
5.944 
4.071 
4.200 
4.331 
4.464 
4.599 
4.736 
4.875 
5.016 

67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85,000 
86.000 
87.000 
88.000 
69.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98,000 
99.000 

100.000 
103.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
22O.0OÖ 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 

7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,7 
9,9 

10,1 
10,3 
10,3 
10,7 
10,9 
11,1 
11,3 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12 
12,4 
12,8 
13,2 
13,6 
14 
14,4 
14,8 
15,2 
15,6 
16 
16,4 
16,8 
17,2 
17,6 
18 
18,4 
18,8 
19.2 
19,6 
20 
20,4 
20,8 
21,2 
21,6 
22 
22,4 
22,8 
23,2 
23,6 
!4 
24,4 
24,8 

5.159 
5.304 
5.451 
5.600 
5.571 
5.904 
6.059 
6.216 
6.375 
6.536 
6.699 
6.864 
7.031 
7.200 
7.371 
7.544 
7.719 
7.896 
8.075 
8.342 
8.613 
8.888 
9.167 
9.450 
9.737 

10.028 
10.323 
10.622 
10.625 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.020 
14.060 
15.180 
16.320 
17.500 
18.720 
19.980 
21.280 
22.620 
24.000 
25.420 
26.880 
28.380 
29.920 
31.500 
33.120 
34.780 
36.480 
38.220 
4Ö.0OÖ 
41.820 
43.680 
45.580 
47.520 
49.500 
51.520 
53.580 
55.680 
57.820 
60.000 
62.220 
64.480 
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Osnova % Davek Osnova % Davek 

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 
330.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
413.000 
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 
305.000 
310.000 
315.000 
520.000 
325.000 
530.000 
335.000 

25,2 
25,6 
2*. 
26,4 
26.8 
27,2 
27,6 
28 
28,4 
28.6 
28.9 
29.2 
29,5 
29.8 
50,1 
30,4 
30,7 
31 
31,3 
31,6 
31.9 
'2,2 
32,5 
32,8 
33,1 
33,4 
33,7 
34 
34,3 
34,6 
34,9 
35,2 
35,5 
33,8 
36,1 
36,4 
36.7 
37 
37,3 
37,6 
37,9 
38.2 
38,5 
38,8 
39,1 
39,4 
39,7 

40 
40,3 
40,6 
40,9 
41,2 
41,5 
41,8 
42,1 

66.780 
69.120 
71.500 
73.920 
76.380 
78.880 
81.420 
84.000 
86.315 
88.660 
91.053 
93.440 
95.875 
9S.540 
.0.835 

103.560 
103.915 
108.500 
111.115 
113.760 
116.433 
119.140 
121.875 
124.640 
127.435 
130.260 
133.115 
136.000 
138.915 
141.860 
144.835 
147.840 
150.875 
153.940 
157.033 
160.160 
163.313 
166.500 
169.715 
172.960 
176.233 
179.540 
182.875 
186.240 
189.635 
193.060 
196.515 
200.000 
203.515 
207.060 
210.633 
214.240 
217.875 
221.540 
225.235 

540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560 000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
650.000 
635.000 
640.000 
645.000 
630.000 
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 
735.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 
nad 

800.000 

42,4 
42,7 
43 
45,3 
43.6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,8 
45,1 
45,4 
45,7 
46 
46,2 
46,4 
46.6 
46,8 
47 
47,2 
47,4 
47.6 
47,8 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49.2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,1 
52,2 
52,3 
52,4 
52,5 
52,6 
52,7 
52,8 
52,9 
53 

53 

228.960 
232.715 
236.500 
240.315 
244.160 
248.055 
251.940 
253.875 
^59.840 
263.835 
267.860 
271.915 
276.000 
279.510 
285.040 
286.590 
290.160 
295.750 
297.560 
300.990 
304.640 
308.310 
312.000 
315.710 
319.440 
323.190. 
326.960 
330.730 
334.560 
338.390 
342.240 
346.110 
350.000 
353.910 
337.840 
361.790 
365.760 
369.750 
373.760 
577.790 
381.840 
385.910 
390.000 
393.355 
396.720 
400.095 
403.480 

' 406.875 
410.280 
413.695 
417.120 
420.555 
424.000 

II 
.     Osnove za obračunavanje dohodnine se zaokro- 
žijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na 1000 din, 
ln sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
n}zjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove  nad   100.000 din   se  zaokrožijo  na  5000 
m» in sicer tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo 

na nižjih 5000, zneski nad 2500 din pa na višjih 5000 
dinarjev. 

III 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS« in na krajevno običajni način pri občin- 
skih ljudskih odborih oziroma ljudskih odborih mest- 
nih občin. 

Št. P-1370/1-54 
Slovenj Gradec, dne 5. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

213. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56-482/53) ter v zvezi s točko VI/3 odloka o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št. 3-8/34) je okrajni ljudski odbor Tolmin na seji 
obeh zborov dne 10. marca 1934 sprejel 

ODLOK 
o  davčnih   stopnjah   dopolnilne  dohodnine  od  kme- 

tijstva za leto 1954, ki jih odmerja OLO Tolmin 
na podlagi katastra 

1. člen 
Za   obračunavanje   dopolnilne   dohodnine   kme- 

tijskim    gospodarstvom    se    predpisuje   tale   davčna 
lestvica: 

O snova %      Davek O snova % Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.1)00 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
51.000 
32.000 
33.000 
34.000 

2 
2,1 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,4 
2,4 
2,5 
2,5 
2.6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
3 
3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3.8 
3,9 
4 
4.1 
4,2 
4,4 
4,6 

20 
42 
66 
88 

115 
138 
168 
192 
225 
250 
286 
312 
351 
378 
420 
448 
493 
522 
570 
600 
641 
704 
759 
816 
875 
936 
999 

1.064 
1.151 
1.200 
1.271 
1.344 
1.452 
1.504 

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 
63.000 
66.000 
67.000 
6S.O0O 

4,7 
4,8 
5 
5,2 
5,3 
5,5 
5,6 
5,7 
5,9 
6,1 
6*,2 
6,4 
6,5 
6,7 
6,8 
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 

1.645 
1.728 
1.850 
1.976 
2.067 
2.250 
2.296 
2.594 
2.537 
2.6S4 
2.790 
2.944 
3.035 
5.216 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.525 
5.676 
5.829 
5.984 
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Osnova %      Davek Osnova Davek  Osnova   %      Davek Osnova % Davek 

69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
93.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
143.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
'70.000 

8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 

9,7 
9,8 
9,9 
10 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 

10,8 
10,9 
11 

11,1 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 

11,7 ' 
11,8 
11,9 
12 
12,5 
1" 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 . 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,6 
20,2 
20,8 
21,4 
22 
22,3 
22,8 
25 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,6 
28 
28,5 
29 

6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.789 
6.956 
7.125 
7.296 
7.469 
7.644 
7.821 
fe.000 
8.181 
8.564 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.304 
9.701 
9.900 
10.101 
10.304 
10.509 
10.716' 
10.925 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
32.300 
34.300 
36.360 
38.480 
40.660 
42.900 
45.000 
46.740 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
59.925 
62.400 
64.925 
67.500 
70.125 
72.800 
75.523 
78.300 

275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.000 
305.000 
310.000 
313.000 
320.000 
325.000 
530.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
575.000 
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 
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 
"•35.000 
600.000 

29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,3 
32,5 
32,8 
55 
53," 
33,5 
35,8 
54 
34,3 
34,5 

•34,8 
35 
35,3 
35,5 
35,8 
56 
36,3 
36,5 
56,8 
57 
37,5 
57,5 
57,8 
58 
38,3 
38,5 
38,8 
39 
39,3 
39,5 
39,8 
40 
40,3 
40,5 
40,8 
41 
41,5 
41,5 
41,8 
42 
42,3 
42,5 
42,& 
42,8 
43 
43,5 
45,8 
44 
44,3 
44,8 
45 
45,5 
45,8 
46 
46,5 
46,8 
47 
47,5 
47,8 
48 

81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.515 
100.750 
105.520 
105.600 
108.225 
110.550 
115.230 
115.600 
118.555 
120.750 
125.540 
126.000 
128.845 
151.550 
154.250 
136.800 
139.755 
142.550 
145.560 
148.000 
151.065 
153.750 
156.870 
159.600 
162.775 
165.550 
168.780 
171.600 
174.885 
177.750 
181.090 
184.000 
187.395 
190.350 
193.800 
196.800 
200.305 
203.550 
206.910 
210.000 
213.615 
216.750 
219.590 
222.560 
225.750 
229.490 
254.530 
237.600 
241.435 
246.400 
249.750 
253.680 
258.770 
262.200 
266.225 
271.440 
274.950 
279.070 
284.410 
288.000 

605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
650.000 
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 

48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 

291.610 
295.240 
298.890 
302.560 
306.250 
309.960 
315.690 
317.440 
321.210 
325.000 
328.810 
352.640 
556.490 
540.560 
544.250 
548.160 
552.090 
556.040 
560.010 
564.000 

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 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

522 
52,3 
52,4 
52,5 
32,6 
52,7 
52,9 
53 
55,1 
55,5 
55,5 
55,6 
55,9 
54,1 
54,4 
54,6 
54,7 
54,9 
55 

368.010 
371.330 
374.660 
378.000 
381.550 
384.710 
388.815 
392.200 
395.595 
399.750 
405.925 
407.540 
412.555 
419.275 
424.320 
428.610 
432.130 
456.455 
440.000 

2. člen 
Po stopnjah iz prejšnjega Člena lega odloka se 

odmeri dopolnilna dohodnina od kmetijstva za leto 
1954. 

5. člen 
Osnove za obračunavanje  dopolnilne  dohodnine 

od kmetijstva se zaokrožijo takole: 
a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo na celih 

1.000 din tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo •• 

nižjih tisoč, zneski nad 500 dia pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na celili 
5.000 din tato, da se zneski do 2.500 din zaokrožijo 
na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 din pa na višjih 
pet tisoč dinarjev. 

4. ölen 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih delav- 

nosti predpiše OLO Tolmin za leto 1954 akontacijo. 

5. člen 
Ta  odlok   velja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 321/1-54 
Tolmin, dne 10. marca 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

214. 
• Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
točke II/4 o začasnih gospodarskih ukrepih do eP^* 
jetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni list FLKJ' 
št. 52-430/55) in v zvezi z 8. členom uredbe o dodelita 
dobička in o davku od dobička gospodarskih organi- 
zacij (Uradni list FLRJ, št. 51-425/53) je okrajni 
ljudski odbor Toilmin na seji obeh zborov dne 1«. 
marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o začasni delitvi dobička med okrajem in gospodar- 

skimi organizacijami v okraju Tolmin 

1. člen 
Dokler  ne  bo  sprejet  gospodarski   plan  okraja 

Tolmin, se od dola dobička, ki so ga dosegle posamez- 
ne  gospodarske organizacije po odbitku   davka  °a 
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dobička ter dela dobička za plačilni im rezervni sklad, 
določi gospodarskim organizacijam v okraju delež 
20%. 

2. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1954. 
St. I/l 972/1 
Tolmin, dne 10. marca 1934. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

215. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

trajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/ 
52), 15. člena uredbe o delitvi dobička in o davku od 
dobička gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, 
st. 51-423/53) in 11. člena uredbe o plačah delavcev in 
uslužbencev gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 56-484/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin 
na seji obeh zborov dne 10. marca 1954 izdal 

ODLOK 
»oblikovanju  rezervnega sklada in o delu dobička, 
ki se sme največ uporabiti za plačilni sklad v gospo- 
darskih  organizacijah  s  področja  proizvodnje, pro- 

meta in storitev na območju okraja Tolmin 

1. člen 
Gospodarsko organizacije s področja proizvodnje, 

Prometa in storitev odvajajo v svoj rezervni sklad 
2 % od zneska stalnih obratnih sredstev, ki jih zahte- 
va redno poslovanje o>rganizacije. 

2. člen 
Del dobička, ki ga smejo gospodarske organiza- 

clJo iz 1. člena največ uporabiti za plačilni sklad, ne 
81no presegati zneska, ki se dobi, če so uporabi lust- 
vaca jz 11. člena uredbo o plačah delavcev in usluž- 
beneov gospodarskih organizacij. 

3. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Tolmin se pooblašča, 

da v majali lestvice, navedene v 2. členu, določi za 
Posamezne gospodarske organizacije individualno 
del dobička, ki ga smo organizacija največ uporabiti 
za plačilni sklad. 

4. člen 
Ta odloik se uporablja od 1, januarja 1954. 
St, I/I 970/1 
Tolmin, dne 10. marca 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

216. 
Na podlagi drugega odstavka 15. členn zakona o 

^rajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, žt. 19- 
°9/52), 15. člena uredbe o delitvi dobička In o davku 
°d dobička gospodarskih organizacij (Uradni list 
1'LRj, št. 51-423/53) in 58. člona uredbe o trgovantu 
j°r o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
^LRJ, št. 56-483/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin 
na seji obeh zborov dno 10. marca 1934 izdal 

ODLOK 
o oblikovanju rezervnega in plačilnega sklada 

trgovskih podjetij in trgovin  nn območju 
okraja Tolmin 

1. člen 
Gospodarske    organizacije    s   področja    trgovine 

•odvajajo v svoj   rezervni  sklad 2 % od zneska  po- 

vprečnih obratnih sredstev, bi jih zahteva redno po- 
slovanje gospodarske organizacije med letom. 

2. člen 
Plačilni siklad trgovskih podjetij ne smo prese- 

gati v naslednjem določenih odstotkov od celotnega 
prometa: 

pri trgovskih podjetjih na drobno v Idriji, 
Tolminu   in Mostu na Soči 4,5 % 
pri  drugih  trgovskih podjetjih na  drobno    5 % 
pri knjigarni in papirnici v Tolminu 5 % 
pri podjetju »Kurivoc v Idriji 3,5 % 
pri   trgovskem   podjetju   »Soča« in obratu 
vinska klet Most na Soči 1,5 % 
pri trgovskem podjetju >Yino« v Idriji 2,5 % 
Svet za gospodarstvo OLO Tolmin se pooblašča, 

da v mejah navedenih odstotkov določi individualni 
odstotek od prometa za plačilni sklad posameznih 
trgovin, prodajaln proizvajalnih podjetij ter trgov- 
skih podjetij in trgovin zadružnih organizacij. 

3. člen 
Ce dejanski plačilni sklad trgovskega podjetja dn 

drugih gospodarskih organizacij, pri katerih se pla- 
čilni sklad oblikuje po odstotku od prometa, presega 
obračunski plačilni sklad, smejo navedene organiza- 
cije od razlike uporabiti za povečanje obračunskih 
plač največ znesek, ki se dobi, če se za razliko upo- 
rabi lestvica iz 11. člena uredbe o plačah delavcev in 
uslužbencev gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 50-484/53). 

4. člen 
Ta odlok se uporablja od 1. januarja 1954 in velja 

do sprejetja gospodarskega plana okraja Tolmin za 
loto 1954, 

St. I/I 974/1 
Tolmin, dne 10. marca 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok l. r. 

217. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53) je okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. marca 
1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih vplHev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

st. 13 za zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega od- 
bora Trbovlje, ki obsega Beton Trbovlje, Ograd Tr- 
bovlje, Slovenija ceste Trbovlje in Uprava za ceste 
Trbovlje, ker je po 3, točki 120. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih prenehal mandat ing. Aleksan- 
dru Bukanovskemu. 

Volitve bodo v četrtek, dne 29. aprila 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS* in na 

"izglasnih deskah v volilni enoti štev. 13. 
St. 1083/16-54 
Trbovlje, dno 16. marca I9?i. 

Predsednik OLO: 

Martin  Gosak 1.  r. 
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218. 

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. 19/52) 
v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju im poslo- 
vanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14/53) na seji dne 19. februarja 1954 sprejeli 

ODLOK 
o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve na območju mestne občine Bled 

1. člen 
Tisti, ki plačujejo zdravstvene storitve sami, se 

ob pogojih, ki so v tem odloku navedeni, oprostijo 
plačila teh storitev v celoti ali na polovico. 

2. ölen 
Popolnoma se oprostijo plačila za zdravstvene 

storitve: 
a) tisti, katerih davčni predpis od premoženja 

ali dohodkov družinske skupnosti ne presega 150 din 
letno na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za* zdravljenje 
v bolnicah, četudi zdravljenje v bolnišnici ni pred- 
pisano; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
sede v bolnišnici ugotovilo, da ne gre za nalezljivo 
bolezen, zaradi katere so bili napoteni v bolnico. 

3. člen 
Tistim, ki imajo davčni predpis od premoženja 

ali dohodka na družinskega člana od 151 do 300 din, 
se določi delna oprostitev od plačila zdravstvenih 
storitev, in sicer na polovico. 

4. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali detloma oprostijo plačevanja za zdravstvene sto- 
ritve tisti, katerih trenutni gospodarski ali socialni 
položaj bi bil zaradi plačila teh storitev resno 
ogrožen. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve po tem odloiku se šte- 

jejo tale opravila: 
a) zdravniška pomoč v zdravstvenem domu ali 

na bolnikovem domu; 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, 

sanatorijih in  drugih zdravstvenih zavodih; 
c) prejemanje  zdravil  in   sanitetnega  materiala; 
d) prevozni stroški z reševallnimi vozili, kadar 

zaradi  nujnosti  to odredi  pristojni   zdravnik; 
e) izjemoma in po prosti presoji sveta za zdrav- 

stvo in socialno politiko LO MO Bled: nabava orto- 
pedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov ter 
zdraviliško in klimatsko zdravljenje. 

6. člen 
Oprostitve po 2. in 3. členu tega odloka se pri- 

znajo upravičencem le na podlagi posebnega potr- 
dila o upravičenosti. To potrdilo morajo predložiti 
upravičenci zdravstvenemu zavodu ob prvem iskanju 
pomoči, razen v nujnih primerih, ko se lahko potr- 
dilo predloži najkasneje 8 dni po prejemu obračuna 
za opravljeno zdravstveno storitev. 

7. ölen 
Potrdilo o upravičenosti o popolni ali delni .opro- 

stitvi plačevanja zdravstvenih storitev izda: 

a) za osebe iz točke a) 2. člena in za osebe i^ 
3. člena tega odloka tajnik LO MO B'led; 

b) za vse druge pristojni zdravnik. 
Potrdilo o upravičenosti za osebe po 4. členu tega 

odloka izda svet za zdravstvo in socialno politiko 
LO MO Bled. 

8. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila o upravi- 

čenosti po točki a) in b) 7. člena tega odloka je do- 
pustna pritožba na tajništvo za ljudsko zdravstvo iu 
socialno politiko okrajnega ljudskega odbora Radov- 
ljica v 15 dneh po prejemu pismene odločbe. 

9. člen 
Ta odlliok velja od dneva objave v »Uradnem 

lfotu LRS«. 
St. 1-335/2-54 
Bled, dne 19. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Kapus 1. r. 

219. 

Ljudski odbor mestne občine Črnomelj je na 
svoji XI. redni seji dne 20. marca 1954, na podlagi 
20. in 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 

št. 22, ki obsega del mesta Črnomelj od velikega do 
suhega mostu, ker je zaradi zaposlitve na OLO Čr- 
nomelj prenehal mandat Šterbeniku Karlu, odborniku 
ljudskega odbora mestne občine Črnomelj, ki je bil 
izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 9. maja 1954. 

II 
Ta odtlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in n» 

krajevno običajni način v volilna enoti št. 22. 
St. 157/5-54 
Črnomelj, dne 20. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janez Klobučar 1. r. 

220. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52), 6. člena uredbe o pravici ljud- 
skih odborov, da lahko predpisujejo taikse in pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19/53) in po pri- 
trditvi Izviršnega sveta Ljudke skupščine LRS }f 
ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na 10. seji 
dne 4. deoembra 1955 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi mestnih faks in prometnega davka 

1. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in  prometnega  davka, ki  se  plaču- 

jejo po veljavnih  predpisih,  se  pobirajo  v mestni 
občini Nova Gorica še takse in prometni davek, ik1 

so predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 
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2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po 

določbah tega odloka, so dohodek mestne občine 
"Ova Gorica. Uporabiti se smejo samo za komunalno 
graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, 
za klanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavo- 
dov in komunalnih objektov, za zgraditev cest, mo- 
stov in podobno). 

Dohodki se stekajo v >skilad za komunalno gra- 
ditev« mestne občine Nova Gorica. Sklad ima pred- 
račun dohodkov in izdatkov, sprejme ga svet za 
komunalne zadeve LO mestne občine. S sredstvi 
sklada razpolaga svet v mejah predračuna. Odredbo- 
dajalec za izvrševanje predračuna je načelnik taj- 
ništva za  gospodarstvo. 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih mestnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh znamk ne more dobiti, 
Plača takso v gotovini. Usilužbenec, kri takso pobere, 
Pa mora preskrbeti mestne taksne znamke in jih 
Uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo natiskane, se 
Plačujejo takse v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

^••• prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
Ve>k, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
De pobirajo v primerih, določenih v mednarodnimi 
Pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednairodnih običajev do držav, s katerimi obstoji 
° tera vzajemnost. 

5. clean 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, šte- 

vilka 68-485/56), uredbe o davku od prometa proiz- 
vodov (Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o 
tarifi prometnega davka (Uiadni list FLRJ, števil- 
ka M/53) z vsemi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami se primerno uporabljajo tudi glede taks 
j° prometnega davka, predpisanih s tem odlokom, 
kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in tolmačenje za izvrševanje tega od- 

loka izda svet za gospodarstvo LO mestne občine 
Nova Gorica. Za izvrševanje tega odloka skrbi taj- 
ništvo za gospodarstvo LO mestne občine Nova 
Gorica. 

7. člen 
Ta odlok volja od dneva objav© v >Uradnem 

«*tu LRSc. 
II. DEL: TARIFA 

A. Taksna tarifa 

Tarifna št. 1: Takse na vloge. 
din 

1. Za vsako vlogo, razen za pritožbo 20 
2. za vsako pritožbo 50 
Taksa  po  tej  tarifni  številki  se  plača   za  vse 

^oge in pritožbe, ki se naslovijo na ljudski odbor 
m«Mtne občine Nova Gorica. 

Tarifna št. 2: Takse za odločbe 
Za odločbe, ki  jih izdaja ljudski odbor mestne 

občine Nova Gorica, se plača: 

1. za odločbo o dovolitvi podaljšanja obra- 
tovalnega časa v gostinskih obratih, za       din 
en večer 1000 

2. za odločbo o dovolitvi priložnostnega 
točenja alkoholnih pijač 1500 

5. za vsako drugo odločbo, razen primerov 
pod prvo in drugo točko te tarifne šte- 
vilke ter odločb, za katere predpisuje 
ta tarifa posebne takse 70 

Tarifna št. 3: Takse za potrdila 
Za potrdila, ki jih izdaja ljudski odbor mestne 

občine  Nova  Gorica, se plača: 
1. za vsako potrdilo ali spričevalo, s kate- 

rim se potrjujejo kake lastnosti, razmer- 
ja ali okolnosti, razen za živinske potne 
liste 50 

2. vsako potrdilo o lastnini in zdravju ži- 
vine  (živinski potni list): 
a) za drobnico, od glave 10 
b) za živino, od glave 50 

3. za vsako potrdilo o prenosu lastnine 
živine na kupca se plača taksa kakor po 
2. točki te tarifne številke. 

Tarifna št 4: Takse :a odhod uslužbencev Jjud- 
skega odbora izven uradnih prostorov na zahtevo 
stranke. 

Za odhod uslužbencev ljudskega odbora na za- 
. htevo stranke, razen kadar gre za stanovanjske za- 

deve ali zadeve neznatne vrednosti, se plača: 
1. zaradi  pregleda   "tavbišča   ali   prostora 

za  naprave 200 
2. t vsako pot izven uradni1! prostorov 

na zahtevo zasebnika ne glede na število 
uslužbencev 100 

Tarifna št. 5: Takse za odločbe, s katerimi se 
dajejo dovoljenja za gospodarske delavnosti. 

Za odločbe, s katerimi daje ljudski odbor mest- 
ne občine Nova Gorica dovoljenja za gospodarske 
delavnosti, se plača: 

1. za obrtna podjetja in obrtne obrate e 
stalnim sedežem 2.400 

2. za obrtne obrate Vez  stalnega sedeža       900 
3. za gostinske ©brate: 

a) za  restavracije,   gostilne,   v   katerih 
, se ne točijo alkoholne 'pijače 4.800 

b) za restavracije z alkoholnimi pijača- 
mi, gostilne, kavarne, krčme,, bifeje  12.000 

c) za hotele 2.400 
č) za penziionsika podjetja in prenočišča    1.200 
d) za bare 48.000 
e) za   mlekarne   in   obrate, v   katerih 

točijo samo čaj in kavo 1.200 
4. za  dimnikarje 600 
5. za kinematografe 2.400 

Tarifna št. 6: Takse za potrjevanje pogodb in 
drugih listin 

Za potrjevanje pogodb in drugih listin po ljud- 
skem odboru mestne občine Nova Gorica se plača: 

1. za potrdilo vsake distane: 
za prvo polo 35 
za vsako nadaljnjo polo , 25 
za overitev samo podpisa ali pečata 25 

Taksa za overitev podpisa v zneaku 25 din  se( 

plača za overitev vsakega podpisa. Za overitev pod- 
pisa in pečata se plača enaka taksa. 
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din 
2. za potrditev cenitve posestva 250 
5. za potrditev   poslovnih   knjig, od vsa- 

kega lista 2 
4. za   potrditev    pogodbe    pri    državnem 

organu se plača: 
a) za novo sklenjeno ali spremenjeno 

pogodbo, katere vrednost znaša: 
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 0,25 % 

b) za potrditev podaljšane pogodbe se 
plača 50 % takse iz točke a) te tarif- 
ne številke. 

Opomba: Ta taksa se ne plača za potrditev 
učne pogodbe po zakonu o vajencih. 

Tarifna št. 7: Taksa za izobešanje firme 
Za izobešanje firm v mestni občini Nova Gorica 

morajo gospodarske oiganizacije, pravne in  fizične 
osebe,   ki   se   bavijo s  kakršnim   koli   pridobitnim 
delom, plačati takso, in,, sicer: 

1. industrijska podjetja z nad 100 delavci din 
letno 10.000 

2. industrijska   podjetju   z   manj   kot   100 
delavci   in   vsa   druga   podjetja,   letno 5.000 

3. trgovske prodajalne, letno 5.000 • 
4. gostinski  obrati,  letno 3.000 
5. obrtni obrati, letno 500 

Tarifna šl. 8: Takse za uporabo zidov za obešanje 
in pisanje reklam. 

Za rekJame, ki se zaradi materialne koristi obe- 
sijo ali kako drugače pritrdijo, napišejo ali nasli- 
kajo na zidove ali v notranjosti javnih lokalov, na 
ograjo, na avtobusih, v izložbenih oknih in podobno, 
se plača enkratna taksa ne glede na število izvodov 

1. za reklame v velikosti do 0.50 m« 400 
2. za reklame v velikosti od 0.50 do 1 m*        800 
3. za reklame v velikosti od 1 do 4 m* 1500 
4. za reklame v velikosti nad 4 m* 2500 
Te takse so oproščeni reklame, napisi in druga 

obvestila v poslovnih prostorih gospodarskih orga- 
nizacij, ki se nanašajo ia redno poslovanje samih 
teh gospodarskih enot. 

Za plačilo takse je odgovoren tisti, ki obesi aili 
pritrdi reklamo •.- javnem kraju. Kolikor pa ne bi 
bilo mogoče ugotoviti tistega, ki jo obesil ali pri- 
trdi* reklamo, odgovarja za plačilo tisti, v čigar 
korist je bila reklama izdelana. 

Vsi tisti, ki nameravajo objavuti reklamo, mo- 
rajo pred objavo reklame predložiti upravi za do- 
hodke ljudskega odbora mestne občine Nova Gorica 
podatke o številu, velikosti reklamnih izvodov dn 
plačati takso. 

Tarifa št. 9: Takse za pse 
Kdor ima psa v območju mestne   obline Nova 

Gorica, mora plačati  takso za psa, ki  znaša letno; 
a) za psa čuvaja 100 
b) za lovskega psa 200 
c) za luksuznega psa 2.500 

Za  pse,  ki  izpolnijo 6  mesecev   starosti  šele v 
drugi polovici koledarskega leta, takse za tisto leto 
ni treba plačati. 

Takse so oproščeni uradni p«i varnostnih orga- 
nov in JLA. 

Psi čuvaji so psi, ki jih vzdržuje gospodar za- 
radi čuvanja premoženja na osamljeni domačiji in 
ki so stalno na določeni nepremičnini. Posamezno 
gospodinjstvo more imeti le enega psa čuvaja, vsak 
nadaljnji pes je luksuzni. Lovski psi pa so tisti, 
katerih gospodar je član lovske družine in jih upo- 
rablja za lov. Drugi psi so luksuzni psi. 

Gospodar psa mora plačati to takso vsako leto 
v januarju oziroma v 15 dneh po nabavi psa. 

Vsi psi nad 6 mesecev stari morajo nositi kovin- 
sko pasjo znamko z letnico plačila takse, pritrjeno 
okoli vratu; gospodarji psov jo prejmejo ob plačilu 
letne takse. 

B. Tarifa prometnega davka 

Tarifna št. 1: Prometni davek od potrošnje al- 
koholnih pijač v gostinskih podjetjih in obratih. 

Od alkoholnih pijač, ki se potrošijo v gostinskih 
podjetjih in obratih v mestni občini Nova Gorica, se 
plačuje 5% prometni davek od prodajne cene. 

Tarifna št. 2: Prometni davek oà vstopnic za 
prireditve. 

Od vseh prireditev (na primer od plesne prire- 
ditve, artistični nastopi, ci;rkušike predstave, vrtiljaki 
in podobno), h katerim je dovoljen vstop proti vstop- 
nini, * je plačati 5% prometni davek od bruto cene 
vstopnice. 

Pri računanju prometnega davka se morajo 
zneski od 0.51 din do 0.99 din zaokrožiti na polni 
üinair, zneski od 0.01 din do 0.50 din pa se ne upo- 
števajo. 

Prometni davek po tej tarifni številki se ne 
plača od vstopnic za kulturno-umotniške prireditve. 

Tarifna št. 3: Prometni davek od nakupa, prodaje 
nepremičnim. 

Od vsakega odplatnega prenosa lastninske pra- 
vice na nepremičninah v mestom občini Nova Gorica 
se plača prometni davek v višini 10 % od stopenj, 
predpisanih z uredbo o tarifi prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 1/53). 

Prome'"-' davek odmerjajo in pobirajo organii 
kd so pristoj'ü' za odmero in pobiranje prometnega 
davika po navedeni uredbi. 

St. 997/3-5*3 
Nova Gorica, dne 4. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

221. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 
7R. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 6. členom 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) ter v 
zvezi s točko VI-3 odloka o uporabi planskih inštru- 
mentov za lieto 1954 (Uradni list LRS, št. 3/54) izdaja 
ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na XIII. seji 
dne 19. marca 1954 tale 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 

kmetijstva za leto 1954 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij' 

skim gospodarstvom se predpisuje za območje ljud- 
skega odbora mestne občine Nova Gorica za leto 1954 
tale davčna lestvica: 
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Osnova •/. Davek Osnova •/. Davek Osnova V. Davek Osnova Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 . 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
3,7.000 
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 
64.00^ 
65.000 
66.000 

3 30 67.000 8,7 5.829 
5 60 68.000 8,8 5.984 

3 90 69.000 8,9 6.141 

3 120 70.000 9 6.300 
5 150 71.000 9,1 6.461 

3 180 72.000 9,2 6.624 

3. 210 73.000 9.3 6.789 

3 240 74.000 9,4 6.956 

3 270 75.000 9.5 7.125 

3 300 76.000 9,6 7.296 

3,1 341 77.000 9,7 7.469 

3.1 372 78.000 9,8 7.644 

3,2 410 79.000 9,9 7.821 

3,2 448 80.000 10 8.000 

3,3 495 81.000 10,1 8.181 

3,3 528 82.000 10,2 8.364 

3,4 578 83.000 10,3 8.549 

3,4 612 84.000 10,4 8.736 

3,5 605 85.000 10,5 8.925 

3,5 700 86.000 10,6 9.116 

5,6 757 87.000 10,7 9.309 

3,6 792 88.000 10,8 9.504 

3,7 851 89.000 10,9 9.701 

3,7 888 90.000 11 9.900 

3,8 950 . 91.000 U.l 10.101 

3,8 988 92.000 11,2 10.304 

3,9 1.053 93.000 11.3 10.509 

3,9 1.092 94.000 11,4 10.716 

4 1.160 93.000 11,5 10.925 

4 1.200 96.000 11,6 11.136 

4,1 1.271 97.000 11.7 11.349 

4.2 1.344 98.000 11,8 11.564 

4,3 1.419 99.000 11,9 11.781 

4,4 1.496 100.000 12 12.000 

4,5 1.575 105.000 12,5 13.125 

4,6 1.656 110.000 13 14.300 

4.7 1.739 115.000 13.5 15.525 

4,8 1.824 120.000 14 16.800 
4.9 1.911 125.000 14.5 18.125 
5 2.000 130.000 15 ' 19.500 
5,2 2.132 135.000 15.5 20.925 
5,4 2.268 140.000 16 22.400 
5,6 2.408 145.000 16,5 23.925 
5.8 2.552 150.000 17 25.500 
6 2.700 155.000 17,5 27.125 
6.2 2.852 160.000 18 28.800 
6,4 3.008 165.000 18,5 30.525 
6,6 3.168 170.000 19 32.300 
6,8 3.332 175.000 19,5 34.125 
7 3.500 180.000 20 36.000 
7.1 3.621 185.000 20,5 37.925 
7.2 3.744 190.000 21 39.900 
7.3 3.869 195.000 ?1,5 41.925 
7.4 3.996 200.000 22 44.000 
7.5 4.125 205.000 22.5 46.125 
7,6 4.256 210.000 23 48.300 
7,7 4.389 215.000 23.5 50.525 
7,8 4.524 220.000 24 52.800 
7,9 4.661 225.000 24,5 55.125 
8 4.800 230.000 25 57.500 

8.1 4.941 235.000 25,5 59.925 
8,2 5.084 240.000 26 62.400 
8,3 5.229 245.000 26.5 64.925 
8,4 5.376 250.000 27 67.500 
8.5 5.525 255.000 27,5 70.125 
8.6 5.676 260.000 28 72.800 

265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 . 
295.000 
300.000 
305.000 
510.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
570.000 
375.000 
380.000 
585.000 
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 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000 

28.5 
29 
29.5 
30 
30,5 
31 
31.5 
32 
32.2 
32,4 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
53,7 
34 
34,2 
34,4 
34,7 
35 
35,2 
33,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
36,7 
37 
37,2 
37,4 
37,7 
38 
38,2 
38,4 
38,7 
39 
39.2 
39.4 
39,7 
40 
40,2 
40,4 
40,7 
41 
41,2 
41,4 
41,7 
42 
42,3 
42,6 
42,9 
43,2 
43,5 
43,8 
44.1 
44,4 
44,7 
45 

75.525 
78.300 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.210 

100.440 
103.005 
105.600 
107.900 
110.220 
112.895 
115.600 
117.990 
120.400 
123.185 
126.000 
128.480 
130.980 
133.875 
«36.800 
159.570 
141.960 
144.965 
148.000 
150.660 
153.340 
156.455 
159.600 
162.350 
165.120 
168.345 
171.600 
174.440 
177.300 
180.635 
184.000 
186.930 
189.880 
193.325 
196.800 
199.820 
202.860 
206.415 
210.000 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
232.140 
235.933 
239.760 
243.615 
247.500 

555.000 ' 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
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.ÓOO 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

nad 
800.00C 

45,3 
45,6 
45,9 
46,2 
46,5 
46,8 
47,1 
47,4 
47.7 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
*9,8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,3 
52,5 
52,7 
52,8 
53 
53,2 
53,3 
53,4 
53,5 
53,7 
=3.8 
54 
54,2 
54,3 
"4.5 
54,7 
54,8 
54,9 

251.415 
255.360 
259.335 
263.340 
267.375 
271.440 
275.535 
279.660 
283.815 
288.000 
291.610 
295.240 
298.890 
302.560 
306.250 
309.960 
313.690 
317.440 
321.210 
325.000 
328.810 
•••.^• 
336.490 
340.360 
344.250 
348.160 
332.090 
336.040 
360.010 
364.000 
368.010 
371.330 
375.375 
379.440 
3S2.800 
386.900 
391.020 
394.420 
397.830 
401.250 
405.435 
408.880 
413.100 
417.340 
420.825 
425.100 
429.395 
432.920 
436.455 
440.000 

55%. t. j. 

2. JO več od vsa- 
kih nadaljnjih 
5 000 din osnove. 

2. čira 

Osnovo za -izračunavanje dopolnilne dohodnine se 
zaokrožijo: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoče di- 
narjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih 1000, zneski nad 550 din pa na višjih 1000 
dinarjev; 
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b) osnove nad 100.000 > din se zaokrožijo na 5000 
din tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo na niž- 
jih 5000, zneski nad 2500 din pa na višjih 5000 din. 

3. člen 
Za obdavčitev dohodkov iz postranskih delavnosti 

kmetijstva predpiše ljudski odbor mestne občine 
Nova Gorica za leto 1954 akontacrjo. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja se pa od 1. januarja 1954. 
St. 419/1-54 
Nova Gorica, dne 19. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

222. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) ter 32., 40. in 92. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni Lisi FLRJ, št. 52 53) 
in 4. ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne 
občine v Ptuju na seji dne 28. I. 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjske skupnosti ter o volitvah 

hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti 

1. Stanovanjska skupnost 

1. člen 
Stan ovan jske hiše na območju mesta Ptuja, ki so 

splošno ljudsko premoženje, zadružna last ali last 
družbenih organizacij, in pa zemljiške parcele, na 
katerih so te hiše, in zasebne hiše z več kot dvema 
stanovanjema tvorijo stanovanjsko skupnost. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba ii nosi- 
lec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz najemninskih 
in drugih pogodb v zvezi z vzdrževanjem in uprav- 
ljanjem hiš. 

II. Organi stanovanjske skupnosti 

2. člen 
Organi  stanovanjske skupnosti  so: 
a) voljeni: 

1. svet stanovanjske skupnosti, 
2. poravnalni svet; 

b) imenovani: uprava stanovanjske skupnosti. 

3. člen 
V staaovanjskih hišah stanovanjske skupnosti, 

ki imajo do 2 stanovanji, tvorijo hišni svet vsi stano- 
valci. V stanovanjskih hišah, kjer je tri do pet stano- 
vanj, izvoli jo,stanovalci -tričlanski hišni svet, v hišah- 

• kjer imajo pet do deset stanovanj, izvolijo petčlanski 
hišni svet, in v hišah z nad 10 stanovanji pa izvolijo 
sedemčlanski hišni svet. 

Zasebni lastniki hiš, ki imajo do dve stanovanji, 
lahko s pogodbo prepustijo svoje hiše stanovanjski 
skupnosti. 

4. člen 
Hišni svet volijo vsi uživalci stanovanj in pod- 

stanovalci iste hiše vsako leto v mesecu januarju na 
skupnem sestanku, kjer mora biti navzočih večina 
volilnih upravičenoev. Ce se ob začetku sestanka 
ugotovi, da je na sestanku manj kot polovica volilnih 

'ravičencev, se opravijo volitve pol ure kasneje ob 
vsakem številu udeležencev. 

5. člen 
Volilni upravičenci odiločajo, ali se hišni sveta 

volijo javno ali tajno. 
Javno se voli z dviganjem rok za posameznega 

kandidata. 
Tajno se voli na podlagi kandidatnih list, na 

kateri volilni upravičenec podčrta tistega kandidata, 
ki ga voli. Kandidatno listo sestavijo volilni upra- 
vičenci na predvolilnem sestanku ali na jsamem volil- 
nem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlanska 
volilna komisija. 

6. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 

na 30 do 40 stanovanj po enega zastopnika v svet 
stanovanjske skupnosti. Okoliše za izvolitev zastop- 
nikov določi LO MO. Novi predsednik hišnega sveta 
sporoči v 5 dneh po volitvah vsa imena izvoljenih 
'"lanov hišnega sveta upravi stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
Hišni   sveti   se   sestajajo  praviloma   enkrat  me- „ 

sečno. Sestanek skliče predsednik hišnega sveta ali» 
če to zahteva'tretjina članov stanovanjskega hišnega 
sveta. 

8. člen 
Vsi zastopniki stanovalcev po 6. členu tega od- 

loka tvorijo svet stanovanjske skupnosti. V primeru 
tretjega odstavka 40. člena uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš sodelujejo v svetu stanovanjske skup- 
nosti kot enakopravni člani tudi zastopniki delav- 
skega iveta podjetja oziroma kolektiva ustanove. 

Zastopniki hišnih svetov se, volijo v svet stano- 
vanjske skupnosti po določbah 4. člena 'tega odloka. 

Najpozneje v 15 dneh po izvršenih volitvah mo- 
tajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti iz- 
med sebe predsednika, podpredsednika in tajnika, ki 
vodijo po direktivah sveta delo stanovanjske skup- 
nosti. Volilni upravičenci odiločajo, ali naj bodo vo- 
litve javne ali tajne. Svet stanovanjske skupnosti se 
mora zbrati praviloma vsaka dva meseca, po potrebi 
tudi večkrat. Zasedanje skliče predsednik, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik. Zasedanje sveta se lahko 
skliče tudi na zahtevo tretjine članov sv4a stano- 
vanjske skupnosti. 

9. člen 
Hišni sveti im svet stanovanjske skupnosti oprav- 

ljajo svoje zadeve do izvolitve novih svetov. 

III. Kategorizacija stanovanj 

10. člen 
Stanovanjski prostori v mestu Ptuju se razdelijo 

na 7 kategorij. 
Svet za gospodarstvo, gradbene iar komunalne za- 

deve LO MO Ptuj bo z odredbo določil, kakšna stano- 
vanja pridejo v posamezne kategorije in v ta namen 
popisal stanovanja. 

Višina najemnine je odvisna od kategorije stano- 
va, ja. 

IV. Prevzem stanovanjskih  hiš v  upravo 

11. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje d° 

1. 5. 1954 prevzeti upravljanje vseh stanovanjskih 
hiš, ki spadajo po 1. členu tega odloka v upravljanje 
po stanovanjski skupnosti, razen tistih hiš. glede ka- 
terih LO MO po določbi 3. odstavka 14. čbin uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš odloči, da ostando 
*•>. nadalje v upravi lastnika. 
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12. člen 
Hiše se morajo prevzeti v upravljanje po tričlan- 

skih komisijah, ki jih imenuje svet stanovanjske 
skupnosti. Pri prevzemu mora biti pravuloma navzoč 
msni lastnik in upravitelj, ki skupaj s člani komisije 
Podpiše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Za- 
Pisaik mora obsegali popis hiše, stanje, v katerem je 
^'sa. Ce se hišni lastnik ali njegov namestnik noče 
udeležiti prevzema ali ' noče podpisati zapisnika o 
Prevzemu, se to zapiše v zapisnik. Zapisnik se na- 
plavi v dveh izvodih, enega dobi uprava stanovanj- 
ske skupnosti, drugega pa predsedniik hišneg>. sveta. 

13. člen 
Z dnem prevzema hiše preidejo na stanovanjsko 

^kupnost pravice hišnega lastnika do pobiranja na- 
jemnine, sklepanja najemnih pogodb, odpovedi na- 
jemnih razmerij ter dolžnosti vzdrževati hišo in od- 
plačevati morebitne dolgove, ki spadajo pod določbo 
'• točke 70. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih 
»iš. 

14. člen 
Vse hiše s pritikilinaim vred, ki po tem odloku 

Preidejo v stanovanjsko skupnost, morajo hišni last- 
niki ali njih upravitelji izročiti v stanju im obsegu, 
7 kakršnem so bile in se uporabljale, ko je začela 
Veljati uredba o upravljanju stanovanjskih hiš. 

V. Prehodne in končne določbe 

15. člen 
T Prve volitve hišnih svetov v letu 1934 bo izvedel 
L" MO Ptuj po posameznih volilnih enotah. Natanč- 
nejšo predpise o tem bo izdal pristojni svet za gospo- 
darstvo, gradbene in komunalne zadeve. 

Hišni evoti se morajo izvoliti do 1. IV. 1954, svet 
stanovanjske skupnosti pa do 15. IV. 1954. 

16. člen 
Mestna komunalna ustanova LO MO Ptuj vodi 

°* formiranja uprave stanovanjske skupnosti vse 
administrativne zadeve sveta stanovanjske skupnosti, 
f^kor jih določa uredba o upravljanju stanovanjskih 
his. 

17. člen 
Zaradi prekrška tega odloka se kaznujeta z de- 

na«io kaznijo do 2000 din: 
L kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

da netočne podatke, 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prostorov 

pri zbiranju uradnih podatkov, 
'• popisovalec,    ki    nevestno   culi    pomanjkljivo 

opravi   poverjene   mu   popise     stanovanjskih 
prostorov, 

4. kdorkoli odstrani ali namerno pokvari in spre- 
meni inštalacijske naprave, pritikline in vod- 
njake ali prikrije lastništvo teh pritiklm ter 
zataji njih uporabo po stanovalcih, kolikor hi 
dejanje kaznivo po drugih predpisih, 

5. kdor pred volitvami ali na samih volitvah 
onemogoča izvolitev hišnega sveta. 

18. člen • 
,.    Ta  odlok  volja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 

|t. 1/1-333/1-54 
Ptuj, dne 12. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

223. 

Na podlagi drugega odstavka 23 člena zakona- o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 24. točko odloka o 
financiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ. št. 14-85/53) je ljudski odbor mest- 
ne občine Ptuj  na seji  dne 28. januarja  1934 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za 

zdravstvene storitve na območju mestne občin«. Ptuj 

Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od imetja ali dohodka bolnikove dru- 
žinske skupnosti ne presega 150 din letno na družin- 
skega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi bolezi.imi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpisih 
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 naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo.bo- 
lezen, zaradi katere so bili napoteni v bolnišnico. 

2. člen 
Osebam, ki imajo imetje ali  dohodek, od kate- 

rega se  plača  davek, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

bolnik plača od predpi-     če   znaša   davčni   pred- 
sane  zdravstvene pis  od  imetja   ali   do- 

storitve hodka   na   družinskega 
člana letno 

25 % 151 din do 300 din 
50 % 301 din do 450 din 
75 % 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 so lahko popolnoma 

ali »delno, oprostijo od plačevanja zdravstvenih, sto- 
ritev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih 
ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, ako bi mo-. 
rali plačevati stroške za zdravstveno storitev v del- 
nem ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi 

vozili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnici ob- 
vezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č) in d) 
1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je odredil 
prevoz pristojni zdravnik. 

5. člea 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejojo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ambulanti ali na bolni- 

kovem domu; 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah in 

v vseh drugih zdravstvenih zavodih; 
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c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala; 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko LO MO v vsakem po- 
sameznem primeru: prejemanje ortopedskih in dru- 
gih zdravstvenih pripomočkov, zdraviliško in klimat- 
'"o zdravljenje ter specialni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega odloka 

se priznavajo upravičencem le na podlagi posebnega 
potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo ' pred- 
ložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob prvem 
isikaaju zdravstvene pomoči, razen v nujnih primerih, 
ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 8 dgi po 
prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno 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 kaikor tudi obseg opro- 
stitve (t. j. ali gre za popolno ali delno oprostitev), 
izda: 

a) za osebe iz točke a) 1. čletna in za osebe iz 
2. člena tega odloka tajnik ljudskega odbora mestne 
občine Ptuj; 

b) za vse druge pristojni zdravnik. 
•Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsiko zdrav- 

stvo in socialno politiko LO MO Ptuj. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plače- 

vanja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. členu 
tega odloka izda svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko LO MO Ptuj. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko okrajnega Ijudsike- 
ga odbora Ptuj po splošnih predpisih za upravni po- 
stopek v 15 dneh po prejemu pismenega sporočila, da 
je prosilcu prošnja odklonjena.. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Urulnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-334/1-54 
Ptuj, dne 28. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

224. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena zaikona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in v zvezi z 2. členom uredbe o upo- 
rabi zemljišč v gradbene namene (Uradni list LRS, 
št. 44-143/53) je ljudski odbor mestne občine Ptuj na 
seji z dne 28. I. 1954 sprejel 

ODLOK 
o uporabi zemljišč za gradbene namene na območju 

ljudskega odbora mestne občine Ptuj 

i. člen 
Za splošne gradbene namene se smejo uporabiti 

zemljišča: 
a) zemljišča, ki so na območju severnega dola 

železniške proge (levi breg Drave), za stanovanjske 

hiše, in sicer za take stavbe, ki ne motijo enotnega 
lica zgodovinskega mesta Ptuja; 

b) zemljišča, ki ležijo na južni strani železniške 
proge (levi breg Drave), to je vzhodno od Ormoške 
ceste; 

c) zemljišča na desnem bregu Drave med želez- 
n'ško progo in Studenčnico. 

2. člen 
Za graditev samo ob posebnih pogojih se smejo 

uporabi ja-ti zemljišča: 
Ob posebnih pogojih se smejo uporabljali za gra- 

ditev tista zemljišča, ki so v zavarovanem pasu, ki ga 
je določil Zavod za zaščito kulturnih spomenikov 
LRS, le s posebnim dovoljenjem Zavoda za zaščito 
kulturnih spomenikov LRS. 

3. člen 
Za gradbene namene se praviloma ne smejo upo- 

rabljati zemljišča: 
a) Praviloma se ne smejo uporabljati tista zem- 

ljišča, ki so na poplavnem območju reke Drave, in 
vsa tista zemljišča, ki bodo prizadeta z graditvijo 
hidrocentrale v Ptuju. 

b) Ni dovoljeno graditi v območju bodočih tran- 
zitnih cest in drugih komunalnih naprav, kakor jih 
uoloča regulacijski načrt mosta Ptuja. 

c) Uporabljati se ne smejo vsa tista zemljišča, ki 
ležijo tako nizko, da bi bila kanalizacija zgradb 
onemogočena ali pa zvezana z nesorazmerno visokimi 
stroški. 

4. člen 
Zavarovana zemljišča so vsa tista zemljišča, ki 

spadajo pod varstvo zakona o spomeniškem varstvu 
LRS. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. II/l 332/1-54 
Ptuj, dne 28. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrineć 1. r. 

225. 

Na podlagi drugega odstavlca 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni Hst 

LRS , št. 19/52), v zvezi z 2. in 3. členom uredbe ° 
uporabi zemljišč za gradbene namene (Uradni l'5' 
LRS, št. 44/1953) ter na predlog komisije za pripravo 
predlogov odlokov po 2. členu navedene uredbe Je 

ljudski odbor mostne občine Skofja Laka na seji dne 
8. decembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o določitvi zemljišč, ki se smejo uporabiti 

za splošne gradbene namene 

Na območju mestne občine Skofja Loka se smejo 
uporabiti za splošne gradbeno namene tale zemljišča: 

* I. zemljišča v katastrskih občinah Skofja Loka 
in Suha, ki ležijo med reko Soro, Staro cesto, vkljuc' 
no parcela 135 do »Plevne« in vzhodno do meje kata- 
strske občine Suha. V katastrski občini Suha pa ^ 
nadaljuje ta svet do črte na južni strani ob ic^J 
Sori do potoka Suha ter nadalje ob poljski p0'1 

št. parcele 1192 in zavije proti severu ob vzhodnem 
robu parcele št. 9B2 1er se nadaljuje ob vzhodnem 
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robu parcele št. 987 do ceste II. reda pare. št. 1208/1, 
nadalje ob tej cesti do >Plovne«; 

>_ II. zemljišče »Zabrajda« v k. o. Škof ja Loka, ki 
Ježi severozahodno od ceste II. reda pare. št. 1053, 
ki ga tvorijo parcele št. 364, 366/1, 366/2, 367/1, 367/2 
ia 367/3. 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 366/54 
Škof j a Loka, dne 8. decembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Sveto Kobal 1. r. 

226. 

Na podlagi 2. odst. 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest dn mestnih občin (Uradni list LRS, šte- 
vilka 19/52) in 19. člena uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52/53) je ljud- 
ski odbor mestne občine Trbovilje na 17. redni seji 
dne 5. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju       :iite 

občine Trbovlje 

1. člen 
Za določitev najemnine se uvrste vsa stanovanja 

na območju mestne občine Trbovlje v 8 (osem) ka- 
tegorij. 

2. člen 
V prvo kategorijo spadajo stanovanja in gar- 

sonjere: 
1. v dobro zgrajenih stavbah; 
2. stanovanje ni v pritličju ali na podstrešju 

(visoko pritličje se ne šteje za pritličje); 
3. stanovanje ima kopalnico, klet, pralnico in 

stranišče; 
4. v stanovanju je vodovod in električna na- 

PeJjava; 
5. v stanovanju je centralna kurjava ali solidna 

Peč; 
6. tla so parketna ali ladijska; 
7. stanovanje ni vlažno; 
8. razporeditev prostorov mora biti dobra. 
V drugo kategorijo spadajo stanovanja in gar- 

soniore: 
1. stanovanja v  starejših stavbah; 
2. stanovanje ni v pritličju ali podstrešju (visoko 

Pritličje se ne šteje za pritličje); 
3. stanovanje ima kopalnico, klet, pralnico in 

Stranišče; 
4. stanovanje ima vodovod in električno nape- 

ljavo; 
5- v stanovanju je centralna kurjava ali solidna 

Peč; 
6. tla so parketna ali ladijska; 
<". stanovanje ni vlažno; 
8. razporeditev prostora mora biti zadovoljiva 

(sobe so lahko večje kot normailno). 
V tretjo kategorijo spadajo stanovanja: 
1 a stanovanja    na   podstrešju   in   v   pritličju  v 

stavbah, naštetih pri prvi in drugi kategoriji; 
.,   lb stanovanja v pritličnih  novih hišah in novih 
blokih; 

2. stanovanje ima kopalnico, stranišče, klet dn 
skupno pralnico — perisce; 

,   3. v stanovanju   sta   vodovod dn električna na- 
peljava; 

4. tla so parketna ali ladijska; 
5. razporeditev prostora je zadovoljiva 
V četrto kategorijo spadajo stanovanja: 
1 a stanovanja v dobro zidanih starejših 6tav- 

bah; 
1 b v to kategorijo spadajo stanovanja 1., 2. in 

3. kategorije, ki so vlažna dn slabše zidana; 
2. v stanovanju je samo stranišče; 
3. v stanovanju sta električna napeljava in 

vodovod; 
4. tla so lesena; 
5. sobe so zračne, zdravstveno razmeroma slabše; 
6. stanovanja brez vode so za 10 % cenejša, 
V peto kategorijo spadajo stanovanja: 
1. stanovanja v slabše zidanih stavbah in ba- 

rakah; 
2. stanovanje ima električno napeljavo, vode ni 

v stanovanju; 
3. stranišče  uporablja  več strank; 
4. stanovanje ni vlažno; 
5. če  je  v  stanovanju  voda se pJača  10 %  več. 
V šesto kategorijo spadajo stanovanja: 
lav slabše zidanih stavbah in barakah; 
t b podstrešna stanovanja iz 4. in 5. kategorije; 
2. v stanovanju je električna napeljava; 
3. stanovanje   nima   lastnega   stranišča; 
4. kuhinjo uporablja samo 1  uživalec; 
5. stanovanje je suho, kuhinja je temna; 
6. stanovanje nima vode. 
V sedmo kategorijo spadajo stanovanja iz 5. in 

6. kategorije, ki so vlažna in ne dovolj razsvetljena. 
V osmo kategorijo spadajo stanovanja, ki so 

tesna in nezdrava z enim samim prostorom. 

3. člen 
Stavb, ki se rušijo in so v razpadajočem stanju, 

stanovanjska  skupnost ne prevzame. 
Za stanovanja, ki niso primerna za bivanje, se 

ne plača nobena najemnina. Stanovanjska skupnost 
ne bo popravljala teh stavb. Pri dodeljevanju pro- 
stih stanovanj imajo prednost stanovalci iz stavb, 
ki se več ne vzdržujejo. 

4. člen 
Uprava stanovanjske skupnosti izvede kategori- 

zacijo stanovanj. 
5. člen 

Uživalec stanovanja se lahko pritoži proti uvr- 
stitvi stanovanja v določeno kategorijo pri stano- 
vanjski inšpekciji. O pritožbi odloča komunalni svet 
LO mestne občine Trbovlje. 

6. člcm 
Odlok velja takoj. 
St. 318/8-54 
Trbovlje, dne 5. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

227. 
Občinski ljudski odbor Bogojina je sprejel na 

XIII. redni seji na podlagi 20. dn 117. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in od- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 31/53) 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega vso vas Bogojina, ker je zaradi od- 
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selitve prenehal mandat Farkasu Jožefu, odborniku 
občinskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 16. maja 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uiradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 1. 

St. 184/54 
Bogojina, dne 24. marca 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Puhan, 1. r. 

228. 

Na podlagi 20. • 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradna list LRS, št. 31- 
102/53) je občinski ljudski odbor Breze na seji dne 
21. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
št. 3, ki obsega vas Veliko Grahovše, ker je zaradi 
odselitve prenehal mandat Pečniku Ferdinandu, od- 
borniku občinskega ljudskega odbora, ki je bil izvo- 
ljen v tej volilni enoti. 

2. člen 

Volitve bodo v nedeljo, dne 9. maja 1954. 

5. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 3. 

St. 155-1/54 
Breze, dne 21. marca 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Stanko Zelič 1. r. 

229. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53), je občinski ljudski odbor Gornji grad na 
seji dne 20. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega naselje Gornji grad, ker je prenehal 
mandat Zviru Rudolfu, odborniku občinskega ljud- 
skega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 23. maja 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasni deski občinskega ljudskega odbora v volilni 
enoti št. 1. 

St. 173/3-54 
Gornji grad, dne 20. marca 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Ferdo Rifel 1. r. 

230. 
Na podlagi 117. člena zakona o spremembah io 

dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Podgorje na seji dne 19. 
marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 4, ki obsega vas Zazid z zaselkom Brežec, ker je 

zaradi smrti prenehal mandat Oleniku Josipu, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 16. maja 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, in na 

krajevno običajni način v volilni enoti st. 4. 
St. 109/1-54 
Podgorje, dne 19. marca 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Stanko Andrejašič 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o vpeljavi okrajnih taks in občinskega 
prometnega davka v okraju Celje okolica (Uradni 
list LRS, št. 11-162/54) je treba popraviti besedilo tar. 
številke 2 taksne tarife, ki se v skladu z izvirnikom 
pravilno glasi: 
Za vse odločbe, ki jih izdajo ljudski odbori 

se plača 75 din 
razen za dovolitev enkratnega podaljšanja 

obratnega časa v gostinskih obratih, za 
kar se plača 2000 din 

in   za   dovoljenje   za  priložnostno točenje 
alkoholnih pijač, za kar se plača 3000 din 

St. 1/2-2266/2 
Celje, dne 3. aiprila 1954. 

Iz tajništva OLO Celje okolica 

V odloku o prepovedi škropljenja sadnega drevja 
v času cvetenja (Uradni list LRS, št. 12-199/54) se 
3. člen pravilno glasi: 

»Lastniki in gojitelji sadnega drevja kakor tudi 
druge osebe, ki M prekršile določbe prvega člen«, 
se kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo od lOOO 
do 3000 dinarjev.«: 

St 1-1634/2-54 
Sežana, dne 6. aprila 1954. 

Iz tajništva OLO Sežana 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko ••••• - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
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pošti 8 din več — Urednlitvo in uprava: Ljubljana.  Erjavčeva ulica lie. poStni predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 48 din 

LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

ieio XI V LJUBLJANI, dne'15. aprila 1954 Šievilkct 14 

VSEBINA t 

*3. Zakon o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1954. 

44. Odlok o ustanovitvi  republiške finančne Inšpekcije. 
45. Odlok o ustanavljanju gospodarskih podjetij In obrti, ki 

se ukvarjajo z eksploatacijo gozdov, z izdelavo ali pre- 
delavo gozdnih sortlmentov ali s kupovanjem gozdnih 
in žagarskih proizvodov. 

46. Odlok o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
člane v Svet LR Slovenije za prosveto in kulturo. 

17. Odlok o določitvi zavodov In organizacij, ki delegirajo 
člane v Svet LR Slovenije za zdravstvo in socialno po- 
litiko. 

48. Odlok o določitvi in plačevanju akontacij dohodnine od 
kmetijstva za ri-ujio četrtletje 1954. 

49. Uredba o za^eunlh gostiščih. 
50. Uredba o pogojih za uporabo sredstev iz sklada za go- 

spodarsko pomoč Primorski,  Kočevski In Dolenjski. 
51. Uredba o pogojih za uporabo sredstev iz republiškega 

kreditnega sklada za Investicije. 
M. Uredba o načinu In rokih vplačila deleža Ljudske repu- 

bliko Slovenije na dohodkih okrajev in mest. 
S3. Uredba o prejemkih funkcionarjev in članov Slovenske 

akademije znanosti In umetnosti. 
,**• Navodilo za izvajanje uredbe o uporabi zemljišč za 

gradbene namene. 
~" Zapisnik 1. skupne seje republiškega zbora proizvajalcev 

Ljudske skupščine LRS tretjega sklica dne 20. I. 1954 
v LJubljani. 

skupščine 

skupščine 

skupščine 

skupščine 

zbora pro- 
skllca   dne 

231. 

232. 

^233 

231. 
Zìi. 

236. 

Zapisnik 2.  sejo republiškega  zbora  Ljudske 
LRS  dne 21.  I.  1954. 
Zapisnik 1.  seje zbora  proizvajalcev Ljudske 
LRS  dne 21.  I.   1954. 
Zapisnik  3.  seje  republiškega  zbora  Ljudske 
LRS  dne 24. III.  1954. 
Zapisnik 2. seje zbora proizvajalcev Ljudske 
LRS dne 24. III. 1954. 
Zapisnik 2. skupne seje republiškega zbora in 
Izvajalcev   Ljudske   skupščine   LRS   tretjega 
24. III. 1954. 

Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o dopolnitvi odloka o razvrstitvi cest III. reda v 
območju okraja Gorica. 
Odlok o obveznem fluorograflranju prebivalstva v okraju 
LJubljana okolica. 
Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Ptuj. 
Odlok o dnevnicah za uradna potovanja v okraju Ptuj. 
Odlok o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skup- 
nost, o organih upravljanja stanovanjskih hiš in o ka- 
tegorizaciji stanovanj na območju mesta Jesenice. 
Odlok  o  cenah  za   Izvajanje   dimnikarskih   storitev  ne 
območju mesta Trbovlje. 
Popravek. 

43. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zatona 
o temeljih družbene io politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
venije zakon o družbenem planu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1954, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republiike Slovenije na seji republiške- 
ga zbora in na seji zbora proizvajalcev dne 25. mar- 
ca 1934 in ki se glasi: 

ZAKON 
o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 

za lelo 1954 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan Ljudske republike Slo- 

venije za Jefo 195^ j^j ge glasi: 

Prvi    del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1953 

I. poglaivje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupni družbeni proizvod, izračunan po cenah, 

Predvidenih za loto 1954, je znašal: 

1952 1953 
v milijonih dinarjev 133.427 147.426 
v indeksih 100 111 
na enega prebivalca v dinarjih 91.891 100.494 
v indeksih 100 109 

Skupni narodni  dohodek, izračunan po ; istih ce- 
nah, je znašal: 

1952 1953 
v milijonih  dinarjev 115.879 127.618 
v indeksih 100 110 
na'enega prebivalca v dinarjih 79.806 86.992 
T indeksih 100 109 

Porast družbenega proizvoda po pa-nogah, , izražen 
indeksih, je bil tale: 1952 1955 

Industrija 100 114 
Kmetijstvo 100 100,3 
Gozdarstvo 100 -  76 
Gradbeništvo 100 111 
Promet 100 113 
Trgovina 100 125 
Gostinstvo ,100 115 
Obrt 100' 110 
Skupoo gospodarstvo 100 111 

IL poglarje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1953 

Na povečanje družbenega proizvoda so bistveno 
vplivali tiile činitelji: porast industrijske proizvodnje, 
porast  kmetij sike  proizvodnje,   porast  izvoza  indu- 



Stran 238 URADNI LIST Stav. 14 — 15. IV. 1954 

sirijskih proizvodov in povečanje obsega investicij- 
ske graditve. 

1 

Porast industrijske proizvodnje 

a) Industrijska • rudarska proizvodnja je doseg- 
la v letu 1953 močan vzpon. Medtem ko je znašalo 
povečanje fizičnega obsega proizvodnje v letu 1952. 
nasproti letu 1951 nepolna 2 %, se je povečaila indu- 
strijska m rudarska proizvodnja v letu 1953 nasproti 
letu 1952 za 14 %. Poleg tega se je v letu 1953 raz- 
širil Sortiment in izboljšala kvaliteta proizvodov. Po 
strokah se je fizični obseg industrijske in rudarske 
proizvodnje spremenil v letu 1933 nasproti letu 1952 
tako: 

(v indeksnih številih, 1. 1952 = ICO) 
Stroka Indeks 
Proizvodnja električne energije 107 
Proizvodnja in predelava premoga 100 
Proizvodnja  in  predelava  nafte 120 
Crna metalurgija 120 
Barvasta metalurgija 104 
Proizvodnja nekovin 102 
Kovinska industrija 119 
Elektroindustrija 163 
Kemična industrija 106 
Industrija gradbenega materiala 137 
Lesna industrija 127 
Industrija papirja 120 
Tekstilna industrija 112 
Industrija usnja in obutve 99 
Industrija gume 122 
Živilska industrija 114      ; 
Tobačna industrija 106 
Vsa industrija 114 

Razen v premogovni in usnjarski industriji ozi- 
roma v industriji obutve se je v vseh drugih strokah 
fizičm-obseg proizvodnje povečal. 

b) V okviru industrije pa je prišlo do sprememb, 
ki se kažejo v močnem vzponu proizvodnje sredstev 
za delo, kar so omogočile nove kapacitete v bazični 
industriji, in v rahlem padanju proizvodnje potres- 
nega blaga, ki ga je povzročilo pomanjkanje surovin 
zaradi sušnega leda in otežkočenega uvoza. Spremem- 
be v strukturi industrijske in rudarske proizvodnje 
kaže tale tabela: 

1951 «=• 100      1952 = 100 
Skupina  

1952       1953 1953 
Sredstva za delo 115 147 128 
Material za reprodukcijo 100 110 110 
Potrošno blago 97 93 96 

Vsa industrija 102 116 116 

c) Značilen za skupno industrijsko in rudarsko 
proizvodnjo v letu 1953 je močan vzpon v drugem 
in četrtem trimesečju. Tretje trimesečje odstopa od 
te tendence zaradi letnih dopustov in manjšega uvoza 
surovin v poletnih mesecih. Zlasti močan je vzpon v 
proizvodnji sredstev za dolo (od 117 na 146 v drugem 
in od 147 na 182 v četrtem trimesečju 1955), manjši v 
proizvodnji reprodukcijskega materiala, v proizvod- 
nji potrošnega blaga pa je v drugem trimesečju pri- 
šlo do močnega padca. V četrtem trimesečju pa je 
sledila proizvodnja potrošnega blaga splošni tendenci 
naraščanja, ki je relativno celo izrazitejša kot pri 
proizvodnji    reprodukcijskega • materiala.    Gibanje 

industrijske in rudarske proizvodnje po trimesečjih 
in skupinah ponazoruje tole tabela: 

(I. 1951 = 100) 
Skupina 

_    , ,       Materiali 
Trimesečje      Sredstva za  repr0. Potrošno      Vsa 

za dalo    dukcijo      blago    industrija 

1952 
Prvo 78 91 86 89 
Drugo 121 102 94 102 
Tretje 107 101 94 100 
Četrto 155 107 115 115 

1953 

Prvo 117 103 100 105 
Drugo 146 111 83 115 
Tretje 147 110 85 115 
Četrto 182 122 103 130 

d) Povečanje industrijske in rudarske proizvod- 
nje je deloma omogočila večja proizvodnost dela. 
Proizvodnost dela (indelks proizvodnosti je izračunan 
iz medsebojnega razmerja indeksa proizvodnje in 
indeksa števila delavcev, zaposlenih pri industrij' 
skih dalih) se je povečala v letu 1953 v vseh industrij- 
skih panogah, razen v proizvodnji in predelavi meko- 
vin, v kemični in živilski industriji. To kaže tale 
tabela: 

Indeks 
Stroka (1.1952 = 100) 

Proizvodnja električne energije 121,4 
Proizvodnja in predelava premoga 104,9 

"   Proizvodnja in predelava nafte 112,9 
Crna metailurgija 109,5 
Barvasta metailurgija 106,4 
Proizvodnja in predelava nekovin 96,9 
Kovinska industrija 103,0 
Elektroindustrija 115,0 
Kemična industrija 94,5 
Industrija gradbenega materiala 111,0 
Lesna industrija 108,9 
Industrija papirja 117,0 
Tekstilna industrija 102,1 
Industrija usnja in obutve 101,5 
Industrija gume 109,6 
Živilska industrija 93,7 
Tobačna industrija 106,2 
Vsa industrija 105,7 

Pomembno je povečanje proizvodnosti dela v ia* 
dustriji papirja in v elektroindustriji, dalje v pr<^ 
izvodnji in predelavi nafte, alasti pa v proizvodnji 
gradbenega materiala, v lesni industriji in v črn> 
metalurgiji. Pri prvih dveh je treba upoštevati PTl 

presoji povečanja proizvodnosti dela njihovo izred- 
no močno mehanizacijo, pri drugih pa -težje in slabše 
proizvodne razmere. Značilno, je majhno povečanj«? 
proizvodnosti v tekstilni in zlasti v usnjarski indu- 
striji, kjer je bilo pri teh izkoriščanje kapacitet 
manjše. 

e) Na povečanje industrijske in rudarske proiz- 
vodnje je nadalje vplivalo povečano število zapo- 
slenih. V letu 1953 se je na novo vključilo v indu- 
strijo in rudarstvo nad 5.500 delavcev. 

f) Povečanje industrijske proizvodnje je omog0' 
čilo tudi boljše izikoriščanjo obstoječih kapacitet, P0"' 
leg tega pa tudi pričetek obratovanja novih kapacitet 
oziroma razširitev obstoječih. 
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Porast   kmetijske   proizvodnje 

a) Vrednost v letu 1933 ustvarjenega družbenega 
Produkta je znašala 23,7 milijard din. Pozni mraz v 
ma)u je povzročil nad 2 milijardi škode v vinograd- 
ništvu in sadjarstvu. 'V drugih kmetijskih panogah 
je bila letina dobra, celo nekoliko nad povprečjem. 
* celoti se je povečala kmetijska proizvodnja v letu 
1?33 nasproti  letu  1932 za 0,3%. 

b) Primerjava proizvodnje važnejših pridelkov 
v tonah po podatkih Zavoda za statistiko in evidenco 
LRS: 

1932 1955 
žito 150.000 200.000 
krompir 460.000 508.000 
hmelj 1.170 1.540 
jabolka 50.700 20.850 
grozdje 52.800 26.450 
seno 860.000 1,100.000 
Cene vina, sadja, mleka, mesa in jajc so se na- 

sproti lotu 1952 nekoliko zvišale, cene poljs.kih pri- 
delkov pa so padle. 

c) Po strokah se je fizični obseg proizvodnje po- 
večal oziroma zmanjšal tako: 

Indeks fizičnega obsega 
proizvodnje v 1.1933 

(L 1952 = 100) 
Poljedelstvo 153 
sadjarstvo 55 
vinogradništvo .  50 
živinoreja 101 
predelava 57 
skupaj kmetijstvo 100,3 

d) Oskrbovanje s kmetijskimi potrebščinami je 
"Ho v lotu 1953 znatno boljše kot v letu 1932. Promet 
Se je količinsko podvojil, poraba umetnih gnojil je 
aatasla od 2100 na 4000 vagonov. 

Kljub napredku v oskrbovanju s kmetijsikdmi 
Potrebščinami pa se potrebe po umetnih gnojilih, do- 
brem orodju, raznih kultivatorjih, namakalnih na- 
pravah itd. še vedno nezadostno zadovoljujejo. Zato 
So ostale deloma neizkoriščene možnosti za nabavo 
kmetijskih potrebščin iz sredstev samih proizvajal- 
cev. še bolj pa bi se povpraševanje občutilo, če bi 
iiili na razpolago krediti za nabavo kmetijskih po-' 
trebšein 1er krediti  in  cement za  ureditev  gnojišč, 
Postavitev   silosov   in   popravilo   gospodarskih   po- 
slopij, 

. e) Investicije v kmetijstvu so bile leta 1953 reali- 
zirane v višini 1,5 milijarde din. V letu 1952 so bile 
'zvedene investicije s pomočjo državnih kreditov, v 
Jatu 1933 pa so kiia v navedenem znesku udeležena 
v znatni meri tudi zadružna sredstva. To priča o 
Uspešnem razvoju splošnega kmetijskega zadružni- 
štva. Investicije so bile uporabljene za postavitev 
y^cJib. mlekarn, agroservisnih delavnic, nabavo me- 
ûanizacije, obnovo nasadov, melioracije itd. 

*) Pomanjkljivosti v organizaciji trgovinske mre- 
z°. visoki prevozni stroški, pomanjkanje skladišč in 
^Upravičeni  zaslužki  trgovskih  podjetij   so "vzrok, 
a, del kmetijskih pridelkov ni bil zajet z odkupom 

oziroma da je potrošnik kupoval kmetijske pridelke 
^•oiraa po previsokih cenah. Zaradi naštetih pomanj- 
jnrosli  in  zaradi  neenotnega  fiastopanja odkupne 

rgotvske mreže so se neupravičeno iprelila na vas 
Uatn& denarna sredstva, 

Gozdarstvo 
a) V letu 1953 je bilo zaradi varstva gozdov v 

LR Sloveniji uveljavljenih več ukrepov, ki naj bi 
zmanjšali sečnjo in dosegli čim racionalnejše izko- 
riščanje lesa: sprejet je bil zakon o gozdovih, za- 
ostreni so bili predpisi o obveznem odkazilu, brez 
katerega sečnja ni dovoljena, izšli so predpisi o 
zmanjšanju števila venecijank, začela se je reorga- 
nizirati gozdarska služba v smeri povečanja števila 
logarjev in okrepitve kontrole, povečal se je obseg 
gojitvenih in gozdnotehničnih del Vsi ti ukrepi so 
pripomogli k temu, da se je izkoriščanje gozdov v 
letu 1953 zmanjšalo nasproti letu 1952 (v indeksih 
leto 1952 =  100): 

državni   sektor 64 
nedržavni sektor 95 

skupaj 85 

b) Uspehi v omenjevanju sečnje lesa in varčeva- 
nja z lesom pa so bili v glavnem doseženi le v držav- 
nem sektorju, potrošnja lesa iz privatnih gozdov 
pa se bistveno ni zmanjšala. Slabši uspehi v privat- 
nem sektorju so bili posledica slabega izvajanja za- 
kona o gozdovih in drugih gozdnogospodarskih pred- 
pisov, premajhnega razumevanja nalog s strani ljud- 
skih odborov v zvezi z upravljanjem gozdov in šte- 
vilčno 1er kvalitetno šibka gospodarska služba, ki ni 
bila zmožna kontrolirati izvajanja predpisov v za- 
sebnem sektorju gozdarstva. Preveliko •••••• v za- 
sebnem sektorju pa je pospeševal tudi neorganiziran 
nastop podjetij, ki so odkupovala les zaradi velikih 
potreb za notranjo potrošnjo in izvoz po pretiranih 
cenah. S tem so stimulirala kmete k negospodarske- 
mu izkoriščanju gozdov (cena, vštevši gozdno takso, 
se je dvignila od povprečja 3030 din za 1 neto m* • 
letu 1952 na 5450 din v lotu 1953). 

Porast   izvoza   industri jsiikilh 
p roiz vodov 

a) Leto 1953 predstavlja bistveno prelomnico • 
našem zunanjetrgovinskem poslovanju. V letu 1952 
jo v izvozu LR Slovenije še prevladoval izvoz rudar- 
sikjh, kmetijskih in gozdarskih surovin, v letu 1953 
pa prevzema vodilno vlogo že izvoz industrijskih 
proizvodov. 

Kljub določenemu izpadu proizvodnje kmetijskih 
proizvodov zaradi vremenskih neprilik, znatnemu 
padcu cen na zunanjih tržiščih, predvsem pri barva- 
stih kovinah, ter zmanjšanju poseka lesa zaradi 
ukrepov za varstvo in obnovo, gozdov se je v letu 
1953 nadalje povečal izvoz proti letu 1952 za 12,3%. 
Izpad izvoza lesa, kmetijskih proizvodov in zmanj- 
šana vrednost barvastih kovin je uspešno nadomestil 
izvoz industrijskih izdelkov. 

Povečanje oziroma zmanjšanje izvoza je bilo 
tole: * 
industrijski proizvodi       + 2138 mil. din ali + 102% 
gozdarstvo +     71 mil. din ali +   15% 
kmetijski pridelki —   365 mil. din ali —   18% 
barvna meitalugija —   548 miL din ali —   15% 
rezan les —   329 mil. din ali —   16% 
rudarstvo —     15 mil. din ali —     5% 

Ves izvoz še je povečal za 1152 milijonov din, to je 
od 9535 milijonov din v 1, 1932 na 10.487 milijonov 
dinarjev v 1. 1953. 
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b) Do povečanja celotnega izvoza je torej prišlo 
samo zaradi izredno močnega povečanja izvoza in- 
dustrijskih proizvodov. Pri tem je bil v letu 1953 
dosežen najvišji vzpon pri izvozu tekstilnih proizvo- 
dov, ki  se je povečal od 220 milijonov  din  v  letu 
1952 na 1772 milijonov din v letu 1953, dalje pri iz- 
vozu kovinskih proizvodov od 283 na 495 milijonov 
din, v usnjarski industriji od 226 na 326 milijonov 
din ter v elektroindustriji, kjer predstavlja izvoz v 
všini 48 milijonov din pomemben znesek glede na to, 

1 da se proizvodi iz te stroke dotlej praktično skoraj 
niso izvažali. 

' Zaradi povečanega izvoza se niso zmanjšale do- 
bave proizvodov na domačem tržišču, ker se je izvoz 
gibal v skladu s povečano proizvodnjo. 

c) Zaradi povečanja izvoza industrijskih proiz- 
vodov se je v leta 1953 struktura izvoza bistveno iz- 
boljšala. Primerjava' strukture izvoza v letu 1952 in 
1953 je tale: 

1952 1953 
Industrija .     22,5 40,3 
Rudarstvo 3,1 2,7 
Metalurgija 25,6 19,4 
Rezani les 21,7 16,2 
Kmetijstvo 21,4 15,6 
Gozdarstvo 5,7 5,8 

Skupni  izvoz 100,0% 100,0% 

Povečanje   obsega   investicijske 
graditve 

a) V letu 1953 so znašale sikupne investicije v LR 
Sloveniji po nepopolnih podatkih-(obračuni za leto 
105^ še niso dokončni) 31•846 milijonov din. 

Investirana vsota je razdeljena po elementih (v 
odstotkih od skupnih investicij)  tako: 

gradbena, dela 48,4% 
oprema  z  montažo    42,1% 
drugo • 9,5% 

Elektrogospodarstvo 
Rudarstvo in nafta 
Orna metalurgija 
Barvasta metalurgija 
Kovinska industrija 
Elaktroin dn stri j a 
Kemična industrija 
Industrija gradbenega materiale 
Industrija papirja in celuloze 
Železniški promet 
Cestni promet 
Drugo 

Skupaj 19.208 

V  primerjavi  z  letom 
izvršene tele investicije: 

Investicije (brez sredstev 
za plačilo obveznosti 
iz preteklih let in 
amortizacije) 

1952   so  bile   v   lotu   1953 

1952       1953 
Indeks 

(1932 - 10D) 

131 

c)   Proračunske   investicije   po  panogah  •   letu 
1953 so bile tele: 

Promet 530 milij. din ali 29,1% 
Gozdarstvo «          60 milij. din aili   3,3% 
Prosveta 278 milij. din ali 15,2% 
Zdravstvo . 583 milij. din ali 32•% 
Pravosodje 51 milij. din aili   %,Q% 
Izgraditev Nove Gorice      40 milij. din ali   %&% 
"Vodovodi 20 milij. din ali   il% 
Vodno gospodarstvo            78 milij. din aili   4^% 
Drugo 183 milij. din ali 10,0% 

1823 milij. din ali  100% 

24.214   31.846 
'V letu 1953 so ee povečale investicije v primeru 

letom 1952 po panogah tako: 
(leto 1952 = 100) 

Industrija  in   rudarstvo 105,6 
Promet 200,0 
Stanovanjska in komunalna delavnost    133,0 
Kulturno-socdalna delavnost 130,5 
Delavnost državnih organov 610,0 
Drugo 261,0 
Po virih finansiranja odpade od izvršenih inve- 

sticij v Jetu 1953: 
Indeks 

1952 1953   (1952 = 100) 
na temeljno investicijisiko * 

graditev                               19.208 17.706         92 
na    proračunske   investi- 

cije                                        2.100 1.823         87 
na drugo                                2.906 12.317       346 
skupaj                                     24.214 31.846       131 

Skupne investicije izkazujejo povečanje v višini 
7632 milijonov din, temeljna investicijska graditev 
in proračunske investicije pa »o se zmanjšale z* 
1*179 milijonov din. Povečanje drugih investicij v vi- 
šini 9411 milijonov din gre predvsem na račun last- 
nih sredstev podjetij kot posledica njihove večje s*- 
nostojnosti. 

b) Temeljna investicijtska graditev v Jetu 1953 je 
bila v primerjavi z letom 1952 taka: 

Primerjava  investicij   po  panogah   (v  mil, 
dinarjev) z 

Indeks 
1952 % 1955 % (1952 - 100) 
4698 24,5 5898 33,3 126 
2191 11,4 1207 6,8 55 
3926 20,5 1346 7,6 34 
3139 16,4 4340 243 138 
1660 8,7 1564 8,8 94 

199 1,0 100 . 0,5 53 
355 1,8 219 1,2 62 
142 0,7 31 0,2 22 
685 3,6 1487 8,4 217 
338 1,7 361 2,2 ,107 
100 0,5 480 2,7 480 

1784 9,2 673 3,8 38 
100 17.706 100 92 

Promet 
Prosveta 
Zdraviš tvo 

1953     (1952 
530 milij. 
278 milij. 
583 milij. 

100) 

Pri proračumstkili investicijah • leta 1953 je bil 
poudarek na prometu, prosveti in zdravstvu: 

Indeks 
1952 

474 milij. 
164 milij, 
172 milij. 

6 
Spremembe .na  področju  cen  in  osci 

potrošnje 
a) V lotu 1953 •• je nominalna kupna moč prej 

bivalstva LR Slovenije povečala  nasproti  letu   10J- 

112 
169 
339 

ibnc 
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na 8,5 milijard din ali za 15,5%. Od tega povečanja 
odpade na delavce m nameščence 5,6 milijard, na 
kmete 866 milijonov, na samostojne poklice (obrtni- 
ke, gostilničarje im druge )   pa 2 milijardi  dinarjev. 

Na povečanje kupne moči delavcev in nameščen- 
cev je vplivalo predvsem povečanje sklada za pla- 
ce. Sklad za plače se je povečal zaradi povečanega 
števila delovne sile, ki se je povečalo v gospodar- 
stvu od 1. 1952 na 1955 za 6,4%. Obenem se je sklad 
za plače povečal tudi "zaradi večje proizvodnosti 
dela, kii je narasla v industriji in rudarstvu za 5,7%. 
V celoti se je sklad za plače povečal za 5,9 milijard 
dinarjev ali pa 15,2%. Poleg sklada za plače so vpli- 
vali na povečanje kupne moči delavcev in nameščen- 
cev tudi prejemki iz socialnega zavarovanja, ki so 
se povečali za 1,4 milijarde din ali za 10,6% Pri 
tem so se največ povečale pokojnine (zaradi pre- 
vedb na nove, višje pokojnine), in sicer za več kot 
1 milijardo din ali za 24% (precejšnji del prednjega 
zneska je bil izplačan na račun leta 1952), nadalje 
dodatki za otroke za 190 milijonov in invalidnine za 
1Î5 milijonov din. 

Kmetje so povečali kupno moč skoraj v celoti 
na račun visokih odkupnih cen za les, pri katerem 
se je cena dvignila za okrog 50%. Kot posledica 
sušnega leta 1952 pa so se povečale tudi odkupne 
cene kmetijskih pridelkov, in sicer v LR Sloveniji 
Povprečno za 9,2%. 

•Pri samostojnih poklicih se je kupna moč pove- 
čala deloma zaradi večjega obsega izvršenih obrtni- 
ških storitev (porast za 4,1% nasproti letu 1952), v 
vcčji meri pa zaradi dviga cen teh šloritev (dvig 
cen za 16%), pri gostilničarjih pa zaradi močnega 
"viga cen vinu (odkupna ccua se je v povprečju 
dvignila za 52%, maloprodajna pa za 55%. 

b) Zaradi povečane industrijske proizvodnje 
(medtem ko je izpad živil, zlasti moke in maščob, 
Nadomestil uvoz) je bill© v trgovini in gostinstvu omo- 
gočeno, da v veliki meri izčrpata povečano kupno 
moc prebivalstva. Celotni blagovni promet (trgovina, 
gostinstvo in kmečki i.rg) se je povečal v letu 1955 
nasproti letu 1952 za več kot 8 milijard din, lahko 
Pa bi bil že večji, ko bi bilo na razpolago zlasti več 
gradbenega materiala, po katerem je bilo pri kmetih 
veliko povpraševanja. To velja tudi za umetna gno- 
1'ia in poljedetlske naprave. Blagovni promet so ovi- 
rale tudi visoke in neelastične cene zlasti pri teksti- 

• "JJih,  katerih  prodaja  pa  se  je  močno  poživila   po 
znižanju cen v novembru. 

c) Pri dvigu nominalne kupne moči za 15,7 in 
vrednostnega nominalnega blagovnega prometa za 
'6,2/5 ni v istem obsegu narasla količinska' potrošnja 
"'aga, ki se je dvignila le za 10,3%. Cene blaga so se 
namreč v letu 1953 nasproti letu 1952 dvignile za 
'.J/ž. Na dvig splošnega indeksa cen blaga je pred- 
vsem vplivalo povišanje cen prehrambenega blaga. 
R*1 katerem so se cene dvignile za 12%, in močan 
skok cen pri vinu (za 55%), zaradi česar se je indeks 
cen  v  gostinstvu  dvignil 'na   143  nasproti  letu   1952. 

ak dvig cen je bil posledica suše v letu 1952 in po- 
cbe v 1. 1953, ki je prizadejala predvsem sadjar- 

. v<> in vinogradništvo. Nasprotno pa so imele cene 
I ustrijsiketga blaga stalno tendenco padanja, tako 
••.)• oil v letu 1955'povprečni indeks cen industrij- 
-Kih predmetov 94,1 v primtvi i. Irtom 1952. K temu' 
i ocu cen :0 z\a&n pripomoglo močno znižanje cen 
tökstilij. 

d) Kljub porastu splošnega indeksa cen se je za- 
radi še močnejšega dviga kupne moči količinska po- 
trošnja povečala za 10,5%. Pravo sliko o gibanju 
količinske potrošnje pa dobimo šele, če to potrošnjo 
prikažemo v poprečku na enega prebivalca, kajti 
število prebivalstva iz leta v leto narašča. Poleg 
tega je treba k blagovni potrošnji prišteti tudi po- 
trošnjo storitev (obrtniških, komunalnih, kulturnih, 
zdravstvenih in prometnih), da dobimo pravilno po- 
nazoritev o razvoju življenjskega standarda. Po- 
trošnja na enega prebivalca, računana po cenah i* 
leta 1952, je bila taka (v dinarjih): 

1952 1953 Indeks 
Prehrana 13.617 13.578 99,7 
Industrijsko blago 17.748 21.452 120,9 
Gostinstvo 4.395 3.958 90,1 
Storitve 5.135 5.663 110,3 
Skupaj 40.895 44.651 109,2 

Celotna potrošnja in s tem življenski standard 
sta se torej dvignila v letu 1955 za 9,2% nad leto 
1952. 

Na povišanje življenjskega standarda prebival- 
stva so predvsem vplivali industrijski predmeti, ki 
jih je potrošil en prebivalec v Sloveniji za skoraj 
21% več kot leta 1952. Precej močno se je tudi dvig' 
nila potrošnja storitev, in sicer za približno 10%. 
Potrošnja prehrane pa je ostala približno na višini iz 
leta 1952, medtem ko se je potrošnja v gostinstvu 
zmanjšala za 10%, kar je posledica visokega skoka 
cen zlasti alkoholnih pijač (dvig cen za 55%). 

Sprememba   na   področju   kreditov  in 
denarnega   obtoka 

a) Vsota izkoriščenih kratkoročnih kreditov *e 
je v letu 1953 «• povprečju povečala nasproti letu 
1932 za 7,1 milijard din, v decembru 1953 nasproti de- 
cembru 1952 pa za 13,6 milijard din ali za 19%. 

Od povečanja kratkoročnih kreditov je odpadlo: 
na industrijo 58% 
na trgovino 9% 
na gradbeništvo 6% 
na zadružništvo 12% 
na kulturno-sociailno delavnost                  10% 
na drugo 5"% 

, Do povečanja kreditov je prišlo v industriji in 
rudarstvu zaradi povečane proizvodnje, ki je zahte- 
vala tudi večje zaloge, zaradi odvoda akumulacije iz 
leta 1952 ter zaradi prenehanja kreditiranja s strani 
trgovine, zlasti zunanje; v trgovini zaradi večjega 
blagovnega prometa in odkupa, zaradi česaT so bile 
potrebne tudi večje zaloge blaga; v gradbeništvu za- 
radi močnega porasta gradbene delavnosti; v zadjruž-- 
ništvu zaradi večjega prometa, odkupa in izvoza v 
okviru zadružne trgovine; v kulturno-socialni delav- 
nosti zato, ker je prenehalo interno kreditiranje 
okrajnih (mestnih) zavodov za socialno zavarovanje 
po Narodni  banki. 

b) Denarni obtoA •• je v L 1955 povečal za 2161 
lijonov din, kar Je deloma normalna posledica po- 

večane gospodarske aktivnosti na vseh področjih, 
zlasti na področju blagovnega prometa, deloma pa 
tudi posledica povečane' investicijske delavnosti do v 
zvezi z njo dviga cen investijskemu materialu, na- 
dalje povečanih cen kmetijskih pridelkov in končno 
povečanih  dohodkov  prebivalstva, pri  čemer pe   i' 
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to povečanje neenakomerno razdeljeno in odpade le 
na del kmetov, obrtnikov in drugih, samostojnih po- 
klicev. 

III. poglavje 

Pregled naprav, ki so pričele obratovati v letu 1953 

a) 'V elektrogospodarstvu so pričele v lotu 1953 
obratovati  tele naprave: 

HE Vuzenica s I. agregatom z zmogljivostjo 
16,7 MVV oziroma z letno zmogljivostjo 130 milijo- 
nov KWh, 

HE Mariborski otok z II. agregatom z zmoglji- 
vostjo 17 MW oziroma z letno zmogljivostjo 70 mi- 
lijonov KWh, 

HE Medvode s I. agregatom z zmogljivostjo 
8,5 MW oziroma z letno zmogljivostjo 65 milijonov 
KWh. 

V letu 1953 so bili dovršeni tile daljnovodi: 
drugi sistem 110 KV daljnovoda Maribor—Laško, 
drugi sistem 110 KV daljnovoda Maribor—Dra- 

vograd, 
daljnovod 110 KV Dravograd—Ravne in 
daljnovod 35 KV Maribor—Podplat. 
b) V premogovni industriji so biile z novimi in- 

vesticijami povečane zmogljivosti za 270.000 ton pre- 
moga, od tega v rudniku Velenje za 230.000 ton 
lignita in v rudniku Zagorje za 40.000 ton rjavega 
premoga. 

c) V črni metalurgiji se je s povečanjem plavža 
v železarni na Jesenicah povečala zmogljivost za 
50.000 ton surovega železa, z dograditvijo 2 visoko- 
frekvenčnih peči v železarni na Ravnah pa se je po- 
večala zmogljivost za 12.000 ton surovega jekla. 

č) V kovinski industriji so se nove investicije 
v Strojnih tovarnah v Trbovljah že začele izkoriščati 
in bodo lahko dale v letu 1954 do 3000 ton raznih 
sitrojev in naprav. Prav tako so omogočile nove 
kapacitete že v letu 1953 dvig proizvodnje temper- 
litine v tovarni »Titan« v Kamniku in bodo omo- 
gočile v letu 1954 povečanje proizvodnje na 900 ton. 
Tudi v tovarni koles »Rog« v Ljubljani s© se že 
začele izkoriščati nove naprave, ki bodo v letu 1954 
omogočile proizvodnjo 10.000 koles. 

d) V elektroindustriji je začela leta 1953 obrato- 
vati tovarna radijskih aparatov v Sežani. 

f) Začele so se izkoriščati nove naprave v obut- 
veni industriji v tovarni »Planika« v Kranju. 

Drugi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
LJUDSKI REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1954 

IV. poglavje 

Industrija 

Razvoj industrijske proizvodnje v letu 1954 ee bo 
dosegel: 

s pričetkom obratovanja novih naprav in boljšimi 
izkoriščanjem obstoječih naprav, 

s povečanjem izvoza industrijskih proizvodov, 
s povečanjem proizvodnje predelovalne indu- 

strije, 
z boljšo preskrbo industrije z uvoznimi surovi- 

nami na podlagi povečanega izvoza domače indu- 
strije. 

Na podlagi doseženih uspehov v letu 1933 ter 
analize možnosti za proizvodnjo, potrošnjo in izvoz 
se predvideva v letu 1954 nasproti letu 1953 poveča- 
nje industrijske proizvodnje za 10%. 

Po posameznih strokah industrijske proizvodnje 
so predvideva tole povečanje: 

Fizični obseg 
1953 = 100 % 

Proizvodnja električne energije 106 
Proizvodnja in predelava premoga 103,6 
Proizvodnja in predelava nafte 118,9 
Črna metalurgija 106,3 
Barvasta metalurgija 108,4 
Proizvodnja nekovin 109,2 
Kovinska industrija 115 
Elektroindustrija 142,2 
Kemična industrija 111 
Industrija gradbenega materiala 120,4 
Lesna industrija • 94,1 
Industrija papirja    • 100 
Tekstilna industrija 111,1 
Industrija usnja in obutve 110,2 
Industrija gume 105,2 
Živilska industrija 113,6 
Grafična industrija 100 
Tobačna industrija 90,2 
Vsa industrija 110 

3 
Çlede na splošni porast industrijske proizvodnje 

se predvideva povečanje števila zaposlenih âo 6000 
nasproti številu zaposlenih v letu 1953. 

Predvideva se povečanje proizvodnosti dela za 
6 odstotkov. 

5 
Predvideva se povečanje izvoza industrijskih 

proizvodov za 12% nasproti izvozu doseženemu v 
letu 1953. 

6      - 
Da bi se dosegel predvideni dvig proizvodnje, 

bodo morali delovni kolektivi usmeriti vse svoje 
napore: 

a) da maksimalno izkoristijo zmogljivost naprav, 
b) da v še večji meri prilagodijo proizvodnjo 

potrebam zunanjega, trga ter povečajo izvoz, s čimer 
si bodo ustvarili večje možnosti za nabavo surovin 
iz uvoza in s tem še večje izkoriščanje zmogljivosti 
svojih naprav, 

c) da vpeljejo sfcrajnje varčevanje in rational-, 
.nost v svojem poslovanju ter povzdignejo storilnost 
dela, da bodo mogli  uspešno prodati  svoje izdelke 
na domačem in tujem tržišču. 

V elektrogospodarstvu se predvideva povečanje 
za 6% nasproti letu 1953. V letu 1954 bo pričel z 
obratovanjem II. agregat hidrocentralo Vuzenica- 
Kljub manjšemu povečanju proizvodnje se bo V°~ 
trošnja električne energije v LR Sloveniji povečala 
v letu 1954 za 28% zaradi normalnega porasta po; 
trošnje, vključitve novih potrošnikov ter zaradi 
zmanjšanih dobav LR Hrvatski, ki bo zadovoljila 
znaten del svojih potreb s proizvodnjo v novo zgra- 
jenih elaktrarnah. Kljub večji proizvodnji pa se bo\ 
zlasti v zimskih mesecih pojavljal še vedno znaten 
primanjMjaj   električne   energije,   ki   bo   povzroči' 
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zastoje ali zmanjšan obseg proizvodnje. Potrebno je 
izkoristiti vse možnosti, da se lake motnje v dobavi 
električne energije omejijo na skrajnji minimum ter 
da se zmanjšajo proizvodni stroški, za kar je po- 
trebno zlasti: 

— obvezno izvršiti mod letom popravila na jav- 
nih in industrijskih centralah ter pripraviti zadostne 
rezervne količine premoga, tako da bo zagotovljeno 
nemoteno obratovanje v času, ko bo obratovanje 
hidroelektrarn zmanjšano zaradi nizkega stanja voda; 

— pospešiti montažo drugega agregata HE Vuze- 
rdca tako, da se bo mogel dati v redni obrat takoj 
°h nastopu večjega vodnega dotoka; 

— pospešiti dela pri graditvi termoelektrarne 
Šoštanj in hidroelektrarne Vuhred tako, da bo objekt 
Šoštanj pničel obratovati pred zimo 1935/56, hidro- 
elektrarna Vuhred pa spomladi 1956; 

— orientirati proizvodnjo industrijskih in drugih 
Podjetij na večje izkoriščanje naprav v času, ko je 
električne energije dovolj, t. j. predvsem v poletnih 
nicsecih; 

— orientirati izkoriščanje Tseh industrijskih cen- 
tral v času pomanjkanja električne energije v korist 
celotnega električnega omrežja; 

— pospešiti pripravljalna dela za izgraditev aku- 
mulacijsko elektrarne v LRS, za kar naj se zagoto- 
VlJo potrebna kreditna sredstva. 

Pri proizvodnji premoga se predvideva poveča- 
nje za 3,6%. Pri rudnikih rjavega premoga se zaradi, 
izčrpanosti slojev v Trbovljah predvidevajo v letu 
1954 manjše količine premoga, kljub povečanju v 
rudnikih Zagorje in Pečovnik, movi jašek v rudniku 
ignita Velenje bo pa omogočil, da se bo izkop lignita 
zvečal od 540.000 na več kot 700.000 ton. 

Predlagani obseg proizvodnje zagotavlja količine, 
111 so potrebne za nemoteno obratovanje našega 
gospodarstva. Zaradi manjše sečnje lesa se bodo 
Povečale potrebe široke potrošnje, ki jih mora za- 
dovoljiti predvsem lignit iz rudnika 'Velenje. Od 
lzpolnitve predvidene proizvodnje premoga je od- 
visen: 

,   — predvideni obseg proizvodnje električne ener- 
gìe, 

— predvideni obseg industrijske proizvodnje, 
— predvideno znižanje sečnje gozdov zarodi na- 

domestitve drv s premogom, 
— predvideno znižanje cen premogu, kar bo vpli- 

valo tudi na znižanje cen drugim proizvodom. 
Predvideni obseg proizvodnje bo mogoče doseči 

ln Preseči predvsem s tem, da se: 
— poveča produktivnost dela, ki še ne dosega 

Povsod predvojne ravni, 
~- racionalneje izkoriščajo amortizacijska sred- 

stva, predvsem za jamska dela, 
— obdrži enakomerna proizvodnja skozi vse leto, 
— pospešijo končna dela za polno izkoriščanje 

novega jaška v Velenju in 
— ustvarjajo   rezerve   vskladiščenega   premoga 

rudnikih in industrijskih podjetjih v poletju. 

9 
Pri proizvodnji nafte se predvideva povečanje 

a  18,9%. Na  dvig proizvodnje  vpliva v prvi vrsti 
jj°Ječana proizvodnja plinov, proizvodnja surove 
atte pa zaradi nedovršenih investicij ne kaže bistve- 

neSa povečanja. 

10 
V črni metalurgiji se predvideva povečanje za 

6,3%. Povečala se bo proizvodnja surovega železa v 
rekonstruiranih plavžih na Jesenicah, v Storah pa bo 
pričel z obratovanjem tudi novi eloktroplavž. Novo 
zgrajeni predelovalni obrati na Jesenicah bodo omo- 
gočili povečanje Hodno valjanih in vlečenih iz- 
delkov. 

Proizvodnja črne metalurgije predstavlja osnov- 
no bazo predvsem za kovinsko industrijo in elektro- 
industrijo. Zato je potrebno, da se obstoječe kapa- 
citete izkoristijo do maksimuma; s tem se bo raz- 
bremenil naš uvoz, obenem pa bo imela industrija 
na razpolago večje količine domačih surovin, ki nu- 
dijo večjo gotovost za redno obratovanje. Za dosego 
tega je potrebno: 

— da se izboljša izkoriščanje obstoječih mož- 
nosti, 

— da se usmerja proizvodnja v visokovredne, 
kvalitetnejše izdelke, 

— da se z izboljšanimi tehnološkimi procesi in 
varčevanjem zmanjša uporaba surovin in goriva ter 
tako znižajo cene izdelkov. 

11 
V barvasti metalurgiji se predvideva povečanje 

za 8,4%. 
Obratovati bo pričela tovarna glinice in alumi- 

nija v Kidričevem. Zaradi pomanjkanja električne 
energije v zimskih mesecih pa bo mogla obratovati 
le s polovično kapaciteto I. faze elektrolize, tako da 
bo v letu 1934 proizvedenih 20.000 ton glinice in 4000 
ton aluminija. Investicije, ki bodo v rudniku Mežica 
dokončane v letu 1954, bodo omogočile tudi izkori- 
ščanje revnejših rud in odpadkov. S tem bo zogotov- 
ljena proizvodnja srinca za več let in znatno po- 
večana proizvodnja cinkovoga koncentrata. Podjetje 
Impol v Slovenski Bistrici bo zaradi pričetka obrato- 
vanja novih valjam zmanjšalo predelavo bak#a in 
povečalo predelavo aluminija. 

Proizvodnja ibarvaste metalurgije predstavlja 
poleg važne surovinske baze za domačo industrijo 
tudi veliko postaviko v našem izvozu, ki se bo zaradi 
proizvodnje glinice V letu 1934 še znatno povečala. 
Za dosego teh nalog pa je zlasti potrebno: 

— da se dovrše investicije za sanacijo rudnika 
Mežica; 

— da se prične v predvidenem roku proizvodnja 
glfnice in aluminija; 

— da se z zmanjševanjem proizvodnih stroškov 
približajo cene barvastih kovin cenam na svetovnem 
trgu, posebno v novi tovarni v Kidričevem; 

— da se v zvezi z graditvijo tovarne aluminija 
v Kidričevem in nove valjarne bakra v Sevojnu in 
Svotozarevem, nadaljujejo dela za pravočasni prehod 
tovarne »Impolt na predelavo aluminija. 

12 
Pri proizvodnji nekovin se predvideva povečanje 

za 9,2%. Predvideva se znatno povečanje proizvodnje 
kremenčevega peska in surovega barita, nadalje tes- 
nil in salonita. Proizvodnja stebla in keramike se 
lo malenkostno zvišuje. Kot osnovne naloge v letu 
1954 bi morala podjetja upoštevati: 

— da izboljšajo kvaliteto salonitnih izdelkov ter 
povečajo izvoz; 

— da izboljšajo in ustalijo kvaliteto cementa in 
čimprej obnovijo zastarele naprave v cementarnah; 
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— da izboljšajo kvaliteto in povečajo proizvodnjo 
kremenčevega peska ter jo i preusmerijo tako, da bo 
ustrezala  potrebam  steklarn, 

— da izboljšajo kvaliteto, razširijo Sortiment v 
steklarnah in povečajo izvoz. 

13 

V kovinski industriji se predvideva dvig proiz- 
vodnje za 15%. 

V letu 1954 bo v povečani proizvodnji v večji 
meri viden vpliv novih investicij, predvsem v livar- 
nah in gradbi strojev. Z redno proizvodnjo bosta 
pričeli tudi tovarna koles in tovarna pisalnih strojev. 
Pri veej drugi proizvodnji pa se predvideva prav 
tako še ponoven dvig izkoriščanja naprav, ki bo 
omogočil še nadaljnje povečanje izvoza in povečano 
preskrbo domačega trga. V zvezi s tem je potrebno 
zlasti : 

— da se izkoristijo vse zmogljivosti v livarnah, 
s čimer se bo dosegla skladnost z naraščajočimi po- 
trebami gradbe strojev; 

— da se izkoristijo zmogljivosti za proizvodnjo 
instalacijskega in_ drugega investicijskega materiala, 
ker bo zaradi večjih amortizacijskih sredstev, po- 
večanih sredstev za vzdrževanje stanovanjskega skla- 
da ter dograjevanje objektov kapitalne graditve 
znatno narastla potreba po teh proizvodih, 

— da se izkoristijo vse zmogljivosti gradbe stro- 
jev in s tem zmanjša uvoz opreme za kapitalno gra- 
ditev  in vzdrževanje; 

— da se poveča proizvodnja raznega orodja, em- 
balaže in proizvodov široke potrošnje zaradi večje 
zadovoljitve domačega trga ter povečanja izvoza; 

— da se iščejo možnosti, da se stroji in naprave, 
ki zaradi dosedanjega proizvodnega postopka niso 
polno izkoriščeni, izkoristijo s primerno dopolnilno 
produkcijo; 

— da se zaradi izboljšanja kvalitete in poveča- 
nja proizvodnje razvije, najširše sodelovanje s pod- 
jetji, ki dobavljajo polprodukte,. kakor tudi s pod- 
jetji, ki izdelujejo posamezne strojne dele za našo 
kovinsko industrijo. 

14 
V elektroindustriji se predvideva povečanje za 

42,2%. 
Porast proizvodnje temelji na povečanem izkori- 

ščanju kapacitet predvsem pri proizvodnji raaklop- 
nih aparatov, galvanskih elementov, električnih apa- 
ratov za vozila, radijskih aparatov, visokofrekvenč- 
nih aparatur in telefonskih central. 

15 
V kemični industriji se predvideva dvig proizvod- 

nje za 11%. 
Predvideva se znatno povečanje proizvodnje 

žveplene kisline z novo napravo za izkoriščanje od- 
padnih plinov v cinkarni Celje. Te investicije so tem 
pomembnejše, ker se bo izkoriščal plin, ki je dotlej 
uhajal v zrak in kvarno vplival na prebivalstvo in 
rastlinstvo, poleg tega pa bodo povečane količine 
žveplene kisline omogočile večjo proizvodnjo umet- 
nih gnojil. 

Posebej pa je treba upoštevati pri kemični in- 
dustriji : 

— da se izkoristijo vse zmogljivosti naprav za 
proizvodnjo izdelkov, ki predstavljajo osnovne suro- 
vine za drugo industrijo, kot n. pr. solna in žveplena 
kislina; 

— da se v elektrokemični industriji, zlasti pa 
pri proizvodnji karbida, izkoristi v kar največji meri 
razpoložljiva električna energija v poletnih mesecih 
ter s tem nadomestijo izpadi, ki bi nastopili zaradi 
neugodnega vodnega stanja; 

— da se doseže maksimalna proizvodnja umetnih 
gnojil na podlagi povečanja proizvodnje žveplene 
kisline in karbida; 

— da se v zvezi z ukrepi za izboljšanje kmetijske 
proizvodnje posveti tudi posebna skrb proizvodnji 
sredstev za zatiranje rastlinskih škodljivcev; 

— da se povečata proizvodnja in izvoz izdelkov 
na bazi domačih surovin, kot litopona, miniija, cinko- 
vega belila, železnih oksidov, organskih barvil, kleja 
in podobnih izdelkov; 

— da se izboljšata kvaliteta in Sortiment tudi 
pri drugih kemičnih proizvodih; 

— da se pospeši razvoj proizvodnje pomožnih 
sredstev za tekstilno industrijo. 

16 
V industriji gradbenega materiala se predvideva 

povečanje za 20,4%. Proizvodnja v glavnem zadostuje 
za domače potrebe, v manjši meri pa se uveljavlja 
tudi pri izvozu. Predvideva se, da bo proizvodnja v 
letu 1954 zadovoljila potrebe pri sedanjih cenah. 
Ker pa naprave niso v celoti izkoriščene se je treba 
prizadevati, da se proizvodnja gradbenega materiala, 
posebno pa opeke, poveča; doseglo se bo to z zniža- 
njem prodajnih cen opeke in drugega materiala. 

17 
V lesni industriji se predvideva znižanje proiz- 

vodnje za 6%. Proizvodnja rezanega lesa se bo zni- 
žala za 17%, povečala pa se bo proizvodnja pohištva 
za 6% in drugih finalnih izdelkov za 7%. Tako bo v 
letu 1954 odpadlo od celotne proizvodnje v lesni in- 
dustriji na proizvodnjo žaganega lesa 36%, na pro- 
izvodnjo predelanega lesa pa 64%, v letu 1953 pa je 
bilo to razmerje 41 : 59%, v letu 1952 pa 51 :49%. Po- 
večana proizvodnja lesnih finalnih izdelkov omogoča 
zaposlitev delavcev, ki bi sicer zaradi nižje proiz- 
vodnje žaganega lesa morali iskati drugega dela- 
Izvoz teh izdelkov pa bo v precejšnji meri nado- 
mostil zmanjšani izvoz žaganega lesa. 

V zveai z navedenim se postavljajo lesni indu- 
striji tele naloge: 

— da se zaradi zmanjšanja obsega eksploatacije 
gozdov poleg venecijank ukinejo odvečni, v prn 

vrsti pa zastareli in nerentabilni polnojarmoniki, do 
največje mere poveča odstotek izkoriščanja hlodo- 
vine, odpadki pa kar najbolj  racionalno izkoristijo 

, za nadaljnjo predelavo; 
— da se nadalje poveča proizvodnja finalnih iz" 

dölkov lesne industrije ter zagotovijo zadostne količi- 
ne rezanega lesa za potrebe povečane proizvodnje te 
industrije; 

— da se nadomesti zmanjšanje izvoza rezanega 
lesa z izvozom finalnih izdelkov. 

18 
V papirni industriji se predvideva isti obseg 

proizvodnje kakor v letu 1953. V letu 1954 se bo spre- 
menila struktura proizvodnje tako, da bodo izdelane 
večje količine finejšega papirja dn manjše količine 
slabših visit papirja. Ker postaja preskrba s celuloz- 
nim lesom vedno bolj pereča, določa družbena plan 

LRS gozdnim gospodarstvom in ljudskim odboroto 
minimalne kvote cöluJozn&ga tesa (upoštevajoč tod« 
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odpadke), ki ga morajo v letu 1954 dobaviti tovar- 
nam celuloze, da bi bil tako omogočen v planu do- 
ločeni obseg proizvodnje te industrije. Da bi se po- 
manjkanje papirja v letu 1954 zmanjšalo do skrajnje 
meje, je pot robno v podjetjih ukreniti tole: 

— izkoristiti, vse razpoložljive naprave za pro- 
izvodnjo lesovine, celuloze  in  papirja; 

— izvršiti v kar najkrajšem času remonte, da se 
ne zmanjša razpoložljivi časovni fond za proizvodnjo; 

— zmanjšati količine odpadkov, ki gredo v po- 
novno predelavo; 

— zaradi pomanjkanja lesa iglavcev izkoristiti 
pra proizvodnji lesovine in celuloze kar največ dru- 
ffih, manj kritičnih vrst lesa in odpadkov; 

— skrbeti  za  kar največje  varčevanje s surovi- 
nami,   predvsem   s   tem,   da   se   zmanjšajo   količine 
vlaknin, ki gredo v odpadke; 

— zmanjšati gramaturo izdelkov, kjerkoli to do- 
puščajo proizvodne naprave in namen uporabe. 

19 
V tekstilni industriji se predvideva povečanje 

Proizvodnje za 11,1%. 
V planu za ' io 1954 se predvideva povečanje 

Proizvodnje v tekstilni industriji predvsem zaradi 
"oljše preskrbe domačega trga in povečanega izvoza 
bombažnih tkanin in tkanin iz staničnega vlakna, 
o povečanim izvozom bo dana možnost za večji uvoz 
surovin, povečana proizvodnja pa bo omogočila znat- 
no novo vključitev nove, predvsem ženske delovne 
*MG. Poleg tega pa bo večja proizvodnja tudi renta- 
oilnejša ter bo omogočala uspešnejše nastopanje na 
notranjem in zunanjem trgu. V planu za leto 1954 je 
Predvideno za bombažne tkalnice povečanje izkori- 
ščanja zmogljivosti v pripravljalnicah od 75% v letu 
i??3 na 80% v letu 1954, pri statvah, od 65 do 70%. 
yrlo v proizvodnji predstavlja plememitcnje. Vendar 
3° mogoče povečati proizvodnjo še preko količin, 
Predvidenih po družbenem planu pri surovih tkani- 

-j>   ' za katere so prav taiko ugodni pogoji za izvoz. 
Potrebno pa  je,  da  se  delovni  kolektivi  prepričajo 
° možnostih   in   potrebah, da  se poveča  proizvodnja. 

Za dosego tega cilja je potrebno predvsem; 
•     ,~ prizadevati   si,  da   se  maksimalno  poveča  iz- 
Koriščanje   kaipncitet   ter   razširijo  obstoječi  in   na- 

fczejo novi stiki z zunanjim trgom, 
— uporabiti znatno povečana amortizacijska srod- 

na  za  boljše  vzdrževanje  strojnega  parka   ter  za 
P°*toipno odstranitev grl. 

20 
V usnjarski   industriji   se  predvideva  povečanje 

®- i°.2%. V letu 1953 je proizvodnja deloma zastajala 
Predvsem   pri   čevljih  zaradi  prenasičenosti   trga  in 

raztneruo   visokih   cen.   Podobni   problemi   so  bili 
nui pri usnjarnah, ki pa so proti koncu leta v večji 
er' uspele plasirati večje količine za izvoz. 

K.er je v tej stroki izkoriščanje zmogljivosti za- 
Ui pomanjkanja surovin še sorazmerno nizko, a se 
ZoJo možnosti  za izvoz usnja in obutve, je treba 
nadalje povečati izvoz ter na ta način zagotoviti 

t ?/e. količine surovih kož iz uvoza. Povečati je treba 
tti izkoriščanje domačih kož in z enotnim nastopom 

a 'reu preprečiti dvig odkupnih cen. 

21 
V industriji gume se predvideva dvig proizvod- 

nje za 5,2%. 
i      Povečanje   proizvodnje   gume   temelji   na   novih 

aPacitetah, ki se bodo začele izkoriščati v letu 1954. 

Prav taiko se bo povečala proizvodnja predmetov, 
katerih proizvodni proces je bil osvojen v letu 1955, 
kakor: visokotlačne fleksibilne cevi, cevi, odporne 
proti bencinu in olju, poroploščnata m gobasta 
guma- itd. 

V zvezi z gornjim je treba: 
— pravočasno postaviti nove stroje in pričeti z 

novo proizvodnjo; 
— še nadalje si prizadevati izboljšanje kvalitete 

vseh gumarskih proizvodov. 

22 
V živilski industriji se predvideva povečanje za 

13,6%. Planirana proizvodnja ni prava podoba pro- 
izvodnih zmogljivosti, ker so za povečanje proizvod- 
nje še znatne rezerve. Ker se še vedno ne izkoriščajo 
vsi razpoložljivi kmetijski pridelki, ki marsikje celo 
propadajo, je treba z izboljšanim načinom odkupa 
povečati industrijsko predelavo in s tem bolj izkori- 
stiti razpoložljive zmogljivosti; to bo vplivalo tudi 
na znižanje ten teh izdelkov. Večje zajemanje tržnih 
presežkov bodo omogočile nove investicije za mle- 
karne, hladilnice in predelavo mesa. 

Problem proizvodnje v živilski industriji pa ni 
samo v preskrbi s surovinami in tudi ne v pomanj- 
kanju kapacitet, temveč predvsem v prilagoditvi pro- 
izvodnje in cen tržišču. Kljub delnemu napredku 
pa ta izravnava še ni dosežena, čeprav se nudijo živil- 
ski industriji znatne ugodnosti, kot so regres na slad- 
kor in embalažo ter zmanjšanje stopnje za obresti 
od osnovnih sredstev. 

Zato si morajo delovni kolektivi prizadevati: 
— da rešijo problem cenene embalaže in embali- 

•ranja izdelkov tako, da se bo preprečevalo kvarjenje 
živil ter da bo embalaža ustrezala higienskim za- 
htevam; 

— da razširijo Sortiment in kvaliteto proizvodov 
ter določijo pravilno sestavo izdelkov s ••• največjo 
biološko vrednostjo; 

— da navežejo stalnejše stike s pridelovalci suro- 
vin ter vplivajo na pospeševanje take kmetijske pro- 
izvodnje, ki jim bo omogočila zadostno oskrbo s kva- 
litetnimi surovinami. 

23 
V grafični industriji se predvideva isti obseg pro- 

izvodnje kot v letu 1053. S tem so kapacitete v celoti 
izkoriščene. Strojni park je v tiskarnah zastarel in 
precej izrabljen, zato naj podjetja: 

, — skrbe za redno in kvalitetno vzdrževanje 
strojnih naprav in delno obnovo strojnega panka, 
kar bo omogočeno s predpisano višjo stopnjo amorti- 
zacije itd. 

V. poglavje 

Kmetijstvo 
Predvideva se, da se bo kmetijska proizvodnja 

v lieta 1954 povečala za 4,8%. V posameznih panogah 
in letih se je gibala vrednost kmetijske proizvodnje 
takole: 

Povprečje   Realizacija      Plan Indeks 
1947/31 1953 1954       1954:1955 

Poljedelstvo 14,4 16,5 16,6 101 
Sadjarstvo 1,5 1 1,2 120 
Vinogradništvo 5,2 1,9 .2,9 153 
Živinoreja 16,1 17,2 17,4 101 
Predelava 3,7 2,6 3,7 142 
Gozdarstvo in 

postr. delavnost 6,1 6,6 6,2 94 

Kmetijstvo skupaj       45,1 45,8 48 104,8 



Stran 246 URADNI LIST Stav. 14 — 15. IV. 1?54 

Znatne spremembe v sadjarstvu, vinogradništvu 
in predelavi (.kjer je največja postavka grozdje) so 
posledica velike elementarne škode v letu 1953. Pa 
tudi sicer kaže proizvodnja teh panog tendenco pada- 
nja, kar je pripisati starosti, izčrpanosti nasadov, 
okuženosti po ameriškem kaparju ter nezadostni negi 
in obnovi nasadov. 

Z izvrševanjem ključnih industrijskih objektov 
je za kmetijstvo vedno več investicijskih sredstev na 
razpolago. Zvezni investicijski krediti so od 6,3 mili- 
jarde din v letu 1933 narastli na 14,5 milijard din 
v letu 1954. Od te vsote bo odpadel ustrezni del tudi 
za Slovenijo. Ker dosedaj razpoložljiva kreditna sred- 
stva ne bodo zadostovala, zato je poglavitnega po- 
mena, da kmetijske zadruge še stopnjujejo svojo 
delavnost na področju odkupa in predelave in si tako 
ustvarjajo lastna sredstva za investiranje v kmetij- 
sko proizvodnjo. 

Za kreditiranje zasebnih gospodarstev je v zvez- 
nem merilu na razpolago 2,3 milijarde din. Zanima- 
nje zasebnikov za kredite za nabavo kmetijskih stro- 
jev, ureiitev gnojišč in silosov, obnovo nasadov itd., 
je zelo veliko. Zato je v interesu dviga produkcije, 
da kmetijske zadruge poživijo zadružno varčevanje 
in z zbiranjem odvečne gotovine na podeželju ustvar- 
jajo izdatnejša sredstva ra kreditiranje zadružnikov, 

V republištkem proračunu za leto 1954 so pred- 
videne v višini 100 milijonov din subvencije za pro- 
izvodnjo somen, drevesnega in trsnega materiala ter 
nabavo plemenskih živali. Znatna sredstva v ta na- 
men bodo predvidoma ustvarile tudi same zadružne 
organizacije. Za zatiranje tuberkuloze goveda je za- 
gotovljena znatna proračunska postavka, kar omo- 
goča široko izvedbo akcije proti tej bolezni. Uvaja- 
nje pašno-košnega načina izkoriščanja travnikov, na 
kar naj se naveže zatiranje TBC, pomeni še učinko- 
vitejši uikrep za zboljšanje zdravja živine in dvig 
živinorejske produkcije. 

Zelo važna za napredek kmetijstva je tudi kme- 
tijska strokovna izobrazba. V letošnjem proračunu 
je večja postavka namenjena kmetijsko-raziskoval- 
nemu delu. S tem bodo dobile kmetijske raziskovalne 
ustanove materialno možnost za razširitev svojega 
dela in povezavo z neposrednimi problemi terena. 
Strokovnega kadra — agronomov, tehnikov im veteri- 
narjev — je vključenega v proizvodnjo vedno več 
(trikrat več kot pred vojno). Uspešen razvoj kažejo 
tudi kmetijske šole, z'asti kmetijsko-gospodarske 
šole, kakršne ima sedaj že dve tretjini podeželskih 
občin. V letu 1954 se pričakuje nadaljnji razvoj kme- 
tijsikega šolstva. 

Državna posestva kažejo kljub napredku pro- 
izvodnje, ki so ga dosegla z uvedbo poslovanja po 
gospodarskem računu, še vrsto slabosti, ki ovirajo 
njihov hitrejši razvoj. Tako n. pr. niso dosledno po- 
vezala nagrajevanja za delo z ustvarjeno količino 
proizvodnje v posameznih fazah proizvodnega pro- 
cesa; reguliranje plač s proizvodnim rezultatom ob 
sestavljanju zaključnega računa ne more odtehtati 
omenjenega načina nagrajevanja. Pomanjkljivost je 
tudi v nesmotrni zaposlitvi delovne sile v zimskem 
času. Posestva niso tozadevno še dovolj izkoristila 
lastnih možnosti za produktivnejšo zaposlitev svojih 
delavcev v predelavi in obrti. Slabost se kaže v težnji 
posestev za razmeroma dragimi gradbenimi objekti, 
ne izkoriščajo pa se preprostejše rešitve,-ki bi hitreje 
omogočile dvig proizvodnje in njeno pocenitev. 

Glede na to, da so posestva še v stadiju kapitalne 
graditve in izpopolnjevanju notranje organizacije 
dela, so v letu 1954 njihove obveznosti do skupnosti 
manjše, če jih primerjamo z obveznostmi industrij- 
skih podjetij. Posestva ne bodo odvajala polne amor- 
tizacije, temveč se jim znižuje del amortizacije za 
obnavljanje na 40%, del amortizacije za vzdrževanje 
pa je nezmanjšan. Novo obremenitev predstavlja 
zemljarina, olajšavo pa znižanje prispevka za social- 
no zavarovanje sezoncev na 10%. Plačevanje zvez- 
nega in republiškega davka od dobička so posestva 
oproščena. Glede na ekonomske ukrepe zveznega in 
republiškega plana lahko posestva z boljšim izkori- 
ščanjem proizvodnih sredstev in z boljšo organizacijo 
dela zagotovijo delavcem izplačilo plač v dosedanji 
višini. Na novo ustanovljena posestva bodo oproščena 
družbenih prispevkov in amortizacijskega odpisa. 

V lotu 1954 bo izveden nov način obdavčitve za- 
sebnih kmetijskih gospodarstev, t. j. obdavčitev na 
podlagi katastrskega dohodka. Ta način predstavlja 
učinkovito stimulacijo za kmetijska gospodarstva, 
da povečajo proizvodnjo nad povprečje, na podlagi 
katerega je ugotovljen katastrski dohodek. Treba bo 
čimprej odpraviti glavne razlike med stanjem v na- 
ravi in v katastrskih operatih, da se bo v celoti uve- 
ljavilo načelo obdavčitve na podlagi proizvodnih 
zmogljivosti (zemljiških kultur) namesto dosedanjega 
administrativnega ocenjevanja dohodka. 

VI. poglavje 

Gozdarstvo 

V narodnem gospodarstvu Slovenije ima gozd 
velik pomen. Ta se kaže zlasti v nasprotjih med ve- 
liko potrošnjo lesa in med nizko proizvodnjo lesne 
gmote, kar je posledica dolgotrajnega izčrpavanja 
gozdov. 

Od skupne površine gozdov 875.000 ha odpade na 
pasivne gozdne površine okoli 18ć.000ha ali 22 %. Pre- 
težni del teh površin je v zasebnem sektorju. 

Zaloge lesa v gozdovih so glede na podatke in- 
ventarizacije iz. leta 1951 padle od normalne zaloge 
250 m3 na ha na okoli 101 m3 na ha, v zasebnem sek- 
torju pa celo na 86 m3 na ha. 

Zmanjšal se je tudi letni prirastek, ki znaša sam0 

še okoli 2,1 milijonov m3, medtem ko bi glede na Ta- 
stisene pogoje normalno lahko znašal v Sloveniji le'" 
ni prirastek 5 milijonov m3. 

Zaradi   velike   izčrpanosti   gozdov   znižuje   pia0   ' 
sečnjo za  leto  1954 glede Da maksimalno sečnjo v 

.   letu 1949 na 39 % (v tem za industrijske potrebe na 
28 %). 

Obreme- 
Indeksi nitev pri" 

proizvodnje        rastka 
1952   1953   1954    v 1. 1954 

Skupna sečnja 100      82      59 124 
v tem: 

za industrijo 1O0       73       56 
za lokalno in last- 

no potrošnjo 100       89       58 
Po sektorjih: 

državni  sektor 100       52       50 94 
nedržavni sektor        100       98       63 141 
Zlasti se je naglo zniževala sečnja za industrij- 

ske potrebe in bo dosegla ze'v prihodnjih letih min1" 
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nrum, ki je nujno potreben, da se omogoči obratova- 
nje naše industrije. 

Sečnja v državnih gozdovih se zniža v letu 1954 
že za 6 % pod količino prirastka. Nasprotno temu pa 
se je zniževala sečnja v nedržavnih gozdovih zarada 
velike lastne potrošnje znatno počasneje. V letu 1954 
obremenjuje sečnja prirastek teh gozdov še vedno s 
•%. 

Zaradi tega se mora prenesti težišče prizadevanja, 
da se zniža sečnja in obnove gozdovi v letu 1954 na 
področje nedržavnih gozdov, kjer je potrebno pni 
nižji sečnji povečati količine za industrijsko potroš- 
njo lesa, obenem pa pospešiti tudi v -teh gozdovih 
njihovo obnovo. 

Zaradi kritičnega stanja v nedržavnih gozdovih 
ter velikega nesorazmerja med potrebami po lesu in 
zmogljivostjo gozdov določa družbeni plan za leto 
1954: 

Cena lesa na panju (gozdna taksa) se poveča 
skladno s povečanjem tržne cene lesa. To povečanje 
gre v korist povečanja sredstev gozdnih skladov, ki 
se formirajo pri okrajnih, mestnih in občinskih ljud- 
skih odborih in pni Upravi za gozdarstvo LRS.   , 

Na ta način je dana podlaga za razvoj te panoge 
'z lastnih sredstev, kar omogoča, da se poveča obseg 
gojitvenih del, grade gozdne ceste in naprave, ki ne- 
posredno znižujejo potrošnjo lesa in pospešujejo go- 
ji'tev gozdov. 

Sredstva republiškega sklada so namenjena zlasti 
zato, da se pospešuje gojitev gozdov v tistih okrajih, 
kjer lastna sredstva gozdnih skladov ne zadostujejo 
2a izvedbo potrebnih gojitvenih del v letu 1954. 

Da se prepreči prekomerna sečnja gozdov in da 
se zagotovijo minimalne količine lesa za industrijo, 
se določajo v letu 1954 za posamezna območja ljud- 
skih odborov ter za posamezne Sortimente lesa 
kontingenti za sečnjo. 

VII. poglavje 

Gradbeništvo 

V letu 1954 predvideva plan približno enak obseg 
gradbenih del, kot je bila realizacija v letu 1953. Kljub 
'••• pa bo ob povečani produktivnosti ostalo število 
zaposlenih nespremenjeno, ker se bodo začela grad- 
bena dela na. novi avtomobilski cesti Ljubljana—Za- 
greb. Pri delih na cesti se spremeni struktura stro- 
škov; pri manjših materialnih stroških se procentu- 
alno povečajo plače. 

Široka frouta v investiranju in izvajanje investi- 
01J brez-popolnih dokumentacij in zagotovljenih sred- 
stev za dovršitev objektov je povzročilo v letu 1953 
Zr>aten porast v cenah gradbenega materiala in grad- 
benih storitev. Spremembe v sistemu finansiranja in- 
vestioij na podlagi najemanja kreditov in vračanja 
"nuitet, oddajanje gradbenih del z licitacijami in po- 
ostrena kontrola prj izdajanju gradbenih dovoljenj so 
objektivne osnove za znižanje cen in izboljšanje kva- 
litete v gradbeništvu. 

. Razen tega pa obstoje rezerve pri gradbenih pod- 
Je'jih, na primer: smotrna ureditev gradbišč, organi- 
zacija notranjega transporta, racionalna uporaba me- 
hanizacije, skrbno vzdrževanje niatcriala in varčeva- 
nje z materialom ter znižanj^ režijskih stroškov. 

VIII. poglavje 

Promet 

Plan železniškega prometa za leto 1954 je postav- 
ljen na podlagi predvidenega povečanja prevoznih 
storitev, zaradi večje industrijske proizvodnje tej 
večjega tranzita blaga. 

Predvideva se povečanje prevoza blaga za 5,5 % 
proti izvršenemu prevozu v letu 1953. 

Potniški promet se bo povečal za 3 % kot posle- 
dica uvedbe novih mednarodnih sezonskih vlakov ter 
brzih vlakov iz Ljubljane v Beograd. Predvideva se 
tudi izboljšanje vlakovnih zvez v industrijske centre 
z novimi potniškimi vlaki ter uvedba turističnih vla- 
kov na Gorenjsko, Goriško in Belo Krajino. 

V proizvodnji im gradbeništvu železniških postaj 
se bo obseg dela glede na večja amortizacijska sred- 
stva prav tako povečal. Skupno število delavcev in 
uslužbencev v 1. 1954 bo znašalo 17.200, to je za 800 
več kot v letu 1953, in sicer predvsem zaradi poveča- 
nega prevoza, uvedbe normalnih 20S delovnih ur na 
mesec in povečanega števila nadzornih organov zaradi 
priključitve kontrole dohodkov. 

Železniško transprotno podjetje Ljubljana izka- 
zuje v svojem planu izgubo. Ker predvideva zvezni 
družbeni plan formiranje posebnega fonda za pokritje 
izgub železniških transportnih podjetijt bo pokrita 
izguba iz tega fonda. Zaradi tega se ne more izkori- 
stiti pooblastilo zveznega družbenega plana, ki v 
XXII. poglavju pooblašča republike, da lahko pred- 
pišejo davek od dobička za železniška transportna 
podjetja. 

Po določilih zveznega družbenega plana plačuje 
in izkorišča železnica le 60 % amortizacije za nado- 
mestitev. V letu 1953 je železnica v LRS vplačala 
4.430 milijonov din amortizacije, od katere je izkori- 
stila 70 %, to je 3.100 milijonov din predvsem za vzdr- 
ževanje. V letu 1954 pa bo razpolagala za vzdrževanje 
z zneskom 3.573 milijonov din, za nadomestitev pa pri 
60 ?ž-nem vplačilu z zneskom 1.964 milijonov din. Če- 
prav se torej amortizacijska sredstva za leto 1954 
znatno povečujejo, bodo le-ta vendar zaradi izrab- 
ljenosti železniških «naprav zadostovala le za vzdrže- 
vanje prometa. 
» 2 

Poštni, telegrafski in telefonski promet v LRS se 
bo v letu 1954 proti letu 1953 le malenkostno povečal, 
tako da bo: 

število  slorite-v 
1953 1954 % 

izpolnitev       plan % 
poštna služba 81,542.000   .82,535.000     101,2 
telegrafska .služba 351.000 355.000     101,1 
telefonska služba 29,557.000    •30,620.000     105,6 

skupaj " 111,450.000   113,310.000     101,8 

Za telefonsko službo je za leto 1954 predvideno 
povečanje za približno 1 milijon storitev. To se bo 
doseglo z dokončno vzpostavitvijo prometa v novi 
avtomatski centrali v Ljubljani in direktno poveza- 
vo Ljubljane v avtomatsko mrežno skupino Gorenj- 
ske. V medkrajevnem telefonskem prometu je razen 
tega predvideno znatno izboljšanje zvez po vsej Slo- 
veniji z montiranjem najmodernejših visokofrekvenč- 
nih aparatur. 
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Bruto promet cestnega prometa se bo povečal za 
11 %, dasi se predvideva, da bodo ostale cene v sploš- 
nem iste, medtem ko se pri prevozu blaga pričakuje 
manjše znižanje voznin. 

V tovornem prometu se predvideva za leto 1954 
povečanje prevoza blaga za 13 %, v medkrajevnem 
potniškem prometu povečanje prevoza potnikov za 
4 % in v mestnem prometu porast prepeljanih potni- 
kov za 5 %. 

V planu za leto 1954 so kakor prejšnja leta za- 
jeta samo vozila javnih transportnih podjetij. Skupni 
avtomobil siki park v LRS šteje po podatkih od 1. de- 
cembra 1953: 

2.479 tovornih avtomobilov in 
251  avtobusov  za prevoz potnikov. 

Pri današnjih pogojih nimata javni avtomobilski 
in javni mestni promet ugodnih pogojev za večji 
razvoj zaradi težav v domači proizvodnji ustreznih 
avtomobilov in težav pri nabavi iz inozemstva, med- 
krajevni cestni motorni promet pa tudi zaradi slabih 
cest. 

Da bi se povečali 'prevoženi kilometri na vozilo, 
zmanjšali stroški za pogosta in draga popravila, je 
potrebno redno obnavljanje voznega parka, kar bo 
omogočilo racionailnejše izkoriščanje vozil in zmanj- 
šanje prevoznih stroškov. 

IX. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 
Zaradi povečanja celotne gospodarske delavnosti 

se predvideva v trgovini in gostinstvu v letu 1954 
povečanje prometa za 8,8 %. Povečanje števila zapo- 
slenih zaradi večjega prometa bo znašalo predvidoma 
le 2,5 % ob upoštevanju večje produktivnosti. S tem 
pa je podana tudi podlaga za znižanje stroškov in 
cen v trgovini. 

Način formiranja sklada plač v trgovini na pod- 
lagi odstotka od prometa, ki ga določi okrajni ljud- 
ski odbor, bo stimuliral trgovska podjetja k temu, da 
bodo dosegla čim večji promet. Tako se lahko pred- 
videva, da bodo trgovska podjetja — nasprotno kot 
v preteklem letu, ko je bil sklad za plače tem višji, 
čim višje cene je dosegalo podjetje —, vplivala na 
.zniževanje cen in večji promet ter si tako zagotovila 
potrebne plače. Zaradi tega bo trgovina kot posrednik 
med proizvajalcem in potrošnikom izvajala večji pri- 
tisk na proizvodnjo tako glede cen kakor tudi glede 
kvalitet in sortimenta izdelkov ter ne bo več za- 
interesirana na pretiranih zaslužkih. 

Na znižanje cen in izboljšanje postrežbe pa bo 
vplivala tudi decentralizacija trgovske mreže, s čimer 
bodo likvidirane monopolistične tendence malošte- 
vilnih velikih trgovskih podjetij. S tem bo na 
podlagi povečane ponudbe v večjem obsegu omogo- 
čena zdrava konkurenca v korist potrošnikov. 

V gostinstvu predvideva plan povečanje storitev 
za 7%. Novi. gospodarski ukrepi omogočijo tudi v 
gostinstvu večji promet in večjo zainteresiranost ko- 
lektivov za čim boljšo postrežbo in znižanje cen. 

X. poglavje 

Obrt 
V letu ly>4f se predvideva povečanje obrtniških 

.storitev in proizvodnje za 4 %. Povečanje je mogoče 
glede na razvoj, ki se predvideva tudi v drugih pano- 
gah .gospodarstva. Posebej pa se bodo povečale obrt- 

niške storitve zaradi večjih amortizacijskih sredstev, 
ki jih bodo imela gospodarska podjetja na razpolago 
ter večjih sredstev za vzdrževanje stanovanjskega 
sklada. 

Potrebno bo razširiti obrtniško mrežo povsod 
tam, kjer ni zadostna, oziroma kjer posamezna pod- 
jetja ali obrniki s svojim monopolnim položajem dvi- 
gajo cene. Prav tako pa bodo morali ljudski odbori 
skrbeti za to, da se bo razvila svobodna konkurenca 
med posameznimi obrtniškimi delavnicami na podlagi 
enakih obveznosti do družbe. Zato bo treba s pravilno 
davčno politiko spraviti v sklad obveznosti privatnega 
sektorja obrti s tistimi obveznostmi, ki "jih ima socia- 
listični sektor. 

Na ta način se bo preprečila tudi rast posameznih 
kapitalističnih elementov v obrtništvu, ki so se na 
račun družbe in z izkoriščanjem tuje delovne sile 
marsikje razširili preko obsega, v katerem lahko po- 
sluje delovni obrtnik. 

XI. poglavje 

Izvoz 

Na podlagi uspehov, ki so bili doseženi na pod- 
ročju, zunanje trgovine v letu 1953, se predvideva v 
letu 1954 povečanje izvoza za 12 % na skoraj 12 mili- 
jard din. Obenem pa je upoštevana še nadaljnja spre- 
memba strukture z močnejšim naraščanjem izvoza 
industrijskih proizvodov. 

Po planu se predvideva tale struktura izvoza: 
. 1952 1953 1954 

Industrija 22,5 40,3 •   48,7 
Rudarstvo 3,1             2,7 3,0 
Metalurgija 25,6 19,4 22,1 
Rezan les 21,7 16,2 7,3 
Kmetijstvo 21,4 15,6 15,0 
Gozdarstvo 5,7              5,8 3,9  

Skupni izvoz v %      100,0 100,0 100,0 
v milijonih din       9.335        10.487        11.745 

Predviđeni porast izvoza sloni na povečanju in- 
dustrijske in kmetijske proizvodnje. 

V industrijski proizvodnji se predvideva pove- 
čanje v vseh strokah razen pri električni energiji, 
ker bo potrebno zaradi deficitarnosti v preskrbi z 
električno energijo izvoz omejiti na minimum. Teži- 
šče se postavlja na izvoz tekstilnih proizvodov, ki naj 
bi se povečal za najmanj 745 milijonov din. V tek- 
stilni industriji so še znatne neizkoriščene kapacitete, 
ki omogočajo povečanje proizvodnje. Položaj na zu- 
nanjem tržišču pa glede na izkušnje iz preteklega 
leta kaže, da je predvidevanje večjega izvoza mogoče 
ih realno. 

Izvoz v barvasti metalurgiji se povečuje za 562 
milijonov din, predvsem zato, ker bo začela obrato- 
vati in izvažati proizvode tovarna glinice in aluminija 
v Kidričevem. 

Znatno povečanje izvoza se predvideva tudi v ko- 
vinski industriji, elektroindustriji, kemični industriji, 
industriji papirja, usnjarski in živilski industriji. Vse 
te stroke so se uspešno uveljavljale na zunanjem trgu 
že v preteklem letu ter je potrebna le nadaljnja raz- 
širitev in učvrstitev obstoječih trgovskih stikov. 

Izvoz rezanega lesa in gozdnih sortimentov se bo 
zmanjšal za 602 milijona din, medtem ko se bo hkrati 
povečal  izvoz  izdelkov  lesnopredelovalne  industrije. 

To povečanje izfoza bo zagotovilo potrebna de- 
vizna sredstva za nabavo surovin, ki so potrebne za 
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predvideno povečanje obsega proizvodnje. Zato si je 
poleg splošnih ukrepov za povečanje proizvodnje in 
znižanje proizvajalnih stroškov treba prizadevati, da 
se obstoječe trgovske zveze z, Inozemstvom še bolj 
utrdijo in razširijo. Za dosego tega pa se morajo od- 
praviti dosedanje pomanjkljivosti v zunanji trgovini 
1er v polni meri uveljaviti solidnost in ekspeditivnost 
poslovanja z zunanjim tržiščem. 

XII. poglavje 

Investicije 
Računa se, da bo v le>tu 1954 obseg investicijske 

graditve približno isti kot v letu 1953. 
Investicijska graditev se bo izvršila iz kreditov, 

danih iz zveznega in republiškega kreditnega sklada, 
dalje iz presežkov sredstev podjetij in ljudskih od- 
borov iz preteklega leta, neizkoriščene amortizacije 
iz preteklega leta in sredstev za samostojno razpola- 
ganje. Investicijski krediti iz republiškega kreditnega 
sklada se bodo dovoljevali predvsem za investicije, 
ki bodo v najkrajšem času dosegle največji efekt. 
Poleg {ega pa bodo na obseg bruto investicij znatno 
vplivala povečana amortizacijska sredstva. Posebna 
sredstva so predvidena tudi za investicije iz sklada 
za gospodarsko pomoč Primorski, Kočevski in Do- 
lenjski. Iz proračunskih sredstev so predvidene inve- 
sticije prvenstveno v zdravstvu in prosveti. 

XIII. poglavje 

Bla govno-d ena mi odnosi, cene in 
potrošnja 

Kljub nezmanjšanim naporom v letu 1954 za okre- 
pitev obrambne moči, za dograditev bazične industri- 
je in za uravnovešenje plačilne bilance s stalnim po- 
večanjem izvoza se bo življenjski standard prebival- 
stva v lotu 1954 še nadalje dvignil. Podlago za dvig 
zivljeinjekega standarda bo dala povečana proizvod- 
nja industrije, kar bo pri.povečam kupni moči pre- 
bivalstva in zaradi nadaljnjega padca cen industrij- 
skega blaga omogočilo večjo potrošnjo. 

Dohodki prebivalstva se bodo v letu 1954 nasproti 
lota 1953 predvidoma povečali za 1.417 milijonov din 
Ja 1,9 %. Na povečanje dohodkov delavcev in name- 
ščencev bo zlasti vplivalo povečanje sklada za plače, 
ki bo narastel za 1.914 milijonov din ali za 5,7 % kot 
Posledica povečanja števila zaposlenih za 8.500 oseb, 
večje proizvodnosti in višjih plač v državni upravi. 
* manjši meri (za 283 milijonov din) bodo na pove- 
čanje vplivale tu*di povišane dnevnice. Pri kmetih 
Se bo sicer iztržek za les močno zmanjšal (za okrog 
9% milijonov din) kot posledica omejene sečnje za- 
radi varstva gozdov, vendar bodo kmetje ta izpadek 
dohodkov pri lesu lahko nadomestili z večjo proiz- 
vodnostjo (leta 1953 je bila letina podpovprečna, za 
Joto 1954 pa se predvideva povprečna!) in prodajo 
kmetijskih proizvodov, zlasti "živino in prašičev za- 
radi večjega števila glav. S tem v zvezi se bo pove- 
čala prodaja mleka, povrtnin, sadja in vina, za kar 
Je bila v letu 1953 letina slabša. K večji proizvodno- 
s" bo kmečka gospodarstva stimuliral tudi novi si- 
stem obdavčitve na podlagi katastrskega dohodka, 
ker bodo količine nad povprečjem ostale neobdav- 
čene. Zato se predvideva, da bodo kmetje zaradi po- 
Vecane proizvodnje leta 1954 prodali za 1.217 milijo- 
nov din ali za 15,4 % več kmetijskih proizvodov kot 
v letu 1953 in s tem ne samo nadomestili izpadek pri 
losu, temveč v celoti dosegli za 221 milijonov din višji 
l2trže;k kot leta 1953.    Tudi obrtniki in drugi samo- 

stojni poklici bodo v letu 1954 povečali svoje dohod- 
ke, in sicer za 148 milijonov din ali za 2,9 %. Pri tem 
se računa, da bodo višje dohodke dosegli zaradi večje 
] .oizvodnosti ,n z zboljšanjem kvalitete svojih pro- 
izvodov in storitev, pri čemer bodo ostale cene v.glav- 
nem na višini iz leta 1953. 

Nekateri dohodki prebivalstva se bodo pa tudi 
zmanjšali, in sicer: dodatki za otroke zaradi zniža- 
nja v letu 1953 za 560 milijonov din, vrednost prevo- 
zov za 298 milijonov din zaradi omejene sečnje lesa. 
Zmanjšali pa se bodo tudi dohodki od izplačil hra- 
nilnih vlog, kajti predvideva se, da bo prebivalstvo 
zaradi povečane kupne moči dinarja in nadaljnjega 
dviga življenskega standarda v večji meri vlagalo de- 
nar v hranilnice in banke in ga v manjši meri dvi- 
galo kot leta 1953, ko je bil negativni saldo (presežek 
izplačil nad vplačili vključno vse vrste varčevanja: 
hranilne vloge, ljudsko posojilo, loterija, zavarova- 
nje) 426 milijonov din. Za leto 1954 se predvideva iz- 
ravnava med izplačili in vplačili. Vsota vseh zmanj- 
šanj pri dohodkih prebivalstva pa še daleč ne dosega 
vseh povečanj, tako da se bodo v celoti dohodki pre- 
bivalstva povečali za 1.417 milijonov din, kot je bilo 
že omenjeno. 

Pri povečanih dohodkih prebivalstva se bodo ne- 
koliko povečali tudi neblagovni izdatki (za 275 mili- 
li jonov ali za 1,8%) in to predvsem zaradi povišanja 
najemnin. Ker se bodo dohodki prebivalstva pove- 
čali v mnogo večji meri (za> 1.417 milijonov din) kot 
neblagovni izdatki, se bo kupna moč (nominalna) 
prebivalstva v 1. 1954 povečala nasproti 1. 1953 za 
1.132 milijonov din ali za 1,8%. Pri tem se bo najbolj 
povečala kupna moč delavcev in nameščencev (za 
2,4%), nato kmetov (za 2%), medtem ko bo kupna 
moč obrtnikov in drugih samostojnih poklicev ostala 
približno na višini iz I. 1955 (zaradi odvajanja 90% 
najemnin v stanovanjski sklad — kjer gre za hišne 
lastnike — se jim namreč neblagovni izdatki pove- 
čajo v enaki višini, kot se jim povečajo dohodki). 

Obratno kot v letu 1953, ko je bila realna kupna 
moč prebivalstva zaradi povišanega indeksa* cen 
manjša kot njihova nominalna kupna, moč, bo leta 
1954 zaradi predvidene nižje ravni cen realna kupna 
moč prebivalstva višja od nominalne. To nam kaže 
primerjava med indeksi kupne moči in indeksi cen 
blaga in storitev, ki jih kupujejo posamezne skupine 
prebivalstva • 1953 = 100) • 
' Obrtniki ii 

'I     Delavci in   'f ostali sam°- 
3     nameščenci   S     stoj?}. 

5o U!     poklici 
1. Indeks nominalne 

kupne moči            101,8 102,4 100,3 • 99,3 
2. Indeks cen blaga 

in   «toritev               95,3 96,2 93,0 96,2 

Indeks realne kupne 
moči (1 : 2) 106,5 106,4        107,8      103.2 

Iz primerjave indeksa kupne moči in indeksa cen 
blaga in storitev v letu 1934 je razvidno, da se bo 
dvignila realna kupna moč vsem skupinam prebi- 
valstva. 

« 
Dejanska potrošnja se bo v 1. 1954 v primerjavi 

z letom 1953 še bolj povečala kot realna kupna moč 
prebivalstva, to pa zato, ker v letu 1953 blagovni 
promet ni mogel — kljub velikemu povečanju — v 
celoti izčrpati kupne moči, za leto 1954 pa se predv:- 
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deva, da bo v lem letu doseženo kupno moč tudi v 
celoti izčrpal blagovni promet. 

Blagovni promet se bo v 1. 1954 povečal nasproti 
1. 1953 za 3.293 milijard din ali za 5,4%, pri čemer 

bo najbolj povečal promet trgovine (6,1%). Pove- 
čanje blagovnega prometa bo omogočila večja indu- 
strijska proizvodnja, pri čemer se bodo predvidoma 
še znižale cene industrijskih proizvodov, nadalje po- 
večana kupna moč prebivalstva in tezavrirana goto- 
vina, obstoječa pri delu kmetov, obrtnikov in drugih 
samostojnih poklicev. 

V merilu FLRJ se predvideva, da bodo v 1. 1954 
skladi industrijskega blaga za široko potrošnjo za 
22% večji od potrošnje v 1.1953,predvideno pa je tudi 
povečanje skladov živilskih in poljedelskih proizvodov. 
V LR Sloveniji se računa na 16,9% večji odikup kme- 
tijskih pridelkov kot v 1. 1953. 

Cene industrijskega blaga se bodo predvidoma 
znižale v letu 1954 za 15% od stanja cen 1. avgusta 
1953. Ce pa primerjamo letne povprečne cene, bi 
znašalo znižanje 11%. Ker so cene industrijskega 
blaga padle od 1. avgusta 1953 do decembra 1933 že 
za 12%, lahko pričaikujcmo, da bodo decembrske 
cene 1953 padle v letu 1954 v povprečju le še do 3%. 

Glede cen kmetijskih pridelkov se predvideva v 
LR Sloveniji znižanje cen za 1,4% zaradi predvide- 
ne normalne letine sadja in zelenjave. V LR Slo- 
veniji je bila namreč letina v 1. 1953 zaradi pozebe 
pod povprečjem in se zato v 1. 1954 računa na neko- 
liko večjo ponudbo. Ker kupuje Slovenija kmetijske 
pridelke tudi v drugih republikah, se predvideva, da 
bodo v povprečju ostale maloprodajne cene kmetij- 
skih pridelkov v LR Sloveniji v višini iz leta 1953. 
S tem pa ni rečeno, da se maloprodajne cene kmetij- 
skih pridelkov ne bi mogle znižati. Znižanje cen in- 
dustrijskih proizvodov bo moralo vsaj delno vplivati 
na še večje zniževanje odkupnih cen, kot je predvi- 
deno, obenem pa bodo ukrepi, predvideni z novo 
uredbo o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgo- 
vinah (n. pr. prepoved' verižne trgovine, prepoved 
nakupovalcev, organizacija trgov itd.), tudi vplivali 
na zniževanje cen kmetijskih pridelkov v malopro- 
daji. 

Predvideni indeks povprečnih cen v L 1934 bo v 
primerjavi s povprečnimi cenami iz 1. 1953: 

industrijski  proizvodi 89 

prehrana 100 

gostinstvo 100 

indeks blaga skupaj 
storitve 

skupaj s storitvami 

94,3 
103,2 

95,3 

V letu 1954 bodo torej cene blaga predvidoma za 
5,7% nižje kot v letu 1953, cene blaga in storitev sku- 
paj pa nižje za 4,7%. 

. Ker se bo kupna moč prebivalstva v letu 1954 
povečala, pri tem pa se bo predvidoma v celot: izčr- 
pala, indeks cen pa bo padel za 4,7%, se bosta oseb- 
na potrošnja in s tem življenjski standard prebival- 
stva še nadalje dvignila. Osebna potrošnja na enega 
prebivalca bo znašala v letu 1954, izračunana po 
conah iz lota 1953: 

1953 1954 Indeks 

Prehrana 15.208 15.841 104,2 
Industrijsko blago 20.187 23.777 117,8 
Gostinstvo 5.660 5.778 102,1 
Storitev 6.178 6.174 100,0 

Skupaj 47.233 51.570 108,9 

Skupaj brez storitev 41.055 45.396 110,3 

Osebna potrošnja in življenjski standard se bosta 
torej v letu 1954 dvignila za 9%, v primerjavi z 
lotom 1953, če pa upoštevamo samo blago brez sto- 
ritev, tedaj za 10%. Pri tem se bo zlasti močno pove- 
čala potrošnja industrijskega blaga (za 17,8%). Vse 
to pa. seveda s pogojem, da bodo potrošniki svojo 
celotno kupno moč, doseženo v letu 1934, tudi reuli- 
zirali v blagovnem prometu. Dejstvo, da se je oseb- 
na potrošnja v povprečju povečala od leta 1932 na 
leto 1953 za 9,2% in da se bo od leta 1953 na leto 1954 
povečala za nadaljnjih 9%, nam kaže. da je naša 
gospodarska situacija dovolj močna, da omogoča stal- 
no dviganje življenjskega standarda delovnih ljudi 
kljub yelikanskün naporom za dovršitev naše ba- 
zične industrije in za krepitev obrambne moči 
države. 

XIV. poglavje 

Družbeni   proizvod',   narodni   dohodek 
in   njihova   razdelitev 

Z oziron* na smernice in predvidevanje glede na 
razvoj gospodarstva v letu 1954 v tem delu plana se 
lahko pričakuje, kolikor se bodo realizirala nave- 
dena predvidevanja, tale razdelitev družbenega pro- 
izvoda in narodnega dohodka: 

v milijonih dinarjev 

1952 1953 1954 

indeksi 

1952 = 100       1953 - 100 

1953 1954 1954 

Skupni družbeni proizvod 133.427 147.426 157.859 111 118 107 

od tega: 

amortizacija                . 17.548 .19.808 25.129 113 143 127 

Narodni dohodek 115.879 127.618 132.730 110 115 104 

Opomba: Skupni družbeni proizvod za vsa leta je izračunan na podlagi cen, ki se predvidevajo za 
leto trn. 
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Skupni  družbeni  proizvod  po panogah 

v milijonih dinarjev 
1952 1953 1954 

indeksi 
1952 = 100       1953 = 100 

1953 1954 1954 

Gospodarsko sikupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

Tretji  deil 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
LR SLOVENIJE ZA LETO 1954 

XV. poglavje 

Delež Ljudske republike Slovenije na dohodkih 

133.427 147.426 157.859 111 118 107 
75.096 85.610 94.171 114 123 110 
25.580 25.660 26.677 103 107 104 

3.022 2.285 2.025 76 67 89 
6.750 7.5O0 7.550 111 104 100 
9.358 10.548 11.237 113 120 107 
4.787 5.996 6.014 125 126 100 
1.471 1.693 1.818 115 124 107 
7.363 8.134 8.367 110 114 104 

okrajev in mest 

Ljudski republiki Sloveniji pripada določen delež 
°d dohodkov tistih okrajev in mest, katerih skupni 
dohodki, s katerim razpolagajo ti okraji in mesta. 
Presegajo letno 6.000 dinarjev na enega prebivalca. 

Za skupne'dohodke okraja ee štejejo vsi dohodki 
okraja, mestnih občin in občin na območju okraja, 
**• skupne dohodke mesta pa vsi dohodki mosta in 
občin na območju mesta. 

Prispevek za kritje potreb Ljudske republike 
olovenije se izračunava in vplačuje od skupnih do- 
hodkov po tile lestvici: 

Stopnja prispevka 

10% 
20% 
50% 
40% 
50% 
70% 
35% 

4 
Okraji, ki prejemajo od Ljudske republike Slo- 

enije dotacije za poravnavo proračunskih izdatkov, 
cSa prispevka ne plačujejo. 

5 

v Način in roke vplačila tega prispevka določi Iz- 
vrsni svet Ljudske skupščine LR Složnije. 

XVI. poglavje 

Razdelitev prometnega davka 

,     Ljudskim odborom okrajev in mest pripada  za 
•tje njihovih proračunov: 

, : a) 5% <xj skupnega prometnega davka, ki ga pla- 
izv° ^P^nrske organizacije na njihovem območju, 

2emši zadružne organizacije, 

dohodki na enega prebivalca 
(v dinarji h) 

nad   6.000 do 8.O0O 
8.000  „ 10.000 

„    10.000  „ 12.000 
„     12.000  „ 15.000 
„     15.000   „ 30.000 

nad 30.000 
Glavno mesto Ljubljana 

b) 50% prometnega davka, ki ga plačajo zadružne 
organizacije, zasebni obrati in zasehniki aa njiho- 
vem območju in 

c) 50% od zneska prodanih vrednotnic. 

XVII. poglavje 

Stopnje dohodnine 

1 
Stopnja   temeljne  dohodnine  za  1.   1954  znaša  v 

Ljudski  republiki  Sloveniji  6%. 

2 
Temeljna dohodnina za leto 1954 je dohodek re- 

publiškega proračuna, razen temeljne dohodnine, ki 
se pobere na območju okrajev Ljutomer in Murska 
Sobota in ki gre v korist proračunskih dohodkov teh 
okrajev. 

3 
Stopnje dopolnilne dohodnine določijo ljudski 

odbori okrajev, mest in mestnih občin s posebnimi 
pravicami. Stopnje dopolnilne dohodnine so progre- 
sivne. 

4 
Pri določanju stopenj dopolnilne dohodnine od 

kmetijstva za leto 1954 se morajo držati ljudski od- 
bori tehle minimalnih in maksimalnih  stopenj: 

Dohodek v dinarjih Stopnje dopolnilnega davka 
minimalne maksimalne 

do   30.000 do 4 
nad   30.000 „    50.000 3 7 

„•   50.000 ,    80.000 5 10 
„    80.000 „   120.000 7 14 
„   120.000 „   160.000 10 18 
„   160.000 „   200.000 13 23 
„   200.000 ,   250.000 16.5 29 
„  250.000 „   300.000 20.5 35 
„   300.000 „   400.000 24.5 43 
„  400.000 „   500.000 30.5 49 
„  500.000 „  600.000 35.5 54 
„   600.000 „   700.000 40.5 58 
„  700.000 45 60 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavno- 
sti v kmetijstvu predpišejo ljudski odbori okrajev, 
mest in mestnih občin s posebnimi pravicami za leto 
1954 akontacije. 

XVIII. poglavje 

Stopnje amortizacije 

Državna kmetijska posestva bodo v letu 1954 
vplačevala   znižano amortizacijo,    in  sicer  v   višini 
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40% ud /liriku diiwwu/. icije /a nadomestitve, ki je 
določen v XVI. poglavju zakona o družbenem planu 
FLRJ za  1951 leto. 

XfX.  poglavje 

Sredstva za investirije 

Ustanovi se republiški kreditni sklad za investi- 
cije. Vanj se vplačujejo: 15% »d skupnega zneska 
dohodkov Ljudske republike Slovenije, določenih v 
X'V. poglavju tega dela, anuitete od kreditov, ki se 
dajo iz tega sklada, in tista sredstva, ki se po obra- 
čunu pokažejo kot presežek   republiških  dohodkov. 

Pogoje za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, pri čemer od- 
plačilni  rok  ne sme  biti  daljši  od  10  let. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je poobla- 
ščen, da za leto 1954 izloči iz republiškega kreditnega 
sklada za investicije potrebna sredstva za graditev 
cest na območju Ljudske republike Slovenije, vendar 
največ do višine 400 milijonov dinarjev. 

Ustanovi se sklad za gospodarsko pomoč Primor- 
ski, Kočevski in Dolenjski. V ta sklad se vplačuje 
35% od skupnega zneska dohodkov Ljudske republi- 
ke Slovenije, določenih v XV. poglavju tega dela. 

Iz tega sklada finansira Ljudska republika Slo- 
venija investicije, določene v četrtem delu družbe- 
nega plana LRS za leto 1954, ki so namenjene gospo- 
darskemu razvoju in kulturnemu napredku teh ob- 
močij. 

Pogoje za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
Izvršni svet Ljudske skupščine 1RS, anuitete pa se 
stokajo v kreditne sklade okrajnih ljudskih odborov, 
na območju katerih so bile izvršene investicije. 

Skupna vrednost investicij, ki jih bo v letu 1954 
finansirala Ljudska republika Slovenija iz republi- 
ških proračunskih sredstev znaša 2.300 milijonov di- 
narjev. Ta znesek se bo uporabil za investicije, do- 
ločene po proračunu LR Slovenije za leto 1954. 

XX. poglavje 

Skladi 

1 

V okrajne in mestne sklade za obnovo gozdov se 
vplačuje od lesa iz gozdov splošnega ljudskega pre- 
moženja celotna vrednost lesa na panju, od lesa iz za- 
družnih in zasdbnih gozdov pa prispevki po tarifi, 
ki je določena z uredbo o skladih za obnovo gozdov. 

Okrajni in mestni ljudski odbori vplačujo v re- 
publiški gozdni sklad 35% od zneskov, ki so bili 
vplačani v okrajni oziroma mestni gozdni sklad. 

V republiški sklad za urejanje voda vplačujejo 
vodne elektrarne in javne toplotne elektrarne 0.68 din 
od oddane kWh. električne energije in od kWh elek- 
trične energije, potrošene v lastnih obratih in na- 
pravah. 

Okrajni vn mestni ljudski odbori določijo pri- 
spevke za okrajni (mestni) sklad za urejanje voda v 
okviru določb zakona o skladih za urejanje voda z 
okrajnim   (mestnim)   družbenim   planom. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je 
pooblaščen, da zaradi smotrnejšega izkoriščanja 
okrajnih (mestnih) skladov za urejanje voda določi 
v izjemnih primerih uporabo teh skladov, za dolo- 
čene objekte na njihovem  teritoriju. 

Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenije je 
pooblaščen, da izjemoma dovoli, da se dajo krediti 
iz sklada za urejanje voda in iz gozdnega sklada tu- 
di za take posamezne investicije, k] so posredno v 
zvezi  z nameni  teh  skladov. 

V sklad za obnavljanje in vzdrževanjo re/.crv 
rudnega bogastva vplačujejo rudarska podjetja in 
podjetja za eksploatacijo nafte od dobička po od- 
bitku davka 4%. 

XXI. poglavje 

Prispevek  za  socialno  zavarovanje 

1 

Od 45% prispevka za socialno zavarovanje, ki 
je predpisan z zveznim družbenim planom, pripada 
republiškemu zavodu za socialno zavarovanje 55%, 
okrajnim in mestnim zavodom za socialno zavarova- 
nje pa 10%. 

2 

Od sklada za plače sezonskih delavcev pri držav- 
nih kmetijskih posestvih s*1 plača prispevek za so- 
cialno zavarovanje v višini 10%. Ta prispevek pripa- 
da v celoti okrajnim in mestnim zavodom za socialno 
zavarovanje. 

XXII. poglavje 

Določitev  cen 

V letu 1954 se določajo naslednje cene: 
1. Minimalna cona lesa na panju znaša za po- 

vprečni kubični meter 2.100 dinarjev. 
Državni sekretariat za gospodarstvo je poobla- 

ščen, da na podlagi te povprečne cene ter v •••- 
poglavju, točka 1 in 2 tega dela, določenih količin 
izkoriščanja gozdov spremeni obtoječe minimalne ce- 
ne lesa na panju, če so v nasprotju s to povprečno 
ceno, bodisi da izpremeni cene individualnim sorti- 
mentom, bodisi da določi za območje posameznega 
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora ali gozdnega 
gospodarstva vrednost lesa na panju v absolutnem 
znesku. 

2. V veljavi ostanejo predpisi o cenah za elek- 
trično energijo. 

XXIII. poglavje. 

Kontingcntiranje izkoriščanja gozdov 

Določajo se tele količine za izkoriščanje gozdov 

v lotu 1954: 
1. Za gozdoVe splošnega ljudskega premoženj3 

pod upravo okrajnih ljudskih odborov; 
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(neto ms) 

Skupne 
količine 

Izkoriščanja 
gozdov 

v tem za v tem ključni 
sortlmentl Območje gozdnega   " industrijsko lokalno 

potrošnjo 

lastno gospodarstva •    Jamski les 
Iglavcev 

celulozni les 
Iglavcev 

Bled 55.000 50.300 4.200 500 5.000 9.000 

Brežice 32.600 29.350 3.000 250 1.000 800 

Celje 27.000 24.250 2.500 250 3.000 2.000 

Kranj 35.000 32.550 2.000 450 4.600 4.000 

Ljubljana 35.600 33.200 2.100 300 3.000 2.500 

Maribor 78.800 77.000 1.300 500 11.000- 12.500 

Most na Soči 50.000 48.800 1.100 100 3.000 500 

Nazarje 34.000 30.600 3.000 400 4.000 4.500 

Novo mesto 61.000 55.600 5.000 400 3.500 3.000 

Postojna 102.000 99.100 2.500 400 7.000 5.000 

Slovenj  Gradec 50.000 48.000 1.500 500 7.500 9.000 

Kočevje 72.000 69.400 1.800 800 6.000 8.000 

»Siilvat .9.000 7.850 1.000 150 400 200 

Skupno 642.000 606.000 31.000 5.000 59.000 61.000 

2. za vse druge gozdove: 
(neto m*) 

Skupne 
•    količine 

Izkoriščanja 
gozdov 

v tem za v tem 
sorti 

ključni 

Industrijsko lokalno 

potrošnji 

lastno . 
-  Jamski les 

Iglavcev 
celulozni les 

Iglavcev 0 

Celje mesto 1.200 500 _ 700 100 110 

Celje okolica 161700 52.000 6.300 126.400 6.000 5.000 

Črnomelj 40.800 3.800 • 4.500 32.500 530 330' 

Gorica 37.000 1.500 10.700 24.800 500 1.000 

Kočevje 58.200 18.300 2.100 37.800 3.000 3.000 

Kranj 101.200 33.500 7.400 60.300 5.000 10.000 

Krško 94.400 5.4O0 4.100 84.900 400 110 

Ljubljana mesto 1.900 500 . 400 1.000 300     ' 110 

Ljubljana okolica 201.400 36.000 27.000 138.400 6.600 7.900 

Ljutomer 41.000 3.200 1.500 36.300 300 330 

Maribor mesto 2.400 — — 2.400 — 220      ' 

Maribor Okolica J 72.100 41.900 6.600 123.600 8.000 6.000 

Murska Sobota 76.700 1.800    ' 2.000 72.900 150 110 

Novo mesto 96.900 3.400 — 93.500 400 450 

Postojna                  • 73.000 30.000 — 43.000 8.900 7.000 

Ptuj 72.200 4.100 3.700 64.400 800 220 

Radoviljica 57.900 15.600 — 42.300 2.000 6.000 

Sežana 11.000 — 500 10.500 — — 

Slovenj Gradec 94.100 44.900 — 49.200 11.750 12.000 

Šoštanj 63.900 20.700 3.100 40.100 5.000 8.000 

Tolmin 68.400  • 5.000 16.500 46.900 100 1.000 

Trbovlje 42.200 6.300 700 35.200 3.400 110 

Skupaj 1,572.600 308.400 97.100 1,167.100 63.230 69.000 

Vsi sebtorji skupaj 2,214.600 914.400 128.100 1,172.100 122.230 130.000 

Navedene količine so za vsako posamezno sku- 
Plno maksimalne in se ne smejo prekoračiti. 

Izjemoma predstavljajo količine za proizvodnjo 
.auwkega ia celuloznega lesa iglavcev minimalno ob- 

veznost, ki se mora doseči v okviru skupne kvote 
izkoriščanja gozdov. Te količine se smejo dobavljati 
samo za potrebe rudnikov ter za proizvodnjo lesovine 
in celuloze. 
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Četrti del 

DENARNA SREDSTVA LR SLOVENIJE 
IN NJIHOVA OSNOVNA RAZDELITEV V LETU 1954 

XXIV. poglavje 

Skupna sredstva republike in viri sredstev 

1. V letu 1954 bo razpolagala Ljudska republika 
Slovenija s skupnimi sredstvi v višini 11.061 milijonov 
dinarjev. 

2. Ta sredstva bodo zagotovljena iz naslednjih 
virov (v milijonih dinarjev): 

a) del prometnega davka 4195 
b) temeljni davek od dohodka 

kmečkega prebivalstva 714 
e) temeljni davek od dohodka 

samostojnih poklicev in premoženja 120 
č) delež Ljudske republike Slovenije 

na dohodkih okrajev in mest 5980 
d) dohodki uradov in zavodov 31 
e) drugi dohodki 21 

XXV. poglavje 

Uporaba sredstev Ljudske republike Slovenije 

Sredstva v višini 11.061 milijonov dinarjev, s ka- 
terimi razpolaga v letu 1954 Ljudska republika Slove- 
nija, se bodo uporabila za tele namene (v milijonih 
dinarjev) : 

a) republiški izdatki za prosveto, 
zdravstvo, ceste, sodstvo, 
državno upravo in rezervo 5394 

b) republiške investicije 4400 
c) republiški kreditni sklad 

za investicije 862 
č) dotacije okrajnim ljudskim odborom: 

Črnomelj 108 
Kočevje 24 
Novo mesto >           86 
Postojna 59 
Sežana 115 
Tolmin 13 

XXVI. poglavje 

Republiške investicije 

Sredstva za republiške investicije iz prejšnjega 
poglavja se bodo uporabila v letu 1954 za tele na- 
mene (v milijonih dinarjev): 

a) investicije  za  gospodarsko pomoč 
Primorski, Kočevski   in Dolenjski       2100 
Razdelitev teh sredstev in objekti, 
ki se bodo gradili iz teh sredstev, 
so navedeni v prilogi, ki je pri- 
ložena temu planu pod naslovom ^- 
>Investicije za gospodarsko pomoč 
Primorski, Kočevski in Dolenjski« 
in je sestavni del tega plana; 

b) negospodarske investicije 2300 
od tega: 

,            1. zdravstvo 1000 
2. prosveta         ' 734 
3J upravna zgradba Ljudske skup- 

ščine LR Slovenije 375 
4. drugo • 191 

XXVII. poglavje 

Republiški skladi v milijonih 
din 

1. Sklad za urejanje voda 600 
Sredstva sklada za  urejanje voda 
se bodo uporabila za tele namene: 
študij, raziskave in projekti 25 
vzdrževanje in investicije regulacij 120 
regulacija Cabranke 100 
hudourniška dela 20 
oprema 30 
stroški za upravo in vodno- 
gospodarske sekcije . 20 
rezerva in morebitni krediti 285 

2. Sklad za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov 543 
Sredstva tega sklada se bodo upo- 
rabila za tele namene: 
dotacije okrajnim skladom za ob- 
novo, gojitev in varstvo gozdov 160 
pogozdovanje Krasa 70 
vzgoja topolovih in vrbovih nasadov 15 
prispevek za zgraditev Gozdar- 
skega instituta 50 
stroški uprave za gozdarstvo 9 
rezerva in morebitni krediti 239 

2. člen 

Ta zakon velja od 1. januarja 1954. 

St. U 37/1-54 
Ljubljana, dne 15. aprila 1954. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik Predsednik 
Ljudske skupščine: Izvršnega sveta: 

Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher L r. 

Priloga k zakonu o družbenem planu   * 
Ljudske republike Slovenije za leto 1954 

INVESTICIJE ZA GOSPODARSKO POMOČ 
PRIMORSKI, KOČEVSKI IN DOLENJSKI 

Sredstva sklada *za gospodar- v mili j. din 
sko pomoč Primorski, Kočev- 
ski in Dolenjski 2.100 
se bodo uporabila za nasled- 
nje namene: 

. 1 — Industrija 805,5 

112 — Rudnik Kani- 
žarica 45 

116 — Rudnik   kremenčevega 
peska »Kremen«, 
Novo mesto 50 

— Steklena galanterija 
Kozina 25 

— »Kreda« Srpenica 20 

117 — Tovarna igel Kobarid       10 
Kovinska industrija 
Kočevje 21 

— Tovarna učil — 
livarna  Črnomelj 200 
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119 — Telekomunikacije 
Semič 41 

120 — Kemična tavama 
i Kočevje 
— Tovarna   vodnega  ste- 

30 

kla NOTO mesto 27 

121 — Industrija apna in 
marmorja Miren 30 

— Industrija kraškega • 
marmorja   Dutovlje 50 

— Opekarna Runica 20 
— Industrija marmorja 

Gradac 20 
— Opekarna Zalog 

(Novo mesto) 32,5 

122 — Tovarna pohištva 
»Krn<   Podmelec 21 

— Mizarska industrija 
Dutovlje 25 

— Lesna galanterija 
Sodražica 40 

124 — >Pletenina< Sežana 20 

127 — Mlin Slap (Tolmin) 
— >Belsad« Črnomelj —• 

28 

kisarna 10 

— Mlekarna 11. Bistrica 10 
— študij za novo indu- 

strijo 30 

2 — Kmetijstvo 10 
214 — Postaja za umetno ose- 

menjevanje Novo 
• mesto 10 

5 — Promet 397 
515 — Predor in cesta Pano- 

vec, Nova Gorica 80 
— Cesta Novo mesto- 

kolodvor 27 
— Cesta Rižina—Divača 265 
— Cesta v Brkinih 

(Obrov-Pregarje— 
Harije) 10 

— Most v Plavah 15 

6 — Gostinstvo in turizem SO 

618 — Restavracija Nova 
Gorica 20 

— Hotel Postojna 40 
618 — Gostinsko turistični 
619 objekti v OLO Tolmin 20 

8 — Stanovanjsko-komunalna 
delavnost > 758 

— Rekonstrukcija vo- 
dovoda v Idriji 35 

— Kraški vodovod 105 • 
— Rekonstrukcija 

vodovoda v 
Kobaridu 4 

— Vodovod Ilirska 
Bistrica—Starad 
(I. etapa rekonstruk- 
cija vodovoda 
v Ilirski Bistrici) 40 

— Istrski vodovod (po- 
daljšek Herpelje 
Kozina in popravdlor 
pri Obrovem) 11,5 

— Vodovod Stara 
cerkev (Kočevje) 25 

— Ribniški vodovod 4 
— Vodovod Črnomelj 

— I. etapa 50 
— Metliški vodovod, 

ureditev in podalj- 
šanje 30 

— Vodovod Stari trg 
ob Kolpi 20 

— Vodovod Stična—Treb- 
nje—Dobrnič 30 

— Vodovod Suha Kra- 
jina 30 

— Vodovod Dolenjske 
Toplice 5 

— Vodovod Novo 
mesto 37 

— Studij, raziskave in 
projekti za vodovode   16 

44. 

812 — Stanovanjski bloki 
Nova Gorica 50 

813 — Jez na Rinži, Kočevje 
— Dovršitev obnove v 

gospodarsko nerazvitih 
območjih 

20 

260 

813 — Vodovodi 
— Vodovod Goriška 

Brda 35 

478 

Na podlagi drugega odstavka 3. člena uredbe o 
finančni   inšpekciji   (Uradni   list   FLRJ,   št.   43/1953)   . 
izdaja Izvršni  svet Ljudske  skupščine Ljudske  re- 
publike  Slovenije 

ODLOK 
o ustanovitvi republiške finančne inšpekcije 

1. Ustanovi   se   r.epublifika   finančna   inspekcija. 
' Inšpekcija je  v sestavu  Državnega  sekretariata  za 

gospodarstvo LRS. 
2. Republiška  finančna  inšpekcija opravlja: 
a) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o finanč- 

nem poslovanju gospodarskih organizacij in finančno 
samostojnih zavodov; 

b) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki ure- 
jajo finančne, obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki 
se bavijo s samostojno gospodarsko delavnostjo, do 
družbene skupnosti; 

c) nadzorstvo nad delom organov državne uprave 
glede izvajanja predpisov o ugotavljanju, obračuna-* 
vanju in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in od 
prebivalstva. 

3. Finančna inšpekcija opravlja svoje naloge po 
inšpektorjih. 

Inšpektorje imenuje Izvršni svet LRS. 
Za   svoje   delo  so  inšpektorji   odgovorni  držav- 

nemu sekretarju za gospodarstvo LRS. 
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4. Državni sökretar za gospodarstvo LRS daje 
smernice, navodila in na&oge republiški finančni 
inšpekciji glede opravljanja zadev iz njene pristoj- 
nosti. 

5. Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnein 
Jistu LRS«. 

St. U-21/1-54 

Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

45. 

Na podlagi drugega odstavka 14. člena uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrtov (Uradni list FLRJ, 
št. 51-424/53) v zvezi z 21. členom uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/53) izdaja Izvršni evet Ljudske skup- 
ščine Ljudske  republike Slovenije  tale 

ODLOK 

1 

Gospodarska podjetja in obrti, ki se bavijo z 
aksploatacijo gozdov, z izdelavo ali predelavo gozd- 
nih sortimentov ali s kupovanjem gozdnih in žagar- 
skih lesnih proizvodov, se smejo ustanoviti samo po 
poprejšnji privolitvi Državnega sekretariata za go- 
spodarstvo LRS. 

2 

Obstoječa gospodarska podjetja in obrti, ki» se 
bavijo z gospodarskimi delavnostmi, naštetimi v 1. 
točki tega odloka, si morajo v 30 dneh po objavi 
tega odloka preskrbeti odločbo o privolitvi Držav- 
nega sekretariata za gospodarstvo "LRS za nadaljnje 
opravljanje tet gospodarskih delavnosti. Če v tem 
roku ne dobijo privolitve, morajo prenehati z nadalj- 
njim opravljanjem naštetih gospodarskih delavnosti; 
če je opravljanje -takih gospodarskih delavnosti 
edini predmet poslovanja, pa morajo prenehati z na- 
daljnjim delom. Odločbo o tem izda ljudski odbor 
okraja, mesta oziroma mestne, občine s posebnimi 
pravicami po 3. členu uredbe o prenehanju podjetij 
in obrtov (Uradni list FLRJ, št. 51-425/53). 

Določbe tega odloka ne veljajo za izvozne go- 
spodarske organizacije. 

4 

Ta odlok velja od   dneva^ objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U-23/1-54 

Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 

Boris Kraigher 1. r. 

46. 

Na podlagi 92. člena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 

o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
člane v Svet LR Slovenije za prosveto in  kulturo 

I 

Za člane Sveta LR Slovenije za prosveto in kul- 
turo delegirajo svoje predstavnike tile zavodi in 
organizacije: 

1. Slovenska akademija znanosti in umetnosti — 
enega člana, 

2. Univerza, Tehniška visoka šola, Medicinska vi- 
soka šola ter Agronomska, gozdarska in veterinar- 
ska fakulteta — enega člana, 

3. Slovensko narodno gledališče v Ljubljani — 
enega člana, 

4. Slovenska filharmonija — enega člana, 
5. Zveza sindikatov Jugoslavije — Republiški 

svet za Slovenijo — enega člana, 
6. Zveza društev prijateljev mladine — enega 

člana, 
7. Ljudska mladina Slovenije — enega člana, 
8. Društvo slovenskih književnikov — enega 

člana, 
9. Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov 

— enega člana, 
10. Ljudska prosveta Slovenije in Zveza društev 

»Svobode« — enega člana, 
11. Zveza športov Slovenije in »Partizan«, Zveza 

za telesno vzgojo Slovenije — enega člana, 
12. Zveza društev inženirjev in tehnikov — enega 

člana, 
13. Združenje vzgojiteljev Jugoslavije — Repu- 

bliški odbor z/i Slovenijo — enega člana, 
14. Združenje učiteljev Jugoslavije — Republi- 

ški odbor za Slovenijo — enega člana, 
15. Združenje profesorjev in predmetnih učite- 

ljev Jugoslavije — Republiški odbor za Slovenijo — 
enega člana, 

16. Združenje profesorjev in učiteljev strokovnih 
šol Jugoslavije — Republiški odbor za Slovenijo — 
enega člana, 

17. Združenje učiteljev specialnih šol Jugoslavije 
— Republiški odbor za Slovenijo — enega člana. 

II 

Ta odlok velja takoj. 
S tem preneha veljati odlok z dne 11. marca 1953 

o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
člane v Svet za prosveto in kulturo (Uradni list LRS, 
št. 7-24/53). 

St U 24/1-54 

Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Razgia&i in objave 
St. III-79/54-5 1716 

Objava 
Z odločbo državnega sekretarja 

za pravosodno upravo LRS z dne 
20. III. 1953, št. III-79/54-4, je bil 
postavljen za stalnega sodnega tol- 
mača za italijanski jezik Bratož 
Josip, upokojenec iz Maribora, 
Majstrova 12, za območje okrožne- 
ga sodišča v Mariboru. 

Ta odločba se objavlja po 5. členu 
uredbe o Stalinih sodnih tolmačih 
z dne 16. II. 1949, Uradni list LRS, 
št. 7/49. 
Državni  sekretariat za  pravosodno 
 upravo LRS  

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva  okrajnih  oziroma  mcstnlb 

ljuûsklb   odborov  razglašajo: 
662. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 
varna Tabor«, Ljubljana (Bohori- 
čeva 9). 

Poslovni predmet: Vse zadeve s 
področja gostinskega obrata kavar- 
ne in gostilne. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. Preds 155'52 z dne 23. IV. 
1952. 

Organ gospodarske uprave je 
Svet za. gospodarstvo MLO Ljub- 
ljana. 

Za podjetje "podpisujejo: 
Majcen Ciril, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil podjetja; Grašič Anton, na- 
mestnik upravnika, v odsotnosti 
upravnika, v istem obsegu, in Pi- 
skernik Maruša, računovodja, eo- 
PodpLsuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 
MLO Ljubljana,  12. januarja  1934. 

G-št. 7287/53 839 
663. 

Besedilo: Opekarna Železniki na 
Koyniku (sedež Češnjica). 

Gospodarska delavnost: Izdolava 
vseh vrst opek na industrijski na- 
CIn in keramika. 

Ustanovitelj: Obč. LO Železniki, 
odločba št. 10/1-IV-54 z dne 1. II. 
1954. 

Direktor podjetja: Bajželj Jože, 
«flezniiki 63. 

OLO Kranj, 5. marca 1954. 
St. 1188/2-54 742 

«64. 
Besedilo: Nižja kmetijska • šola, 

lodgradje (sedež Stročja vas). 
Naloga ustanove: Teoretična in 

Praktična vzgoja kmetijskih kadrov- 

s posebnim poudarkom na napred- 
no vinogradništvo in sadjarstvo; 
oskrba gojencev s hrano in stano- 
vanjem v lastnem domu; Tkmetijsika 
proizvednja, zlasti vinogradništvo, 
sadjarstvo in živinoreja; vnovčeva- 
nje kmetijskih proizvodov v nepre- 
delanem ali predelanem stanju, ki 
preostanejo kot viški po pokritju 
lastnih potreb. 

Ustanovitelj: OLO Ljutomer, št. 
3143/5-53 z dne 51. VIII. 1953. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Pačniik Jože, upravnik, samostoj- 

no, v obsegu zakonitih pooblastil in 
pravil; Kozel Jože, računovodja, so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
na po 47. členu szdgp; Stajnko 
Franc, tajnik, podpisuje v odsot- 
nosti upravnika, samostojno, v istem 
obsegu, in Prolog Lojzka, pom. knji- 
govodja, sopodpisuje listine finanč- 
nega pomena po 47. členu szdgp, 
v odsotnosti knjigovodje. 
OLO Ljutomer, 26. februarja- 1954. 

Št. II-6009/4-53 712 

665. 
Besedilo' Žaga, Begunje. 
Poslovni predmet: Žaganje losa 

in prodaja lesnih odpadkov potroš- 
nikom široke potrošnje. 

Ustanovitelj: Obč. LO Begunje, 
odločba št. 541/1-55 z dne 17. XII. 
1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Legat Jože, poslovodja, samostoj- 

no, v vseh primerih rednega poslo- 
vanja in za investicije. 
OLO Radovljica, 13. februarja 1954. 

St. 121/1-54 571 
666. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Tol- 
minka«, Tolmin. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, z železnino in kovin- 
skimi izdelki, z vrvarskimi izdelki, 
z radijskimi aparati in potrebščina- 
mi, elektrotehničnim materialom, 
barvami, laki, kemikalijami in po- 
trebščinami, s parfumerijskim in 
kozmetičnim blagom, z nekovin- 
skim gradbenim materialom, s ste- 
kilom, porcelanom in keramiko, s 
športnimi potrebščinami, z urami, 
s tekstilnim blagom in tekstilno ga- 
lanterijo in kratkim in pletenim 
blagom, z drvmi in premogom; trgo- 
vina na debelo z železnino in ko- 
vinskimi izdelki, z barvami, laki, 
kemikalijami   in   potrebščinami. 

Ustanovitelj podjetja: Ljudski 
odbor mestne občine Tolmin, sklep 
z dne 18. I. 1954, št. 123/1-54. 

OLO T/>lmin, odd. za gospodarstvo, 
23. februarja 1954. 
St. II/C-199/14-54 778 

•   okrožna sodišča razglašajo: 
667. 

Besedilo:    Nalivalnica,    Rogaška 
Slatina. 

Poslovni . predmet: Izkoriščanje 
zdravilne vode za prodajo ter iz- 
delovanje brezalkoholnih pijač. 

Utsanovitelj podjetja: OLO Celje 
Začasni direktor: Greblaher Božo, 

ki podpisuj? v okviru danih po- 
oblastil in zakonitih določb, sopod- 
pisuje Metelko Alojz, računovodja, 
vse dopise finančnega pomena. 

Celje, 19. marca 1954. 
Zt 21/54 881 

663. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

Hmeljarske  šole,  Vrbje  pri  Žalcu. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja in prodaja lastnih pridel- 
kov. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Celje 
okolica. 

Začasni direktor: Kač Karel iz 
Žalca. 

Za podpisovanje se pooblaščajo: 
Kač Karel, Žalec, Peòolar Štefan, 
Celje, Maček Jože, Laško, Zdolc 
Jelka, Polzela. 

Celje, 31. marca 1954. 
Zt 19/54 974 

669. 
Besedilo: Podjetje »Vino — Ilir- 

ska Bistrica«. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja na debelo vseh vrst akoholnih 
pijač, Jugooookte in drugih brez- 
alkoholnih pijač; vinska klet za 
malo prodajo vina in žganih pijač. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Ilirska Bistrica, odločba štev. 29/23 
z dne 16. III. 1954. 

Direktor:  Skrlj  Radoslav. 
Gorica, 25. marca 195-4. 

Zt 11/54-2 934 
670. 

Besedilo: »Centralno skladišče«, 
Ljubljana (Dalmatinova 2). 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
aktom z dne 16. III. 1954, ki so 
ga izdala podjetja >Agrotehnika<, 
»Intertrans«, »Sloveniia-tekstil« in 
»TehnomeHai« vsi ir Ljubljane. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Izgradnja skladiščnih objek- 
tov v Mostah pri Ljubljani, dajanje 
skladiščnih prostorov v najem tako 
ustanoviteljem podjetja, kakor tudi 
drugim zainteresiranim gospodar- 
skim organizacijam, izvrševanje za- 
dev pa 25. ólenu in sledečih uredbe 
o gospodarskih organizacijah za tr- 
govske storitve (Ur. 1. FLlij, št 6/68 
z dne 10. II. 1954) in predpisov, ki 
bodo na tej podlagi še izdani. 

Direktor do konstituiranja: Boršt- 
nar Jože, Ljubljana, Erjavčeva  14. 

Ljubljana, 20. marca 1954. 
Zt 34/54 Rg • 661/1        8S8 
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671. 
besedilo: »Patent - Commerce«, 

Ljubljana  (Beethovnova   10). 
Podjetje je bilo ustanovljeno s 

sklepom gospodarske organizacije 
Izvozna in uvozno podjetje >SLove- 
nija-lmpex«, Ljubljana z dne 12. II. 
1954. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Posredovanje izkoriščanja do- 
mačih iznajdb in tehničnih izpopol- 
nitev vzorcev in modelov na vsem 
ozemlju FLRJ, posredovanje pri 
prodaji omenjenih domačih iznajdb, 
tehničnih izpopolnitev, vzorcev in 
modelov v inozemstvo, posredova- 
nje pri nakupu tujih iznajdb oz. 
licenc, vzorcev, modelov in blagov- 
nih znamk za izkoriščanje v naši 
državi, sodelovanje pri sklepanju 
pogodb in poslov pod a) do c), da- 
janje komercialne in tehnične po- 
moči v zvezi s poslovanjem pod- 
jetja. 

Direktor do konstituiranja: Vid- 
majer Alojz, Ljubljana, Gruberjevo 
nabrežje 16. 

Ljubljana, 29. marca 1954. 
Zt 36/54 Rg III 661/1 947 

672. 
Besedilo: Gradbeno podjetje 

»Srednja vas v Bohinju«. 
Nameravana gospodarska delav- 

nost: Novogradnja stanovanjskih in 
gospodarskih zgradb, razna popra- 
vila, adaptacije in graditev Komu- 
nalnih naprav. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo Obč. LO Srednja vas v Bo- 
hinju, št. 207-206/1-54 z dne 10. III. 
1954. 

Direktor podjetja do konstituira- 
na: Pekovec Jakob, Srednja vas 36 
v Bohinju. 

Ljubljana, 51. marca 1954. 
Zt 42/54 Rg II/5/1 976 

673. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Zrkovci. 
Poslovni predmet: Posestvo se bo 

bavilo s kmetijsko delavnostjo, 
prvenstveno pa s poljedelstvom in 
živinorejo. 

Ustanovitelj: MLO Maribor. 
Za podjtje podpisujeta 
Lorbek Jože, direktor, Dogoše, in 

Lasbaher Franc, knjigovodja, Zg. 
Duplek. 

Maribor, 24. marca 1954, 
Res 111/11     ; 920 

ditnega pomena po zakonitih določ- 
bah in pravilih podjetja. 

OLO Radovljica, 1. marca 1954. 
St. 1263/1-54 715 

676. 
Besedilo: Mestno prevozniško pod- 

jetje »Transport«, Maribor, Meljska 
St. .16. 

Vpišejo- se poslovalnice: Zagreb, 
Vlaška 77, Reka, Ul. Raf. Sanzio 13, 
Ljubljana, Prešernova 48, Beograd. 
Budimska 4. 

Izbriše   se   Ošlak  Franc  kot  na- 
mestnik   ravnatelja. 
MLO  Maribor,  21.   decembra   1953. 

677. St. Pov. 4/236        _      205 
Besedilo: Občinska klavnica in 

mesnica, Rečica ob Savinji. 
Besedilo odslej: Klavnica in mes- 

nica, Rečica ob Savinji. 
OLO Šoštanj, 12. marca 1954. 

St. 1490/1-54 850 
678.. 

Besedilo: Občinsko trgovsko pod- 
jetje, Ljubno. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje, Ljubno. 

OLO Šoštanj, 16. marca 1954. 
St. 1270/1-54 858 

Spremembe 
674. 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Konstruktor«, Maribor. 

Izbriše se ing. Lah Ivan in vpiše 
Derganc  Adolf,  v.  d.  direktorja, 

ki  podpisuje samostojno, v tokviru 
zakonskih določb in pravil. 

MLO Maribor, 30. januarja 1954. 
St. 297/14 623 

675. 
Besedilo:  Krojaško-šiviljsko pod- 

jetje, Kranjska gora. 
Izbriše se Markelj Janko in vpiše 
Müller Konrad, upravnik, ki pod- 

pisuje vse listine, denarnega in kre- 

.Okrožna  sodišča  razglašajo: 
679. 

Besedilo: Tovarna usnja, Rečica 
ob Savinji. 

Izbriše se računovodja Mlakar 
Viktor in vpiše 

Triller,Zofija, računovodja, Re- 
čica ob Savinji, ki sopodpisuje 
listine po 47. členu szdgp. 

Celje, 24. marca 1934. 
680. Rgo I 2/2 914 

Besedilo: Trgovsko podjetje »De- 
likatesa«, Kranj. 

Na   podlagi   odločbe   LO   mestne 
občine Kranj z dne 13. II. 1954, št. 
539S/53 se vpišejo obrati: Bife Stor- 
ile, bife Svoboda  in bife Paitizan. 

Rg I 52/2 945 
Besedilo: Drz. obrtni obrat »Ple- 

skarstvo in soboslikarstvo 1. r.iaj«, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej: Obrtno pod- 
jetje 1. maj«, Ljubljana. 

Izbriše se Oblak Ivan in vpišeta 
Kramar Marjan, v. d. poslovodje, 

Salendrova 9, Kavčič Miljutin,-ra- 
čunovodja, Kotnikova 17. 

Rg II 417/2 946 
Ljubljana, 29. marca 1954. 

681. 
Besedilo: Mestni brivsko-frizerski 

salon, Litija. 
Po 108. členu uredbe o ustanav- 

ljanju podjetij in obrtov (Li . list 
FLRJ, št. 51/55) se je podjetje pre- 
imenovalo. 

Besedilo odslej: Brivsko-frizerski 
salon, Litija. 

Rg II 8/4 977 
Besedilo: Mestni kino, Litija. 
Po 108. členu  uredbe o ustanav 

lian ju podjetij in obrtov (Ur. list 
FLRJ. 51/53) se je podjetje prnime 
novalo. 

Besedilo odslej: Kino, Litija. 
Rg II 14/3 978 

Ljubljana, 31. marca 1954. 

Izbrisi 
682. 

Besedilo:    Krajevna    tobakarna, 
Rihemberk   (Branik). 

Ker je podjetje prenehalo s po- 
slovanjem. 

OLO Gorica, 24. februarja 1954. 
St. II/2 - 37/22-54 681 

683. 
Besedilo:    Kmetijsko    gosp >dar- 

stvo, Podgradje. 
Zaradi    spojitve    z   gospodarsko 

ustanovo    Nižja    kmetijska    šola, 

tomer, 20. marca 1954. 
St. II-6009/-53 907 

Podgradje. 
OLO L ju 

Register 
invalidskih podjetij 

Spremembe 
684. 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Mizarstvo« v Murski Soboti. 

Izbriše se Luthar Tibor in  vpiše 
Jureš  Janez,  knjigovodja, ki  so- 

podpisuje    listine    računovodskega 
pomena. 
Drž. sekretariat za splošno upravo 

in proračun LRS, Ljubljana 
dne 18. februarja  1954. 

St. IH-36/4-1954 702 

6S5. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »To- 

varna gumbov«, Kamnik. 
Na zasedanju delavskega sveta 

4. III. 1954 in v zvezi z odločbo LO 
mestne občine v Kamniku z dne 
11. III. 1954 se je spremenil 9. čler 
pravilnika. 

Poslovni predmet odslej: Indu- 
strijski način izdelovanja gumbov 
iz školjk, kosti, roževine, .lesa, ga- 
lalite in drugega materiala, kakor 
tudi lovske gumbe. Tovarna izdelu- 
je tudi lasne sponke, igle za plete- 
nje, ročne obročke, ustnike, vložke 
za srajce, grelce za ušesa, senčnike 
in podbradnike za raznovrstne 
kapo iz ustrezajočega materiala. 
Prodaja teh proizvodov na veliko. 

Ljubljana,  16. marca  1954. 
Rg I 57/8 911 

Register 
ustanov s samostojnim 

ïinansiranjem 

V p i si 
686. 

Besedilo: »Uprava sejmišča in 
tržnice«, Novo mesto, Glavni trg 7. 

Naloge zavoda: Uprava sejmišča, 
sejmiške zgradbe in tržnega pro- 
stora ter bodoče tržnice, s pravice 
pobiranja in upravljanja sejmiških 
in tržnih pristojbin. 
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Ustanovitelj zavoda in državni 
organ, pristojen za zadele in na- 
loge zavoda: LO MO Novo mesto, 
odločba z dne 9. I. 1954, št. 61/2-54. 
LO MO Novo mesto. 18. febr. 1954. 

St. 61/3-54 931 

Zadružni register 

1?5. 

Okrožna todlSCa razglašajo: 

Spremembe 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°- j., Slov. Konjice. 

Izbrišejo se Hren Ivan, Pančii 
fgnac, Potnik Vincenc, Kvas Alojzij 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Tavčar ing. Adolf, agronom, Slov. 
Konjice 1, Gošnik Mirko, kmet, 
Breg 9, Vedinger Marija, gospodi- 
nja, Sp. Preloge 30, Pisanec Stanko, 
uslužbenec, Slov. Konjice 56. 

Celje, 22. marca 1954. 
Zadr VI 120/29 1837 

176. 
Besedilo: Kmetijska zadruga ž 

°- j.) Frankolovo. 
Izbrišejo se Ribič Stefan, Esih 

Pavel, Fijavž Jože, Vrenko Ivan, 
Mlakar Vinko in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Vrenko Karel, upravnik, Zabu- 
kovje, Fijavž Franc, kmet, Stra- 
cca ^ 21, Snabl Bogdan, matičar, 

' ktražica 24, Gorenšek Ignac, stvb. 
U"-, kmet, Zabukovje, Gregore Jo- 
žef, kmet, Straža 5. 

Zadr VII 128/5 1951 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- j., Pristava. 
' Na občnem zboru 21. II.  1954 so 
bila spremenjena zadružna pravila, 
"sak zadružnik jamči odslej za 
yeznosti   zadruge   z   desetkratnim 
zneskom svojega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Kregar Janez, Kozar 
i^an, Pirš Feliks, Javoršek Jo e, 
Pravin Dominko in Bereka Jože 
jn vpišejo novi člani upravnega od- 
bora : 

Leskovšek Milan. Sp. Mestinje 7, 
H/ofenik Anton, NezbiŠe 13, Peper- 
ino Jakob, Roginče 32, kmetje;'Turk 
Jožef, upokojenec. Sv. Ema. Jdrjec 
Jožef, kmet, Dol, Skala Milka, go- 
spodinja, Cmerska gorca 20. 

Zadr VIII 4/12 2029 
Celje, 26. marca 1954. 

Besedilo: Kmetijska Zudruga^ z 
°* .!•> Šempeter v Savinjski dolini. 

Izbrišeta se Jelarčič Miro in Brjž- 
n>k Franc ter vpišeta nova -lana 
upravnega odbora: 

Cvenk Stefan, kmet, Šempeter 9, 
petina Stefan mL, kmečki sin, P 
'og 18.  . 

Zadr VII  127/5 2040 
Besedilo:   Kmetijska   zadrugr   t 

°- J.. Loka pri Žusmu. 
-Izbrišejo se Pilko Jakob. Križnik 
Vinko, Toplišek Jože, Zuraj Franc 

in Kumperger Blaž ter vpišejo novi 
izvolieni člani upravnega odbo : 

Gubenšek Ivan st., Sp. Tinsko 1, 
Drame Ignac, Loka 17, Toplišek 
Anton, Loka 25, Drobne Vinko, Do- 
brina 23, kmetje. 

Zadr VII 170/5 2042 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Šmarje pri Jelšah. 

Izbrišeta se Sovine Ivan in Tacar 
Franc ter vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Metličar Rok, Vrh 24, Strašek 
Jože, Gaj  1, kmeta. 

Zadr VII 95/8 2041 
Celje, 30. marca 1954. 

178. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kokarje. 
Na občnem zboru 7. III. 1934 so 

se spremenila zadružna praviila. Za- 
družnik mora pri vstopu v zadrugo 
plačati : redni člani od 0—2 ha zem- 
lje 500, od 2—5 ha zemlje 1000 in 
od 5 ha dailje 2000 dim, družinski 
člani plačajo 400 din. 

Izbrišejo se Ilovšek Anton, Me- 
lavo Jože, Krefolj Ivan. Ramšak 
Valentin, Andrejevec Marica, Zavo- 
liovšck Anton, BoTŠtnaik Franc in 
Papež Jožef in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Hren Jože. kmečki sin, Kokar- 
je 23, Deleja Franc, kmet, Pusto 

EoOje 16, Zakrajšok Martin, delavec, 
ačja vas 20, Jeraj Anton, kmet, 

Potok 14, Praznik Stanko, kmet, 
Dobletina 20, Skaza Franc, vrtnar, 
Dobletina 25, Janžovnik Franc, 
kmet, Zavodice 25. 

Zadr VII 123/16 982 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Luče. 
Izbrišejo se Jež Peter, Kosmač Jo- 

že, Polanšek Ivan, Strmčmk Franc, 
Moličnik Jože, Zagair Ivam, Kumer 
Anton in Robnik Albin ter vpišejo 
novi ölani upravnega odbora: 

Maitijevec Jakob, kmet, Luče 8, 
Ajnik Anton, čevljar, Luče 63, Kos- 
mač Jože, Konjski vrh 30, Voler 
Ivan, Raduha 25, Vavdi Albin, Kr- 
nica 33, Kumer Anton, Krnica 41, 
kmetje, Plaznik Alojz, delavec, Pod- 
veza 30, Petek Franc, kmet, Pod- 
vbfovljek 10. 

Zadr VII 91/6 
Celje, 1. aprila 1954. 

179.     • 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o.j. v Hudijužni. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 21. II. 1954 se Azhrisejo Drolle 
Franc in Kikelj Jakob, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Zgaga Teodor, upokojenec, Huda- 
južna, •••••• Karel, kmet, Huda- 
južna, Brclih Ivan, delavec. Obloke. 
Pooblaščenka za podpisovanje je 
Humar Vida, knjigovodja, ki pod- 
pisuje poileg enega člana upravnega 
odbora. 

Goniča, 23. marca  1951. 
Zadr VII/51-28 20S1 

180. 
Besedilo:_ Kmetijska zadruga z 

o. j. v Borjani. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 25. II. 1954 se izbriše SpoJad 
Julija, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Hrast Andrej, Borjana 17, im Kra- 
mar Andrej, ••••••• 9, kmeta. 

Gorica, 25. marca 1954. 
Zadr VII/16-•• 1952 

181. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Cerknem. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 7. III. 1954 se izbrišejo Ma- 
kuc Julka, Seljak Andrej, Mlakar 
Ciril, Maikuc Pavel, Hudalin Valen- 
tin, Svetiičič Jožef, vpišejo pa novi 
izvoljeni   Slani   upravnega  odbora: 

Lapa ine Dominik, Zelin 8, Peter- 
nelj Franc, Planina 11, Pirih Franc, 
Straža 3, špik Franc, Zakriž 8, Flan- 
der Andrej, Jeseniice 12, Močnik 
Andrej, Poče 27, kmetje. 

Gorica, 27. marca 1934. 
Zadr 1/1-39 2030 

182. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v iicnčnh. 
Na podlagi sklopa občnega zbora 

z dne 21. II. 1954 se izbrišejo čilani 
Skabar Franc, Mozetič Pavel, Mau- 
nič Dominik in Krpan Boris, vpi- 
lejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Spacapan Ivan, zidar, Renče 372, 
Mozetič Ivan, kmet, Renče 247, Pre- 
gelj Ivan, kmet, Renče 163, Spaca- 
pan Jakob, mehanik, Renče 192, Pa- 
hor Franc, kmet, Renče 320 in Gart- 
••• Cvetko, trg. pom., Renče 2. 

Gorica 31. mairca 1954. 
Zadr VII/44-21 983 

183. 
Besedilo: Tiskarna »Toneta Tom- 

šiča«:, Ljubljana. 
Izbriše se glavni računovodja 

Samsa Božena in vpiše 
Čižmam Mara, v. d. davnega ra- 

čunovodje,  Ljubljana, Kleče  15. 
Ljubljana, 5. marca 1954. 

Rg II 570/7 755 
184. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Polhov Gra- 
dec. 

Izbrišejo se Škof Franc, Krmelj 
Vallentin, Košir Matevž in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Leben Avgust, kmet, Srednja vae 
št 13, Koprivec Anton, delavec, Bri- 
še 25, Božnar Janez, kmet, Setnica 
št 15. 

Ljubljana, 24. marca 1954. 
Zadr V 132/7 987 

185. 
Be se diìlio: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kranjski 
gori. 

Izbrišejo se Mrak Jože, Tarman 
Andrej, Cerne Vid, Kosmač Aloj- 
zij, Robič Alojzij, Sefroan Stanko 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 
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Hlebanja Franc, kmet, Srednji 
vrh 5, Robič Janez, železničar, 
Kranjska gora 49, Robič Peter, 
kmet, Gozd 23. 

Ljubljana, 31. marca 1954. 
Zadr VI 59/6 988 

186. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Stara Nova vas. 
Izbrišeta se Stojko Albin in Baila- 

žič Zefilka ter vpišejo novi izvoljeni 
člani likvidacijske komisije: 

Stuhec Jakob, Filipič Franc, Vajs 
Franc, kmetje, Stara Nova vas, Bo- 
hanec Janez, kmet, Dobrava, Jud 
Viljem, uslužbenec OLO, Ljutomer, 
predsednik, Podkrajšek Franjo, 
uslužbenec OLO, Ljutomer, Stojko 
Albin, uslužbenec OZZ, Ljutomer, 
Znidaršič Jožica, knjigovodja, Lc- 
kavci. 

Maribor, 10. marca 1954. 
Zadr 'V 52 1434 

18?. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Sp. Kungota. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 30. VIII. 
1953 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Mišic Vojmir, 
uslužbenec NB, Maribor, predsed- 
nik, Petančič Vlado, uslužb. OZZ, 
Maribor, Mere Jože, predsednik KZ, 
Sp. Kungota, Lavren'ič Alojz, knji-' 
govodja, Malečnik, Muršič Jože, 
Gradiška, Geršovnik Franc in Ul 
Franc, Dobrenje, Sedivi i Franc im 
Puž Anton, Gradiška, kmetje, ki 
podpisujejo  po dva  skupaj. 

Likvidacijska firma, kaikor doslej, 
g pristavkom >v likvidaciji«:. 

Maribor, 23. marca   1954. 
Zadr V 67 1934 

188. 
Besedilo: Kme'ijska zadruga z 

o. j., Dolena. 
'Izbrišejo se Plohi Jože, Mohorko 

Martin in Marinič Janez in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Letonja Konrad in Krajne Alojz, 
kmeta, Dolena, Hole Anton, kmet. 
Rodni i, Ribič Anton je- pred- 
sednik^ upravnega odbora. Poobla- 
ščenci za podpisovanje so: *Letonja 
Konrad tajnik, Markus Franc, bla- 
gajnik, Kem.pl Marica, knjigovodja. 

Maribor, 24. marca 1954. 
Zadr VI 81 1933 

189., 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Grajena. 
Izbrišejo se Horvat Adolf, Breg 

Martin, Rus Martin, Kokol Jože, 
Zupanič Marija, Zavez Anton in 
Čeh Liza in vpišejo novi izvoljeni 
clami upravnega odbora. 

Breg Martin ml., kmet, Krčevina 
pri Ptuju, Rubin Ljudmila, name- 
ščenka, Grajena, tajnik, Rojko 
Franc, kmet, Krčevina, predsednik 
Markež Stanko, nameščenec, Mestni 
vrh. Za zadrugo podpisujejo: Rojko 
Franc, predsednik, Gašparič Janez, 
odbornik, in Simonie Hartviga, 
knjigovodja. 

Zadr III 133 2050 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Sp. Duplek. 

Vpiše se novi izvoljeni član 
upravnega odbora Rojko Jožef, 
kmet, Duplek. 

Za zadrugo podpisujejo v vseh 
zadevah bančnega poslovanja: Ku- 
kavic Jožef, predsednik, Simonič 
Franc, tajnik, Krajne Emil, tajnik, 
prav knjigovodja, Krajne Franc, 
blagajnik. 

Zadr III 82 2048 
Maribor, 27. marca 1954. 

190. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vas-Remšnik. 
Izbrišejo se Kunčnik Anton, Smo- 

lair Matilda, Kristan Leopold, Topile r 
Alojz, Šnabl Vera in Kraker Marija 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Hedl Amalija, gospodinja, Sp. Vi- 
žiinga, Krelj Anton, kmet, Brezni 
vrh, Spranger Franc, kmet, Remš- 
rui'k, Tompa Viktor, nameščenec, 
Vaa-Remšnik, Razbornik Martin, na- 
meščenec, Kozji vrh. 

Za zadrugo podpisujejo: 
Erjavec Alojz, predsednik, Hedl 

Amalija in Tompa Viktor, člana 
upravnega odbora. 

Maribor, 29. marca 1954. 
Zadr III 3 2047 

191. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Reka-Pohorje. 
Izbrišejo se Robič Leopold, Reč- 

nik Jože, Visočnik Terezija, Blažič 
Alojz- in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lobe Jože, Pi vola 71, Loskovar 
Stefan, Polana, kmeta, im Vodan Ma- 
rija, kmetica, Pohorje 2. Za banko 
podpisuje Lobe Jože, kmet, Pivola. 

Vpišejo se zadružni obrati: Mi- 
zarstvo, Roka-Pohorje 9; Zadružna 
klavnica, Reka-Pohorje in Žaga ve- 
neoijanka, Reka-Pohorje. 

Maribor, 30. marca 1954. 
Zadr IV 39-54-10 2049 

192. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Muretinci. 
Izbrišejo se Tomažič Ivam, Bra- 

dač Janko in Fignar Jože ter vpiše- 
jo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Majcen Feliks, Muretinci (ß, Vilč- 
niik Janez, Muretinci 20, Muhič Ja- 
nez, Mala vas 7, kmetje. Ranfil 
Franc je tajnik, Muhič Janez pa 
blagajnik upravnega odbora. Za za- 
drugo podpisujejo: 

Horvait Peter, predsednik, Ranfl 
Franc, tajnik upravnega odbora, 
Simonič Anton, knjigovodja. 

Zadr III 135-12 962 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Muta ob Dravi. 

Izbrišejo se Zoher Mimika, Placet 
Ivan in Verdinek Ludvik in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Plemen Vinko, kmet, Primož nad 
Muto, Pučko Alojz, voznik, Spodnja 

Muta,   Poruš   Gregor,   nameščenec 
KZ, Vuzenica. 

Zadr IV 131 965 
Maribor, 31. marca 1954. 

193. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cezanjevci. 
Izbrišejo se Novak Stefan, Var- 

gazon Ferdo, Zaviratnik Franc io 
Zgioznik Ivan in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Svetina Matija, Cezanjevoi, Stajn- 
ko Stanko, Kovačič Jožko, Vogri- 
čevci, in Vargazon Ferdo ml., kmet- 
ski sin, Cezanjevci, kmcitje. Soipod- 
pisovalec za zadrugo je Sobočan 
Davorin, knjigovodij a. 

Zadr IV 78 959 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Motvarjcvci. 

Izbrišejo se Nemeš Kolomam, Kaj- 
ba Josip, Kaiman Franc dn Glavač 
Stefan im vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Toth Aladar, kmet, Zohar Jene, 
uslužbenec, Kaiman Gjula, kmet, 
Matvairjevci, Horvat Martin, kmet, 
Bukovnica. 

Zadr III 25 958 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rogoznica. 
Izbrišeta se Kekec Ignac in Bren- 

čič Ignac ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Borovšak Ivan, kmet, Ptuj, Amžel 
Maks, kmetski sin, Zabjaik, Bremez 

Marija, kmetica, Rogoznica. Kot po- 
pisovalci za zadrugo se vpišejo: 
Laoko Milan, Rus Franc in Veker 
Ivana,   knjigovodja   zadruge,   Ptuj. 

Vpiše se zadružni obrait: Trgovi- 
na z mešanim blagom in tobačnimi 
izdelki na drobno s sedežem v 
Spuhlji. 

Zadr IV 42 960 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zg. Duplek. 

Izbrišejo se Sterlek Frida, Krapša 
Simon in Šaboder Julijana in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Krapša Franc, kmet, Greif Alojz, 
kmetski sin, Serdinšek Ivan, usluž- 
benec, Dvoršak Franc, kmet, vsi v 
Zgor. Dupleku. Za zadrugo pod- 
pisujejo: Greif Alojz, predsednik, 
Serdinšek Ivan, tajnik in Krajne 
Mila, knjigovodja. 

Zadr III 79 961 
' Besedilo: Kmetijska obdelovalni» 

zadruga, Zepovci pri Apačah. 
Izbrišejo se Leskovec Franc, Bo- 

gataj Miro, •••• Vida, Zupančič 
Jurij, Jančar Janez, Horvat Viktor, 
Virant Pavel, Mosevnik Janez, Pe- 
tek Avgust, in člani reorganiizaoij- 
ske komisije Jud 'Viljem, Podkrajj 
šok Franjo, Stojko Albin, Slanic 
Alojz, Ceh Stane, Peteraiöl Valen- 
tin, Strniša Martin, Zagore Jože in 
Velel Janez ter vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Zagore Jože, Ceh Stane, Znidaršič 
Lado, PeteirneJlj Rudi, Prosenc Alojz, 
Gjerok Jože, Zepovci, Likovič _ Ja- 
koD, Bohnec Jože, Ziberci, Krajnik 
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Andrej, Makovoi, Debeljak Janez, 
Janhova, zadružniki. Foršek Franjo 
Je predsednik, Zagore Jože pa pod- 
predsednik. 

Zadr II  119 967 
Maribor, 1. aprila 1954. 

194. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- J., Semič. 
. Na zboru 1. III. 1953 so bila spre- 
jeta nova potrjena pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Clan- 
ga delež znaša 1000 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge z 
«J-kratnim zneskom vpisanega te- 
meljnega enkratnega deleža. Ùprav- 
01    dbor sestavlja 11 članov. 

Izbrišejo se Tome Martin, Sever 
|van, Sever Alojz, Kump Martin, 
£'Ut Janez in pišejo novi izvoljeni 
elani upravnega odbora: 

Plut Jože, Vapča vas 8, Bukovec 
•lde, Semič 9, Kastelic Jakob, Vi- 
gj> vrh 16, Stezinar Anton, Trata 1, 
Skedelj Ruda, Hrib pri Rožnem 
öolu 19, Plut Jože, Vrtača 3, Plut 
Anton, Mladica 17, kmetje. Za za- 
dugo .podpisujeta Kapš Franc, pred- 
sednik, ii. Krušič Jože, upravnik 
attivo in pasivo Kmetijska zadruga 
"•&, Semič 58. 

Novo mesto,  19. •••••  1954. 
Zadr II 59/9 1769 

195. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°* h> Crnojnelj. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

j-l. II. 1954 se izbrišejo Vajs Stanko, 
Cimerman Dušan, Zunič Jože, Zunič 
"rane, Klobučar Janez, Rožič Slavo 
111 vpišejo novi izvoljeni člani 
"Pravnega odbora: 

Prijanovič Peter, Tribuče 14, Muc 
^nton, Čudno selo 5, Abscc Jože, 
•Wihelja vas 15, Strucelj Jurij, Tu- 
*•\ dol 2, Grahok Jakob, Rožanc 8, 
Kozič Jože, Dolenja Paka 7, kmetje. 

Na  p-dlagi   sklepa   zbora  21.   II. 
J•. se spojijo s to zadrugo z vso 
«*tiyo 'n pasivo Kmetijska zadruga 
^nbuče, Kmetijska zadruga  Pctro- 
a vas in Kmetijska zadruga Talčji 

Novo mesto, 20. marca 1954. 
Zadr I 72/19 1767 

196. 
Beec'diiilo:   Kmetijska   zadruga   z 

• J- v Novem mestu. 
UT Podlagi sklepa zbora z dne 
**• III. 1954 4c izbrišeta Malenšek 
«nton, Berus Anton dn vpišeta nova 
Zv<*ljema člana upravnega odbora: 
kralj Martin, posestnik, Gor. Ka- 

mence 26, Rozman Alojz, posestnik, 
•&••••• vas 22. » 

Novo mesto, 25. marca 1954. 
Zadr I 20/45 2051 

»97. 
.   -dillo:   Kmetijska   zadruga   z 

•J- Scla-Sumberk 
«a skupščini 11. X. 1953 so se spre- 

, enila zadružna pravila v 2. členu. 
Hainaki delež znaša 1000 din. Člani 

Bicaijo   za   ••••••03•   zadruge   z 

20-krataiim  zneskom  vpisanega  en- 
kratnega deleža. 

Novo mesto, 27. marca 1954. 
Zadr III 140/8 2032 

198. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Brežice. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 

14. II. 1934 se izbrišejo Bratanič 
Franc, Vimpollšek Mirko, Kržao 
Ivan,  Tolas  Marija,  Habinc  Maks, 
Ëuh  Franc,  Krejačič Anton, Za- 

c Ivan, Vimpolšek Jože, Savnik 
i in vpišejo novi izvoljeni člani 

upravnega odbora: 
Zabkar Anton, kmet, Crnc 17, Re- 

bermik Stanko, uslužbenec, Brežice, 
Bizeljska 26, Novak Franc, Brezi- 
na 9 in Molan Martin, Bnkošek 19, 
kmeta; Butara Franc, kmet. tehnik, 
Brežice, Gubčeva 13, Grubič Jože, 
posestnik, Crnc 35, Jovanovič Du- 
šan, absolvent veterine, Brezina 62, 
Lepšima Ivan, Brezina 24 in Bogovič 
Jože, Gor. Sentilenart, kmeta. Cci- 
jak Karel, uslužbenec, Bukošak 1. 

Zadr III 59/7 990 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Leskovec. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 

28. II. 1954 se izbrišejo Arh Jože, 
Retelj Anton, Arh Ivan, Vodopivcc 
Antom, Dime Vinko in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Jazbec Franc, kmet, Zadovimek 7, 
Goreme Anton, kmet. delavec, Drno- 
vo 25, I}rašler Ivan, Gorica 17, Moz- 
gam Rudi, Veniše 6, Učajnšek Edi, 
Senuše 17, kmetje. 

Zadr III 53/8 991 
Novo mesto, 30.. marca 1954. 

Kmetijska zadruga »v likvidaciji« 
Sela-Hinje (Zadr III 109). 

Kmetijska zadruga »v likvidaciji« 
Gor. Sušice (Zadr IV 22). 

Zaradi  končane likvidacije.   2033 
Novo mesto, 26. marca 1954. 

Razglasi sodišč 

I 196/52-16 
Dražbe 

2234 

Izbrisi 
199. 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Triglav« v Misličah. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII/143-6 986 

Besedilo:  Kmetijska delovna za- 
druga v Št jaku.   • 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VIII/11-3 985 

•   Gorica, 31. III. 1954. 
200. 

Besedila: 
Kmetijska    zadruga,    Karteljevo 

(Zadr III 84). 
Kmetijska zadruga, Jablan  (Zadr 

IV 41). 
Kmetijska      zadruga      Gradišče 

(Zadr IV 40). 
Kmetijska zadruga, Poljane (Zadr 

IV 20). 
Zaradi  končane  likvidacije.   2034 

,   Besedila: 
Kmetijska zadruga »v likvidaciji« 

Zameško (Zadr IV 74). 
Kmetijska zadruga »v likvidaciji- 

Zbure (Zadr III 107). 
Kmetijska zadruga »v likvidaciji« 

Sela-Rutež (Zadr IV 7). 

Dne 22. maja 1934 dopoldne ob 
8. uri bo pri tem sodišču, v sobi 
št. 13 dražba nepremičnin k. o. 
Trebnje vi. št. 326 in 478. 

Cenilma vrednost I. skupine je 
92.328, najmanjši ponudek 61.552 
din. 

Cenilma vrednost II. skupine je 
689.500, najmanjši ponudaji 459.668 
din. 

Cenilma vrednost III. skupine je 
232.663, najmanjši ponudek 155.109 
din. 

Cenilna vrednost IV. skupine je 
301.400, najimamjši ponudek 200.934 
din. 

Cenilna vrednost V. skupine je 
207.300, najmanjši ponudek 138 200 
din. 

Cenilna vrednosit 'VI. skupine je 
6,637.075, najmanjši ponudek 3 mili- 
jone 471.750 dim. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se jih 
ne moglo uveljaviti glede nepre- 
mičnine v škodo zdražitolja, ki je 
ra/vna! v dobri veri. Sicer se pa 
opozarja na dražbeni oklic na UTad- 
ni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Trebnjem 
dne 23. ••••• 1954. 

IV R 1604/53-17 10895 
Objava 

Konkurzna zadeva po dne 21. X. 
1952 umrlem Mirku Lovreeu, odvet- 
niku v Celju. 

Namwssto dosedanjega konkurz- 
nega upravnika Rosine Miroslava, 
odvetnika v Celju, se na podlagi 
tusodnega sklepa z dne 24. XI. 1953 
pod opr. št. IV R 1604/53-16 postav- 
lja kot nov upravnik komikurzmega 
sklada dr. .Mejak Ervin, odvetnik 
v Celju. 

Okrajno kot konkurzno sodišče 
v Celju, 

dne 24. novembra 1953. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katernh bivališče ni znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se   sami   ne   zglasijo   aH   ne   Imenujejo 

pooblaščence. • 
' Tožbe za razvezo zakona: 

G 162/54-1 2164 
Simončič Magda roj. Smid, gospo- 

dinja, Ljubljana, Glinška 3a, proti 
Simonoiču Maksu, študentu tehnike, 
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zdaj neznanega bivališča. Razprava   D št. 7911/0-1954 
bo 25. maja 1954 ob 8. uri pred tem 
sodiščem, v sobi št. 341/III. Skrbnik 
je Lapuh Gustav, dimnikarski moj- 
ster, Ljubljana, Glinška 3a, 

G 158/34 2165 
Russaikis Marija, tovarniška de- 

lavka, Kranj, Stražišče 277, proti 
Russakisu Georgu, mizarju, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
25. maja 1954 ob 9. uri pred tem 
sodiščem, v sobi št. 341/III. Skrbnik 
je Kopač Franc, tovarniški delavec, 
Isikra, Kranj. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. aprila 1954. 

G 30/34 2262 
Brce Anton, šofer, Ljubljana, 

Cesta v Mestni log 24, proti Brce 
Mariji, gospodinji, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 12. maja 
1954 ob 10. uri pred tem sodiščem, 
v sobi št. 341/III. Skrbnik je Vogel 
Filip, pisarniäki referent pri tem 
sodišču. 
G SSS/53^ 2263 

Krek Erna, admimistratorika, Ljub- 
ljana, Zupančičeva 12, proti Kreku 
Bogomiru, zdaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 12. maja 1934 ob 8. uri 
pred tem sodiščem, v sobi št. 341/III. 
Skrbnik je Krek Janez iz Ljubljane, 
Zupančičeva ?. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 6. aprila 1954. 

G 878/53-5 2343 
Gojznikar Stefan, upokojenec, 

Celje, Stanetova 19, proti VVinfclerju 
Silveriju, zdaj neznanega bivališča, 
zaradi plačila 330.000 din. Razprava 
bo 20. maja 1954 ob 8. uri pred tem 
sodiščem, v sobi št. 118/1. f Skrbnik 
je Rezek Janez, uslužbenec, Ljub- 
ljana, Rožna dolina,-Cesta III/10. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 7. aprila 1954. 

2255 

Sprememba poštnega okoliša 
Z dnem 28. februarja letos je bila 

ukinjena pomožna pošta Mlinše. 
Okoliš te pošte je priključen pošti 
Izilake. 

Dne 31. marca je bila ukinjena 
pomožna pošta Kotlje. Ves okoliš 
te pošte je priključen k pošti Ravne 
na Koroškem. 

Dne 31. marca je bila  ukinjena 
f «možna pošta Sv. Jedrt. Vos oho- 

iS to pošte  je  priključen  k pošti 
Laško. 

Direkcija PTT Ljubljana 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   rokr    priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje  obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi «o1no Izterjali. 
St. 1/54 1717 

Z   odločbo   občinskega   ljudskega 
odbora Crna, št. II- 237/1-54 je pre- 
šlo   podjetje   »Mesarija«   v   Crni   s 
1.   III.   1954   v   likvidacijo.   Prigla- 
sitveni  rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
1631 

KDZ  >16.   september«   Hotedršica 
je   po   sklepu   zbora   zadružnikov 
26. II. 1934 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 15 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p r c k I i c u j v j o 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
I R 115/54-2 2308 

Hrastolj Jože, direktor Opekarne 
v Gor. Radgoni, prosi za amortiza- 
cijo izgubljene hranilne knjižice, 
vložna It. 6415 bivše Okrajne poso- 
jilnice v Ljutomeru v znesku 2121 
din. Priglasitvenia rok: 2 meseca 
od te objave. 
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni 

dne 22. marca 1954. 

Razne objave 

St. 141/54 2190 
Objava 

Vladimir Kreč je z dnem 25. III. 
• 1954 vpisan v Odvetniško zbornico 
v Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
pisarne v Ljubljani. 

Izvršilni odbor: 
Odvetniške   zbornice   v   Ljubljani 

Albreht Marija, Jesenice na Gor., 
Gorska pot, osebno izkaznico, reg. 
št.  1770,  ser. št. G.-346480. 2233 

Alič Marija, roj. Dobovšek, Mla- 
ka 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
821/50, ser. št. F-0447101. 2367 

Arnič Štefanija, Ljubno ob Savi- 
nji 70, roj. 12. XII. 1908, osebno iz- 
kaznioo. 2344 

Avšič Ivana, Ljubljana, promet- 
no knjižico osebnega avtomobila 
znamke »Avstro-Fiat 1100«, številka 
S-487. 2214 

Baje Nikolaj, Kalcc 47 pri Logat- 
cu, osebno izkaznico, reg. št. 43659, 
ser. št. F-Ó151669/ 1937 

Bajželj Ciril, Orehok 19, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 19280. 2199 

Beber Justina, Ljubljana, Reslje- 
va 16, osebno izkaznico, reg. štev, 
55796/51. ,        2285 

•••••• Janko, Ljubljana, Bičev- 
je 37, osebno izkaznico, reg. štev. 
11977/30, ser, št. F-0034287. 2286 

Belehar Angola, Ljubljana, Lito- 
strojski blok I, osebno izkaznico, 
reg. št. 0183428, izd. v Kranju.   2287 

Bester Jožefa, Medvode 31, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 23679. 2288 

Beloglavec Milan, Grad, M. Sobo- 
ta, osebno izkaznico, reg. št. 103372/ 
53, ser. št. 04776S2, izdano v Ljub- 
ljani. 2215 

Bone Olga roj. Bada&ič, Grčna 2, 
Nova Gorica, osebno izkaznico, reg. 
št 43037, ser. št. 0307282. 2265     , 

Benčič Josip, Her.pelje 67, Seža- 
na, osebno izkaznico, reg. št.17176, 
sor. št. 217886. 2137 

Bezjak Marija, Mankovoi 45, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7302, ser. štev. 
F-0249613. 2319 

Bratina Rozalija roj. Bogateč, 
Štanjel 56, osebno izkaznico, reg. 
št. 4333, izdano v Sežani. 1890 

Brezinšek Anica, Zakol, p. Pod- 
lehnik, osebno izkaznico, reg. štev. 
44318, ser. št. 0288555. 1602 

Cajnkar 'Vinko, Sp. Ključarovci 
32, p. Vel. Nedelja, osebno izkazni- 
co, rcg. štev. 21470, ser. štev. F- 
0264780. 2201 

Cerovšek Zofija, Krško, UUica Pod 
goro 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
21244, ser. št. 0399554. 6205 

Cešek Dominik, Zabukovje 21, p. 
Sevnica, vozniško amatersko knjiži- 
co št. 873, in prometno dovoljenje, 
reg. :t. 4885, izdano od OLO Celje  . 
okolica. 20S5 

Gigula Marija roj. Brumčec, Sa- 
kušaik 22, p, Juršinci pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 12513, ser. 
št. 0255827. 1773 

Čakš Štefanija, Litija, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 5091/51, ser. štev. 
0163397. 2216 

Cebokli Jožef, Kred 29, p. Koba- 
rid, osebno izkaznico, reg. št. 5391, 
ser. št. G-0258101. , 2238 

Corne Krakar Marija, Kranj, Tav- 
čarjeva 5, osebno izkaznico, reg. št. 
10923, ser. št. 0187235, in sindikalno 
izkaznico št. 69284. 2267 

Coš Ivana, Lesikovec, p. Višnja 
gora, osebno izkaznico, reg. št. 507•/ 
50, ser. št 0005387. 2368 

Darovic Alojz, Migleniik 4, p. 
Trebnje, osebno izkaznico ser. št. 
05)1130. '    2341 

Dimnik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28835/51, ser. 
št. F-0051145. 2191 

Draksler Vinko, Labore 68, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 018S110, 
sindikalno izkaznico štev. 681536 in 
mesečno vozno karto za smer Ljub- 
ljana—Kranj. 2369 

Dremal j •••••, Velika Ilova gora, 
osebno izkaznico, reg. št. 5823/50, 
ser. št. F-0006133. 2289 

Drešar Marija, Savije 25, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev/ 
-}7l45/5i, ser. št. F-0059455. 2217 

Erjavec Alojzij, Gorenja vas 8, p- 
Stična, osebno izkaznico, rcg. štev. 
6315/51. ser. št. F-0006625. 2246 

Erhatič Bogomila, Osluševci 28, 
p. Podgorci, osebno izkaznico, reg- 
št. 233360, ser. št. 0266670. 1775 

Faletič    Ivan,    Zgornja    Senića. 
osebno  izkaznico,  reg.  št. 24172/51. 

. ser. št. F-0119482. 2325 
Fende Marija, Primskovo pri Kra- 

nju 242, osebno izkaznico, reg. štev. 
7517, ser. št. 0183827. 2272 

Fornezzi Anton, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 105376/53, ser. 
št.  F-0479686. 2290 
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Gjajič Janja, Jesenice na Gor., 
Jadranska 13, osebno izkaznico, reg. 
«. 13151 sor. št. F-822061. 2231 

Gambač Anton, Gradišče 17, oseb- 
ja izkaznico, reg. št. 0348534, ser. 
«• 1244, izdano v Slov. Bistrici. 2347 

Gomboc Marija, Korovci 34, p. 
Jankova, osebno izkaznico, reg. št. 
15026, ser. št. S-0015736. 1774 

Gozdarsko avtopodjetje Kočevje, 
Prometno dovoljenje za vozilo 
znamke >Fiat-666<, št. S-3935, in 
e7»d. tablico za prikolico znamke 
»tfartoletfci«, št. S-3928. 2057 

Gozdno gospodarstvo, Kranj, pro- 
{netno knjižico tovornega avtomo- 
•ia znamke >FWDc, reg. številka 
S-2382. 2370 

Gozdno gospodarstvo, Kranj, pro- 
metno knjižico motornega kolesa 
znamke >Puch«, reg. št. S-598.   2371 

na na gradbeno podjetje »Šnežnikc, 
u•ska Bistrica. 1673 
v Grdadolnik Ivana, Sentjošt 8 pri 
.yoniki, osebno izkaznico, reg. št. 
15165/51. ser. št. F-0134963. 2218 

Gruntar Stanko, Zavino štev. 32, 
?• •Branik, osebno izkaznico, reg. št. 
"867, ser. št. 0334488. 2169 

Gregorčič Martin, Mala Cikava 7, 
P. iSovo mesto, osebno izkaznico, 
••5- št. 1U61. ser. št. 0325801. 2307 
. ^roboljšek Joža, Ljubljana, de- 
iav&ko knjižico, reg. št. 14610, ser. 
st- G-87716, izdano v Ljubljani. 2326 

Hočevar Helena, Ljubljana, Lev- 
»rakov trg 7, osebno izkaznico, reg. 
st- 64429/53, ser. št. F-00866739.    2291 

Hočevar Marija, Ločna 22, p. No- 
«P-^esto, osebno izkaznico ser. št. 
0"8213. 2259 
••1_• ar Franc, Praproče, Tuhinj, 
osebno izkaznico, reg. št. 15047/50, 
se£i ?t. F-0460937. 2292 
v Ti!*r Pavel> Laze 12, p. Šmartno 
v, lunin ju, osebno izkaznico, reg. 
st. O461709. 2372 

Urovatič Ivan, Vel. Cerovec 4, p. 
03••>^•' osc^no izkaznico ser. štev. 
rw£? Ì5« oficirsko izkaznico, ser. PU- 00JJ T, št. 10730. 2304 
I«      .   Marija,  Lokanja vas  2, p. 
4i?-P^rJe, osebno izkaznioo,  reg.  št. 

u^9. ser. Št. 0793199. 1893 
, Jančar Ivan, Vevče 48, osebno iz- 
OOT^0' r°s- št- 55899' ser- *tev- F" 
nn, J ' sindikalno izkaznico, izda- 
vo- « sin(i'''ceita Papirnica Vevče, 
ivi knjižico,  izdano od   voja- 
],„•??. odseka Lj u biljna mesto in 
,nJizico za kolo znamke >Mars«, 
st- ogrodja 674646. 2247 
krd?VOPn'^ Franc. Ljubljana, Jure- 
ta pot 120, vojaško knjižico za 
?nJa  >Hanzi«,  izdano  v  Ljublja- ni, 2327 

j jeicn Jožefa, Boreči 37,'p. Kri- 
ni CI Pri Ljutomeru, osebno izkaz- 
It T- „tesistrska št. .6959, serijska 
St- F-0231268. , 1303 

Jemec Jožefa, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 5913751, ser. št. 
F-0081447, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 2219 

Jerančič Leopold, Ljubljana, Za- 
loška 78, osebno izkaznico, reg. št. 
92022/51. ser. št. F-0114332. 2328 

Johant Terezija, Hrastnik, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 33572, ser. št. 
F-0746882. 2203 

June ing. Miloš, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 14563/50, ser. št. 
F-0036846. 2373 

Jurca Frančiška, Pod lipo, Vrhni- 
ka, osebno izikaznico, reg. št. 41837/ 
51, ser. št. F-0149847. 2293 

Jurca Slavka, Pod lipo, Vrhnika, 
osebno izkaznico, reg. št, 41874/51, 
ser. št. F-0149884. 2294 

Juvančič Marija, Litija, osebno 
izkaznico, reg. št. 8856/51, ser. štev. 
F-0167160. 2329 

Kamenik Avgust, Tolsti vxh 59, 
Mislinja, osebno izkaznico, reg. št. 
49628, ser. št. 0665742. 2314 

Kelbič Mihael, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 13220, izdano v 
Radovljici. 2449 

Kenda Hedvika roj. Putre, /Ko- 
čevje, Rudnik 98, osebno izkaznico, 
reg. št. 7028, ser. št. 0353338.       2386 

Kincl ing. Vladimir, Ljubljana, 
Herbers-teitiova 15, osebno izkazni- 
co, reg. št. 4897/30, ser. številka F- 
0027207. 2295 

Kolar y.hael, Cerine 41, osebno 
izkaznico, reg. št 29569, ser. št. F- 
040879. 2172 

Kol vr Ljubo, Kicar, p. Ptuj, oseb- 
no izkaiznico, reg. št. 9291, ser. št. 
025210 B. 1778 

Koren Slavko, Idreko 30, p. Ko- 
barid, osebno izkaznico ser. štev. 
G-0256583. 1835 

Korošec Georgina, Zdensika vas 
26, p. Videm Dobrepalje. osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 14589, ser. štev. 
0014899. 2374 

Košič Feliks, Trbovlje, Suštarje- 
va 2, osebno izkaznico, reg. št. 9283 
ser. št. F-0722593. 2338 

Kovačič Ferdinand, zdaj Kmetij- 
sko gospodarstvo Podgradje pri 
Ljutomeru, osebno izkaznico, reg. 
štev. 9045, ser. št. F-0233355.     1002 

Kovačič Joaliim, Idrija pri Ba&i 
54, p. Most na Soči, osebno izikazni- 
co, ics- št. 7880, ser. št. 0260390. 2174 

Kozinj Anton, Zabukovje pri Sev- 
nici, osebno iskaznico, reg. štev. 
14862, ser. št. F-0380172. 2243 

Kranjec  Janez,  Ljubljana,  Koro- 
tamske barake 8, osebno izkaznico', 

.reg. št. 78426, ser. št. F-0100756. 2375 
Kumer Angela, Cerovec 35, p. 

Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 5798, ser. št. 0230108. 2205 

Kunaver Kristina, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 37569. 2220 

Kunaver Valentin, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 39750. 2221 

Kržišnik Frančiška. Setnik 31, 
Polhov Gradec, osebno izkaznico, 
reg. številka 22469/51, ser. številka 
F-0126779. 2296 

Lašic Ivanka, Mekotnjak 39, p. 
Ljutomer, osebno izkaznico, reg. št 
3557, ser. št. 0227867. 1855 

Lcban Marija, Zagorje 205 pri Gr- 
garju, osebno izkaznico, reg. štev. 
11491, ser. št. 0324314. 2317 

Logaj Frančiška, Reber 28, p. 
Moravče, osebno izikaznico, reg. št. 
0465663. 2297 

Lončar Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 74807/51, ser. št. 
0097117. 2330 

Lukač Marija, Salka vas, Kočev- 
je, osebno izikaznico, reg. št. 2233, 
ser. št. 0548543. 2384 

Majer Ivana roj. Solina, Bukovci 
47, p. Markovci, osebno izkaznico, 
reg. št. 7760, ser. št. F-0230073.   2318 

Mak-Varšek Ivana, zdaj na Uncu 
pri Rakeku, osebno izkaznico, reg. 
št 6067, ser. št. F-0616377. 1354 

• Marenče Vera, Ljubljana, Čebe- 
larska 14, osebno izkaznico, reg. št. 
45818/51, ser. št. F-0068128. 2331 

Mankovic, Stanko, Cezanjevci 4, 
p. Ljutomer, orožni list, št. 60/51 za 
lovsko puško, izd. v Ljutomeru. 1607 

Mehanično podjetje lesne proiz- 
vodnje, Ljubljana, Tržaška 69, evid. 
tablico za osebni avtomobili Volks- 
wagen KDF«, S-440. 2376 

Meserko Jože, Studence 41, Hrast- 
nik, osebno izkaznioo številka F- 
0744577. 2207 

Mežnar Jožefa, Predilnica. Litija, 
osebno izkaznico, reg. št. 22581, ser. 
št. 0723891. 1894 

Miikilavčič Rozalija, Ljubljana, 
Dolenjska 1, osebno izkaznico; reg. 
št. 93492/51, ser. št. F-0117602.    2332 

Mikuš Štefan, Ljubljana, Črnuče, 
osebno izkaznico, reg. št. 48744/53, 
sor. št. 0171445. 2377 

Milosevic Mladenka, Ljubljana, 
Celovška, blok XVIII., osebno iz- 
kaznico, reg. št. 127713, ser. št. M- 
0S81253, izdano v Zagrebu. 2298 

Muc Leopold, Krivoglavice 3, p. 
Gradac v Beli Krajini, osebno iz- 
kaznico ser. št. 0497604. *    710 

Novoscl Jožef, Ribnica 30, p. Je- 
senice na Dol., osebno izkaznico, 
reg. št. 14821, ser. št. 0380181.    8446 

Ogrin Franc, Bevke 32, p. Vrhni- 
ka, spniéewlo o teoretičnem izpitu 
za kvalificiranega delavca ključav- 
ničarsike stroke, izdano 1. 1930 v 
Ljubljani. 2230 

Oven Antonija, Sujica 36, p. Do- 
brova, osebno izkaznico, reg. štev. 
20714. 2222 

Ovnik Miha, Gorenji vrh 7, p. 
Vel. Loka, osebno izkaznico ser. št. 
0505349. 2303 

Pajtler 'Vida, Maribor, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 33336, ser. številka 
018922. # 2178 

Panjan Lidija, Zali log pri Želez- 
nikih, osebno izikaznico, re*g. štev. 
11335, in sindikalno izkaznioo, iz- 
dano v Kamniku. -       2223 

Pepolnak Tonče, Vrhovo 13, p. 
Radeče pri Zidanem mostu, osebno 
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izkaznico,  reg. št. 35556, ser. štev.      Rupar Jože, Poznilkovo 6, osebno Trstenjak Frančiška, Libanja 48, 
F-074886.                                          2333   izkaznico,  reg.  št.   17464, ser.  štev. p. Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg- 

Peršič Vladimir, Prvačina 57, Go-   0017774, izdano v Grosupljem,   2224 št. 2112, ser. št. 0226422.               2211 
rica,  osebno   izkaznico,   reg.   štev.      Rutar  Jožef,  Fabci  5  pri  Ilirski Turk   Anica,   Ljubljana,   osebno 
21419, ser. št. 0295011.                 2121   Bistrici,  osebno  izikaznioo  števiflka izkaznico, reg.  št   28477/51,  ser. št. 

Petek Alojz, Križ 51, osebno iz-   5801,                                              2183 F-0050787.                                      2196 

|•„•±?•,•(^ 8t 29•5^••5?•-  M-
V

-   • iSlje- Fraa°ka,.,°^^^/'  oseb?? Turk Ivan, Ljubljana, osebno iz- F-0449283, izdano od OLO Ljublja-   ^••••••. reg.  st. 2•024/31,  ser. st. kazni       rcg- g£  19^8••> SCT. štev. 
na okolica                                      2334   F-O047334, ,zdano v Ljubljani.   22P4 F.0041894   fn   vojaško  knjižic0)  iz- 

Pivec   Jožefa   Litija   osebno  iz-      Setnukar    Janez,   Sv    Barbara 3, dano od Pora<>rskega gra,njčargkesa 
kaznico, reg. št. • 12727M. ser. štev.   Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. orictìWn v 4n,litm                            2197 
F-0132724.                                        2378   št. 32264, ear. 0212174.                   2281 •\V *?linL, .        •          v.f' 

Petje Aleksandra, Ustanik 27. p.      Simnovič   Jakob,  Hlevni   vrh   16, Tu|<;k  J<>ze-   «zec  23,  p.  Videm 
Sentrupert,  osebno   izkaznioo,   reg.   Rovte, roj. 24. VII. 1928, osebno iz- P"   £*?•   ose^no

nol?kof T'- Ilo 
št. 14678, ser. št. 051898S.              2260   kaznico,   reg.  št.  80-9072/51,  izdano ^.  472P7,   ser   st.  0291494,  knjižico 

Potočnik Terezija, Ljutomer, Raz- v Ljubljani. 1727 za kolo in sindikalno knjižico. 1»8 
lagova 14, osebno izkaznico, reg. Skalar Hermana, Ljubljana, oseb- Turza Alojz, Sotiina 45, p. Roga- 
si   15082, ser. št. 0239392. •           1857   no izkaznico,  reg. št. 39007/51, ser. šovci,osebno    izkaznico,   reg.   štev. 

Požrl Milka, Postojna, Aškerčeva   št. F-001317.                                   2380 14739, ser. 0095449.                        1858 
12, osebno izkaznico, reg. št. 19995,      Skormusek   i1 rane,   Vuzcnaca,   Na- Udovič Franc, Novo mesto, Dete- 
ser   št   0630305          '                   2379   5•^••    »Gradiš«,   osebno   izkaznico, lova 3, osebno izkaznico, rog. štev. 

Predikaka Jožef, Zupečja vas  18,   re|: «• 2.1717' s<£ "• G-0283027  2229 735   ser. št. 0309064.                     2339 
Sv. Lovrenc na Dr. p.,    osebno iz-      ò]ak   iva».   Natolo   78,    Irebnje, Uprava »Ljudske pravice-Borbef. 
kaznico   •••   št   39498   ser   številka   osebno izkaznico reg. št. 31386, ser. prometno    knjižico    za    avtomobil 
0283735 '             '           '                 2322   št 0333838.                                      2184 »Wanderer«, reg. št. S-385.         2192 

Premrl Jernej, Vrbovce 15, p. St.   , 91a.Par Vinlk?- Kamnik, osebno iz- .••11•••• Ana, Zg. Pirniče, osebno 
Jernej, osebno izkaznico, reg. štev.   ^"•??:,reS- st. 26J47, ser. številka izkaznico,  reg. št.  26346/51, ser. št. 
8162, ser. št. 0346362.                    2257   i'îf22-f- M    ••      r-  ...           •• F-0136656.                                        2382 

Preskar Jože, Cerina  15, p. Bre-   gka ^osebno^iakaznico'10^3''   štev" Vehovec Jožefa, Zg. Piraiče, oseb- 
žice, osebno izkaznico, reg. številka    ««»R/SI                               '            ooos no izkaznico,  reg. Št. 24407/51, ser. 
29606,  ser.  št.  F-0407916,              2244    ,5^•a ••••§ •••••• ^ j^f. št. F-0130717.                                    2385 

Progar Ana, Cemše, p. Mirna peč,   Bi,k, osebno   izkaznico   številka  F- Velkovič Miloja Milka, Ljubljana, 
osebno izkaznico, serijska   številka   0750906                                            2208 osebno izkaznico, reg. št. 87423, ser- 
0322437.                                            2261       Suban Zofka por. Cmič, Ljublja- št. 0085980.                            .         2226 

Pucelj  Anton,  Šmihel  25,  p.  2u-   na,  Djakora   J5, osebno izkaznico, Verbič Marija, Ljubljana, Poljan- 
žemberk,  osebno  izkaznico ser.  št.   reg. št.  14702, izd. v Krškem.    2255 ski nasiip 8, osebno izkaznico,  reg- 
0518573.                                            2258       Suhadolc   Ivan,   Ljubljana,  Trza- št. 54072.                                          2227 
^Pušenjak Rudolf, Dol. Mokro po-   ška 128, vojaško knjižico, izdano od Vešligaj Albert, Ljubljana, oseb- 

ljc,  p.  Šentjernej, osebno izkazni-   vojaškega   odseka   Ljubljana   me- no izkaznico,  reg. št.  77450/51, ser. 
co ser. št. 0326824.                        2342   sto.                                                   2303 št. F-0099760.                                  2198 

Pušnik   Katarina,   Brezno 35,   p.      Sarc Ivan, Smarca 63, osebno iz- Vide Bogomir, Dobravica 9, Sent- 
Podvelka, osebno izkaznico, reg. št.   kaznico, reg. st. 73•5, ser. štev   t - jennoj, osobno izkaznico ser.  štev. 
24472,-ser. št. 0161656.                  2358   045_3845.                                            2^35 0346682.                                            2340 

Ralevič   Marko,  Ljubljana,'Zalo-   J^t^Sœ^'•^•••^••• •••• Anton- KleÈct 38- P" 1• 
ška   167, osebno izkaznico, reg.  št.   *,   nn^«,/'     '°*     '               ' r>,ai žemberk, osebno izkaznico ser. št, 
73347/51.                                             2251    SV ,      xr,    ~     .      L          ,        . 0312023.                                              2306 
;R,mškar   Standco,. Ljubljana,   Vi-   Jgj ï£ g^'ArilE Jrečar   Fraoic, .Liubljana,   Fog 
ska 77. osebno izkaznico, reg. štev.   ft,,77.-       °                                 p1Rt vojaško iknjuzico, izdano od vojaške- 
65210/51, ser. št. F-0087520.         2193   ^••••• Karel, Gresovščafc 36. * ^ «dsdka Ljubljana mesto.       2337 

Reç  Ivan,  Ljubljana, osebno  iz-   Ljutomer, orožni list za flobertovko Vreček Marija, Srednja vas 5, P- 
kaznico,  reg. štev.  17160, iizdano v   kai]   6 mm.                                    1638 Šenčur, osdbno izkaznico,    številka 
Ljutomeru.                                     2290      Siiok Roman, Povir 2, p. Sežana, 8151.                                                 218« 

Ropanšek Anton, Ljubljana, Pod-   oseibno izkaznico, reg. št. 6083, ser. Vučajnik Martin, Mihalovec 7, D°' 
miljščakova, osebno nakaznico, reg.   št 0206793.                                      1782 bova,  osebno  izkaznico,   reg.   štev- 
št. 10181/51, ser. št. F-0032491.    2300      Straus Martina, Ljubljana, oseb- 15040, ser. št. 0393350.                  23M 

Repnik  Marija,  Zalog pri   Cerk-   •> J^^S?' re* št- 73914/51' ser. Zabukovec Anton, Lož 3, osebno 
ljah 79, p. Komenda, osebno izkaz-   st.F-0096224     .                            2195 izkaznico,  reg. št.   14802,  ser.  štev. 
nico,  reg.  štev.   1919,   ser.  številka      Štrukelj   lerezi.ja, Nomenj, oseb- F-0625112.                                    lil?7 

0^8229.                                            1726   no^zkazmeo, reg. št. 17279, ser   št Zakšok Mtìksimiliiani Hrastje 0, 

RÜitor Anton, Videm-Krško, Zdol-   ^'„l,;  F1.   T ;lllM:nT,n   /»„fntip P- Cerkflje ob Kliki, osebno izkaz- 
ska 26, osebno izkaznico, reg. štev.   v 

SÄÄST»; ^•• nio0' W- štev. 32573, ser. številka 
20360, ser. št. 0398670.                   2383   Itik   £ •••^                2• °410883-                                           22lJ 

Rijavec  Alojzija, Ravnica  37, p.      Svàjger' Ivanka.   Dravlje, -Čebc- Zellko Ivan, Gomilica 128, osebo« 
Grgar, osebno izkaznico, reg. štev.   larsika 2, osebno izkaznico, ' reg. št. izkaznico, ser. Št. 0238946.          I897 

10839, ser. št. 0324393.                  2181   32280/51,'ser. št. F-0054590. '        2256 Zoriko Ana, Melinci 106, p. BeltiO' 
Rosina Marija, Kresniške poljane,      Teraž   Ana,   Bianca 19   ob Savi, ci, osebno izkaznico,  reg.  št. 2844 

p. Kresnice, osebno izkaznico, reg.   osebno izkaznico, reg. št. 16972, ser. sor. št. 0084554.                            2365 
št. 9111/51, ser. št. F-0167415.      2301   št. 0607077.                                    1783 Zokš Atojz, Grad 38, Prtìkmurje- 

Rožanc Nada, Jesenice, Ilirska ce-      Trgovsko podjetje pri OZZ Seža- zdaj SGP Kočevje, delovno knjiži- 
eta  5, osebno  izkaznico,  reg.  štev.   na,  evid. tablico  kamiona  znamke co štev. 17668-4137,    izdano 5. maja 
11138, ser. št. G-0355848.              2182   »Pionir«, št. S-7455. 1610 1953.                                                 I860 

Izdala  »Uradni Ust LBS« — Direktor In odgovorni   urednik:  dr   Rastko Mocnin — Tlsua  tiskarna »Toneta ;romSi£a« 
r LJubljani 
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Na podlagi 92. člena ustavnega zakona o teme- 
ljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije je Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
izdal 

ODLOK 
v o določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
dane v Svet LR Slovenije za zdravstvo in socialno 

politiko 

I 
Za člane Sveta LR Slovenije za zdravstvo in so- 

Clalno politiko delegirajo svoje predstavnike tile 
zavodi in organizacije: 

1. Zveza sindikatov Jugoslavije — Republiški 
svet za Slovenijo — tri  člane; 

2. Zveza vojaških vojnih invalidov Slovenije — 
e°ega člana; • 

5. Zveza borcev NOV Slovenije — enega člana; 
4. Antifašistična fronta žena Slovenije — enega 

dana; 
5. Medicinska visoka šola — enega člana; 
6. Zavod za socialno zavarovanje Ljudske répu- 

die Slovenije — tri člane; 
?• Centralni higienski zavod — enega člana; 
8- Rdeči križ Slovenije — enega člana; 
9- Slovensko zdravniško društvo — enega člana; 
10.   Farmacevtsko   društvo   Slovenije   —   enega 

člana; '  • 

H. Zveza za telesno vzgojo v Sloveniji »Partizan« 
ln Zveza športov Slovenije — enega člana. 

II 
Ta odlok velja takoj. 
S tem preneha veljati odlok z dne 11. marca 1953 

0 določitvi zavodov in organizacij, ki delegirajo 
ane v Svet za zdravstvo in socialno politiko (Uradni 

I,st LRS, Št. 7.25/53). 
St. U-25/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine \ 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

48. 
. Na podloj no., 111. in 112. člena uredbe o do- 
^•ttniaii (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) izdaja Izvršni 
SVe,t Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
."določitvi akontacije in plačevanju akontacij 
«ohodnine od kmetijstva za drugo četrtletje 1954 

Ljudsiki odbori okrajev, mest in mestnih občin s 
P, sebninri pravicam» določijo na svojem območju 
tgi?ntaMjo dohodnine za čas od 1. aprila do 30. junija 
km   - ^^o^kih od dohodnine, ki je bila odmerjena 

m°tójsìkiin gospodarskom za leto 1954. 
&tv ^n' zavezanci, ki jim dohodnina od kmetij- 
j £ Za 'cto "W54 še ni odmerjena po novi uredbi o 
•••••1•1 (Uradna list FLRJ, št. 56-482/53), plačajo 
p^macijo od davčne odmere za leto 1953. Tako pred- 
j^ana akoniadija se obračuna z dokončno odmero, 
<j0i ~? 'a izvršena na podlagi katastra po uredbi o 

Davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka 
tega člena ptlačajo akontacijo tako: 

na območju okrajev Gorica, Ljubljana oko- 
lica, Celje in Maribor okolica ter mest Ljub- 
ljana in Maribor v višini 22 % 

na vsem ostalem • območju Ljudske repu- 
blike Slovenije pa v višini • 18 % 

II 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin s 

posebnimi pravicami morajo v 15 dneh po objavi lega 
odloka določiti zneseik akontacije vsakemu posamez- 
nemu davčnemu zavezancu. 

III 
Davčni zavezanci morajo vplačati določeno akon- 

tacijo na dohodnino za drugo četrtletje 1954 do 
15. maja 1954. 

IV 
Ljudski odbori, ki še niso izvršili odmere za leto 

1934, knjižijo od vplačanih akontacij 30%' na račun 
temeljne dohodnine, 70 % pa na račun dopolnilne do- 
hodnine od kmetijstva. 

V 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. . 

St. U 36/1-54 
Ljubljana, dne 13. aprila 1934. 

Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

49. 

Na podlagi drugega odstavka 50. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 6-63/54) v zvezi s 74. členom ustavnega zakona 
Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
o zasebnih gostiščih 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Zaradi zagotovitve gostinskih storitev ter raz- 

vijanja turizma so v posameznih krajih lahko za- 
sebna gostišča. 

V mestih, mestnih občinah s posebnimi pravicami 
in v industrijskih krajih zasebna gostišča niso do- 
voljena. 

Izjemoma se dovolijo zasebna gostišča tudi v 
obrobnih predelih mest, mestnih občin s posebnimi 
pravicami in v manjših industrijskih krajih, kjer 
ni pogojev za obratovanje samostojnih gostišč in 
gostišč v sestavu podjetij iz 3. in 4. člena uredbe o 
gostinskih podjetjih in  gostiščih. 

2. člen 
Zasebna gostišča so lahlko samo gostilne, ki mo- 

rajo nuditi gostom hrano in pijače, prenočišča in pa 
gostilne s prenočišči.   ' N 

Vinotoči in bifeji ne morejo biti zasebna gostišča. 

3. člen 
Zasebna gostišča smejo opravljati gostinske sto- 

ritve samo na  enem poslovnem mestu. 
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4. člen 

V zasebnem gostišču se ne sme» zaposliti tuja 
delovna sila. 

Kljub določbi prejšnjega odstavka lahko taj- 
ništvo za gospodarstvo ljudskega odbora okraja 
(mesta, mestne občine s posebnimi pravicami) do- 
voli lastniku zasebnega gostišča, da ob nedeljah, 
posameznih praznikih, slovesnostih, proslavah in ob 
podobnih priložnostih vzame za pomoč tudi tujo de- 
lovno silo. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda po- 
sebej za vsak posamezni primer ali pa vnaprej za 
vse take primere v letu; v dovoljenju je treba na- 
vesti največje število delavcev, ki se lahko vzamejo 
za pomoč v posameznih dneh. 

Zasebna gostišča ne smejo sprejemati  vajencev. 

5. člen 
Zasebna gostišča smejo voditi samo osebe, ki 

imajo strokovno izobrazbo kvalificiranega ali vsaj 
polkvalificiranega gostinskega delavca. 

6. člen 
Zasebna gostišča morajo voditi knjigo o nabav- 

ljenem materialu in drugih stroškjh in knjigo o 
dnevnem prometu. 

Natančnejše predpise o vodstvu knjig v zaseb- 
nih gostiščih izdajo ljudski odbori okrajev (mest, 
mestnih  občin  s posebnimi   pravicami). 

7. člen 
Zasebna gostišča morajo biti vpisana v register 

zasebnih gostišč, ki ga vodi ljudski odbor okraja 
(mesta, mestne občine s posebnimi pravicami), na 
območju katerega je sedež zasebnega gostišča. 

Za vodstvo registra zasebnih gostišč se primerno 
uporabljajo predpisi o registrih zasebnih obrtnih 
delavnic? 

II. Izdajanje dovoljenj za zasebna gostišča 

7. člen 

Dovoljenja za zasebna gostišča izda svet za go- 
spodarstvo ljudskega odbora okraja (mesta, mestne 
občine s posebnimi pravicami). 

Dovoljenje se lahko izda le, če je podana kra- 
jevna potreba za zasebno gostišče, če prosilec nudi 
po svoji osebnosti dovolj poroštva, da bo vestno 
opravljal gostinske storitve, in če so izpolnjeni pred- 
pisi iz 16. člena uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih. 

Dovoljenje za zasebno gostišče se ne sme izdati 
osebi, 

1. ki ni državljan FLRJ, 
2. ki ni opravilno sposobna, 
3. ki nima strokovne izobrazbe po 5. členu te 

uredbe, 
4. ki ji je s sodbo sodišča prepovedano izvrše- 

vanje gostinskih storitev. 

9. člen 
Pred izdajo dovoljenja za zasebno gostišče za- 

hteva ljudski odbor okraja (mesta, mestne občine s 
posebnimi pravicami) mnenje pristojne okrajne 
(mestne) gostinske zbornice. 

10. člen 
Proti odločbi o izdaji ali odklonitvi dovoljenja 

za zasebno gostišče je dovoljena pritožba v 15 dneh 

od dneva vročitve na Državni sekretariat za gospo- 
darstvo LRS. 

Pritožbo lahko vloži tudi pristojna okrajna 
(mestna) gostinska zbornica. 

11. člen 
Zasebno gostišče mora osebno voditi tisti, ki mu 

je dano dovoljenje. 
Izjemoma sme ljudski odbor okraja (mesta, 

mestne občine s posebnimi pravicami) dovoliti, da 
vodi zasebno gostišče začasno tudi kdo drug, če imet- 
nik dovoljenja začasno ne more opravljati gostin- 
skih storitev zaradi bolezni, vpoklica na vojaške vaje 
ali iz drugih utemeljenih razlogov. 

12. člen 
Zasebno gostišče mora imeti svojo firmo. Firma 

mora obsegati ime in priimek imetnika dovoljenja 
in vrsto gostišča* (gostilna, prenočišče, gostilna u> 
prenočišče). 

Firma mora biti vidno označena nad vhodom v 
-ostišče. / 

III. Prenehanje zasebnega gostišča 

13. člen 
Dovoljenje za  zasebno gostišče preneha veljati: 
1. če imetnik  dovoljenja  umre, 
2. če imetnik zasebno gostišče odglasi, 
3. po samem zakonu, 
4. Če se imetniku dovoljenje odvzame. 

14. člen 
Po samem zakonu preneha veljati dovoljenje za 

zasebno gostišče: ' 
1. če izgubi imetnik zasebnega gostišča držav- 

ljanstvo FLRJ; 
2. če izgubi opravilno sposobnost; 
3. če je imetnik s pravnomočno .sodbo obsojen 

na kazen, s katero se mu prepove opravljati gostin- 
ske storitve; 

4. če ne začne z delom v 6 mesecih po izdaj1 

dovoljenja za zasebno gostišče; 
5. če brez dovoljenja občinskega (mestnega) 

ljudskega odbora zapre zasebno gostišče za več k^' 
en mesec; 

6. če ne prične z delom po preteku roka, ki je 

bil določen za začasno ustavitev dela. 

15. člen 
Ce zakonski drug umrlega imetnika zasebnega 

gostišča ali kateri od otrok, ki osebno izpolnjuJe 

pogoje iz 5. in 8. člena te uredbe, zaprosi za dov<?*. 
ljenje za zasebno gostišče v enem mesecu po smr'1 

imetnika zasebnega gostišča, lahko vodi zasebno %°" 
stišče na podlagi dovoljenja, ki je bilo izdano 
umrlemu, dokler ljudski odbor ne reši prošnje. 

Določba prvega odstavka velja tudi, če preneha 
dovoljenje za zasebno gostišče zato, ker je lastni* 
izgubil opravilno sposobnost. 

16. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora okraj* 

(mesta, mestne občine s posebnimi pravicami) lah*0 

odvzame dovoljenje- za zasebno gostišče: 
1. če se vodi zasebno gostišče kljub opozorilu v 

nasprotju z izdanim dovoljenjem; 
2. če je bil imetnik kaznovan na zapor, dalr 

od enega leta, ali na strogi zapor, daljši od 6 •e' 
secev: 
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3. •• je bil ponovno upravno kaznovan zaradi 
malomarnega opravljanja gostinskih storitev ali 
malomarnega vzdrževanja gostinskih prostorov; 

4. če imetnik dovoljenja ne izpolni v določenem 
roku pogojev za obratovanje; 

5. če imetnik dovoljenja za zasebno gostišče ne- 
redno izpolnjuje svoje obveznosti do družbene skup- 
nosti. Za neredno izpolnjevanje obveznosti do druž- 
bene skupnosti velja, če imetnik ne plača dolžnega 
davka v šestih mesecih po izvrsnosti odločbe o 
odmeri. 

Zoper odločbo o odvzemu dovoljenja ima lastnik 
zasebnega gostišča v 15 dneh pravico do pritožbe na 
državnega sekretarja za gospodarstvo LRS. 

IV. Končno določbe 

17. člen 
Do 10. avgusta 1954 morajo vsa zasebna gostišča 

Prilagoditi svoje poslovanje določbam te uredbe. 
Zasebna gostišča, ki ne izpolnjujejo pogojev te 

uredbe, prenehajo s poslovanjem. 
Zakupna gostišča prenehajo s poslovanjem v 

'stem roku, kolikor se ne preosnujejo v samostojna 
gostišča ali pa v zasebna gostišča, če imajo za to 
P°goje po tej uredbi. 

Ljudski odbori okrajev (mest, mestnih občin s 
Posebnimi pravicami) poskrbijo za izvedbo določb iz 
Prejšnjih odstavkov tega člena. 

18. člen 
Glede opravljanja gostinskih storitev, tehnične 

Ureditve, opreme in obsega gostinskih storitev se 
^Porabljajo tudi za zasebna gostišča predpisi, ki ve- 
ljajo za  gostinska  podjetja  in  samostojna  gostišča. 

19. člen 
O tem, kako izdajajo opremljene sobe turistom 

|n potnikom zasebniki, in kdaj se gospodinjstva, ki 
'•••• na hrani abonente, štejejo za. gostišča in 
^Padajo pod predpise te uredbe, izda predpise po 
,8- členu oziroma 59. členu uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih ljudski odbor okraja (mesta, 
cestne občine s posebnimi pravicami). 

20. člen 
,.    Ta uredba  velja od dneva objave v >Uradnem 
llstu LRS«. 

St. U 18/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

50. 
Na   podlagi   2.   točke   XIX.   poglavja   zakona   o 

Qruzbenem planu LRS za leto 1954 v zvezi s 74. čle- 
ni? ustavneßo zakona o temeljih družbene in poli- 
icne ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
tovenije izdaja Izvršni svét Ljudske skupščine Ljud- 

je republike Slovenije ' 

*     #i UREDBO 
Pogojih za uporabo sredstev iz sklada za gospo- 
darsko pomoč Primorski, Kočevski in Dolenjski 

1. člen 
v    « sklada za gospotlarsko pomoč Primorski, Ko- 
fin    '• in dolenjski   <v nadaljnjem  be«-flilu: sklad) 

nsira   Ljudska   republika   Slovenija   investicije, 

določene v četrtem delu zakona o družbenem planu 
LR Slovenije za leto 1954. 

2. člen 
Sklad upravlja Uprava za investicije LR Slo- 

venije. 
3. člen 

Sredstva sklada se dele: 
1. na sredstva, ki se dajejo neposrednim korist- 

nikom kot posojila, 
2. na sredstva, ki se dajejo kot dotacije. 
Kot posojila se dajejo sredstva, ki so določena 

v četrtem delu zakona o družbenem planu LR Slove- 
nije za leto 1954 za industrijo, razen sredstev, dolo- 
čenih za študij za novo industrijo, ter sredstva, ki 
so določena za turizem in gostinstvo. 

Vsa druga sredstva tega sklada se dajejo kot 
dotacije. 

4. člen 

Kredite za posojila iz tega sklada daje Narodna 
banka FLRJ — centrala za LR Slovenijo v sporaz- 
umu z Upravo za investicije LRS na podlagi posebne 
posojilne pogodbe, sklenjene z investitorjem. 

S posojilno pogodbo ne smejo biti dogovorjene 
nižje obresti od 2 %, odplačilni rok pa ne daljši od 
20 let. 

Konkretne posojilne pogoje določita za vsak 
investicijski objekt pogodbeni stranki sporazumno 
s pristojnim okrajnim ljudskim odborom na podlagi 
predložene potrjene tehnične dokumentacije (inve- 
sticijski program in generalni projekt). 

Anuitete iz teh posojil se stekajo v investicijske 
sklade okrajnih ljudskih odborov, na območju kate- 
rih so bile izvršene investicije. 

5. člen 
Sredstev, ki se dajejo kot dotacije, ni dovoljeno 

črpati, dokler ni potrje,na vsa predpisana tehnična 
dokumentacija. To ne velja za sredstva, določena za 
študij, projekte in raziskave. 

Sredstva, določena za dotacije, daje na razpo- 
lago investitorjem Uprava za investicije LRS ma 
podlagi predložene potrjene tehnične dokumentacije 
(investicijski program in generalni projekt) v obliki 
akreditivov. Višino akreditiva določa na podlagi po- 
trjene potrebe. ' 

6. člen 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 

Slovenije določi, za katere investicije opravlja na- 
loge investitorja Uprava  za investicije LRS. 

7. člen 
O uporabi sredstev za študij za novo industrijo 

in sredstev za študij, raziskave in projekte za nove 
vodovode odloča Uprava za investicije LRS v spo- 
razumu z Zavodom za gospodarsko planiranje LBS. 

8. člen 

Sredstva, določena za dovršitev obnove v gospo- 
darsko nerazvitih območjih, se dajejo kot posojila 
neposrednim koristnikom. Kredit je brezobresten. 
Rok odplačila ne more biti daljši od 20 let. Katerim 
predlaganim koristnikom, v kakšni višini in ob 
kakšnih pogojih se dajejo posojila, odloči posebna 
komisija, ki jo določi Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije. 

Posojilne pogodbe sklepa. Narodna banka FLRJ 
— centrala za Ljudsko republiko Slovenijo. 
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9. člen 
Ta   uredba   velja od  dneva objave  v  »Uradnem 

listu  LRS«. 

St. U 19/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher l. r. 

51. 

Na podlagi 1. točke XIX. poglavja zakona o druž- 
benem planu LRS za leto 1954 v zvezi s 74. členom 
ustavnega zakona o temeljih družbene in, politične 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike 
Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
o pogojih za uporabo sredstev iz republiškega 

kreditnega sklada za investicije 

1. čleu 

Posojila iz republiškega sklada za investicije 
daje Narodna banka FLRJ — centrala za LR Slo- 
venijo. 

2. člen 

Posojila iz republiškega kreditnega sklada za in- 
vesticije se dajejo predvsem za tiste gospodarske 
investicije, ki po svojem investicijskem programu 
izkazujejo najvišjo rentabilnost ter z najmanjšimi 
sredstvi dosegajo razmeroma največji gospodarski 
uspeh (odprava ozkih grl v proizvodnji, povečanje 
proizvodnje za izvoz, dovršitev objektov, ki se gra- 
dijo itd.) in ki so v skladu' s smernicami družbenega 
plana LRS za leto 1954. 

3. člen 

Iz republiškega kreditnega sklada se nameni za 
investicije v kmetijstvu 150 milijonov din kreditnih 
sredstev. 

4. člen 

Rok za odplačilo posojil iz republiškega kre- 
. ditnega sklada za investicije ne sme biti daljši od 

10 let. 
Prednost pri dodeljevanju posojil imajo ponud- 

niki ugodnejših plačilnih rokov ob sicer enakih 
pogojih. 

Ponujena obrestna mera za zahtevano posojilo 
ne more biti nižja od 3 %, za kmetijstvo in elektro- 
gospodarstvo pa ne nižja od 2 %. 

5. člen 

Pri dodeljevanju kreditov iz republiškega kre- 
ditnega sklada imajo ob sicer enakih pogojih pred- 
nost tisti, ki ne bodo uporabljali kreditov za nabavo 
investicijskega materiala iz uvoza, oziroma tisti, ki 
bodo v ta namen uporabili manjši del kredita. 

6. člen 

Iz republiškega kreditnega sklada za investicije 
se lahko dajejo posojila le za tiste investicijske ob- 
jekte, katerih predračun za dovršitev del presega 
5,000.000 dinarjev. 

7. člen 

Zahteva za posojilo za gospodarske investicije 
mora obsegati: 

1. namen, za  katerega se zahteva  posojilo; 
2. višino vsega posojila in višino trans po letih; 
3. višino stalnih obratnih sredstev, ki se hkrati 

zahtevajo, in  višino trans po letih; 
4. obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 

zahtevalec; 
5. rok za začetek in rok za konec« del ter dan, 

od katerega začne teči rok za odplačevanje po- 
sojila; 

6. znesek vseh zahtevalčevih dolgoročnih obvez- 
nosti in znesek letnih obresti in odplačil iz teh ob- 
veznosti; 

7. poroštvo okraja, mesta oziroma občine. 
Obenem z zahtevo za posojilo je treba predlo- 

žiti revidiran investicijski elaborat (investicijski pro- 
gram in generalni projekt). 

Ce zahteva posojilo gospodarsko podjetje, mora 
predložiti banki tudi sklep delavskega sveta, da se 
podjetje lahko zadolži. 

8. Člen 

Narodna banka FLRJ — centrala za LR Slove- , 
ni jo določi' v sporazumu z Izvršnim sve.tom Ljud- 
ske skupščine LRS glede na razpoložljiva sredstva 
republiškega kreditnega sklada za investicije roke 
za razpis natečaja za investicijska posojila, višino 
sredstev, iz katerih se bodo dala investicijska poso- 
jila, in pa, za katere namene se bodo dala *a 

posojila. 
9. člen 

Zahteve za posojilo iz republiškega kreditnega 
sklada za investicije preveri strokovna komisija Na- 
rodne banke FLRJ — centrala za LRS. 

Upravni odbor Narodne banke FLRJ — centrala 
za LRS dovoljuje posojila iz republiškega kreditnega 
sklada za investicije v soglasju s smernicami Iz- 
vršnega sveta Ljudske  skupščine LRS. 

Narodna banka FLRJ — centrala za LRS sklene 
pogodbe s tistimi, ki jim je bilo posojilo dovoljeno. 

10. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. U 20/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila  1954. j 

Izvršni svet Ljudske skupščine I 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

52. 

Na podlagi 5. točke XV. poglavja zakona o druž- 
b nem planu LRS za 1954. leto v zvezi s 74. členom 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
i reditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije  izdaja   Izvršni   svet  Ljudske   skupščine  LRS 

UREDBO 
o načinu in rokih vplačila deleža Ljudske republike 

Slovenije na dohodkih okrajev in mest 

1. člen 
Za skupne dohodke okraja se štejejo vsi dohodki 

okraja, mestnih občin  in občin  na  območju  okraja- 
za skupne dohodke mesta pa vsi dohodki, mesta in 

občin v območju mesta. 
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Med skupne dohodke okrajev in mest, od katerih 
pripade določen delež Ljudski republiki Sloveniji, 
spadajo: 

a) dobiček gospodarskih organizacij po odbitku 
zveznega davka od dobička, dopolnilnih plač s pri- 
spevkom za sociiilno zavarovanje, rezervnega sklada, 
sklada za obnavljanje in vzdrževanje rezerv rudnega 
bogastva, anuitet in vseh drugih dajatev, ki jih mo- 
rajo plačevati gospodarske organizacije iz dobička 
na podlagi zveznih in republiških predpisov v korist 
zvezne ali ljudske republike; 

b) dopolnilna dohodnina od kmetijstva, dopol- 
nilna dohodnina od samostojnih poklicev in premo- 
ženja, davok od uporabe tuje delovne sile ter za- 
ostanki  dohodnine iz leta  1953. 

c) del prometnega davka in del zneska od pro- 
danih vrednoslnic, ki pripada ljudskim odborom na 
Podlagi XVI. poglavja zakona o družbenem planu 
LR Slovenije za  leto 1954; 

č)     zemljarina; 
d) dohodki  od   državnih   taks; 
e) davek od  dediščin  in  daril; 
f) dohodki   uradov   in   zavodov; 
g) razni  proračunski dohodki. 
Med skupne dohodke okrajev in mest ne spa- 

dajo: 
a) presežki   proračunskih   dohodkov   iz  leta   1955, 
b) presežki  akumulacije  iz leta  1953, 
c) presežna sredstva, ki jih odstopijo gospodar- 

ske organizacije ljudskim odborom na podlagi konč- 
nega računa  za  leto 1953, 

č) prometni davek in takse, ki jih samostojno 
predpišejo in  poberejo  ljudski  odbori. 

2. čleri 
Za izračunanje zneska skupnih dohodkov okraja 

oziroma mesta, ki odpade na enega prebivalca, se 
vzame število sfnlnih prebivalcev po'popisu prebi- 
valcev  z dne 31. marca  1953. 

3. člen 
Delež Ljudske republike Slovenije se izračunava 

'n vplačuje od skupnih dohodkov okrajev in mest 
Po tejle lestvici: 

Dohodki na enega prebivalca:      Delež republike 
na  skupnih  dohod- 
kih- okraja   (mesta) 

Okraji in mesto Maribor 
nad    6.000 do   8.000 dinarjev 10% 

8.000   „   10.000        „ 20% 
„    10.000   „   12.000        „ 30% 
„    12.000   „   15.000        „ 40% 
„    15.000   „   30.000        „ 50% 
„    30.000 70% 

Glavno mesto Ljubljana 35 % 
Prispevek po višji stopnji ne sme biti večji ka- 

kor prispevek po najbližji nižji stopnji, povečan za 
dvojno razliko dohodkov, zaradi katere bi se mo- 
rala  uporabiti  višja  stopnja  prispevka. 

4. člen 
Okraji in mesta vplačujejo Ljudski republiki 

Sloveniji delež od svojih skupnih dohodkov v me- 
sečnih akontacijah. Mesečne akontacije se obraču- 
navajo četrtletno. Dokončni obračun se napravi na 
koncu  leta. 

Mesečne akontacije se vplačujejo do konca me- 
seca za pretekli mesec ter znašajo najmanj 80 % 
°d ene  dvanajstine deleža  LUS  na  skupnih  dohod- 

kih okraja oziroma mesta, določenih v okrajnem 
oziroma mestnem družbenem planu. 

Mesečne akontacije se obračunavajo z začasnimi 
obračuni četrtletno na podlagi začasnih obračunov 
gospodarskih organizacij ter dejanskega vplačila 
vseh drugih dohodkov, ki se štejejo po tej uredbi 
med skupne dohodke okrajev in mest. Delež Ljud- 
ski republiki Sloveniji na podlagi začasnih četrtlet- 
nih obračunov se vplačuje najpozneje do konca na- 
slednjega meseca  za preteklo četrtletje. 

Delež Ljudski republiki Sloveniji se dokončno 
obračuna četrtletno na podlagi začasnih obračunov 
gospodarskih organizacij in na podlagi dejanskega 
vplačila vseh dohodkov, ki se štejejo po tej uredbi 
med skupne dohodke okrajev in mest za leto 1954. 

Ce je okrajni oziroma mestni ljudski odbor 
vplačal z mesečnimi akontacijami več, kot mora 
vplačati po začasnih četrtletnih obračunih, oziroma 
če je po začasnih četrtletnih obračunih vplačal več. 
kot mora vplačati po dokončnem letnem obračunu, 
se mu preveč vplačani znesek vračuna v odplačilo 
zneskov, ki zapadejo pozneje, ali pa se mu na za' 
htevo vrne. 

Delež Ljudske republike Slovenije na dohodkih 
okrajev in mest se vplačuje na posebni račun Na- 
rodne banke  FLRJ  — centrale za  Slovenijo. 

5. člen 
Okraji, ki prejemajo od Ljudske republike Slo- 

venije dotacije za poravnavo proračunskih izdatkov, 
ne plačujejo Ljudski republiki Sloveniji deleža na 
skupnih dohodkih po tej uredbi. 

6. člen 
Vplačila, izvršena na podlagi II. točke odloka o 

uporabi instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št.   3-8/54),   se   preračunajo  po  določbah   te   uredbe. 

7. člen 
Ta uredba velja od 1. januarja 1954. 

St. U-26/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila 1954 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

53. 

Na podlagi 8. člena zakona o Slovenski akademiji 
znanosti in umetnosti (Uradni list LRS, št. 16-92/49) 
izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije 

UREDBO 

o prejemkih funkcionarjev in članov Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti 

1. člen 
Čllanom Slovanske akademije znanosti ia umetnosti 

se določajo prejemki v obliki stalne nagrade; ta 
znaša za redne člane po 8.000 dinarjev in za dopisne 
člane po 5.000 dinarjev mesečno. 

2. člen 
Funkcionarjem Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti se določa poleg nagrade po 1. členu še 
posebna funkcijska doMada; ta znaša za predsednika 
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Akademije 10.000 dinarjev, za generalnega sekretar- 
ja 6.O0O dinarjev in za razredne sekretarje 5.000 
dinarjev  mesečno. 

3. člen 
Prejemki po tej uredbi se izplačujejo od 

I. aprila dalje, in sicer v breme predračuna Akade- 
mije mesečno vnaprej. 

4. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu  LRS«. 
• S   tem   preneha   veljati   uredba  z  dne   10.  avgu- 

sta   J948  o  prejemkih   funkcionarjev  in   Članov  Slo- 
venske akademije znanosti in  umetnosti (Uradni list 
LRS. št. 35-185/48). 

St. U 27/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprila 1954 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

54. 

Na podlagi 11. člena uredbe o uporabi zemljišč 
za gradbene namene (Uradni list LRS, št. 44-143/53) 
izdaja državni sekretar za gospodarstvo LRS 

NAVODILO 
za izvajanje uredbe o uporabi zemljišč za gradbene 

namene 

I. Priprava odlokov ljudskih odborov o uporabi 
zemljišč za gradbene namene 

Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 
s posebnimi pravicami določijo s svojimi odloki, ka- 
tera zemljišča se smejo uporabiti za splošne grad- 
bene namene, katera se smejo uporabiti za gradbene 
namene samo ob posebnih pogojih, katera se pravi- 
loma ne smejo uporabljati za gradbene namene in 
katera zemljišča so zavarovana zemljišča. 

Komisija za pripravo predlogov za uporabo zem- 
ljišč prične postopek za določitev zemljišč po prvem 
odstavku sama od sebe. Začeti pa ga mora tudi na 
predlog državnih organov, organov ljudskega od- 
bora, zbora volivcev 1er gospodarskih in družbenih 
organizacij. 

2 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin 

s posebnimi pravicami ustanovijo komisije za pri- 
pravo predlogov za uporabo zemljišč. Komisijo pra- 
viloma sestavljajo strokovnjaki za ureditev naselij, 
za varstvo kulturnih spomenikov in prirodnih zna- 
menitosti, za zdravstvo, za cestno službo, za eksplo- 
atacijo železnic, za vodno gospodarstvo, za elektro- 
gospodarstvo, za kmetijstvo, za gozdarstvo in po po- 
trebi tudi drugi strokovnjaki. Sej komisije se ude- 
ležijo tudi zastopnik katastrskega urada, tajništva 
za notranje  zadeve  in  zastopnik prizadete občine. 

Za predsednika in namestnika predsednika ko- 
misije imenuje ljudski odbor svoja odbornika. 

Komisija mora zbrarti potrebno tehnično in go- 
spodarsko dokumentacijo, in sicer izvedenska poro- 
čila, strokovne študije in članke, zgodovinske po- 
datke, statistični material, ureditvene osnove  (urjia- 

nistične projekte), odločbe pristojnih organov o po- 
trditvi ureditvenih osnov in pod. 

Ko komisija zbere dokumentacijo po 3. točki. 
Izdela osnutek predloga za določitev uporabe zemlji- 
šča po 2. členu uredbe o uporabi zemljišč za grad- 
bene namene. Ta osnutek komisija pošlje skupaj z 
zbrano dokumentacijo Državnemu sekretariatu za 
gospodarstvo LRS. Ta zahteva mnenje Republiškega 
zavoda za gospodarsko planiranje, Zavoda za var- 
stvo kulturnih spomenikov in prirodnih znamenitosti, 
Centralnega higienskega zavoda in prizadetih repu- 
bliških državnih organov in vrne spise e pripombami 
komisiji. 

Nato komisija po potrebi popravi osnutek pred- 
loga ali izdela nov osnutek predloga. 

Predlog komisije obsega: 
a) grafični prikaz zazidljivosti zemljišč na ob- 

močju občine za zemljiški predel v merilu 1:50.000 
in tudi v katastrskem merilu občine, v katere območju 
je zemljišče; 

b) poročilo o predlogu; 
c) osnutek odloka ljudskega odbora. 

6 
Grafični prikaz predloga za uporabo zemljišč 

obsega: 
a) grafično podlogo, kakšno je bilo dejansko 

izkoriščanje zemljišč ob času, ko se je izdelal 
predlog; 

b) grafično podlogo o predlagani kategorizaciji 
zemljišč; 

c) seznam zemljišč; 
č) za zemljišča, zazidljiva ob posebnih pogojihi 

gradbeni pravilnik za ta zemljišča. 

7 
V seznam zemljišč je treba vpisati za vsako zem- 

ljišče tele podatke: 
— številko vložka in  parcelno številko; 
— za kakšen namen se izkorišča zemljišče ob 

času kategorizacije; 
— kako naj se izkorišča zemljišče po predlogu 

o kategorizaciji; 
— ime, priimek in bivališče lastnika oziroma za 

zemljišča, ki so last splošnega ljudskega premoženja, 
označbo organa upravljanja; 

— velikost zemljišča v ha — a — m*. 

8 
V poročilo k grafičnim podlogam se vpišejo: 

.   a) meje   med  posameznimi   kategoriziranimi   po- 
vršinami  tako,  kakor  potekajo v  naravi; 

b) razlogi za potrditev določene kategorizacije 
z obrazložitvijo. 

9 
Vsi spisi po 5. točki tega navodila se zložijo v 

pisemski format in zvežejo v skupen snopič, z na- 
slovom »Okrajni (mestni) ljudski odbor . . . k. o. . . • 
kategorizacija zemljišč potrjena z odlokom OLO 
(MLO) ... z dne . . . št. . . .« V desnem zgornjem 
robu se vpiše: »izvod št. . . .c 

Elaborat, v katerega pride tudi sprejeti odlok, 
se zapečati z uradnim pečatom ljudskega odbora. 

10 
Tehnična  dokumentacija  o  uporabi   zemljišč  za 

gradbene namene se izdela v štirih izvodih. En izvod 
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Potrjene dokumentacije ostane v arhivu okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora, po en izvod pa se iz- 
ïoei pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru, pri- 
stojnemu katastrskemu uradu in Državnemu sekre- 
tariatu za gospodarstvo LRS. Po tem vrstnem redu 
se tudi vsak izvod zaznamuje z arabsko številko. 

11 
Izdelani predlog razgrne komisija za 14 dni v 

Prostorih občinskega ljudskega odbora in razgrnitev 
razglasi v dnevnem časopisju. 

V tem roku sme vsakdo pismeno ali ustno na 
zapisnik podati k predlogu svoje pripombe in 
mnenja. 

Ce so pripombe in mnenja utemeljena, komisija 
popravi osnutek  predloga  in  izdela  končni   predlog. 

12 
' Ko preteče rok iz 11. točke, pošlje komisija préd- 

J°S za uporabo zemljišč ljudskemu odboru, ki jo je 
imenoval, da izda odlok. Svojemu poročilu priloži 
komisija tudi prejete pripombe in mnenja po 11. 
točki navodila. 

13 
Odloki o zazidljivosti zemljišč se smejo spre- 

meniti samo po postopku, ki je določen v tem na- 
vodilu. 

"• Postopek do izdaje odlokov  ljudskih  odborov o 
uporabi zemljišč za gradbene namene 

14 
Pristojni organ no sme izdati gradbenega dovo- 

jjenja za zemljišče, kii še ni bilo razglašeno z odlo- 
gom ljudskega odbora za zazidljivo, dokler komisija 
12 2. točke tega navodila ne da načelnega dovoljenja, 
da se sme uporabiti zemljišče za dolločeno zidavo. 

15 
Dovoljenje po prejšnji točki izda komisija na 

Prošnjo stranke, ki želi zidati. 
Prošnji za izdajo dovoljenja je- treba priložiti 

situacijskii načrt v merilu 1 : 50O v dveh izvodih, zem- 
ljiškoknjižni izpisek o lastništvu zemljišča ter opis 
stavbe, ki se namerava na tem zemljišču zidati. Če 
S re za prezidavo ali obnovo obstoječe stavbe po do- 
toebali prvega odstavka 10. člena uredbe o uporabi 
2oinlji5g za gradbene namene, je treba priložiti tudi 
SKICO za prezidavo oziroma obnovo. 

Ce bo interesent zidal na tujem zemljišču s pri- 
voljenjem lastnika zemljišča, mora priložiti prošnja 
tudii overjeno izjavo lastnika, da dovoljuje zidavo na 
svojem zemljišču. 

16 

Načelno dovoljenje mora obsegati natančen opis 
zemljišča, parcelno številko in zemljiškoknjižni vlo- 
Zek, način zazidave, lego gradbenega objekta, so- 
sedne najbližje objdkte in komunikacije ter komu- 
"alne naprave. 

Odločbi o načelnom dovoljenju mora biti prilo- 
žen situaoijsiki načrt zemljišča v merilu 1 :500. 

17 
Prezidave in obnove 'obstoječih stavb po prvem 

odstavku   10. člena   ifredbe   o   uporabi   zemljišč   za 
Sradbene namene so dovoljene brez načelnega dovo- 
JÇnja komisije, če se po gradbenih  predpisih  zanje 

Zahteva le priglasitev, ne pa gradbano dovoljenje. 

III. Predhodne določbe 

18 
Četudi je biilo gradbeno dovoljenje", izdano in je 

postalo pravnomočno pred uveljavitvijo uredbe o 
uporabi zemljišč za gradbene namene, se ne sme za- 
četi zidati, dokler komisija iz 2. točke tega navodila 
ne da načelnega dovoljenja za uporabo zemljišča za 
določeno zidavo. 

Za že začete zidave ni potrebno načeli no dovolje- 
nje po prejšnjem odstavku. 

Če so bila na podlagi gradbenega dovoljenja 
opravljena pripravljalna dela, se ne šteje, da je zi- 
dava že začeta. Kot pripravljalna dela se štejejo: 
dovoz materiala, naprava prometnih poti in instala- 
cij, postavitev pomožnih stavb in izkop stavbne jame. 

19 
Pritožbe zoper odločbe o lokacijah in o gradbe- 

nih dovoljenjih, ki še niso rešene, se, kolikor zade- 
vajo uporabo zemljišč za gradbene namene, vrnejo 
prvostopnim organom, da najprej opravijo postopek 
po drugem poglavju tega navodila. 

20 

To navodilo velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. X-180/5 
Ljubljana, dne 24. marca  1954. , 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

ZAPISNIK 
1. skupne seje republiškega zbora in zbora proizva- 

• jalcev Ljudske skupščine LRS tretjega sklica, ki je 
bila dne 20. januarja 1954 v Ljubljani 

Predsednik: Miha Marinko 
Tajnik: Albert Jakopič 

Predsednik prične 1. skupno sejo obeh domov ob 
10.20 uni in določi, da bo zapisnik današnje seje vodil 
tajnik Albert Jakopič. 

Na predlog predsednika dovoli sfcupščina zapro- 
šeni dopust ljudskima poslancema Milanu Dimniku 
in Petru Nagliču. 

Nato prebere tajnik zapisnik 1. seje prvega skup- 
nega sestanka obeh domov; skupščina zapisnik 
potrdi. * 

Predsednik obvesti ljudske poslance, da je skup- 
ščina sprejela predloge: 

1. poročilo Izvtršega sveta o razrešitvi sodnika Vr- 
hovnega sodišča LRS dr. Teodorja Tomiinška; 

2. poročilo komisije za pripravo predloga poslov- 
nika Ljudske sikupščine LRS, da je končala svoje 
delo s predlogom za postopek pri sprejemanju po- 
slovnika in predlogom tega poslovnika; 

3. interpelacijo ljudskega poslanca Jožeta Lukača 
o razvrstitvi delavcev v pokojninske razrede in o 
družinskih pokojninah .vdov. Vprašanje bo po spre- 
jetju poslovnika na podlagi njegovih določb izročeno 
Izvršnemu svetu; 

4. odpoved mandatu poslancev republiškega zbo- 
ra Alojza Bcn.ka in Stefana Sabjana, ki jo bo reševal 
republiški zbor; 
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5. razen tega je Ljudska skupščina prejela še ne- 
kaj predlogov in prošenj. Te vloge bodo izročene 
ustreznim odborom, kakor hitro bodo izvoljeni. 

Ker nima nobeden od'poslancev še kakega vpra- 
šanja, ki bi balo v zvezi z delom skupščine, predla- 
ga predsednik tale dnevi red. 

1. sklepanje o predlogu komisije za pripravo 
predloga poslovnika Ljudske skupščine LRS o po- 
stopku pri sprejemanju poslovnika Ljudske skup- 
ščine; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika 
Ljudske skupščine; 

3. volitev stalnih odborov in komisij; 
4. sklepanje o razrešitvi sodnika Vrhovnega so- 

dišča LRS dr. Teodorja Tominška. 
Ker ni billo nobenega drugega predloga za dnev- 

ni red in tudi ne predloga za spremembo predlaga- 
nega dnevnega reda, je bil ta soglasno sprejet. 

Predsednik opozori ljudske poslance, da je po 
predlogu, ki ga bo skupščina obravnavala pri 1. točki 
dnevnega reda in tudi po predlogu poslovnika pred- 
videno načelo, da skupščina na skupni seji veljavno 
skl-pa, če je navzočih večina poslancev enega in dru-- 
gega doma. Zato je potïebno, da se ugotovi navzoč- 
nost in s tem kvorum. Ker pa je navzočih več kot 62 
poslancev republiškega zbora in več kot 37 poslancev 
zbora proizvajalcev, ugotovi predsednik, da je kvo- 
rum podan in da skupščina lahko veljavno sklepa. 

Pred prehodom na 1. točko dnevnega reda, pre- 
kine predsednik sejo glede na to, da se pravkar raz- 
deljeni predlog skupščinskega poslovnika močno loči^ 
o prvotnega poslancem že prej dostavljenega osnut- 
ka, in objavi, da se bo seja nadaljevala ob 16. uri. 

Seja je bila prekinjena ob 10.30 uri.' 
Predsednik nadaljuje sejo ob 16.15 uri in preide 

na prvo točko dnevnega reda, i. j. na sklepanje o 
predlogu komisije za pripravo predloga poslovnika 
Ljudske skupščine LRS o postopku pri sprejemanju 
poslovnika Ljudske -skupščine LRS in prosi poroče- 
valca komisije, da da poročilo in stavi predlog glede 
postopka.    ' 

Poročevalec komisije dr. Miha Potočnik 'predla- 
ga skupščini, da sprejme o postopku pri sprejemanju 
poslovnika Ljudske skupščine LRS tale 

»sklep : 

1 
Predlog posilovnika Ljudske skupščine LRS 

obravnava skupščina na skupni seji obeh domov. 
Skupščina veljavno sklepa o poslovniku, če je na 

seji navzočih večina poslancev* vsakega doma. 

Obravnava predloga poslovnika je hkrati načel- 
na in podrobna. 

Skupščina lahko sklene, da bo obravnavala pred- 
log po posameznih delih ali členih predloga. 

3 
Obravnava predloga poslovnika se začne s po- 

ročilom poročevallca komisije za pripravo predloga 
skupščinskega poslovnika. 

Poročevalec prebere predlog poslovnika. Ce skup- 
ščina sklene, da bo obravnavala predlog po posamez- 
nih delih in členih, ga bere poročevaflec po posamez- 
nih dedih oziroma členih. 

Skupščina lahko sklene, da se poslovnik ne be- 
re ali da se berejo samo posamezni deli ali öieni 
Predloga. 

Pri obravnavi predloga poslovnika ima vsak po- 
slanec pravico, govoriti in predlagati amandmaje. 

Amandmaji se lahko predlagajo, dokler ui dan 
predlog poslovnika na glasovanje. Će se obravnava 
predlog poslovnika po delih ali členih, se lahko 
predlagajo amandmaji, dokler ni dan na glasovanje 
ustrezni del ali ölen predloga. 

Predsednik da poslancem besedo po vrsti, kot so 
se priglasili za besedo. 

5 
Amandma, ki ga predlaga poročevalec komisije, 

postane sestavni del predloga. 
Prav tako postane sestavni del prediloga amand- 

ma, ki ga predlaga kakšen drug poslanec in ga poro- 
čevalec komisije sprejme. 

Ce poročevalec amandmaja ne sprejme, ga da 
predsednik na glasovanje. Ce je k istemu členu 
predlaganih več amandmajev, jih da predsednik na 
glasovanje po vrsti, kot so bili predlagani, ali pa 
•ako, kot je bolj smotrno. 

Amandma, ki ga skupščina sprejme, postane se- 
stavni   del  predloga. 

6 
Predsednik konča obravnavo, ko je lista govor- 

nikov izčrpana. 
Nato se o predlogu glasuje. Glasuje se javmo z 

dviganjem rok in v celoti, če skupščina drugače ne 
sklene. 

Ce je bil obravnavan predlog poslovnika po po- 
sameznih delih ali členih, da predsednik na glasova- 
nje posamezne dele ali člene predloga, ko je obrav- 
nava o njih končana. V tem primeru se glasuje na- 
zadnje še enkrat o predlogu v celoti. 

7 
Poslovnik je sprejet, če je glasovalo za predlog 

večina na skupni seji navzočih poslancev obeh 
domov.< 

Ker se na poziv predsednika nihče ne oglasi k 
razpravi, jo predsednik zaključi in da predlog na 
glasovanje. Sklep o postopku pri sprejemanju po- 
slovnika Ljudske skupščine LRS je soglasno sprejet. 

Pri 2. točki dnevnega reda, pri razpravi in skle- 
panju o predlogu poslovnika Ljudske skupščine LRS, 
prebere poročevalec dr. Miha Potočnik poročilo ko- 
misije in predlaga, da bi predlog poslovnika sprejeli 
po postopku, ki je bil pravkar sprejet, predlog pa 
bi brali od člena do člena. 

Na predsednikovo vprašanje, ali se skupščina s 
tem predlogom strinja, se oglasi k besedi ljudski po- 
slanec Jože Potajan in predlaga, da bi se predlog 
poslovnika* obravnaval po poglavjih. 

•Skupščina sklene, da se predlog poslovnika ne 
bere, poslanci pa naj dajejo predloge k posameznim 
poglavjem. 

V razpravi so sodelovali ljudski poslanci: Jože 
Petejan, dr. Marijan Brecelj, Jakob Zen, Jože Turo- 
šek, Tone Bole, Vlado Majhen, Stane Kavčič, Matevž 
Hace in Bogumil Vižintin. Predlagani amandmaji, 
ki jih je komisija za pripravo poslovnika sprejela, so 
postali sestavni del predloga poslovnika. Njih vsebi- 
na in vrstni red je razvidna iz stenografskih zapi- 
skov 1. skupne seje republiškega zbora in zbora pro- 
izvajallcev. 

Po zaključku razprave je skupščina soglasno 
sprejela predlagani poslovnik z vsemi spremembama- 

3. točka dnevnega reda je volitev skupščinskih 
odborov in komisij.    Predsednik pojasni,   da mora 
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skupščina izvoliti glede na pravkar sprejeti poslov- 
nik dva odboira in dve komisiji, in sicer: administra- 
tivni odbor • odbor za volitve, k štejeta vsak po 5 
cl'anov, komisijo za razlago zakonov, ki šteje 9 čla- 
nov, m komisijo za ljudske odbore, ki šteje 7 članov. 
Odbori in komisije se volijo na podlagi kandidatnih 
"St. Da bi mogli poslanci sestaviti- kandidatne liste, 
odredi predsednik odmor. 

Seja je bila prekinjena ob 18.45 in se je nadalje- 
vala ob 19. uri. 

Po odmoru predlaga ljudski poslanec Lojze Oce- 
pok v svojem imenu in v imenu desetih ljudskih po- 
slancev, da se za člane administrativnega odbora iz- 
volijo: Jože Gričar, Ivan Novak, Feliks Razdrih, An- 
drej Stegnar in Ivo Svetina. 

Predlagani kandidati so bili soglasno izvoljeni 
•• člane administrativnega odbora. 

Po istem postopku so bili na predlog ljudskega 
Poslanca Ivana Novaka v odbor za volitve soglasno 
^voljeni: France Balšak, Dušan Bole, Franc Krese, 
Alojz Ocepok, inž. Vilma Pifkovič; v komisijo za 
razlago zakonov na predlog ljudskega poslanca Vin- 
ka Sumrada: Ivan Bratko, Jože Eberl, Vinko Hafner, 
yanijel Lepi.n, dr. Anton Melik, dr. Holi Modic, 
dr. Miha Potočnik, inž. Adolf Tavčar, Ignac Voljč in 
v 'komisijo za ljudske odbore na predlog ljudskega 
Poslanca Vinka Hafnerja: 'Mavricij Bore, Bogdan 
•knaflič, Vlado Krivic, Anton Petcmeilj, Stane Reber- 
ûak, Ivan Vodovnik, Vinko Sumrada. 

Nato pozove predsednik Maine odborov in komi- 
S1IJ. da se takoj sestanejo in po določbah poslovnika 
izvolijo izmed sebe predsednika in tajnika, lahko pa 
tudi podpredsednika. 

"o krajšem odmoru so poročevalci odborov in 
Komisij poročali skupščini o konstituiranju: 

administrativni odbor: predsednik Ivan Novak, 
tQJn.iik Ivo Svetina; 

odbor za volitve: predsednik Lojze Ocepok, taj- 
ttlk Franc Krose; 

Modi 
komisija za razllago zakonov: predsednik dr. Heli 
c, tajnik Danijel Lopin; 

^.    komisija   za   ljudske  odbore:   predsednik Vlado 
«•«vic, tnjniik Anton Poternelj. 

Nato preide predsednik na 4. točko dnevnega re- 
a —- sklepanje o razrešitvi sodnika Vrhovnega sodi- 
Ca LRS dr. Teodorja Tominška in pozove poročeval- 
• odbora za volitve, da da poročilo. Poročevalec 
usan Bole poroča, da je odbor za volitve razprav- 

ljal °   predlogu   Izvršnega   sveta   glede   razrešitve 
.5' Teodorja Tominška kot sodnika Vrhovnega sodi 
,Ca LRS in o njegovi postavitvi za državnega sekre- 
arJa za pravosodno upravo. Ker sta ti dve funkciji 
^združljivi, predlaga odbor, da ga skupščina razreši 

lu&kcije sodnika Vrhovnega sodišča LRS. 

Predsednik da predlog odbora za volitve na gla- 
ovanje in ugotovi, da je bil- predlog soglasno spre- 

v S tem je bil dnevni red skupne seje obeh domcv 
ki?Pan. Predsednik objavi ljudskim poslancem, da 

' 1'cuje ločeni seji za republiški zbor in zbor proiz- 
^jaleev za 21. januarja ob 9. uri v prostorih Ljud- 

je0 skupščine. To obvestilo naj velja kot osebno va- 
110 po določbah 15. člena poslovnika. 

Predlog dnevnega reda za oba doma je objavljen 
na oglasni deski. 

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
St. LS 6/1-54 
Ljubljana, dne 20. januarja 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Za   predsednika 
Albert Jakopič 1. r. podpredsednik: 

Dr. Fcrdo Kozak 1. r. 

ZAPISNIK 
2.  seje  republiškega  zbora  Ljudske  skupščine LUS, 

ki je bila dne 21. januarja 1954 v Ljubljani 

Predsednik: Vlado Majhen 
Zapisnikar: Anton Peternelj 
Ob 9.20 prične predsednik 2. sejo republiškega 

zbora Ljudske skupščine LRS ter najprej predlaga, 
da zapisnik te seje vodi ljudski "poslanec Anton Pe- 
ternelj. Nato je bili prebran in potrjen zapisnik 
1. seje. 

Na predsednikov predlog je nato zbor sprejel 
tale dnevni red seje: 

1. sklepanje o predlogu komisije za pripravo 
predloga poslovnika republiškega zbora Ljudske 
skupščine LRS o postopku pri sprejemanju poslovni- 
ka  republiškega zbora Ljudske skupščine; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika 
republiškega zbora Ljudske skupščine; 

3. volitev stalnih odborov in komisij; 
4. odpoved mandatu poslancev Alojza Benka in 

Stefana Sabjana. 
Zbor je navedeni dnevni red soglasno sprejel ier 

takoj prešal na razpravo o 1. točki dnevnega reda. 
Ljudski poslanec Vinko Hafner je nato v imenu ko- 
misije za pripravo poslovnika republiškega zbora 
Ljudske skupščine LRS prebral predlog postopka, ki 
ga je zbor brez sprememb ali dopolnitev soglasno 
sprejel. 

Pri 2. točki dnevnega reda je nato ljudski po- 
slanec Vinko Hafner kot poročevalec komisije za pri- 
pravo poslovnika republiškega zbora prebral poroči- 
lo komisije, nakar je zbor na predlog ljudskega po- 
slanca Matevža Haceità sklenil, da o osnutku poslov- 
nika razpravlja po oddelkih in poglavjih, ne da bi se 
brali posamezni členi. 

Zbor je nato obravnaval predlog poslovnika od 
poglavja do poglavja. Pri vseh poglavjih, razen pri 
L, III. in XI. poglavju, so bili predlagani amandmaji, 
ki jih je poročevalec komisije v celoti sprejel in so 
tako postali sestavni del predloga poslovnika. Vse- 
bina in vrstni red amandmajev je razviden iz steno- 
grafsikih zapiskov 2. seje republiškega zbora. 

Zbor je nato z gflasovanjem v celoti soglasno 
sprejel predlog poslovnika z vsemi predlaganimi 
spremembami;   vsi   poslanci   so  glasovali   >za*. 

Pri 3. točki dnevnega reda je predsednik repu- 
bliškega zbora Vlado Majhen najprej obrazložili po- 
stopek za volitve stalnih odborov republiškega zbo- 
ra, ki ga določa poslovnik. Ker se odbori po poslov- 
niku volijo na podllagi kandidatnih list, je predlagal, 
da zboT prekine sejo, da bi poslanci med odmorom 
mogli sestaviti kandidatne liste za posamezne odbore. 
Ob 11.03 je bila seja prekinjena in se je nadaljevala 
ob 11.35. 
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Zbor je najprej prešel na volitve odbora za orga- 
nizacijo oblasti in uprave. Ljudski posflanec Albin 
Dujc je nato v svojem in v imenu skupine desetih 
poslancev predlagal, da se v odbor za organizacijo 
oblasti in uprave republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS izvoli tehle 15 ljudskih poslancev, in si- 
cer: Stane Bobnar, Stane Brečko, Alfonz Grmek, 
Vinko Hafner, 'Vlado Krivic, dr. Heli Modic, Franc 
Pirkovič, Janez Petrovič, Nina Pokom, Tine Rem- 
škar, Cvetka Vodopivec, Ignac Voljč, Mirko_Zlatner, 
Tone Zupančič in Jakob Žen. 

Ker je po poslovniku predvidenih za ta odbor 
najmanj 11 članov, predlaganih pa je bilo v odbor 15 
članov, je zbor najprej glasovojl o številu članov 
odbora ter predlagano število soglasno sprejel nato 
pa z glasovanjem sprejel tudi predlagano kandidat- 
no listo v cefioti. 

Zbor je na.to prešel na volitve odbora za gospo- 
darstvo. Ljudski poslanec Franc Pirkovič je v svo- 
jem in v imenu desetih poslancev predlagal, da se 
v ta odbor izvoli 19 poslancev, in sicer: Viktor Av- 
belj, inž. Karmetlo Budihna, Tone Bole, Bela Brglez, 
Mihaela Dermastia, Albin Dujc, Matevž Hace, Ivo 
Janžekovič, Miran Košmelj, Viktor Kovač, Franc Lu- 
bej, Ivan Maček, inž. Gašper Muha, Janez Pirnat, 
Mirko Remec, Lojzka Stropnik, Karel Štrukelj, Vik- 
tor Zupančič in Martin Žugelj. Ker poslovnik pred- 
pisuje za ta odbor najmanj 15 članov, je zbor naj- 
prej z glasovanjem sogtlasno sprejel predlagano šte- 
vilo" 19 članov, nato pa v celoti soglasno spre jal kan- 
didatno listo za sestav odbora za gospodarstvo, ki jo 
je predlagal ljudski posllahec Franc Pirkovič. 

Zbor je nato prešel na volitve odbora za prora- 
čun. Ljudski poslanec Ervin Dolgan je v svojem in 
v imenu skupine desetih poslancev predlagal, da se 
v ta odbor iz volli 11 poslancev, in sicer: "Branko Ba- 
bic, Andrej Babnik, inž. Karmelo Budihna, Miran 
Cvenk, Franc Ficko, Martin Greif, Alfred Janko, 
Alojz Mlakar, Anton Peternelj, Franc Podvratnik in 
Franc Skok. 

Ker je po poslovniku predvidenih za ta odbor 
najmanj sedem članov, predlaganih pa je bilo 11 čla- 
nov, je zbor najprej glasoval o številu članov od- 
bora ter predlagano število soglasno sprejel, nato pa 

. je z glasovanjem v celoti soglasno sprejel tudi kan- 
didatno listo, ki jo je predlagal ljudski poslanec Er.- 
vin Dolgan. 

Zbor je nato prešel na volitve odbora za prosve- 
to in kulturo. Ljudski poslanec Olga Vrabič je v svo- 
jem imenu in v imenu desetih poslancev predlagala, 
da se v ta odbor izvoli 16 poslancev, in sicer: Branko 
Babic, Dušan Bole, Mirko Bračič, Ivan Bralko, Ervin 
Dolgan, Rudi Janhuba, Alfred Janko, dr. Ferdo Ko- 
zak, dr. Anton Melik, dr. Heli Modic, Aleksander Pir- 
her, Tine Remškar, Vinko Sumrada, Josip Vidmar, 
Bogomili Vižintin in Jelka Vrhovšek. 

Zbor je najprej z glasovanjem soglasno sprejel 
predlagano število 16 članov nato pa celotno kandi- 
datno listo, ki jo je predlagal ljudski poslanec Olga 
Vrabič. 

Nato je zbor izvolil odbor za zdravstvo in social- 
no politiko. Ljudski poslanec Miha Berčič je v svo- 
jem imenu in v imenu skupine desetih poslancev 
predlagal, da se v ta odbor izvoli 19 poslancev, in si- 
cer: dr. Marjan Ahčin, Viktor Avbelj, Ivan Berton- 
celj, Lovro Cerar, Ančka Globačnik, Jože Gričar, 
Fran Krese, Vlado Krivic, Tone Kropušek, Alojz Lu- 

• kač, Albin Medved, Jože Molok, Alojz Murn, Jože Pe- 

tejan,   Mirko   Remec,   Franc   Skok,   Ivo  Skerlovnik, 
Mira Svetina in Olga Vrabič. 

Zbor je z glasovanjem najprej soglasno spre- 
jeli predlagano število 19 članov tega odbora, nato 
pa tudi celotno kandidatno listo, ki jo je predlagal 
ljudski poslanec Miha Berčič. 

Pri volitvah zakonodajnega odbora je ljudski po- 
slanec dr. Marjan Ahčin predlagal v svojem imenu 
in v imenu skupine desetih poslancev zakonodajnega 
odbora, ki naj bi imel 11 članov. Predlagali je, da 

se v zakonodajni odbor izvolijo ljudski poslanci: Mi- 
ha Berčič, Ivan Bralko, Alojz Colarič, Vinko Hafner, 
dr. Anton Mcllik, dr..Heli Modic, Stane Nunčič, Jože 
Petejan, dr. Miha Potočnik, Jože Tramšek in Bogomil 
Vižintin. 

Zbor je najprej z glasovanjem sprejel predlagano 
število 11 članov odbora, nato pa celotno kandidatno 
listo za zakonodajni odbor, ki jo je predlagal ljud- 
ski poslanec dr. Marjan Ahčin. 

Pri volitvah mandatno-imunitetnega odbora je 

ljudski poslanec Franc Cerne v svojem imenu in v 

imenu skupine desetih poslancev predlagal, da se v 
ta odbor izvoli tehle 5 ljudskih poslancev, in sicer: 
Stane Bobnar, Albert Jakopič, Janez Rant, Anton 
Sušteršič in Cvetka Vodopivec. 

Zbor je z gtlasovanjem soglasno sprejel pred- 
lagano število članov omenjenega odbora, nato •• 

celotno kandidatno listo* ki jo je predlagal ljudski 
poslanec Franc Cerne. 

Slednjič je zbor izvolil še odbor za predloge' m 
pritožbe. Ljudski poslanec Cvetka Vodopivec je v 

svojem imenu ter v imenu desetih ljudskih poslancev 
predlagala, da se v ta odbor izvoli tehle 5 ljudskih 
poslancev, in sicer: Franc Cerne, Anton Dolgan, Leo- 
pold Maček, Mica Marinko in Anton Sušteršič. 

Zbor je nato z glasovanjem najprej sprejeli pred- 
lagano število članov tega odbora, nato pa soglasno 
sprejel celotno kandidatno disto, ki jo je predlagala 
ljudski poslanec Cvetka Vodopivec. 

Pri 4. toéki dnevnega reda je zbor obravnaval 
odpoved mandatom ljudskih poslancev Alojza Benka 
in Stefana Sabjana. Da bi pa o tem predlogu mogel 
najprej razpravljati mandatnoMmunitetni odbor, j*; 
predsednik ob 12. uri prekinil sejo s tem, da se med 
odmorom konstituirajo izvoljeni odbori in se sestane 
mandatno-imunitetni odbor, ki bi v nadaljevanju seje 
poročali zboru. 

Ko se je ob 12.20 seja nadaljevala je predsednik 
zbora 'Vlado Majhen najprej obvestil zbor, da so se 
izvoljeni poslanci konstituirali takole: 

odbor za organizacijo oblasti in uprave: predsed- 
• nik Vlado Krivic, podpredsednik Ignac Voljč, tajnik 
Vinko Hafner; 

odbor za gospodarstvo: predsednik Ivan Maček, 
podpredsednik Viktor Avbelj, tajnik Ivo Janžekovič; 

odbor za proračun: predsednik Branko Babic, P0"' 
predsednik   inž.  Karmelo   Budihna,   tajnik   Andrej 
Babnik; 

odbor za prosveto in kulturo: predsednik JosiP 
Vidmar, tajnik Dušan Bole; 

odbor za zdravstvo in socialno politiko: predsed- 
nik Viktor Avbelj, podpredsednik dr. Marjan Ahčin. 
tajnik   lira Svetina; 

zakonodajni odbor: predsednik Jože Petejan, p,(Xl" 
predsednik  dr. Miha  Potočnik, tajnik  Ivan   Bratko; 

mandatno-imunitetni odbor: predsednik Stane 
Bobnar, tajnik Cvetka Vodopivec; 
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odbor za predloge in pritožbe: predsednik Tone 
Sušteršič, tajnik Mica Marinko. 

Predsednik zbora VUado Majhen je nato pozval 
mandatno-imuinitetni odbor, naj poroča republiškemu 
zboru o svojem predlogu glede odpovedi mandatu 
ljudskih poslancev Alojza Benlka in Štefana Šabjana. 

Ljudski poislamec Albert Jakopič je kot poroče- 
valec mandatno-inranitetnega odbora prebral poročilo 
tega odbora, s katerim mandatno-imunitetni odbor 
predlaga, naj republiški zbor Ljudske skupščine LRS 
sprejme tale 

>s k 1 e p : 
1. Odpoved mandatu, ki sta jo podala ljudska 

Poslanca Benko Alojz in šabjan Štefan, se sprejme. 
2. V 81. in 83. volli Ini enoti okraja Murska Sobota 

se po 158. členu zakona o praticali in dolžnostih.ter 
o volitvah in odpoklicu ljudskih poslancev Ljudske 
skupščine LRS za republiški zbor odrejajo nado- 
mestne volitve. 'Volitve razpiše Republiška vollilna 
komisija LRS.« 

Zbor je ta predlog sklepa mandatno-imunitetnega 
odbora z glasovanjem soglasno sprejel. 

Nato je ljudski poslanec Miha Berčič v svojem 
•n v imenu ljudskih poslancev izvoljenih na ob- 
močju okrajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica 
stavil pismeno vprašanje glede odmere daivka po ka- 
tastru, ki ga je po predsedniku Ljudske skupščine 
naslovil Izvršnemu svetu Ljudske skupščine LRS. 

V imenu Izvršnega sveta je na stavljeno vpraša- 
nje odgovoril podpredsednik Izvršnega sveta dr. Mari- 
jan Rrecelj; ljudski poslanec Miha Berčič, ki je vpra- 
šanje stavil, se je z odgovorom zadovoljil. 

Ker je bil s tem dnevni red seje izčrpan, je 
Predsednik ob 12.45 uri zaključil 2. sejo republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS. 

St. R 35/1-54 
Ljubljana, dne 21. januarja 1954. 

Republiški zbor 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Zapisnikar: Predsednik: 
Anton Peternelj 1. r. Vlado Majhen 1. r. 

ZAPISNIK 
*• seje zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, 

dne 21. januarja 1954 v Ljubljani 

Predsednik: Mavricij  Bore 
Zapisnikar: inž. Boris  Pipan 
Predsednik zbora proizvajalcev je ob 9.15 pričel 

prvo sejo zbora, ki jo je po 60. členu ustavnega za- 
7°na

v sklicali predsednik Ljudske skupščine LRS ter 
določili za zapisnikarja te seje ljudskega poslanca 
^z. Borisa Pipana. Nato je predlagal zboru, da ljud- 
skim poslancem Milanu Dimmiku, Petru Nagliču, 
Jožetu Stakoliču, Gregorju Klančniku in Janku Lu- 
panu dovoli zaprošeni dopust. 

Zapisnikar inž. Boris Pipan prebere nato zapis- 
njk 2. icje prvega sestanka zbora proizvajalcev; za- 
P'isnik se potrdi in podpiše. 

Predsednik nato predlaga zboru tale dnevni red 
seje: 

L sklepanje o predlogu komisijo za pripravo 
Predloga poslovnika zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS in o postopku pri sprejemanju po- 

ovnika zbora proizvajalcev Ljudske skupščine; 
2. obravnava in sklepanje o predlogu poslovnika 

zbora proizvajalcev Ljudske skupščine; ' 

3. volitve stalnih odborov in komisij zbora pro- 
izvajalcev. 

Zbor je navedeni dnevni red soglasno sprejel ter 
takoj prešel na razpravo o 1. točki dnevnega reda. 
Ljudski poslanec Andrej Svetek je nato v imenu 
komisije za pripravo postopka pri sprejemanju po- 
slovnika zbora proizvajalcev Ljudske skupščine pre-, 
bral predlog postopka; zbor je predlog brez spre- 
memb ali dopolnitev soglasno sprejel. 

Pri 2. točki dnevnega reda, pri razpravi o pred- 
logu poslovnika zbora proizvajalcev, je ljudski po- 
slanec Andrej Svetek kot poročevalec komisije za 
pripravo poslovnika zbora proizvajailcev najprej pre- 
bral poročilo komisije, nato pa predlagal, da zbor 
o poslovniku razpravlja po oddelkih in poglavjih, 
ne da bi se brali posamezni členi. 

Zbor je nato obravnaval predlog poslovnika po 
posameznih poglavjih ter hkrati sklepal o posamez- 
nih amandmajih, ki so jih predlagali poslanci. Razen 
amandmajev, ki jih poročevalke komisije za pri- 
pravo poslovnika ni sprejel, so vsi drugi amandmaji, 
s katerimi se je poročevalec komisije strinjal, bili 
syrejeti kot sestavni del poslovnika ter so razvidni 
iz stenografskih zapiskov 1. seje zbora proizvajalcev. 

Po podrobni razpravi predloga poslovnika je 
zbor z gtlasovanjem v celoti soglasno sprejel pred- 
lagani poslovnik z vsemi od poročevalca komisije za 
pripravo poslovnika sprejetimi amandmaji; vsi po- 
slanci so glasovali za. 

Pri 3. točki dnevnega reda je zbor proizvajalcev 
izvolil svoje statine odbore. 

Najprej  je  zbor  izvolil odbor za  gospodarstvo. 
Ljudski poslanec Ivan Curk je v svojem imenu in 
v imenu skupine desetih poslancev predlagal, da se 
V odbor za gospodarstvo izvolijo tile đjudski poslanci: 
Avgust Brezavšček, Milan Dimnik, Zvone Labura, 
Milan Lacko, Franc Marinko, Jakob Mojškerc, Julka 
Padežnik, Štefan Pavšič, Jolanka Peterka, inž. Boris 
Pipan, inž. Vilma Pirkovič, Jakob Pogačar, Stane 
5mid, Jože štrukelj in Anton Truden. 

Zbor je predlagano število članov — 15 — tega 
odbora soglasno sprejel, nato pa z glasovanjem so- 
glasno sprejel celotno kandidatno listo, ki jo je pred- 
lagali ljudski poslanec Ivan Curk. 

Nato je zbor prešel na, volitve odbora za gospo- 
darske organizacije. Ljudski poslanec Avgust Bre- 
zavšček je v svojem imenu in v imenu desetih po- 
slancev predlagal, da se v ta odbor izvoli tehle 11 
ljudskih, poslancev : Ivan Curk, Rudolf Ganziti, .Ivan 
Gorjup, Viktor Grom, Anton Hafner, Franc Jeraj, 
Jože Klanjšek, Martin Mozetič, Peter Naglic, Franc 
Rožanc in Milan Šimcc. 

Ker ni bila predložena nobena druga lista, je 
predsednik dal listo, ki jo je predlagal v imenu sku- 
pine poslancev ljudski poslanec Avgust Brezavšček, 
na glasovanje ter je zbor predlagano listo v celoti 
soglasno sprejel. 

Nato je zbor prešel na volitve odbora za vpra- 
šanja dela in socialnega zavarovanja. Ljudski posla- 
nec Bogdan Knafiič je v svojem imenu in v imenu 
skupine desetih poslancev predlaga], da se v ta od- 
bor izvoli 11 ljudskih poslancev, in sicer: Jože Bene- 
dičič, Karel Grm, Ivan Heroog, Pepca Jež, Terezija 
Kovačič, Jože Leban, Lojze Ocepek, Rudi Pcperko, 
Felliks Razdrih, Stane Rebernak in Ivan Žagar. 

Zbor je z glasovanjem soglasno sprejel predla- 
gano število članov in tudi celotno kandidatno listo, 
ki jo je predložil ljudski poslanec Bogdan Knafiič. 
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Nato je zbor izvolil odbor za proračun; zanj je 
v imenu desetih poslancev in v svojem imenu pred- 
ložil kandidatno listo ljudski poslanec inž. Anton Ko- 
želj, ki je predlagal, da se v ta odbor izvoli 7 ljud- 
skih poslancev, in sicer: Franc Bera, Stane Bizjak, 
Franc Dragan, Jože Lukač, Janko Lukan, Bogdan 
Knaflič in Vinko Marmček. 

Predlagano listo je zbor z glasovanjem v celoti 
soglasno sprejel. 

Zbor je nato prešel na volitve zakonodajnega 
odbora. Ljudski poslanec inž. Vilma Pirkovič je v 
svojem imenu in v imenu skupine desetih poslancev 
predlagala, da se v zakonodajni odbor izvoli tehle 
7 ljudskih poslancev: Milan Jakomin, Andrej Svetek 
in Franc Stupan. 

Zbor je predlagano kandidatno listo z glasova- 
njem v celoti soglasno sprejel. 

Nato je zbor izvolil mandatno-imuniteini odbor; 
zanj je ljudski poslanec Jakob Pogačar predlagal v 
svojem imenu in v imenu desetih ljudskih poslancev 
kandidatno listo, po kateri naj bi se v ta odbor iz- 
.olilo naslednjih 5 ljudskih poslancev: Milica Omla- 
dič, Jože Prebil, Jože Stati lič, Andrej Stegnar in 
Milan Zidar. Zbor je z glasovanjem predlagano kan- 
didatno listo v celoti  soglasno sprejel. 

Slednjič je zbor izvolil še odbor za predloge in 
pritožbe. Ljudski poslanec Andrej Stegnar je v imenu 
desetih ljudskih poslancev in v svojem imenu pred- 
lagal, da se v ta odbor izvoli tehle 7 ljudskih po- 
slancev: Rudolf Ganziti, Marjan Garzarolli, Ivan 
Goli ja, Stane Keber. Janez Kermavner, Mirko Lorger 
in Viktor Pintarič. Zbor je tudi to kandidatno listo 
z glasovanjem v celoti soglasno sprejel 

Da bi se izvoljeni odbori mogli konstituirati, je 
predsednik ob 12.45 odredil odmor in se je seja na- 
daljevala ob 12.55. 

Po odmoru so posamezni odbori poročali o svo- 
jem konstituiranju; odbori so se konstituirali takole: 

odbor za gospodarstvo: predsednik Zvone Labura, 
podpredsednik Anton Truden, tajnik Avgust Brezav- 
šček ; 

odbor za gospodarske organizacije: predsednik 
Ivan Gorjup, podpredsednik Anton Hafner, tajnik 
Ivan Curk; 

odbor za vprašanja dela in socialnega zavarova- 
nja: predsednik Lojze Oceipek, podpredsednik Rudi 
Pepenko. tajnik Pepca Jež; 

odbor za proračun: predsednik Stane Bizjak, pod- 
predsednik Janko Lukan, tajnik Miro Marinček; 

'zakonodajni odbor: predsednik Danijel Lepin, 
podpredsednik Andrej Svetek, tajnik Feliks Razdrih; 

mandatno-imumitetni odbor: predsednik Andrej 
Stegnar, tajnik Jože Prebil; 

odbor za predloge in pritožbe: predsednik Rudolf 
Ganziti, tajnik Stanislav Keber. 

Ker je bil s konstituiranjem odborov zbora pro- 
izvajalcev dnevni red 1. seje izčrpan, je predsednik 
ob 13.00 uri zalključil 1. sejo zbora proizvajalcev 
Ljudske skupščine LRS. 

St. P 29/1-54 
Ljubljana, dne 21. januarja 1954. 

Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

Zapisnikar: Predsednik: 
Inž. Boris Pipan 1. r. Mavrici j Bore 1. r. 

ZAPISNIK 
3.  seje  republiškega  zbora  Ljudske skupščine  LRS, 

ki je bila 24. marca 1954 v Ljubljani 

Predsednik: Vlado  Majhen 
Zapisnikar: Dušan   Bole 
Predsednik republiškega zbora Ljudske skup- 

ščine LRS Vlado Majhen prične ob 10.15 uri 3. sejo 
republiškega zbora Ljudske skupščine LRS, ki jo Je 

po 60. členu ustavnega zakona in po 19. členu po- 
slovnika republiškega zbora sklical predsednik Ljud- 
ske skupščine LRS, ter najprej določi, da zapisnik 
te seje vodi zapisnikar Dušan  Bole. 

Nato predlaga, naj zbor dovoli dopust temle ljud- 
skim posllancem: Mihi Marinku, Milku Goršiču. Matiji 
Maležiču, Tonetu Sušteršiču, Jožetu Molku, Nini Po- 
kom in Alojziju Krivcu Zbor je predlagane dopuste 
potrdil. 

Preden je zbor z delom nadaljeval, je bil šn pre- 
bran in brez pripombe  potrjen  zapisnik 2. seje. 

Predsednik je nato obvestil zbor, da je republiški 
zbor prejel od Izvršnega svetu LRS tele predloge: 
predlog družbenega plana LRS za leto 1954; predlog 
proračuna za leto 1954; predlog zakona o potrditvi 
Sklepnega računa LRS za leto 1952; predlog zakona 
o dodatnem proračuna LRS za leto 1953; predlog za- - 
koua o skladih za urejanje voda; predlog zakona o 
skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov; predlog 
zakona o spremembi zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin; predlog zakona o spremembi za- 
kona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na 
mesta, okraje in občine; predlog zakona o začasnem 
ljudskem odboru okraja Celje; predlog za spremem- 
bo 76. člena ustavnega zakona; predlog za odlok o 
ustanovitvi Kmetijske zbornice LRS; predlog admini- 
strativnega odbora Ljudske skupščine LRS za odlok 
o nagradah -poslancev; poročilo Reupblišike volilne 
komisije LRS o ponovnih in nadomestnih volitvah in 
še vrsto predlogov, prošenj in pritožb, ki so bili po- 
slani pristojnim odborom republiškega zbora. 

Pred določitvijo dnevnega reda je predsednik se 
vprašal poslance, ali ima kdo kako vprašanje, ki je 
v zvezi z delom zbora, ali pa kako vprašanje Izvr- 
nemu svetu. Ker nihče ni stavil nobenega vprašanja, 
je predsednik nato predlagal, naj se obravnava o 
predlogu družbenega plana in o prodllogu proračuna 
začne na skupni seji obeh domov s tem da dajo naj- 
prej poročilo pristojni odbori obeh zborov, nato pa 
Izvršni svet obrazložitev, nakar bi bila nadaljnja • 
obravnava na ločenih sejah  posameznih  domov. 

Ker so se poslanci s tem predlogom strinjali, Ie 

predsednik predlagal tale dnevni red 3. seje republi- 
škega zbora, in sicer: 

1. poročilo mandatno-lmunitetnciga odbora o po- 
novnih in nadomestnih volitvah poslancev republi- 
škega Zbora ter sklepanje o njem; 

2. prisega poslancev; 
3. določitev dnevnega roda za 4. sejo republi- 

škega zbora. 
Zbor je predlagani dnevni rod soglasno sprejo! 

ter takoj prešel na 1. točko dnevnega reda; pred- 
sednik je pozval poročevalca mandatno-imunitetnega 
odbora, naj da poročilo. 

Ljudski poslanec Cvetka Vodopivcc je prebrala 
poročilo mandatno-imunitetnega odbora. Kçr se nihÇc 

ni oglasili ik razpravi o tem poročilu, v katerem je 

predlagana potrditev izvolitve ljudskih poslancev 
Franca Kerina, Josipa Rusa in Franca Roglja, Je 

predsednik zaključil razpravo in dal na glasovanje 
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predlog, naj se izvolitev navedenih ljudskih poslan- 
tev potrdi. Poslanci so z dviganjem rok soglasno po- 
trdili mandate imenovanih poslancev. 

V 2. točki dnevnega reda je predsednik pozval 
novoizvoljene poslance, da polože prisego. Imenovani 
Poslanci so pristopili k predsedniški mizi in za pred- 
sednikom ponavljali besedilo prisege ter ga nato 
podpisali. 

V 3. točki dnevnega reda je predsednik pred- 
lagal določitev dnevnega reda za 4. sejo republiškega 
zbora, in sicer: 

1. obravnava im sklepanje o predlogu družbenega 
Plana LRS za leto 1954; 

2. obravnava in sklcipanje o predilogu proračuna 
LRS za leta 1954; 

3. obravnava in sklepanje o. predlogu zakona o 
Potrditvi sklqpnega računa o izvršitvi republiškega 
Proračuna LRS za loto 1952. 

4. obravnava in sklepanje o predilogu zakona o 
dodatnem proračunu LRS za leto 1953; 

5. obravnava in siklepanje o predlogu zakone o 
skladih za urejanje voda; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o 
skladih za obnovo, gojitev in varstvo gozdov; 

7. obravnava in skllcpanje o predlogu zakona o 
aPremcimbi zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin; 

8. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o 
spremembi zakona o razdelitvi Ljudsko republike 
Slovenije na mesta, okraje in občine; 

9. obravnava in siklepanje o predlogu zakona o 
^časnem ljudskem odhoru okraja Celje; 

10. siklepanje o tem, ali naj se vzame predlog za 
spremembo ustavnega zakona v obravnavo, in more- 
bitna obravnava o tem predlogu; 

11- razrešitve in volitve. 
Predlagani  dnevni  red je zbor soglasno sprejel. 
Ker je bil s tem izčrpan dnevni red seje, je pred- 

sednik po obvestilu, da se ob 11. uri prične v glavni 
dvorani skupna seja obeh domov, ob 10.35 zaključil 
3- sejo republiškega zbora. 

St. R 126/1-54 
Ljubljana, dne 24. marca 1954. 

Republiški zbor 
Ljudske skupščine I.jn»l«kc republike' Slovenije 

Zapisnikar Predsednik: 
Dušan Bole 1. r. Vlado Majhen 1. r. 

ZAPISNIK 
'• seje zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS, 

ki je bila dne 24. marca 1954 v Ljubljani 

Predsednik: Mavricij   Bore 
Zapisnikar: Pepca   Jež 

Predsednik zbora proizvajalcev je ob 10.10 uri 
Pnčel 2. sejo zbora, ki jo je sklical po 60. členu 
ustavnega zakona in po 19. členu poslovnika zbora 
Proizvajalcev predsednik Ljudske skupščine, ter 
jtoločil  za   zapisnikarja   te   seje  ljudskega  poslanca 

ePoo Jež. Nato je predlagal zboru, da ljudskim po- 
slancem Štefanu Pavšiču, Stanetu Bizjaku, Milanu 
"'••••• in Francu Draganu, ki so se opravičili, do- 
"^u zaprošeni dopust; zbor je predlog sprejel. 

Zapisnikar    Pepca    Jež   prebere    nato   zapisnik 
K^°^ •^••• proizvajalcev z dne' 21. januarja 1954; 

zt>0r je zapisinlik brez pripomb potrdil tor je bill nato 
Podpisan, 

Predsednilk obvesti nato zbor, da je prejel ozi- 
roma bil obveščen o tehle zadevah: 

1. predlog o družbenem planu LRS za loto 1954; 
predlog proračuna za leto 1954; predlog zakona o po- 
trditvi skllepnega računa LRS za leto 1952; predlog 
zakona o dodatnom proračunu LRS za leto 1953; 
predlog zakona o skladih za urejanje voda; predlog 
zakona o skladih za obnovo, gojitev in \lhr*tvo go- 
zdov in predlog za spremembo 76. člena ustavnega 
zaikona; 

2. predlog Izvršnega sveta za odlok o ustanovitvi 
Kmetijske zbornice LRS; 

3. sporočillo Izvršnega sveta LRS, da bo na svoje- 
časno interpelacijo ljudskega poslanca Lukača Jožeta 
odgovoril na prvi seji zbora proizvajalcev; 

4. predlog administrativnega odbora Ljudske 
skupščine LRS za odlok o nagradah poslancev. 

Predsednik obvesti nadalje zbor, da so bili ne- 
kateri dragi prejeti dopisi, prodilogi in prošnje ter 
pritožbe izročeni v delo pristojnim odborom. 

Ker nihče izmed poslancev ni imel pripomb ozi- 
roma vprašanj v'zvezi z delom zbora proizvajalcev, 
je zbor po predlogu predsednika še pred prehodom 
na dnevni red prešel na vprašanja poslancev Izvrš- 
nemu svetu ter dal besedo članu Izvršnega sveta 
ljudskemu poslancu Stanetu Kavčiču, ki je dal od- 
govor na vprašanje ljudskega poslanca Jožeta Lukača 
o problemu priznanja pokojnine vdovam. Ljudski po- 
slanec Jože Luikač se je z odgovorom zadovoljil. 

Zbor je nato sklenil po predsednikovem predlogu, 
naj se obravnava o predlogu družbenega plana in o 
predlogu proračuna začne na skupni seji obeh do- 
mov, kjer naj podajo poročilo pristojni odbori \obeh. 
zborov in Izvršni svet te predloge obrazloži. 

Zbor je za tem po predsednikovem predlogu spre- 
jel dnevni red 2. seje zbora proizvajalcev, in sicer 
določitev dnevnega reda za 3. sejo zbora proizvajal- 
cev. Za 3. sejo je bil soglasno sprejet tale dnevni red: 

1. obravnava in sklepanje o predlogu družbe- 
nega plana LRS za leto 1954; 

2. obravnava in sklepanje o predlogu proračuna 
LRS za leto 1954; 

3. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o 
potrditvi sklepnega računa o izvršitvi republiškega 
proračuna LRS za loto 1952; 

4. obravnava in sikJcpanje o predlogu zakona o 
doflatnem proračunu LRS za leto 1953; 

5. obravnava in slklepanje o predilogu zakona © 
skladih za urejanje voda; 

6. obravnava in sklepanje o predlogu zakona o 
skladih za obnovo, gojitev im varstvo gozdov; 

7. sklepanje o tem, ali naj se vzame predlog za 
spremembo ustavnega zaikona v obravnavo in more- 
bitna obravnava o tem predlogu. 

Predsednik je nato ob 10.30 uri zakfljučil sejo 
in obvestil poslance, da je siklicana stkiupna seja obeh 
domov Ljudske skupščine LRS na dam 24. marca 1954 
ob 11. uri: 

St. 481-54 
Ljubljana, dne 24. marca 1954.. 

Zbor proizvajalcev 
Ljudske skupščine ljndske republike Slovenije 

Zapisnikar: Predsednik: 
Pepca Jež 1. r. Mavricij Bare 1. i. 
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ZAPISNIK 
2. skupne seje republiškega zbora in zbora proizva- 
jalcev Ljudske skupščine LRS tretjega sklica, ki je 

bila dne 24. marca 1974 v Ljubljani 

Predsedoval: dr. Ferdo   Kozak 
Tajnik: Albert  Jakopič • 

Podpredsednik Ljudske skupščine LRS dr. Ferdo 
Kozak, ki je ob 11. uri pričel sejo obeh domov, je 
uvodoma najprej predlagal, naj se ljudskim poslan- 
cem Mihi Marinku, Jožetu Molku, Štefanu Pavčiču, 
Tonetu Sušteršiču, Matiji Maležiču, Milku Goršiču, 
Nmi Pokora, Alojzu Krivcu, Francu Draganu, Miilanu 
Dimniku in Stanetu Bizjaku, ki so opravičili svojo 
odsotnost, dovoli zaprošeni dopust. Ta predlog je bil 
soglasno sprejel. 

Nato je predsedujoči pozval tajnika Alberta Ja- 
kopiča, naj prebere zapisnik 1. seje; zapisnik je bill 
brez pripomb in dopolnitev soglasno sprejet. 

Pred določiitvijo dnevnega reda je predsedujoči 
nato obvestil skupščino o predlogih, poročilih in 
vprašanjih, ki so bili poslani Ljudski skupščini med 
1. in 2. skupno sejo. 

Po teh obvestilih je vprašal navzoče posikmee, 
aH ima kdo izmed njih kako vprašanje, ki je v zvezi 
z delom skupščine, ali pa kako vprašanje, ki bi ga 
rad stavil Izvršnemu svetu. Ker nihče ni stavil nobe- 
nega vprašanja, je predsedujoči predlagal, da pred 
določitvijo dnevnega reda da poročevalec administra- 
tivnega odbora Ljudske skupščine poročilo o pre- 
gledu računskega poslovanja skupščine. Poročilo, ki 
ga je kot poročevalec administrativnega odbora pre- 
bral ljudski poslanec Andrej Stegnar, je, skupščina 
eoglasno sprejela. 

Predsedujoči je nato predlagal, da skupščina 
sprejme tale dnevni red 2. skupne seje, in sicer: 

1. obravnava o predlogu družbenega plana LRS 
za leto 1954 (poročilo obeh odborov za gospodarstvo 
in obrazložitev Izvršnega sveta); 

2. obravnava o predlogu proračuna LRS za leto 
1954 (poročilo obeh odborov za proračun in obrazlo- 
žitev Izvršnega sveta). 

Za druge zadeve, ki se morajo še obravnavati 
•• skupni seji obeh domov, je predsedujoči pred- 
lagal, da se obravnavajo potem, ko bo v obeh zborih 
do konca opravljeno delo v zvezi z družbenim pla- 
nom,  proračunom  m  drugimi  zakonsikimi  piredlogi. 

Skupščina   je   predlagani   dnevni   red   soglasno' 
spn.jela ter takoj prešla k 1. točki dnevnega reda, 
to j<? k obravnavi družbenega plana LRS za leto 1954. 

Najprej je poročevalec odbora za gospodarstvo 
republiškega zbora ljudski poslanec Tone Bole pre- 
' ral poročilo tega odbora k predlogu družbenega 
piana za leto 1954, za njim pa je poročevalec odbora 
za gospodarstvo zbora proizvajalcev ljudski poslanec 
inž. Boris Pipan prebral poročilo tega odbora k druž- 
benemu planu za leto 1954. 

Po obeh poročilih je predsedujoči dal besedo 
.edstavniiku Izvršnega sveta dr. Marijanu Breolju, 

da je obrazložil predlog družbenega plana za leto 
1954, kot ga je skupščini predložil Izvršni svet. Na 
zaključku ekspozeja je predlagal skupščini, da se 
predlog družbenega plana LRS za leto 1954 z dopol- 
nitvami in spremembami, ki sta jih dala odbora za 
gospodarstvo obeh odborov, v  celoti sprejme. 

Ob 12.30 je bila seja prekinjena in se je nadalje- 
vala ob 17.05. 

V popoldanskem nadaljevanju seje je skupščina 
obravnavala 2. točko dnevnega reda, in sicer predlog 
proračuna LRS za leto 1954. 

K predlogu proračuna LRS za leto 1954 je naj- 
prej dal poročilo poročevalec odbora za proračun 
republiškega zbora ljudski poslanec Franc Podvrat- 
nik, nato pa je poročffio odbora za proračun zbora 
proizvajalcev prečita! poročevalec tega odbora ljud- 
ski poslanec Bogdan Knaflič. 

Ko so bila prebrana poročila, je v imenu Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS obrazložil predlog 
proračuna LRS za leto 1954 član Izvršnega sveta 
Zoran Polič. 

Po tej obrazložitvi je predsedujoči dr. Ferdo 
Kozaik objavil skupščini, da je s tem izčrpan dnevni 
red seje ter se bo obravnava o družbenem planu in 
proračunu LRS za leto 1954 nadaljevaila na ločenih 
sejah obeh zborov. Hkrati je obvestil poslance obeh 
zborov, da bosta ločeni seji zborov na dan 25. marca 
1954 ob 9. uri dopoldne. 

Seja je bila zaključena ob 18. uri. 
St. LS 62/1-54 

•    Ljubljana, dne 24. marca 1954. 
Ljudska skupščina 

Ljudske republike Slovenije 

Tajnik: Podpredsednik: 
Albert Jakopič 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1. r- 

Odloki ljudskih odborov 
'231. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih, 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in pred- 
loga okrajne cestne uprave Gorica je okrajni ljud- 
ski odbor Gorica na skupni seji obeh zborov dne 
5. marca 1954 izdal 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o razvrstitvi cest III. reda 

na območju okraja Gorica 

1. ölen 

V seznam cest III. reda, ki je sestavni del odloka 
o razvrstitvi cest III. reda na območju okraja Gorica 
z dne 19. januarja 1953 (Uradni list LRS, št. 18-164/53) 
se vpišejo iz že kategoriziranih cest IV. reda tele: 

Stcv Dolžina v km in m 
ceste       Ime (smer) ceste v drugen      ..,.._„   v naSem 

okraju celotna    okraju 

1081 KanaJl—Morsko— 
Kanalski vrh—Bate        0.000 

1082 Grgar—Zagorje 0.000 
1083 Kromberg—Grad— 

Ravnica 0.000 
1084 Planina—Senik O.OOO 
1085 Šmartno—Kozana— 

Vipolže do drž. meje     0.000 
1086 Hum—Gor. Corovo— 

Dol. Cerovo do drž. 
meje 0.000 

1087 Lokav ce—Cesta- 
Vip. Križ 0.000 

11.644 
2.700 

4.650 
3.635 

5.397 

4.718 

.145 

11.644 
2.70O 

4.850 
3,635 

5.397 

4.718 

3.145 
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1088 Sturje—Fužine 0.000 -      2.279 2.279 
1089 Col—Vodica 0.000 7.000 7.000 

• 1016   Ćepovam-Hproti   Tri- 
buši do meje okraja 
Tolmin 2.640        4.867 2.227 

Skupaj km 47.768 

2. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v   >Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1/1-1016/1-54 
Nova Gorica, dne 5. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Remec Mirko 1 r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS z dne 7. aprila 1954, št. 297/2-54. 

232, 

Na podlagi  15. in  108. člena zakona o okrajnih 
, ljudskih  odborih   (Uradni  list  LRS,   št.   19-89/52)   je 
°krajni  ljudski odbor Ljubljana okolica na  skupni 
s&ji   okrajnega    zbora in  zbora   proizvajalcev  dne 
20. marca 1954 sprejel • 

ODLOK 
o obveznem fluorografiranju (rentgenskem slikanju) 
Prebivalcev na območju okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

u:vede obvezno fluorografiranje vseh prebivalcev 
okraja Ljubljana okolica, ki na dan, ko se fluorogra- 
liranje začne, dopolnijo 15. leto starosti. 

2. člen 
Fluorografiranje se opravi brezplačno. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

°krajnega ljudskega odbora Ljubljana okolica se po- 
oblašča, da za izvajanje tega odloka izda potrebno 
ukrepe ter določi čas za rentgensko slikanje na ob- 
močju okraja Ljubljana okolica. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje, kdoT 

se ne udeleži fluorografiranja, čeprav je k temu ob- 
vezan, aH kdor sicer ovira ali preprečuje izvrševanje 
ukrepov aa podilagi tega odloka. 

5. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, 
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

? obveznem fluorografiranju z dne 13. julija 1953, 
št. 6841/1-53 (Uradni list LRS, št. 26-296/53). 

St- 40S5/1-1954 
Ljubljana, dne 20. marca 1954. 

Predsednik  OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 

233. 

Okrajni ljudski odbor Ptuj je na skupni seji 
obeh zborov dne 26. februarja 1954 na podlagi druge- 
ga odstavka 15. člena zak< na o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 24. točko 
odloka 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 Ptuj 

1. člen 
Polleg tistih, ki so po zveznih in republiških pred- 

pisih popolnoma ali deloma oproščeni plačevanja 
oskrbnin v zdravstvenih zavodih, imajo pravico do 
popolne oprostitve plačevanja stroškov za zdravstve- 
ne storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis dohodnine bolnikove družinske skup- 
nosti no presega 150 din letno na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za me- 
dioinsko  indicirano  preventivno  zobno  zdravljenje; 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav zdravljenje v bolnišnici ni pred- 
pisano; 

č) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni v boilnišnico in 
glede katere je sicer predpisana brezplačnost ali 
oprostitev od plačevanja stroškov za zdravljenje. 

2. člen 
Tistim, ki ne uživajo pravice do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja zdravstvenih storitev po 
drugih predpisih, se priznava delna oprostitev po 
tejle listvici: 

Bolnik plača od predpi- 
sane zdravstvene storitve: 

če znaša davčni predpis 
dohodnine za družinska 

ga člana letno: 
23% 151 do 300 din 
50% 301 do 450 din 
73% 451 do 600 din 

Če znaša davčni predpis dohodnine na bolniko- 
vega družinskega člana 601 din ali več, plača bolnik 
polni znesek za zdravstveno storitev. 

' 3. člen 
Tisti, ki bi bili zaradi trenutnih socialnih, prido- 

bitnih in drugih razmer gospodarsko ogroženi, ako 
bi morali plačati stroške za zdravstveno storitev, se 
lahko deloma ali popolnoma oprostijo od plačevanja 
zdravstvenih storitev no gilede na davčni predpis do- 
hodnine. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi vo- 

zili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki z nalezljivimi boleznimi, kadar je 

zdravljenje v bolnišnici obvezno in je prevoz odre- 
dil zdravnik; 

b)' osebe iz točke a), c) in č) 1. člena tega odloka, 
toda le s pogojem, da je odredil prevoz pristojni 
zdravnik. 

5. 6len 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku šte- 

jejo tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sa- 

natori jih in v vseh drugih zdravstvenih zavodih. 
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b) zdravniška pomoč v ambulanti in na bolniko- 
vem domu, 

c) prejemanje zdravil in sanitetnega materiala, 
č) prejemanje ortopedskih in drugih zdravstve- 

nih pripomočkov, zdravniško in klimatsko zdravlje- 
nje ter specialni zdravniški pregledi, toda le v izjem- 
nih, primerih ter po prosti presoji sveta za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO. 

6. člen 
Za dosego oprostitev po 1. in 2. členu tega odloka 

je potrebno posebno potrdilo o upravičenosti. To po- 
trdilo mora predložiti upravičenec zdravstvenemu 
zavodu ob prvem iskanju zdravstvene pomoči, razen 
v nujnih primerih, ko se potrdilo lahiko predloži naj- 
pozneje 8 dni po prejemu obračuna za opravljeno 
zdravstveno storitev. 

7. člen 
Vsaiko potrdilo o upravičenosti oprostitve od pla- 

čevanja zdravstvene storitve mora obsegati konkret- 
no navedene okolnosti in razloge za oprostitev kaikor 
tudi obseg oprostitve, t. j. ali gre za popolno ali del- 
no oprostitev. 

Taka potrdila izdaja: 
a) za oseibe iz točke a) 1. člena in za osebe iz 

2. člena tega odloka tajnik občinskega ljudskega od- 
bora, pristojnega po bolnikovem bivališču, 

b) za vse druge pristojni zdravnik. 
Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko OLO. 

8. člen 
Za dosego dellne ali popolne oprostitve po 3. čle- 

nu tega odloka izda na predlog pristojnega občinske- 
ga ljudskega odbora posebno odločbo svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po splo- 
šnih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po •••• 
jemu pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja od- 
klonjena. 

10. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 
St. 1-1646/4-54 
Ptuj, dne 26. februarja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r.   . 

234. 

Na podlagi drugega odstavika 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi s 1. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in •selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljudski 
odbor Ptnj na skupni seji obeh zborov dne 26. fe- 
bruarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah za uradna potovanja v mejah okraja 

Ptuj 

1.  člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 

Ptuj znaša: 

1. za uslužbence od V. plačilnega razre- 
da navzgor 750 din 

2. za   uslužbence od   IX.   do  'VI.  plačil- 
nega   razreda  in  za  visoko  kvallifira- 
ne  delavce 640 din 

3. za druge uslužbence in  delavce 530 din 

2. člen 

Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 
o spremembi odloka o višini dnevnic za službena po- 
tovanja in o višini povračila za terensko delo na ob- 
močju okraja Ptuj z dne 11. septembra 1953, štev. 
1-995/2-53 (Uradni list LRS, št. 37-449/53). 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc. 
St. 1-1653/3-54 
Ptuj, dne 26. februarja  1934. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

235. 
Ljudsiki odbor mestne občine Jesenice je na pod- 

lagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih -mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52), v zvezi s 4., 14., 19., 20., 
52., 33., 40., 41., 43. in 92. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52-432/53), ter 
na podlagi sklepa XX. seje ljudskega odbora z dne 
30. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skupnost, 
o organih upravljanja stanovanjskih hiš in o kote- 
gorizaciji stanovanj 1er določitvi okolišev na območju 

mestne občine Jesenice 

I. Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

zemljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
last ali last družbenih organizacij in zasebnih hiš. 
ki se bodo vključile v stanovanjsko skupnost, usta- 
novi ljudsiki odbor mestne občine Jesenice eno stano- 
vanjsko skupnost. 

2. ölen 
Zasebne hiše z dvema stanovanjema ali tremi 

manjšimi se ne vključijo v stanovanjsko skupnost- 
Kot manjša stanovanja se štejejo največ dvosobna 
stanovanja z običajnimi pritiMinami. 

Ne vključijo se tudi hiše z več kot tremi manj- 
šimi stanovanji, če njihova stanovanjska površina 
ne presega površine z dvema ali tremi stanovanji. 

Kot stanovanja se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izloči 

kot za bivanje neprimerna, 
3. stanovanja VII. kategorije. 

. Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 
je treba upoštevati gradbeni načrt in ne poznejših 
zasilnih preureditev. 

3. člen 
Samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih 

organizacij ter zavodov, internati in zgradbe, ki so 
namenjene za prenočišča delavcem, niso vključena 
v stanovanjsko skupnost. 
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4. člen 
Upravni organi stanovajskih hiš, ki so last sploš- 

••£• ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih 
organizacij ter zasebni lastniki hiš, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost, morajo izročiti stanovanjski 
skupnosti stanovanjske zgradbe v upravljanje z vsemi 
Potrebnimi listinami in podatki. 

Odločbo o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost 
izda svet za komunalne in gradbene zadeve LO mest- 
ne občine Jesenice. Zoper odločbo sveta je dopustna 
Pritožba na komisijo odbornikov ljudskega odbora 
cestne občine Jesenice, in sicer v 8 dneh po preje- 
mu odločbe. 

Odločbe  se izdajajo za  vsako zgradbo posebej. 

5. ölen 
Hiše prevzemajo v stanovanjsko skupnost tričlan- 

ske komisije; komisijo imenuje svet stanovanjske 
skupnosti. Prevzema se zapisniško ob navzočnosti 
latnška ali organa upravljanja; zapisnik mora obse- 
gati popis hiše in opis stanja, v katerem je hiša. 

Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 
sko skupnost pravice hišnega lastniika, pobirati na- 
jemnino, skllepati najemne pogodbe, odpovedi najem- 
nega razmerja, ter dolžnosti, vzdrževati hišo in od- 
plačevati morebitne obveznosti, ki spadajo pod do- 
ločbe 2. točke 70. člena uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52/53). 

II. Hišni sveti 

6. člen 

Število članov hišnega sveta se določi: 
v hišah do 5 stanovanj 3 članski svet, 
v hišah do 10 stanovanj 5 članski svet in 
v hišah nad 10 stanovanj 7 članski svet. 
V manjših hišah, ki so last ljudskega premože- 

nJa, z enim ali dvema stanovanjema sestavljajo hišni 
svet vsi uživalci stanovanja in podstanovalci. 

7. člen 

Hišni svet izvoflijo uživalci stanovanj in podsta- 
^ovalci na sestanku, na katerem mora biti navzočih 
/' volilnih upravičencev. Voli se vsako leto v mesecu 
Januarju. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
Vl'° volilnih upravičencev, so volitve na ponovnem' 
Sestanku, ki mora biti skllican najpozneje v 5 dneh, 
ne glede na število navzočih volivcev. 

Volitve so lahko javne ali tajne; o tem odločajo 
volilni upravičenci posamezne hiše. Tajno se voli na 
Podlagi kandidatnih list, javno pa se voli z dvigom 
^ke za posameznega kandidata. 

Na volitvah za hišne svete se na isti način izvo- 
''J0 še zastopniiki hišnih svetov za izvolitev sveta 
stanovanjske skupnosti in predsednika hišnega sveta. 

O izvolitvi hišnega sveta se piše zapisnik in v 
^aem izvodu dostavi upravi stanovanjske skupnosti. 
Jz zapisnika mora biti razviden datum sestanka, ste- 
rno volilnih upravičencev, število navzočih, imena 
članov hišnega sveta, njegov izvoljeni predsednik, ter 
izvoljeni zastopnik za volitve v svet stanovanjske 
^upnoeti. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
Postopku. 

8. člen 

Hišni sveti s« sestajajo vsaj enkrat mesečno in 
navzočnosti večine članov odločajo z večino gla- 

sov navzočih. O sestanku se piše v posebno knjigo 
kratek zapisnik z navedbo sklepov. K.njigo hrani 
predsednik sveta, ki skrbi za izvajanje sklepov. Po 
potrebi predlaga' sklepe upravi stanovanjske skup- 
nosti. 

9. člen 

Na vsake 3 mesece skliče hišni svet sestanek vseh 
uživalcev stanovanj in podstanovalcev, na katerem 
poroča o svojem delu in rešuje predloge uživalcev 
in podstanovalcev ter morebitne spore. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 

10. člen 
Svet stanovanske skupnosti ima največ do 40 

članov. 
11. člen 

Svet stanovanjske skupnosti izvolijo izvoljeni za- 
stopniki hišnih svetov vsako leto po volitvah hišnih 
svetov, a najkasneje do 15. februarja. 

Volitve sveta stanovanjske skupnosti so tajne. 
Voli se na podlagi kandidatnih list, in sicer tako, da 
na razmnoženih kandidatnih listah zastopniki hišnih 
svetov volijo določeno število članov sveta stanovanj- 
ske skupnosti. Kandidatno listo predlagajo volilni 
upravičenci sami ali pa izvolijo kandidacijsko komi- 
sijo.   IzvoJi   se   tudi   3—5   članska   volilna   komisija. 

Ciani sveta stanovanjske skupnosti izvolijo izmed 
sebe na predlog najmanj 5 članov predsednika, pod- 
predsednika in tajnika. Glasovanje je lahko javno 
ali tajno. Javno se glasuje z dviganjem rok za vsa- 
kega posebej. 

Za izvolitev sveta stanovanjske skupnosti mora 
biti navzočih nad polovico izvoljenih zastopnikov 
hišnih svetov, za izvolitev predsednika, podpredsed- 
nika, tajnika, kakor tudi 3 članov poravnalnega sveta 
pa mora biti navzočih najmanj !/j članov sveta. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, morajo biti v 8 dneh volitve na po- 
novnem sestanku, ne glede na število navzočih. 

Za izvolitev predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta je potrebna večina glasov. 

12. člen 

O vsakem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 
se piše zapisnik; iz njega morajo biti razvidni datum 
in kraj sestanka, število navzočih in sprejeti sklepi. 

Zapisnik prvega sestanka sveta stanovanjske 
skupnosti pa mora obsegati tudi ime izvoljenega pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika ter 3 članov po- 
ravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skujpnosü se sestaja po po- 
trebi, najmanj pa na 3 mesece. 

Sestankov sveta se mora udeleževati zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora poslati upravi 
stanovanjske skupnosti in stanovanjski inšpekciji. 

IV. Določitev okolišev in kategorizacija stanovanj 

15. člen 

Območje ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice se razdeli v zvozi s kategorizacijo stanovanj na 
2 okoliša, in sicer: 

1. okolij obsega mesto Jesenice ma severozahodni 
strani z mejo pri boilnici na Plavžu in jugovzhodni 
z mejo pod Koroško Belo pri zgradbi državnih cest 
oziroma novega pokopališča, 
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2. okoliš obsega kraje: Hrušico, PI. Rovt, Planino 
pod Golico, Prihode, Javorniški Rovt, Potoke, Blejsko 
Dobravo, Lipce, Kočmo in naselje Podkočno. 

14. člen 
Stanovanja na območju   LO mestne občine Jese- 

nice se po kakovosti razvrstijo v 7 kategorij: 
I. kategorija stanovanja od 100—110 točk,. 

II. kategorija stanovanja od   86— 99 točk, 
III. kategorija stanovanja od 71—85 točk, 
IV. kategorija stanovanja od 5,6—70 točk, 

V. kategorija stanovanja od 41—55 točk, 
VI. kategorija stanovanja od 26—40 toûk, 

VIL kategorija stanovanja do 25 točk;   v to kate- 
gorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih sanitarna in- 
špekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

15. člen 

16. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj: 

Stanovanja se razporedijo v kategorije s točkova- 
njem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 postav- 
kah razpredelnice 16. člena tega odloka. 

Ocena 
Zap. št..            Opis vrednot, ki se točkujejo Točke 

1. Lega hiše: zazidalni usjroj, obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

2.  Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. 
močan 

0 
srednji 

5 
brez 

5 

3.  Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugodna 
1 

srednja 
2 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

5. Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

z vozom teže 
nedostopen dostopen 

0 0,5 

dobra 
4 

ugoden 
1,5 

dober 
1 

6.  Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0,5 

deloma 
1 

v celoti 
1.5 

7.  Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

8.  Starost stavbe (oziroma stanovanja) 

9.  Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

zgrajena 
do 1893 

1 

zgrajena 
1895—1914 

2 

zgrajena 
1915-1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

nad V. nadstr. V. nadstr. IV. nadstr. 
0 1 1,5 

III. nadstr.        II. nadstr.        I. nadstr.        pritličje 
2 2,5 3 3,5- 

10.  Lega (položaj) stanovanja 

11. Zasnova stanovanja 

kletno stanov, tla kletno stanov, tla 
nad 1,0 m pod niv. od 0—1,0 m pod niv. 

0 . 1 
podstrešno navadno j       d { 
stanovanje stanovanje 

2 6 8 

nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 

12.  Razmerje površin sob in kuhinje do pritiHin 
površina 

1 :1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
5:1 

3 

površina 
4:1 

5 

13. ' Kvadratura kletnih prostorov, za katero se ne 
plačuje najemnina 

brez takih      do       5—10     10—15     15—20    20—2? 
pritiklin     5 m* m2 m8 ms m* 

0 12 3 4 5 
za vsakih nadaljnjih 10 m' še 1 točka 

14.  Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

15.   Višina prostorov do 2,4 m      2,4—2,8 m       2.8—3.2 m preko 3,2 • 
0,5 3 2 1 __ 

16.  Oskrba z vodo 
vodnjak       vodovod       vodovod  #    vodovod, vec 

zunaj stanov.     1 iztok   *        iztokov 
0,5 1 3 4 
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17. Kopalnica 
biez 

kopal. 
0 

kad in peć 
ali prha 

5 

kad, peč 
in umiv. 

6 

bogato opremljena 
komplet, kopalnica 

8 

18. Stranišče 
suho stranišče 
zunaj stanov. 

1 

WC za več 
stanovanj skup. 

2 

WC 
v stanovanju 

19. ' Električna napeljava 
brez 

0 
pomanjkljiva 

1 
zadovoljiva 

•2 
sodobna 

3 

20.  Plin 
ne 
0 

da 
2 

21. Ogrevanje prostorov 
brez    nezadovoljivo    lončene in   central, kurjava, 
peči ogrevanje    patentne peči      topli zrak 

0 12 5 

22. Toplotna osamitev (izolacija) mrzlo stanovanje 

0 

delno 
pomanjkljiva 

2 

zadovoljiva 
4 

23. Sesitava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop 
masaven 
strop 

3 

24. Obvarovanje (izolacija) proti vlagi vlažno 

— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

25. Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

26. Kaikovost tal v sobah in kuhinji mehki les 

1 

deščična tla in   Ua?1^'  •1^••- 
••• verjetne 

3 4 

2?. Kakovost tlakov v pritiklinah 
opeka             teraco tlaki, naravni kamen 
beton        ksilolit, beton, plošče   keram., linolej 

0,5 1,5 2 

28.  Obloge sten stranskih prostorov in kuhinje 

lesene obloge, 

brez oljnati plesk •  jJffiAs. 
naravni kamen 

. 0 1 2 

29. Kakovost mizarskih izdelkov                                               j pomanjkljiva 
3 

zadovoljiva 
6 

50. Okenski zasloni 
0 

platneni zastori, 
polknice 

1 

lesene rebrače 
(rolete) 

2 
31. Stanovanjem, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak se odbije : 10 točk 
32. Aiko je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm se odbijejo tri točke 

Svot za komunalne ia gradbene zadeve LO mest- 
ne občine Jesenice se pooblašča, da izda za uporabo 
te razpredelnice potrebna navodila im tolmačenja. 

V. Prehodne in končne določbe 
17. člen 

,   Prvi hišni sveti se izvolijo v 15 dneh po uvelja- 
yMvi odloka. Volitve izvedejo odborniki ljudskih od- 
borov mestne občine Jesenice po pooblaščencih, ki jih 
določijo za vsaiko hišo. 

Stanovanjsko tarifo bo predpisal ljudski odbor 
mestne občine Jesenice posebej. 

S tarifo bo določena cena za stanovanje v okviru 
kategorizacije glede na točke, površino in okoliš 
Posameznega stanovanja. 

19. člen 
Za izvedbo tega odloka je pristojen svet z* ko- 

munalne in gradbene zadeve pri ljudskem odboru 
mestne občine Jesenice. 

20. člen 
Vsi   orga.ri   za   upravljanje   zgradb,  ki   so  last 

Plesnega ljudskega premoženja, zadružnih ali druž- 

benih organizacij, zasebni lastniki in stanovalci mo- 
rajo omogočiti uradnim osebam ikategorizacijo stano- 
vanjskih prostorov in jim dati za to vse potrebne ia 
popolne ter resnične podatke in zaradi preveritve 
omogočiti dostop v vse zgradbe in vse stanovanjske 
prostore. 

21. ölen 
Zaradi  prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000 din: 
1. kdor ob popisovanju sitanovanjskih prostorov 

da nezanesljive dn krive podatke, 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prostorov 

pri popisovanju in zbiranju uradnih podatkov, 
3. popisna komisija, ki nevestno aili pomanjkljivo 

opravi poverjene ji popise stanovanjskih prostorov. 

22. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v  >Uradoem 

listu LRS«. 
SL 1/1-768/1 
Jesenice, dne 30. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar L r. 
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236. 

Na podlagi 17. odstavka 78. ölena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52), 1. in 4. odstavka 45. člena, 2. odstavka 
44. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) je ljudski odbor 
mestne občine Trbovlje na 17. redni seji dne 5. mar- 
ca 1934 sprejel 

ODLOK 
o cenah in  izvajanju  dimnikarskih storitev  na ob- 

močju mestne občine Trbovlje 

I. del: Tarifa 

Na območju mestne občine Trbovlje se predpi- 
suje tale najvišja tarifa, do katere lahko dimnikar- 
ski obrati določajo cene za vse vrste dimnikarskih 
storitev: din 

1. odprto kuhinjsko ognjišče 35 
2. kmečka  kuhinja  z  dvojnim stropom 50 
3. plezalni   dimnik   vseh   kurilnih   naprav, 

razen naprav, navedenih pod 6. točko: 
a) v  pritlični  hiši 35 
b) v hiši z več nadstropji za vsako 

nadaljnje  nadstropje 8 
4. ruski ali val jas ti dimnik: 

a) v pritlični hiši 14 
b) v hiši z več nadstropji za vsako na- 

daljnje nadstropje 4 
5. dimna cev do 2 metra 5 
6. dimnik centralne ogrevalne naprave alli 

pekovske parne peči: 
a) do vštetega 1. nadstropja 30 
b za  vsako  nadaljnje  nadstropje 8 

c) od etažnih peči vseh vrst gostinskih in 
zavodnih štedilnikov  do J  nadstropja       14 

č) za vsako nadaljnje nadstropje 4 
7. kanal  centralne ogrevalne naprave,  pe- 

kovske parne peči in zavodnih peči: 
a) do 5 metrov 70 
b) veliki od 6 metrov naprej 120 

8. gospodinjski    štedilnik,    vštevši    dimno 
cev do 1 m 20 

9. štedilnik   v   gostinskih   obratih   ali   za- 
vodih: 
a) mizni, prosto stoječ ali z nastavkom, 

v srednjem gostinskem obratu, javni 
kuhinji in podobno 50 

b) mizni veiliiki, prosto stoječ ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih   kuhinjah,    zavodih   in' podobno       80 

10. ogrevalec vode (bojler) 10 
11. grelci posod 15 
12. pralni kotel, kanalizacija za odvod dima       15 
13. običajna  železna peč do 2 m cevi H 
14. peč sistema Lutz ali podobno 25 

izredno velika pečica                                         40 
15. pekovska peč na premog ali drva: 

a) navadna, vštevšd dimnik, kanal in 
duške 48 

b) dimnik, peči (poda), za vsako nadalj- 
nje nadstropje 12 

16. pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

17. etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dnane odvode 30 

18. centralna   ogrevalna    naprava,    vštevši 
dimne odvode: din 
a) z  majhnim   kotlom  do  8 m* ogrevne 

površine   (do 9  členov) 60 
b) s srednje   velikim   kotlom   do   12 m1 

ogrevne  povišane   (do  14 členov) 100 
c) z  ve.Li.kim  kotlom  nad   15 m2 ogrevne 

površine  (nad  14 členov) 125 
19. odpiranje,  izžiganje   in   čiščenje   lonče- 

nih peči: 
a) brez zamazanja peči 175 
b) z  zamazanjem 200 
c) za izžiganje (na uro) 70 

20. pregled in struganje novih dimnikov v 
surovem  stanju  in ob končni  izgraditvi       25 

II. del: Splošne določbe 
1. Za dela, ki se opravljajo ob nedeljah ali na 

državne praznike, se, sme zaračunati do 50 % pri" 
bitka na veljavno tapi fo. 

2. V nestrnjenem naselju (n. pr. Dobovec, Pia* 
ninska vas, Knezdol, Partizanski vrh, Ceče, Katarina, 
Manko) se računa 20% pribitak k cenam iz I. dela 
odločbe. 

3. Za večja dela, ki niso obsežena v tarifi, se 
določi cena sporazumno med strankami na podlagi 
zamude časa. 

4. Čiščenje dimnikov v uporabi je obvezno 
enkrat mesečno. Čiščenje štedilnikov in peči je ne- 
obvezno, dvakrat letno pa se mora izvršiti kontrolni 
pregled. Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki 
jih dimnikar ne čisti, se plača 50 % veljavne tarife 
iz I. dela odločbe. 

5. Dimnikar  vpiše  vsako  storjeno  delo v   kan- ' 
trolno knjigo, stranke  pa morajo dimnikarjeve sto- 
ritve v  kontrolni knjigi potrditi. 

6. Infcaso se pobira na terenu trimesečno. Ob 
inkasu mora inkasant izdati potrdilo o plačilu z 

navedbo plačanih storitev. 
7. Dimnikarske stonitve plača gospodar oziroma 

lastnik oili uprava stanovanjske skupnosti. Interna 
dela v stanovanju, kot n. pr. čiščenje štedilnikov in 
peči ali podobno pa stanovalec-najemnik. Lastnik 
zgradbe porazdeli stroške za čiščenje dimnikov spo- 
razumno po številu oseb na posamezno uživalce. 

8. Graditelji zgradb morajo pozvati dimnikarja 
na pregled dimnikov, ko je stayba v surovem stanju 
in pri kollavdaciji. 

9. Naročila za čiščenje peči in dimnikov spre- 
jema uprava za komunallio gospodatrstvo na ljud- 
skem odboru mestne občine Trbovlje, št. telefona 903. 

Odločba začne veljati  z  dnem objave v  >Urad- 
nem listu LRS. 

St. 586/1-54 
Trbovlje, dne 5. marca  1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. T. 

POPRAVEK 
V zakonu o proračunu Ljudske republike Slove- 

nije (republiškem proračunu) za loto 1954 (Uradni 
list LRS, št. 13-37/54) se mora v 1. členu točka •• 
pravilno glasiti: 

>III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku dim 1.143,000.000 
z izdatki v znesku       din 1.143,000.000* 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni Ust LRSt — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — YfJ 
v LJubljani — Naročnina: letno 803 din — Posamezna Številna: 3 din t« 8 strani vsake nadaljnjo 4 strani 4 din več, P° 
poŠti 1 dio T«* — Ur»xtal*«»»o la up?»?«.'  Llubijiiaa.  Erjavčeva ulica Ila   poštni predai 336 — Telefon uprave 23-579 

Cekernt mfcmt •-*•«-•• 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 3E din 

URADNI LIST 
LJUDSKE'REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uìo XI V LJUBLJANI, dne 22. aprila 1954 Številka 15 

VSEBINAi 

238 
239, 

55. Navodilo o ureditvi gozdarske služb« v okrajih In 
mestih. 

55. Odredba o dopolnitvi odredbe o ukrepih proti kostanje- 
vemu raku In črnllovkl. 

Odloki ljudskih odborov: 

237. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1934, ki Jih odmerja OLO Črnomelj na 
Podlagi katastra. 
Odlok o občinskem wometnem davku v okraju Kočevje. 
Odlok OLO Kranj o obvezni izdelavi investicijskega pro- 
grama za objekte, ki se iinanslrejo iz sredstev, s katerimi 
gospodarske organizacije prosto  razpolagajo. 

240. Odlok o dnevnicah za uradna potovanja v mejah okraja 
Kranj. 

241. Odlok o organih upravljanja in o določitvi hiš, ki spa- 
dajo v stanovanjske skupnosti na območju okraja Ljub- 
ljana okolica. 

242. Odlok o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 
Ljubljana okolica. 
Odlok o spremembah odloka o uvedbi okrajnih taks in 
Prometnega davka v okraju Ljubljana okolica. 
Odlok o preprečevanju in zatiranju ogrčavostl pri goveji 
živini v okraju LJubljana okolica. 
Odlok o obveznem Škropljenju krompirjevih nasadov na 
strnjeno okuženih območjih okraja Maribor okolica. 

24«. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. In 6. volilni 
enoti okraja Maribor okolica. 

24]. 

244. 

245. 

247. 

248. 

248. 

250. 

251. 

252. 

253. 

254. 

255. 

256. 

257. 

258. 

259. 

Odlok o pobiranju povprečne skočnine ter o vzdrževanju 
plemenskih bikov v okraju Murska Sobota. 
Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka v 
okraju Novo mesto. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 14. volilni enoti 
okraja Postojna. 
Odlok o določitvi in spremembi  dimnikarskih  okolišev 
ter o  najvišji  tarifi za  dimnikarske  storitve  v  okraju 
Slovenj Gradec. 
Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka v 
okraju Tolmin. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954 v okraju Trbovlje. 
Odlok o  vpeljavi  občinskih taks in  prometnega  davka 
v mestni občini Idrija. 
Odlok o razglasitvi 1. avgusta za praznik ljudske vstaje 
na Jesenicah. <• 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8.  volilni enoti 
mestne občine Kranj. 
Odlok   o  začasnem   tlnansiranju   proračunskih   Izdatkov 
ljudskega odbdra mestne občine Kranj za april 1954. 
Odlok o volitvah organov upravljanja stanovanjske skup- 
nosti ter o prevzemu v upravo zasebnih stanovanjskih 
hiš v mestni občini Nova Gorica. 
Odlok o vpeljavi mestne takse in prometnega davka r 
mestni občini Novo mesto. 
Odlok o tiinem in stlemskem redu v Novem mestu. 

55. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zaikona 
0 temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršna 
svet Ljudske skupščine LRS 

NAVODILO 
o ureditvi gozdarske službe v okrajih in mestih 

I 

Vse zadeve na področju gozdarstva iz pristojnosti 
okrajnih in mestnih ljudskih odborov opravljajo 
«kragni in mostni ljudski odbori za območje okraja 
oairorna mesta. 

II 
Okrajni in mostni ljudsiki odbori ustanovijo kot 

svoje gozdarske organe okrajne oziroma mestne 
UlPrave za gozdarstvo. 

III 

Okrajna oziroma mostna uprava za gozdarstvo 
°Pravlja zilasti tele upravne zadeve: 

L nadzoruje* ali se na območju otkraja, in sicer 
v gozdovih, ki *so splošno ljudsko premoženje, in v 
yseh drugih gozdovih izvršujejo predpisi o gozdovih 
U> obnovi, gojitvi,  varstvu,  čuvanju in izkoriščanju 
gozdov, o varstvu — konsurvuciji — gozdnih zemljišč 
*n Podobno), in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno ,ZvršujejiCr; 

J2. skrba, da se izdelajo gozdno gospodarski elabo- 
rati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS; 

3. daije Oprarvi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
ločitev zemljišč za pogozditve in za gozdne melio- 
racije; ^ 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega ozi- 
roma mestnega gospodarskega plana glede gojitve in 
izikorisčanja gozdov in glede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni  kataster in predpisane evidence; 

7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 
njihovo strokovno usposabljanje; skrbi za gozdarsiko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih' zadevah na prvi 
stopnji s področja gozdarstva; 

9. kolikor ni to po posebnih predpisih dano v 
pristojnost zboru ali svetu okrajnega (mostnega) ljud- 
sikega odbora oprardja vse druge upravne zadeve s 
področja gozdarstva, iki spadajo po vellljavmih pred- 
pisih v pristojnost okrajnega oziroma mostnega ljud- 
skega odbora. 

IV 

Nailoge okrajnega oziroma mestnega ljudskega 
odbora v zvezi z neposrednim upravljanjem gozdov, 
ki so splošno ljudsiko premoženje na območju okraja 
oziroma mesta, opravlja okrajna ' oziroma mestna 
uprava za gozdarstvo. • • 
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V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 
okrajna oziroma mestna uprava za gozdarstvo zlasti 
telle naloge: 

1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 
kov sklada; 

2. odmerja prispevke za gozdni sklad in sikrbi 
za pobiranje teh prispevkov; 

3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 
financirajo dz okrajnega oziroma mestnega gozdnega 
sklada. 

• VI 
Okrajno oziroma mestno upravo za gozdarstvo 

vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje okrajni oziroma 
mestni ljudski odbor. 

VII 

Okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo se vzdr- 
žuje v breme okrajnega (mestnega) gozdnega sklada. 

Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se 
zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega   (mestnega)   gozdnega  sklada. 

Odredbodajolec za izvrševanje predračuna je šef 
okrajne (mestne) uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

'svetovalni organ okrajna oziroma mestna gozdarska 
komisija (29. člen zakona o gozdovih). 

Sef uprave mora zasliišati okrajno oziroma mestno 
gozdarsko komisijo v vseh pomembnejših in načelnih 
vprašanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, var- 
stva in izkoriščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišaiti 
pri sestavi predloga predračuna sklada in pri določa- 
nju načrta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja 
gozdov ter gozdnih graditev. 

IX 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za go- 

zdarstvo potrebno število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo revir- 

ni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
.  skih okoliših. 

Gozdne revirje in logayske okoliše določi okrajna 
oziroma mestna uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdne sklade. V «vezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada dn 
opravlja investitorsike naloge pri dolih, ki se finansi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se financirajo iz občinskega gozd- 
nega siklada določi občinski ljudski odbor v sikladu 
z okrajnim gospodarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni 
organ občinskega ljudskega odbora v zvezi z uprav* 
Ijanjem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih od- 
borih dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni 

oziroma mestni upravi za gozdarstvo predloge o vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov in o vprašanjih gozdnih gra-, 
ditev na območju občine. 

XI 
Podrobnejše predpise za izvrševanje tega na- 

vodila izda državni sekretar za gospodarstvo LRS. 

XII 
V okviru tega navodila izdajo ljudski odbori okra- 

jev in mest v dveh mesecih po objavi tega navodila 
evoje odloke o ureditvi gozdarske službe in izvedejo 
to ureditev. 

XIII 
To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-39/1-54 
Ljubljama, dne 17. aprila 1934. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

56. 

Na podlagi 10. točke navodila o varstvu gozdov 
in gozdnega drevja proti škodljivemu mrčesu in na- 
lezljivim boleznim (Uradni list FLRJ, št. 32-274/49), 
v zvezi s 4. točko 12. člena zakona za izvršitev 
ustavnega zakona o temeljih družbene in politične 
ureditve in o organih oblasti LRS izdaja državni 
sekretar za gospodarstvo LRS 

ODREDBO" 
o dopolnitvi odredbe o ukrepih proti kostanjevemu 

raku in črnilovki 

1 
Besedilu 4. točke odredbe o ukrepih proti kosta- 

njevemu   raku   in   črnilovki   (Uradni   list   LRS,   št. 
53-191/32)   se kot tretji odstavek doda  tole besedilo: 

V času od vključno 1. junija do vključno 51. JU' 
lija vsakega leta je prepovedan izvoz čebel dz okraja 
Corica in okraja Sežana. 

2 
V 6. točki odredbe iz> prednje točke se za točko e) 

doda: 
f) kdor proti predpisu tretjega odstavika 4. točke 

izvozi ali izvaža čebele, najsi so čebele njegove 
ali ne. 

3 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-418/1-54 
Ljubljana, dne 10. aprila. 1954. 

•   Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tcpina 1. r- 
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Odloki ljudskih odborov 
237. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zatona 
o okrajnih ljudskih odborih ter prvega odstavka 
6. člena uredLbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 
56-482/53) in v zvezi s točko VI/3 odloka Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS o uporabi planskih in- 
strumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) 
je okrajni ljudski odbor Črnomelj na seji obeh 
zborov dne 19. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih  stopnjah  dopolnilne  dohodnine  od  kme- 
tijstva za leto 1954, ki jih odmerja OLO Črnomelj 

na podlagi katastra 

I 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se predpisuje tale davčna lestvica za leto 1954 
za območje okraja Črnomelj: 

Osnova •/• Davek Osnova •/. Davek 

Osnova •/. Davek Osnova Davek 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.O0O 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 
4,2 
4,4 
4,6 
4.8 
5 

30 
60 
90 

120 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
330 
360 
390 ' 
420 
430 
480 
510 
540 
570 
600 
630 
660 
690 
720 
750 
780 
810 
840 
870 
900 
961 

1.024 
1.0S9 
1.156 
1.225 
1.296 
1.369 
1.441 
1.521 
1.600 
1.722 
1.848 
1.978 
2.112 
2.250 

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 
65.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87,000 
88.000 
89.000 
90.000 

5,2 
5,4 
5,6 
5.8 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,3 
6,6 
6,7 
6,8 
6.9 
7 
7.1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7.6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,1 
8,2 
8.3 
8,4 
8,5 
8,6 
8.7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,6 
9,6 
9.7 
9,8 
9,9 

10 

2.392 
2.538 
2.688 
2.842 
3.000 
3.111 
3.224 
5.539 
3.436 
3.575 
3.696 
3.819 
3,944 
4.071 
4.200 
4.331 
4,464 
4.599 
4.: 36 
4.875 
5.016 
5.159 
5.504 
5.451 
5.600 
5.751 
5.904 
6.059 
6.216 
6.373 
6.536 
6.699 
6.864 
7.031 
7.200 
7.371 
7.544 
7.719 
7.896 
8.075 
8.256 
8.439 
8.624 
8.811 
9.000 

91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 
100.000 
103.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
233.000 
240.000 
245.000 
230.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
3O3.O00 
310.O0O 
515.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 

10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
U 
11,5 
12 
12.5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15.5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 
19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 • 
29,5 
30 
30,5 
31» 
31.2 
31,4 
31,7 
32 
32,2 
32,4 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
33,7 
34 
34,2 
34.4 

9.191 
9.584 
9.579 
9.776 
9.975 
10.176 
10.379 
10.584 
10.791 
11.000 
12.075 
15.200 
14.375 
15.600 
16.875 
18.200 
19.575 
21.000 
22.475 
24.000 
25.575 
27.200 
28.875 
30.600 
32.375 
34.200 
36.075 
38.000 
39.975 
42.000 
44.075 
46.200 
48.375 
50.600 
52.875 
55.200 
57.575 
60.000 
62.475 
65.000 
67.575 
70.200 
72.875 
75.600 
78.375 
81.200 
84.075 
87.000 
89.975 
95.000 
95.160 
97.340 
99.855 
102.400 
101.650 
106.920 
109.545 
112.200 
114.540 
116.900 
119.639 
122.240 
124.83'0 
127.280 

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 
485Ì0Q0 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
535.000 
540.000 
545.000 
530.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.00.0 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 

34,7 
35 
35,2 
35,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
36,7 
37 
37,2 
57,4 
37,7 
38 
38,2 
38,4 
38,7 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,2 
40,4 
40,7 
41 
41,3 
41,6 
41,9 
42.2 
52,5 
42,8 
43,1 
43,4 
43.7 
44 
44,3 
44,6 
44,9 
45,2 
45,5 
45,8 
46,1 
46,4 
46,7 
47 
47.2 
47,4 
47,6 
47,8 
48 
4S.2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 
50,2 
50,4 
50.6 

130.125 
153.000 
133.520 
138.060 
141.015 
144.000 
146.610 
149.24.0 
152.305 
155.400 
158.100 
160.820 
163.995 
167.200 
169.990 
172.800 
176.085 
179.400 
182.280 
185.180 
188.575 
192.000 
194.970 
197.960 
201.465 
205.000 
208.565 
212.160 
215.785 
219.440 
223.125 
226.840 
250.585 
234.360 
238.165 
242.000 
245.865 
249.760 
253.685 
257.640 
261.625 
265.640 
269.685 
273.760 
277.865 
282.000 
285.560 
289.140 
292.740 
296.360 
3O0.O0O 
303.660 
307.340 
311.040 
314.760 
318.500 
322.260 
326.040 
329.840 
333.660 
337.500 
341.360 
343.240 
349.140 
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Osnova •/• Davek Osnova Davek 

695.000 
700.000 
705.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
755.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 

50,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,4 
52,6 
52,8 
53 
53,2 

353.060 
357.000 
360.960 
564.940 
368.940 
372.960 
377.000 
381.060 
385.140 
389.240 
393.360 
397.500 
401.660 

760.000 
765.000 
770.000 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 
.nad 
800.000 55%, t j. 
več od vsakih 
njih 5000 din 

53,4 
53,6 
53,8 
54 
54,2 
54,4 
54,6 
54,8 
55 

405.840 
410.040 
414.260 
418.850 
422.760 
427.040 
431.340 
435.660 
440.000 

2750 din 
nadalj- 
osnove 

II 
Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine 

so zaokrožijo takole: 
a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer talko, 

da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč 
dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 
'• b) nad 100.000 din na celih 5000 din, pri lem se 

zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoč 
dinarjev, zneski nad 2500 din pa na vdšjih pet tisoč 
dinarjev. 

III 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pni davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

rv 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih delav- 

nosti kmetijstva predpiše okrajni ljudski odbor 
Črnomelj za leto 1954 akontacijo. 

V 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, dopolnilna dohodnina od kmetijstva pa 
se po teh stopnjah odmori za leto 1954. ' 

St. 1-781/14-54 
Črnomelj, dne 19. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

238. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 8. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe o prometnem 
davku HUradni list FLRJ, št. 55/53) je okrajni ljudski 
odbor Kočevje na sejah okrajnega zb"ora im zbora 
proizvajalcev dne 19. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o občinskem prometnem davku 

I. del: Splošne določbe 
1. člen 

Poleg prometnega davka, ki se plačuje po ve- 
ljavnih predpisih, se pobira V okraju Kočevje še 
občinski prometni davek, ki je predpisan s tarifo 
v II. delu odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobira po do- 

ločbah tega odloka, se sme uporabiti samo za komu- 

nalno graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih hiš, zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov 
in komunalnih naprav). 

Dohodki od občinskega prometnega davka pri- 
padajo mestni občini Kočevje in drugim občinam 
na območju •••••• Kočevje. 

Dohodki od prometnega davika pripadajo tisti 
občini, v kateri je bil prometni davek plačan oziroma 
bi moral biti plačan po določbah 28. člena uredbe 
o prometnem daviku. 

3. člen 
Prometni davek so plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev promet- 

nega davka po veljavnih predpisih, se tudi ne more 
pobirati prometni davek, fci je predpisan s tem od- 
lokom. 

5. člen 
Določbe uredbe o davku na promet s tarifo 

(Uradni list FLRJ, št. 55/53) se primerno uporabljajo 
tudi glede prometnega davka, predpisanega s tem 
odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje toga odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

H. del: Tarifa 

Tarifna št. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v go- 
stinskih podjetjih in obratih od prodajne cene 5%. 

Tarifna št. 2: Od prodanih vstopnic za kinemato- 
grafske predstave, cirkuške predstave in podobne 
prireditve razen kuiltumoumetmiških in športnih pri- 
reditev 5%. 

Tarifna št. 3: Od nakupa in prodaje nepremičnin 
od stopnje prometnega davka po uredbi o davku 
od promet z nepremičninami (Uradni list FLRJ. 
št 4/54)  10%. 

St. 19S7/1 
Kočevje, dne 19. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Jan.ez Pirnat 1. r. 

239. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 2. od- 
stavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 2. odstav- 
kom 1. člena uredbe o izdelavi in potrditvi investicij- 
skega programa (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54) nâ seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 6. aprila 
1954 sprejel 

ODLOK 
o obvezni izdelavi investicijskega programa 

za objekte, ki se finansirajo iz sredstev, s katerimi 
gospodarske organizacije prosto razpolagajo 

1. člen 
Gospodarske organizacije s sedežem na območju 

okraja Kranj  morajo izdelati  investicijski program 
tudi za objekte in gradbena dela, ki jih finansirajo 
iz sredstev, s katerimi prosto razpolagajo, in to ne 
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glede na to, ali oddajo izvedbo del projektivnim in 
gradbenim podjetjem ali opravljajo ta dela v lastni 
režiji. 

2. ölen 
Določba 1. člena ne velja za objekte družbenega 

standarda in ne za adaptacije, razen če se z njimi 
bistveno spreminja dosedanji namen obstoječe zgrad- 
be ali tehnološki proces proizvodnje. 

3. člen 
Določbe uredbe o izdolavi in potrditvi investicij- 

skega programa (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54) veljajo 
primerno tudi za investicijske programe za objekte, 
ki se finansirajo iz sredstev, s katerimi gospodarske 
organizacij« prosto razpolagajo. 

4. člen 
Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 

St. 1522/1-54 
Kran i. dne 6. aprila 1054. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

240. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-&9/52) in v zvezi s 7. členom uredbe o potnih in 
s-olitvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 59-693/53 in 
st. 53-462/53) je okrajni Ljudski odbor Kranj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 6. aprila 
1!)54 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah za uradna potovanja v mejah 

okraja Kranj 

1. člen 
Za uradna potovanja v mejah okraja Kranj znaša 

dnevnica: 
1. za uslužbenec od V. plačilnega razreda navzgor 

?50 din; 
2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega razreda 

m za visoko kvalificirane delavce 640 din; 
3. za druge uslužbence in delavce 530 din, 

2. člen 
Ko začne veljati ta odlok, prenehata veljati 

°dlcik o višini dnevnic za službena potovanj • / mejah 
°kraja Kranj z dne 27. februarja 1953, št. i616/l-55 
(Uradni list LRS, št. 9-54/53) in odlok o spremembi 
odloka o višini dnevnic za službena potovanja v 
m°jah okraja Kranj z dne 22. septembra 1953, št. 
6701/1-53 (Uradni list LRS, št. 3S-457/53). 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1954. 
St. 2151/1-54 
Kranj, dne 6. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

241. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 
in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS. št. 19-S9/52) v zvezi s 14., 24., 32. in 
43. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ. št. 52-432/53) na skupni seji obeh 
zborov dne 20. marca 1934 sprejel 

ODLOK 
o organih upravljanja in o določitvi hiš, ki spadajo 

v stanovanjske skupnosti na območju okraja 
Ljubljana okolica 

Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

zemljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
last ali last družbenih organizacij, in zasebnih hiš, 
ki se bodo vključile v stanovanjski skupnosti, usta- 
navljajo ljudski odbori mestnih občin in občinski 
ljudski odbori okraja Ljubljana okolica stanovanjske 
skupnosti po predlogih hišnih svetov. 

2. člen 
Zasebne hiše z dvema stanovanjema ali s tremi 

manjšimi stanovanji se ne vključijo v stanovanjsko 
skupnost. Kot manjša stanovanja se štejejo največ 
dvosobna stanovanja z običajnimi pritiklinami. 

Ne vključijo se tudi hiše z več kot tremi manj- 
šimi stanovanji, če njih stanovanjska površina ne 
presega površine hiš z dvema ali tremi manjšimi 
stanovanji. 

Kot stanovanja se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja; 
2. stanovanja VII. kategorije. 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 

je treba upoštevati gradbeni načrt in ne poznejše 
zasilne preureditve. 

3. člen 
Samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih 

organizacij ter zavodov, internati in poslopja, ki so 
namenjena za prenočišče delavcev, niso vključena r 
stanovanjsko skupnost. 

4. člen 
, Upravni organi stanovanjskih hiš, 'ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih 
organizacij ter zasebni lastniki hiš, ki so vključene 
v stanovanjsko skupnost, morajo izročiti pristojnim 
stanovanjskim skupnostim, stanovanjske hiše v uprav- 
ljanje z vsemi potrebnimi listinami in podatki. 

Odločbe o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost 
izdajo sveti za komunalne zadeve oziroma sveti za 
gospodarstvo ljudskih odborov mestnih občin in ob- 
činskih ljudskih odborov. Zoper odločbo sveta za ko- 
munalne zadeve oziroma sveta za gospodarstvo je 
dopustna pritožba na komisijo ljudskih odbornikov 
in sicer v 8 dneh po prejemu te odločbe. 

Hišni sveti 

5. člen 
Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in podstano- 

valci na sestanku, na katerem mora biti navzočih 
najmanj tri četrtine volilnih upravičencev; ti tudi 
določijo število članov hišnega sveta. Za izvolitev 
posameznega člana je potrebna večina glasov. 
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Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo volilnih upravičencev, so volitve na ponovnem 
sestanku; ta mora biti sklican najpozneje v 15 dneh 
ne glede na število navzočih volivcev. 

O izvolitvi članov hišnega sveta se piše zapisnik 
in v enem izvodu pošlje upravi stanovanjske skup- 
nosti. Iz zapisnika mora biti razviden datum sestanka, 
število volilnih upravičencev, število navzočih, imena 
članov hišnega sveta, njegov izvoljeni predsednik ter 
izvoljeni zastopnik za volitve v svet stanovanjske 
skupnosti. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
postopku. 

6. člen 
Hišni svet ukrepa na sejah, ki so najmanj en- 

krat mesečno, v navzočnosti večine članov in odloča 
z večino glasov navzočih. O sestanku se piše kratek 
zapisnik. O sklepih obvešča svet uživalce stanovanj, 
podstanova'lce ter upravo stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev in podstanovalcev, da poroča o svojem 
delu in rešuje predloge uživalcev in podstanovalcev 
ter morebitne spore. 

8. člen 
Prve volitve morajo biti v 15 dneh po uveljavitvi 

odloka, vnaprej pa za vsako leto do 15. januarja. 
Prve sestanke sikličejo ljudski odbori mestnih občin 
in občinski ljudski odbori, volitve pa izvede ljudski 
odbornik v svoji volilni enoti po pooblaščencih, ki jih 
določi za vsako hišo." 

Svet stanovanjske skupnosti 

9. člen 
'V svetu stanovanjske skupnosti imajo svoje za- 

stopnike hišni sveti. 
Svet stanovanjske skupnosti ima najmanj 50 čla- 

nov. 
Pri tistih stanovanjskih skupnostih, kjer je hiš- 

nih svetov več kot 50, izvolijo zastopniki hišnih 
»vetov iz svojih vrst največ do 50 članov sveta stano- 
vanjske skupnosti. 

10. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 

je navzočih nad polovico članov. Pri volitvi predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika sveta kakor tudi treh 
članov poravnalnega svetta pa mora biti navzočih 
najmanj dve tretjini članov. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se voli v 10 dneh na ponovnem sestanku 
ne glede na število navzočih. 

Sklepi sveta stanovanjske skupnosti se spreje- 
majo z večino glasov. 

Za izvolitev predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta je potrebna večina glasov. 

11. člen 
O vsakem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 

se piše zapisnik; iz njega morajo biti razvidni datum 
in kraj sestanka, število navzočih in sprejeti sklepi. 

Zapisnik prvega sestanka sveta stanovanjske 
skupnosti pa mora obsegati tudi ime izvoljenega 
predsednika, podpredsednika in tajnika ter treh čla- 
nov poravnalnega sveta. 

Sestanki sveta stanovanjske skupnosti so po po- 
trebi, najmanj pa na tri mesece. 

Sestankov sveta se obvezno udeležuje zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora poslati upravi 
stanovanjske   skupnosti   in   stanovanjski   inšpekciji. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LHSc 
St. 3188/1-1954 
Ljubljana, dne 20. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Miho Bcrčič 1. r. 

242. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 
in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 19. in 24. čle- 
nom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 
list FLRJ, št. 52-432/53) na skupni seji obeh zborov 
dne 20. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 

Ljubljana okolica 

1. člen 
Za določitev novih najemnin po stanovanjski 

tarifi, ki jo bo pozneje predpisal OLO Ljubljana 
okolica, se razvrstijo vsa stanovanja na območju 
Ljubljana okolica po kakovosti v sedem kategorij z 
ustreznim številom točk za vsako kategorijo, in sicer: 

I. kategorija stanovanj od 100 do 110 točk, 
II. kategorija stanovanj od   86 do   99 točk, 

III. kategorija stanovanj od   71 do   85 točk, 
IV. kategorija stanovanj od   56 do   70 točk, 
V. kategorija stanovanj od   41 do   55 točk, 

VI. kategorija stanovanj od   26 do   40 točk, 
VII. kategorija stanovanj 25 točk. 
V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 

sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

2. člen 
Stanovanja se razvrstijo v kategorije s točkova- 

njem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 postav- 
kah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj: 

Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

1.  Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
t 

srednja 
2 

dobra 
3 

2.   Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. 
močan 

0 
srednji 

3 
brez 

5 
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6.  Uporabnost dvorišča, vrta in parka 

?• Odtoki (kanalizacija) 

ne 
0.5 

deloma 
1 

brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

Stran 

Zap. št.             Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točk e 

3.   Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

4.  Dostop do stanovanja in ureditev vbodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 
1.5 

5.  Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 
dober 

1 

v celoti 
1.5 

dobra 
1.5 

8-  Starost stavbe (oziroma stanovanja) 
zgrajena 

do 1900 
zgrajena 

1900—1914 
1 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

5- 'Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

nad V. nadstr. V. nadstr. IV. nadstr. 
0 1 1,5 

111. nadstr. II. nadstr.        I. nadstr.        pritličje 
2 2,5 3 3.5 

10. Lega (položaj) stanovanja 

kletno stanov, tla kletno stanov, tla 
nad 1,0 m pod niv. od 0—l,Qm pod niv. 

0 •   1 
podstrešno navadno 
stanovanje stanovanje 

2 6 8 

L nadstr. 

11. Zasnova stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva              sodobna 
4                             7 

12. Razmerje površin sob in kuhinje do pritiklin 
površina 

1 :1 
0 

površina          površina          površina 
2:1                 3:1              .4:1 

1                     3                       5 

13. Kvadratura kletnih prostorov, za katere se ne 
plačuje najemnina 

brez takih      do       5—10     10—15     15—20     20—25 
pritiklin     5 m1          m2          m2         m3          m* 

0                12             3             4             5 
za vsakih nadaljnjih 10 m* še 1 točka 

14. Dnevna razsvetljava 
brez oken 

0 
pomanjkljiva             dobra 

1                             3 

15.  Višina prostorov 
do 2,4 m 

0,5 
2,4—2,8 m 

3 
2,8-3.2 m 

2 
preko 3,2 m 

1 

!&• • Oskrba z vodo 
vodnjak       vodovod        vodovod       vodovod, več 

zunaj stanov.     1 iztok iztokov 
0.5 1 3 4 

"•  Kopalnica 

18. Stranišče 

brez      kad in peč    kad, peč    bogato opremljena 
kopal.       ali prha       in umiv.     komplet, kopalnica 
 0 5 6 8  

suho stranišče        WC za več WC 
zunaj stanov.     stanovanj skup.      v stanovanju 

1 2 4 

19- Električna napeljava 
brez 

0 
pomanjkljiva 

1 
zadovoljiva 

2 
sodobna 

3 

20.   Plin 
ne 
0 

da 
2 

21. Ogrevanje prostorov 
brez     nezadovoljivo     lončene in   central, kurjav*, 
peči ogrevanje . patentne peči      topli zrak 

0 12 5 

22- Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo stanovanje • ^«fea zadovoljiva 

4 
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Zap. št. Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 
Točke 

23. Sestava (konstrukcija) stropa 

24.  Obvarovanje (izolacija) proti vlagi 

neustrezen 
strop 
0 

lesen strop 

2 

masiven 
strop 

3 

vlažno 

0,2 

mestoma 
vlažno 

0,7 

suho 
stanovanje 

2 

25.  Kakovost ometa, slikarije in opleskov 

26.   Kakovost tal v sobah in kuhinji 

27.  Kakovost tlakov v pritiklinah 

suha ia 
zanemarjena 

0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

mehki les 

1 

deščična tla in   lin?leJ-   klobuče- 
ksilolit •%fig?ta* 

3 4 
opeka 
beton 

0,5 

28.  Obloge sten stranskih prosforov in kuhinje brez 

0 

teraco tlaki, naravni kamen 
ksilolit, beton, plošče   keram., linolej 
 If 2        _ __ 

lesene obloge, 

oljnati plesk      kcSneriiptšče 
naravni kamen 

i 2 

29. Kakovost mizarskih izdelkov                                              slaba pomanjkljiva. 
3 

zadovoljiva 
6 

30. Okenski zasloni                                                                     brez 

0 

platneni zastori, 
polknice 

1 

lesene rebrače 
(rolete) 

2 
31. Stanovanjem, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak se odbije 10 točk 
32. Ako je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm se odbij ejo tri točke 

Svet za konmnalne zadeve OLO Ljubljana oko- 
lica se pooblašča, da izda za uporabo te razpredelnice 
potrebna navodila za. tolmačenje. 

4. člen 

Število okolišev (con) in njihove meje določijo 
za svoje območje ljudski odbori mestnih občin (Dom- 
žale, Litija, Višnja gora, Vrhnika), kolikor imajo za 
potrebno, da bi se mogla določiti najemnina tudi po 
okoliših gilede na oddaljenost stanovanja od središča 
mesta, kakor tudi po zdravstvenih razmerah in po 
tem, kako so ulice (hišni bloki) preskrbljeni s komu- 
nalnimi objekti. 

5. člen 

Za izvedbo tega odloka so pristojni sveti za 
komunalne zadeve oziroma sveti za gospodarstvo 
ljudskih odborov mestnih občin in občinskih ljudskih 
odborov Ljubljana okolica. 

6. člen 

Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last sploš- 
nega ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih 
organizacij, zasebni lastniki kot stanovalci morajo 
omogočiti uradnim osebam kategorizacijo stanovanj- 
skih prostorov in jim dati za to vse potrebne popolne 
in resnične podatke in zaradi njih preveritve omogo- 
čiti dostop v vse hiše in v vse stanovanjske prostore. 

7. člen 

Prekršek stori in se kaznuje /. denarno kaznijo 
do 3000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi, 6. člena 
tega odloka. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
St. 3188/1-1954 
Ljubljana, dne 20. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 

243, 

Na podlagi zadnjega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 44. člena uredbe o 
prometnem daviku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) JÇ 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na skupni 
seji dne 20. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o uvedbi okrajnih take 

in prometnega davka (Uradni'list LRS, št. 39-471/53) 

1. člen 
Ukinjata se tarifni številki 4 in 5 prometnega 

davika (II. del: Tarifa B. Promatni davek). 

2. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 4079/1-1954 
Ljubljana, dne 20. marca 1954. 

Predsednik OLOï 

Miha Berčič 1. r. 
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244. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih- odborih in v zvezi z 
31. členom uredbe o zatiranju in preprečevanju žival- 
skih kužnih bolezni (Uradni list FLRJ, št. 48-378/48) 
je ckrajni ljudski odbor Ljubljana okolica •• skupnii 
seji obeh zborov dne 20. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
0 preprečevanju  in  zatiranju ogrčavosti  pri  goveji 

živini na območju okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Vsa goveja živina se mora pred odgonom na pla- 

ninsko pašo pregledati glede na ogrčavost. 

2. člen 
Lastniki ogrčave goveje živine morajo dozorele 

ogrce iztisniti pred odgonom na pašo. Iztisnjene ogrce 
je treba uničiti, najbolje sežgati. Na paši se morajo 
ogrci, kakor hitro dozorijo, nadalje uničevati. 

3. člen 
Posamezni občinski ljudski odbori odrejajo na 

predlog organov ckrajne veterinarske službe ljudi, 
izučene za uničevanje ogrcev (ogrčarje), ki bodo pre- 
gledovali živino pred odgonom na planinsko pašo 
kakor tudi na paši iztiskali ogrce in poučevali živino- 
rejce, kako se preprečuje in zatira ogrčavost. Celotno 
dello zatiranja ogrčavosti bo nadzorovala okrajna 
veterinarska služba. 

4. člen 
Kontrolni organi okrajne veterinarske službe, ki 

na planinski paši ugotovijo ogrčavo živino, morejo 
odrediti, da  se takšna živina takoj odstrani  s paše. 

5. ölen 
Za uničevanje ogreev bo okrajni ljudski odbor 

•z posebej za to določenega sklada dodeljeval pri- 
mjerne nagrade igrčarjem, ki se bodo izkazali z uspeš- 
nim dolom. 

6. člon 
Ta odlok velja takoj. 

St. 4084/1-1934 
Ljubljana, dne 20. marca 1954. 

Predsednik OLO; 
Miha Berčič 1. r. 

245. 

Na podlagi 15. in 103. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni-list LRS, št. 19/52), v zvezi 
z 2. členom uredbe o zatiranju koloradskega hrošča 
(Uradni list LRS, št. 46/46) je okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica na skupnem zasedanju okrajnega 
zbora im zbora proizvajalcev dne 30. decembra 1953 
sprajel 

ODLOK 
o obveznem škropljenju krompirjevih nasadov 

na strnjeno okuženih območjih 

1. člen 
Vse površine, posajene s krompirjem v občinah 

Prager&ko, Oplotnica, Šmartno na Pohorju, Polskava, 
Rače, Fram, Hoče, Duplek, Limbuš Ruše, Lovrenc na 
Pohorju, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ožbalt, Sel- 
aca in Srednje, se zaradi strnjene okužbe po kolo- 

radskem   hrošču   morajo  odslej  obvezno  poškropiti 
vsaj dvakrat letno v času vegetacije. 

2. člen 
Cas škropljenja proti koloradskemu hrošču do- 

loči gospodarski svet OLO po ugotovitvah strokovnih 
organov. 

3. člen 
Stroške za zatiranje koloradskega hrošča po 

1. členu tega odloka plačajo zasebni lastniki nasadov 
in gospodarski upravni organi zadružnih nasadov in 
nasadov državnih posestev in drugih družbenih orga- 
nizacij. 

4. člen 
Kršilci 1. člena tega odloka se kaznujejo z de- 

narno kaznijo do 3000 din. 
Upravni kazenski postopek vodi in kazni izreka 

sodnik za prekrške OLO Maribor okolica. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
Občinski ljudski odbori morajo ta odlok takoj 

razglasiti na krajevno običajni način. 
St. 1-490/1-45 
Maribor, dne 30. decembra 1953. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

246. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah  in dopolnitvah  zakona o volitvah in odpoklicu* 
ljudskih odbornikov  (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je okrajni ljudski odbor Maribor okolica na skupni 
seji dne 30. marca 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev za odbornike 
okrajnega zbora za volilno enoto št. 3 in 8 

—   1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 3, ki obsega vso občino Drvanja, in v volilni enoti 
št. 8, ki  obsega  naselja Dobrovce,  Skoke,  Slivnica, 
Radizel, Rogoza, Miklavž in Creta. 

2. člen 
Nadomestne volitve v volilni enoti št 3 se raz- 

pišejo, ker je odborniku Rojku Francu prenehal 
mandat po 1. točki 120. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih. 

V volilni enoti št 8 se razpišejo volitve, ker je 
odbornici Kaspar Tilčki prenehal mandat po 3. točki 
120. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih. 

3. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 23. maja 1954. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno  običajni   način   v   3.   volilni   enoti  občino 
Drvanja in v 8. volilni enoti občine Hoče. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. I. — 1688/1-54. 
Maribor, dne 30. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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24?. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), v zvezi 
s 6. členom uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni 
list LRS, št. 32/47) in 6, 7., 8. in 9. člena pravilnika 
o vzdrževanju piemenjakov ter o načinu plačevanja 
skočnine (Uradni list LRS, št 41/48)), je okrajni ljud- 
ski odbor Murska Sobota na XIII. skupni seji obeh 
zborov dne 22. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o pobiranju povprečne skočnine ter o vzdrževanju 

plemenskih bikov 

1. člen 
Vsi lastniki krav in teldc, starih nad 1 leto, mora- 

jo plačati za vsako od teh letno povprečno skočnino. 
Povprečna skočnina za vsako žival znaša 250 din 
letno. 

Kot osnova za plačilo skočnine se računa število 
nad eno leto starih krav in telic na dan 1. januarja. 
Med letom nastale spremembe se ne upoštevajo. 

2. člen 
Povprečno skočnino poberejo občinski ljudski od- 

bori v dveh obrokih, in sicer: polovico do 1. maja, 
drugo polovico pa do 1. oktobra tekočega leta. 

3. člen 
Rejci in lastniki priznanih in licenciranih bikov 

ne smejo pobirati skočnine, bodisi da so to državna, 
zadružna aili zasebna gospodarstva. 

4. člen 
Povprečne skočnine ne plačujejo tista državna 

in zadružna gospodarstva, ki redijo za svojo živino 
lastne plemenjake in tudi ne zasebna gospodarstva, 
ki redijo priznane plemenjake. 

5. člen 
Okrajni ljudski odbor Murska Sobota pooblašča 

gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora Murska 
Sobota, da izda pravilnik o načinu pobiranja po- 
vprečne skočnine, izplačevanju vzdrževalnine ter o 
kontroli, negi in izkoriščanjn piemenjakov. 

Stroške za vzdrževanje priznanih piemenjakov 
plačuje rejcu ali lastnikv občinski ljudski odbor po 
pravilniku  iz prejšnjega odstavka. 

6. člen 
Ce zavezanci pravočasno ne plačajo predpisane 

povprečne skočnine, jo izterja občinski ljudski od- 
bor po predpisih, ki veljajo za administrativno iz- 
vršbo. 

7. člen 
Določena povprečna sikočnina 250 din se razdeli 

tako, da 225 din ostane občinskemu ljudskemu od- 
boru za vzdrževanje plemenskih bikov, 25 din ali 
10% od celotne skočnine pa se /odvaja na poseben 
račun okrajnega ljudskega odbora za nabaivo plemen- 
skih bikov in umetno osemenjevanje. 

8. člen 
Za prekrške iz 3. člena tega odloka se kršilca 

kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 

Občinski ljudski odbori pa ga razglasijo na kra- 
jevno običajni način. 

St. 3058/9-54 
Murska Sobota, dne 22. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez 1. r. 

248. 

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 pro- 
metni darvek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) in po 
poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
12. septembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka 

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Poleg taks iz prometnega davka, ki se plačujejo 
po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Novo 
mesto še takse in prometni davek, ki so predpisani 
e tarifo v II. dalu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobira 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- 
munailnih objektov), za graditev cest, mostov in po- 
dobno. 

Delež dohodkov, ki pripadajo okraju se steka v 
iisklad za komunalno graditev«. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdaitikov, sprejme ga svet za komunalne 
zadeve okrajnega ljudskega odbora. S sredstvi sklada 
razpolaga ta svet v mejah predračuna. Odredbo- 
dajalec za izvrševanje predračuna je predsednik 
okrajnega ljudskega odbora. 

Delež dohodkov, ki pripada občinam, je dohodek 
občinskih proračunov. Način uporabo se določi z ob- 
činskim proračunom. 

3. ölen 
Od talks, pobranih po določbah tega odloka pri-, 

pada okraju 25%, občinam pa 75%. 
Delež teh dohodkov, ki se por prvem odstavku 

tega člena odstopi občinam, se razdeli na posamezne 
občine tako: 

Odstotkov. Odstotkov 
Brusnice 4.6 Straža 3.7 
Dobrnič 4.0 Šentjernej 6.1 
Dol. Toplice 5.0 Škocijan 5.6 
Dvor 3.1 Smarjeta 5.0 
Gotna vas 5.1 Trebelno 4.2 
Hinje 3.3 Trebnje 5.0 
Mima 3.7 Trška gora 3.6 
Mirna-peč 4.2 Velika Loka 3.4 
Mokronog 8.0 Veliki Gaber 3.0 
Novo mesto — Zagradec 3-8 
Pxeòna 3.4 Žužemberk 8.0 
Rakovnik 4.2 
Občinski prometni davek pripada v celoti obči- 

nam, na katerih območju je bil pobran. 
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4. člea 

lakse se plačujejo v posebnih lokailnih taksnih 
znainlkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, placa takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora preskrbeti taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Dokler taiksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. Prometni davek se plačuje v 
gotovimi. 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 
roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi he morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tudi 
•• 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, št. 
48-485/46), uredbe o daviku od prometa proizvodov 
(Uradni list FLRJ, št. 24-267/47) in uredbe o tarifi 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 1/1-53) z 
vsemi poznejšimi spremembami in dopolnitvami se 
primerno uporabljajo tudi glede taks in prometnega 
davka, predpisanih v tem odloku, kolikor ni v tem 
odloku drugače odločeno. 

7. člen 

Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
izda svet za komunalne zadeve OLO. Za izvrševanje 
tega odloka skrbi tajništvo za gosroodarstvo. 

8. člen 

Ta odlok se ne uporablja na območju ljudskega 
odbora mestne občine Novo mesto. Za območje te 
občine predpiše takse in prometni davek ljudski od- 
bor mestne občine kot občina s posebnimi pravicami. 

Kolikor se ustvarijo dohodki od registracije mo- 
tornih vozil, dobi ljudski odbor mestne občine Novo 
mosto 50% teh dohodkov, ostalih 50% pa predstavlja 
v nadaljnji delitvi 100% (3. ölen). 

9. člen 

Ljudski odbor občine lahko predpiše za kraj, 
ki jo razgilašen za turistični kraj, takso za osebe, ki 
se mudijo kot turisti v tistem kraju, in sicer posebej 
za turistično sezono, posebej za ostali čas. 

Nabrana taksa je dohodek ljudskega odbora 
občine. 

10. člen   . 

Ta odlok velja od 8. dne po objavi v >Uradnem 
listu LRS«. 

II. DEL - TARIFE 

A. T a k s e 

. I. Vloge 
Tarifna št. 1: Za vloge, ki se naslovijo        din 

n« ljudske odbore 10 
Tarifna št. 2: Za vsako pritožbo zoper od- 

ločbo ljudskega odbora 90 

II. Odločbe 

Tarifna št. 3: Za vsako določbo, izdano od 
ljudskih odborov 

(Razen za odločbe iz 5., 6., 7., 13. in 15. 
točke 2. člena uredbe o pravici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek.) 

III. Potrdila 

Tarifna  št.  4:  Za   vsako  izpričevalo  ali 
, potrdilo, kd ga izdajo ljudski odbori držav- 
ljanom in s katerim se potrjujejo kake last- 
nosti, razmerja ali okolnosti, se plača razen 
za živinske potne liste 

Tarifna št. 5: Za potrdilo o državljanstvu 

Tarifna št. 6: Za potrdila o lastništvu in 
zdravju živine (živinski potni list) in za pre- 
nos lastnine na kupca: 

a) za drobnico, od glave 
b) za živino, od glave 
Za drobnico se štejejo: prašiči do 3 mese- 

cev starosti, ovce in koze (ne glede na starost). 

Tarifna št. 7: Za odhod uslužbencev ljud- 
skih odborov na zahtevo stranke, razen kadaT 
gre za stanovanjske zadeve ali zadeve ne- 
znatne 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 do- 
voljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbenca izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne 
glede na število uslužbencev 

Tarifna št. 8: Za odločbe, s katerimi se 
daje dovoljenje za gospodarske delavnosti, 
so plača: 

1. za trgovske in rokodelske obrate: 
a) za trgovske obrate na debelo 
b) za trgovske obrate na drobno 
c) za opravljanje obrti: 

s stalnim sedežem 
, brez stalnega sedeža 

č) za agenturske komisijske obrate, 
trgovska zastopstva in posredniške 
ob r tii 

2. za gradbeno obrt 
3. za industrijska podjetja 
4..za zasebno poklicno delo javnih prav- 

nih   zastopnikov,   zdravnikov,   inženir- 
jev, geometrov, babic in podobnih po- 

v       klicev 
5. za restavracije, gostilne, v katerih se 

ne točijo alkoholne pijače 
6. za restavracije, gostilne, kavarne, krč- 

me, bifeje,, vinske kleti 
7. za mlekarne in obrate, v katerih se 

točita samo čaj in kava 
8. za vodne miline 
9. za dimnikarsko obrt 

10. za prodajo monopolskih predmetov 
Ta taksa se pobira v skladu z določbami 

iz taksnega zakona tar. ,št. 18. dn 19. Za go- 
spodarsko delavnost, za katero se ne plača 

dim 
75 

50 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500' 

100 

1200 
720 

2400 
900 

4000 
2400 
3600 

100 

4600 

12.000 

1200 
2400 

250 
240 
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taksa po 16. in 19. tar. št. zakona o taksah, 
se ta taiksa ne pobira. din 

Tarifna št. 9: Za overitev ocenitve po- 
sestva 500 

Tarifna št. 10: Za potrditev kopiranega 
načrta po ljudskih odborih, če to zahtevajo 
zasebniki 500 

Tarifna št. 11: Za glasbo v gostilnah in 
podobnih javnih lokalih, če se za vstop ne 
pobira vstopnina; 

za glasbo v gostilnah, dnevno 200 
za glasbo na veselici " 500 
Tarifna št. 12: Za uporabo javnega pro- 

stora:   , 
za postavitev'stojnic, od m' dnevno 50 
za postarritev vrtiljakov, cirkusa in pod., 

dnevno od m* 20 

Tarifna št. 13: Od napisne deske (firme) 
letno, in sicer: 

a) za firmo do pol m* velikosti 400 
b) za firmo do 1 m1 velikosti 800 
c) za firmo nad 1 m* velikosti 1500 
Ta taksa se pobira od vseh državnih, za- 

družnih, družbenih in zasebnih obratov. 
Tarifna št. 14: Za registracijo motornih 

vozil se plača letno: 
a) za  vsak avtomobil,  avtomobilsko pri- 

kolico in avtobus 2000 
b) za vsaiko motorno kolo s prikolico ali 
•    brez prikolice 1000 
Tarifna št. 15: Za ponudbe na ofertalnih 

licitacijah pri državnih uradih in zavodih, 
gospodarskih in drugih organizacijah glede 
na vrednost dela, za katero se daje ponudba, 
in sicer; 

1. za vrednost do 1,000.000 din: 
za vrednost do     20.000 din 500 
za vrednost do    100.000 din '             1000 
za vrednost do    500.000 din 2000 
za vrednost do 1,000.000 din 3000 

2. za vrednost   preko ' 1,000.000 dinarjev 
pa poleg 3000 din še 0.015%. 

Tarifna št. 16: Za dovoljenje: 
a) za kopanje peska 2000 
b) za kopanje gramoza 3000 
c) za kopanje kamenja 1000 
č) za žganje apna 3000 
Ta  taiksa  se   pobira le tedaj, kadar je 

material namenjen za prodajo. 

B. Prometni davek 
i 

Tarifna št. 17: Od potrošnje alkoholnih pijač v 
gostinskih podjetjih in obratih od prodajne cene 4%. 

Tarifna št. 18: Od nakupa in prodaje nepre- 
mičnin 10%. 

Kot osnova za izračunavanje tega davka se raču- 
najo stopnje, ki jih predpisuje uredba o tarifi pro- 
metnega davka. 

Št. I. — 9190/1-53 
Novo mesto, dne 12. septembra 1953. 

Predsednik OLO-. 
Viktor Zupančič 1. r. 

249. 

Na podlagi 20. in 47. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu od- 
bornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/52), v zvezi z 12. točko 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) je okrajni ljudski odbor Postojna na seji 
dne 3. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
V 14. volilni enoti za volitve v okrajni zbor 

okrajaega ljudskega odbora Postojna se razpišejo 
nadomestne volitve, ker se je ljudski odbornik 
Zidar Milan, izvoljen v tej volilni enoti za odbor- 
nika okrajnega zbora, odpovedal mandatu in je 
okrajni zbor na seji 3. aprila 1954 njegovo odpoved 
«prejel. 

Vodilna enota 14 obsega naselje Topole, Mereče, 
Podstenje in Podstenjšek. 

II     . 
Volitve bodo v nedeljo dne 6. junija 1954. 

III 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< m na 

občinski oglasni deski. • 
St. 657/26 
Postojna, dne 3. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

250. 
Na podlagi 4. člena uredbe o ureditvi in opravlja- 

nju dimmi karslke službe (Uradni list LRS, štev. 
21-116/50), 4: točke odločbe o državnih organih, ki 
smejo predpisovati cene in tarife (Uradni list FLRJ. 
št. 39-486/52), v zvezi z 2. odstavkom 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških, ob upoštevanju mnenja okrajne 
obrtne zbornice in na predlog sveta za gospodarstvo 
OLO je okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec na 14. 
seji obeh zborov dne 13. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi in spremembi dimnikarskih okolišev ter o 

najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

.     1. člen 
Dimnikarsiki okoliši na območju otkraja Slovenj 

GTadec so tile: 
1. dimnikarski okoliš Črna, ki obsega območje 

občine Črna in občine Mežica, 
2. dimnikarski okoliš Preval je, ki obsega območje 

občine Prevalje in mestne občine Ravne na Koro- 
škem, 

3. dimnikarski okoliš# Dravograd, <kd obsega ob- 
močje občine Dravograd' ter Sele in Pameče iz ob- 
močja občine Slovenj Gradec, 

4. dimnikarski okoliš Vuzemca, ki obsega območ- 
je občine Muta in občine Vuzenica, 

5. dimnikarski okoliš Radlje ob Dravi, ki obsega 
območje občine Radlje ob Dravi, 

6. dimnikarski okoliš Slovenj Gradec, ki obsega 
občine: Slovenj Gradec brez Sel in Pameč, Podgorje, 
Šmartno in Mislinja. 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Tajništva   okra] L m   oziroma   mestnih 

ljudskih  odborov   razglaSaJoi 
68?. 

Besedilo: Gozdna semenarna in 
drevesnica Mengeš, okrajšano: »Se- 
aiesadike«, Mengeš. 

Poslovni predmet: Gojitev in pro- 
daja sadik za pogozdovanje, za 
drevorede in za okrasne nasade; 
zbiranje, nakupovanje, luščenje, 
Prodaja in zamenjava vseli vrst 
gozdnega semena, plodov in zelišč 
na vsem območju LRS; nakupoVa-. 
nje, prodaja in zamenjava naštetih 
Proizvodov z drtfgimi republikami 
FLRJ, kakor tudi z inozemstvom 
ter izdelovanje posebnih naprav in 
orodja za potrebe semenarske in 
drevesničarske službe. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
S-zak. 245 z dne 8. V. 1948. 

Direktor podjetja: Ing. Igo Oraš, 
ki podpisuje samostojno. 

0L0 Ljubljana okol. 24. febr. 1954. 

Tajništvo za gospodarstvo 
•-2-št. 27/85-1954. 811 

Okrožna  «odlSča razglaSaJoi 
.688. 

Besedilo: Jugoslovanske železnice, 
P°djetje za vzdrževanje prog  (Ce- 

Poslovni predmet: Vzdrževalna 
dela na progi in druga gradbena 
dela, razne pomožne delavnosti in 
Projektiranje gradbenih objektov. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic, Ljubljana. 

V. d. direktorja: Pirš Franc, višji 
tehnik. 

Celje, 5. aprila 1954. 
Zt 25/54 997 

689. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 

Ljubljana okolica »Skčna«. 
. Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
ttvodnja, vnovčevanje proizvodov v 
Predelanem in nepredelanem stanju 
°a domačem in tujem trgu, sklepa- 
nje vseh potrebnih zadev. 

Ustanovitelj: OZZ Ljubljana oko- 
•••, odločba z dne 22. III. 1954, št. 
74/1. 

Za podjetje podpisujeta: 
Vidovič Alojzij,  upravnik, Hrast 

vienovefa, nižji knjigovodja, oba iz 
«Učne. 

Ljubljana, 29. marca 1954. 
St. 42/54 - Zadr VII 118/1   2077 

690. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — Železniško elektro podjetje, 
Ljubljana. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Vzdrževanje, popravljanje in 
gradnja vseh naprav in napeljav 
jakoga toka ter električne razsvet- 
ljave in ogrevanje vozil. 

Ustanovitelj : Direkcija Jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, od- 
ločba št. IV/1-11/54 z dne 29. III. 
1954. 

Direktor do konstituiranja pod- 
jetja: Adamič Viktor, Ljubljana, 
Koroška 10. 

Zt 47/54 — Rg III 663/1     1009 
Besedilo: Jugoslovanske železnice 

— Železniško podjetje za signalne 
naprave, Ljubljana (Celovška ce- 
sta 6). 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Popravljanje, izdelovanje in 
montiranje signalnovaraiostmh na- 
prav in napeljave za.zvezo. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, odloč- 
bo št. IV/1-11/54 z dne 29. III. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Selan 
Janez, Notranje gorice 63. 

Zt 47/54 —Rg III 665/i       1010 
Ljubljana, 3. aprila 1954. 

691. 
Besedilo: Jugotehnika, trgovsko 

podjetje   s   tehničnim   materialom 
(Ljubljana, Lepi pot 6). 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Prodaja na drobno iz skupine 
17 in 21, s postransko delavnostjo: 
izvrševanje obrti radiomehanike in 
elektromontaže. 

Direktor do konstituiranja: Kna- 
felj Meli tor, Tomačevo 53. 

Zt 44/54 —Rg III668/1      1088 

Besedilo: »Kemija-Impex«, pod- 
jetje  za  izvoz in  uvoz, Ljubljana 
(Beethovnova 13). 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Izvoz in uvoz za blagovne sku- 
pine: kemikalije (težke, Jahke, far- 
macevtske in laboratorijske), barve 
vseh vrst, olja in tehnične maščobe, 
polizdelki in izdelki, industrije gu- 
me, plastične materije, derivati ka- 
trana črnega premoga, proizvodi 
suhe destilacije, vse_ vrste smol, .la- 
kov ter voskov, papir in papirni iz- 
delki, steklo, porcelan in keramiha. 

Zt 51/54 — Rg III670/1      1086 

Besedilo: »Tchno-Impex«, Ljub- 
ljana  (Beethovnova 14). 

Nameravana gospodarska delav- 
nsot: Izvoz in uvoz za blagovne sku- 
pine: stroji in njih nadomestni deli, 
strojne naprave in kovinske kon- 
strukcije, industrijske utensili je, in- 
strumenti, orodje, kovinski izdelki, 
tehnični material dn (pluta, električ- 

ni stroji, aparati, naprave in elek- 
tromaterial, surovo železo, jeklena 
litina, valki, vlečeni kovani in pre- 
šani metalni proizvodi, jekla, rude, 
zlitine, metali, nemetali, odpadki, 
gradbeni material. 

Zt 53/54 — Rg III 672/1       1084 

Besedilo: »Tekstil-Impexe, pod- 
jetje za izvoz in uvoz,   Ljubljana 
(Beethovnova 13). 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Izvoz in uvoz tekstilnih, na- 
ravnih in sintetičnih surovin, poliz- 

'delkov in izdelkov. 
Zt52/54-Rg III 671/       10S5 

Vsa tri podjetja so bila ustanov- 
ljena na podlagi odločbe MLO 
Ljubljana, št. G-2878/1-54 z dne 29. 
III. 1954. 

Direktor do konstituiranja pod- 
jetij: Novaik Franjo, Ljubljana, 
Slomšikova 8. 

Ljubljana, 7. aprila  1954. 

692. 
Besedilo:  »Remont«,  Makole. 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

vseh gradbenih del, mizarskih, ple- 
skarskih, 'kovaških, kolarskih in 
čevljarskih, obratovanje z žago in 
ročno opekarno. 

Ustanovitelj: Obč. LO Makole. 
Pooblaščeni za podpisovanje: Me- 

saric Ciril, direktor, podpisuje v 
mejah zakonskih predpisov, Sostar 
Marica, računovodja in ZnidaT Vik- 
tor, predsednik občine. 

Maribor, 26. marca 1954. 
Reg II 177 938 

Spremeni be 
693. 

Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 
je Velenje, poslovalnica 1. 

Poslovni predmet se dopolni: Pro-" 
daja kuhinjskega in sobnega pohi- 
štva (posamezne dele in kompletno), 
žimnic, moških in ženskih dvokoles, 
sadja in zelenjave, cementa, zidne 
in strešne opeke, električnega ma- 
teriala za instalacijo stanovanjskih 
hiš, tekstilnega blaga, volnene mi- 
kane in česane volnene konfekcije 
ter izdelkov dz polivinila. 

St. 639/1-54 525 

Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 
je Velenje, poslovalnica št. 2. 

Poslovni predmet se dopolni: Pro- 
daja tekstilnega blaga, volnene, mi- 
kane in česane volnene konfekcije 
tor izdelkov iz polivinil». 

St.  640/1-54 826 
OLO Šoštanj, 6. marca 1954. 
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Okrožna  sodišča   razglašajo: 
694. 

Besedilo: »Beli vol«, Celje. 
Izb dše   se   sopodpisovalec   Cilka 

Hojnik, računovodja. 
Celje,  15. marca  1954. 

Rgo III 42/2 844 
695. 

Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje Celje okolica v Celju. 

Besedilo odslej: »Gradbeno pod- 
jetje Savingrad«, Celje. 

Celje, 1. aprila 1954. 
Rgo II 11/2 975 

696. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tol- 

minka«, Tolmin. 
'Na podlagi dovoljenja za konsti- 

tuiranje OLO Tolmin, št. 444/1-54 z 
dne 23. II. 1954, po izvolitvi organov 
delavske uprave in sprejemu in po- 
trditvi pravil podjetja se vpiše 
konstituiranje podjetja. 

Gorica, 26. marca 1954. 
Zt 9/4-4 933 

697. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje »Snežnik«, Ilirska Bistrica. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Snežnik«, Ilirska Bistrica. 
Vpiše  se  Bubnič  Jožef  in   vpiše 
Stegu Alojz, direktor, ki podpisu- 

je po oravilih in pooblastilih pod- 
jetja. 

Zt 14/54-2 943 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ja- 

dranka«, Tolmin. 
Na podlagi dovoljenja za konsti- 

tuiranje OLO Tolmin, št. 430/1-54 z 
dne 23. II. 1934, po izvolitvi organov 
delavske uprave in sprejemu m po- 
trditvi pravil podjetja se vpiše kon- 
stituiranje podjetja. 

Zt 8/54-6 944 
Gorica, 29. marca 1954. 

698. 
Besedilo: Mehanična delavnica, 

Radovljica. 
Na podlagi siklepa OLO v Radov- 

ljici, št. 927/1-54 z dne 12. III. 1954 
se je poslovni predmet razširil še 
na: izvrševanje vseh elektromeha- 
ničnih, ralvaničnih in avto-tapetni- 
ških del. 

Besedilo odslej: Kovinsko, elektro 
in mehanično podjetje, Radovljica, 
skrajšano: »Kem«, Radovljica. 

Rg I 224/3 1024 

Besedilo: Mestno splošno mizar- 
stvo, Litija. 

Besedilo odslej: Splošno mizar- 
stvo, Litija. 

Rg II 10/3 1012 
Besedilo: Mestni kino, Radovljica. 
Besedilo odslej: »Kino Radov- 

ljica. 
Rg I 6/5 1016 

Besedilo: Mestna ekonomija, Ra- 
dovljica. 

Besedilo odslej: Vrtnarija, Radov- 
ljica. 

Rg 1 96/6 1018 
Besedilo: Mestna gostilna, Ra- 

dovljica. 

Besedilo odslej: Gostilna, Radov- 
ljica. 

Rg I 179/5 1023 

Besedilo: Mestna knjigarna Ra- 
dovljica. 

Besedilo odslej: Knjigarna Ra- 
dovljica. 

Rg I 235/2 1025 

Besedilo: Mestna mesarija, Ra- 
dovljica. 

Besedilo odslej: Mesarija, Ra- 
dovljica. 

Rg I 135/6 1019 

Besedilo: Mestna pekarna, Radov- 
ljica. 

Besedilo odslej: Pekarna, Radov- 
ljica. 

Rg I 177/4 1022 
Besedilo: Mestna slaščičarna, Ra- 

dovljica. 
Besedilo odslej: Slaščicama Ra- 

dovljica. 
Rg I 178/4 1021 

Besedilo: Mestno avtoprevozni- 
štvo, Radovljica. 

Besedilo odslej: Avtoprevozni- 
štvo, Radovljica. 

Rg I 175/3 1020 
Besedilo: Mestno ključavničar- 

stvo, Radovljica. 
Besedilo odslej: Ključavničar- 

stvo, Radovljica. 
Rg I 85/6 1017 

Besedilo: Mestno remontno pod- 
jetje, Litija. 

Besedilo odslej: Remontno pod- 
jetje, Litija. 

Rg II 11/3 1015 
Vsa našteta podjetja so se preime- 

novala na podlagi 108. člena uredbe 
o ustanavljanju podjetij dn obrtov 
(Ur. list FLRJ, št. 51/54). 

Besedilo: Avtopromet, Škofja 
Loka. 

Na podlagi odločbe LO mestne 
občine Škofja Loka, št. 40/4-1954 z 
dne 2. III. 1954 se je podjetje pre- 
imenovalo. 

Besedilo odslej: Podjetje za pre- 
voz jntnikov, turistov in tovora, 
škofja Loka, skrajšano: »Transtu- 
rist«, Škofja Loka. 

Poslovni predmet se je razširil še 
na organizacijo izletov in potovanj 
v tu in inozemstvo, na turistično 
informacijsko službo * in turistično 
delavnost. 

Rg II 74/4 1015 
Ljubljana, 3. aprila 1954. 

699. 
Besedilo: Dimnikarstvo RLO IV, 

Ljubljana.   * 
Besedilo odslej: Dimnikarstvo, 

Ljubljana. 
Izbrišejo ee Verhovec Viljem, Vr- 

hovec Franc, Sušteršič Verena in 
vpiše na novo: 

Schwarzbartl Karel, knjigovodja, 
Trubarjeva 83. 

Rg 26 RLO rV-1 1092 

Besedilo: Slovenija-les«, podjetje 
za izvoz lesa in lesnih produktov, 
Ljubljana, 

Z odločbo mestnega LO Ljublja- 
na, številka G-2613/2-54 z dne 29. 
marcar 1954 se je poslovni pred- 
met spremenil, in se odslej gla- 
si: Nakupovanje gozdnih proiz- 
vodov, proizvodov lesne industrije 
in lesne predelovalne industrije; 
prodaja in izVoz tega blaga v ino- 
zemstvo in tuzemstvo; posredovanje 
prodaje gozdnih proizvodov, proiz- 
vodov lesne industrije in lesno pre- 
delovalne industrije v inozemstvo 
in tuzemstvo v svojstvu komisio- 
narja ali agenta; vskladiščenje lesa 
in izvrševanje poslov mednarodne 
špedicije glede lesa, namenjenega 
za izvoz; oprema stanovanjskih 
hiš, turističnih, poslovnih in drugih 
objektov, projektiranje modelov 
pohištva in druge opreme za ino- 
zemstvo: tehnične storitve za proiz- 
vajalna podjetja lesne stroke. 

Rg I 296/12 9091 
Ljubljana, 7. aprila 1954. 

700. 
Besedilo: Podjetje za izvoz in 

•uvoz »Opreme — Export«, Ljub- 
ljana.   • 

Z odločbo MLO' Ljubljana, štev. 
G-2615/3-54 z dne 29. III. 1954 se je 
podjetje preimenovalo. 

Besedilo odslej: Podjetje za 
oskrbo lesne industrije »Oprema- 
servis«, Ljubljana. 

Gospodarska delavnost: Uvoz re- 
produkcijskih materialov in investi- 
ci jsike opreme za Jesno predelovalno 
stroko; notranja trgovina z repro- 
dukcijskim materialom in investi- 
cijsko opremo za lesno predeloval- 
no stroko. 

Izbrišejo se pooblaščenci za so- 
podpisovanje Stele Ljubomir, Er- 
mam Franc, Miovič Miloš, Berlič 
arh. France, Grosman Marjana in 
vpišeta na novo: 

Blagotinšek Slavko, šef komerci- 
alnega oddelka, ki podpisuje v od- 
sotnosti direktorja, in Ilihar Vladi- 
mir, vodja gosp. rač. oddelka, ki 
podpisuje vse listine denarnega, 
materialnega in finančnega po- 
mena. 

Rg III 132/3 1094 
Besedilo: »Tehnometal«, trgovina 

s tehnično železnino in kovinskim 
blagom, Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na s tehnično železnino in kovin- 
skim blagom (panoga 114, 115, 116, 
117); zastopstvo inozemskih tvrdk 
(posredovanje), trgovsko zastopstvo, 
trgovsko tehnično zastopstvo, kon- 
signacijska skladišča po 29. členu 
uredbe o zunanjetrgovimsikem po- 
slovanju (Ur. list FLRJ, št. 54/53). 

Rg II 537/2 1095 

Ljubljana, 8. aprila 1954. 

701. 
Besedilo: Strojna mehanična de- 

lavnica »Stroj«, Radlje ob Dravi. 
Izbriše se Laure Franc in vpišeta 

nova imenovana sopodpisovalca 
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« 
Daniel  Edi,  strugar,  in  Medved 

Lojzka, knjigovodja. 
Maribor, 31. marca 1954. 

Reg št. II 194 957 
702. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje »Megrad«, Maribor. 

Besedilo odslej: Splošno gradbe- 
no podjetje »Stavbar«, Maribor. 

Maribor, 2. aprila 1954. 
Reg 232/54 1027 

703. 
Besedilo: Čevljarska delavnica, 

Kidričevo. 
Izbriše se Baikič Marija in vpišeta 

nova izvoljena ciana za podpiso- 
vanje: 

Gerečniik Ivan, čevdj. mojster, 
upravnik, Ogrizek Ivan, knjigovod- 
ja, ki bo sopodpisovail v finančnih 
zadevah, in sopodpisovalec Otvajn 
Stanko. 

Maribor,- 3. aprila 1934. 
Reg 136 1001 

704. 
Besedilo: Predilnica in tkalnica 

v Mariboru. 
Izbriše se sopodpisovalec ing. Vo- 

deb Vlado in vpišeta: 
Drev Ivan, komerc. fin. vodja, ki 

Podpisuje v okviru vseli kom.-fi- 
nančnih zadevah; Senear Marija, 
šef računovodstva in namestnik 
••••. fin. vodje, toi podpisuje za fir- 
mo v vseh kom.-finančnih zadevah. 

Reg 84/11 999 

Besedilo: Mizarska delavnica, 
Središče ob Dravi. 

Izbriše se knjigovodja Masten 
Zdravko in vpiše 

Hriberšek Matija, kniigovodja, ki 
sopodpisuje 6 poslovodjeni v vseh 
finančnih zadevah. 

Reg.  147 1000 
Maribor, 5. aprila 1954. 

703. 
.Besedilo: Trgovsko podjetje »Te- 

nui«, Maribor, Slomškov trg 18. 
Izbriše se Curik Mirko in vpiše 
Jamnikar Ivan, direktor, ki bo 

Podpisoval samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja, ter sopodpisovalec Skrjanc 
Janko, nameščenec, ki bo podpiso- 
val v odsotnosti računovodje in di- 
rektorja. 

Maribor, 8. aprila 1934. 
Reg 165 1056 

706. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pa- 

nonija«, Lendava. 
Poslovni prediriet za obrat »Spc- 

cerija 2« se glasi odslej: Trgovina 
z mešanim blagom (stroka 40) in tr- 
govina s tobačnimi izdelki, vžigali- 
cami in cigaretnim papirjem." 
v,Izbriše se stroka 41 — trgovina z 
živili In gospodinjskimi potrebšči- 
nami. 

Maribor. 9• aprila 1934. 
Reg 139/1 1093 

Izbrisi 204. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »F. Marušič« v Ncb- 
lem. 

Besedilo odslej : Vinogradniška 
obdelovalna zadruga v Ncblem. 

Izbrišejo se  Mavric  Ludvik,  Fa- 
brioijo Severin, Peršolja Ciril, Do- 
meniš Mirko, Medvešček Ivo, Sim- 

979   čič Ivan in Makarič Jožef, vpišejo 
708. pa novi  izvoljeni  člani  upravnega 

Besedilo:   »Slovenija-Impex«,   tr-   odbora: 
govska agentura za izvoz in uvoz,      Mišigoj  Anton,   Kozana,   Mišigoj 
Ljubljana.       - Franc, Brdice, Erzetič Izidor, Brdi- 

Zaradi odločbe MLO Ljubljan, št. ce, Toroš Oskar, Šlovrenc, Peršolja 
G-2878/1 z dne 29. III. 1934 o razde- Ivan, Hrušcvlje, Koncut Konrad, 
Litvi podjetja na tri samostojne go-   Hrušovlje, in Simčič Emil, Kozana, 

Okrožna sodišča razglašajo: 

707. 
Besedilo: Hotel Bellevue v Ljub- 

ljani. 
Zaradi  končane  likvidacije. 

Ljubljana, 31. marca 1954. 
Rg II 300/3 

sipodarske organizacije. 
Ljubljana, 8. aprila  1954 

Rg III 120/4-5 1098 

C Zadružni register 

Spremembe 
201. 

Besrdilo:    Kmetijska   zadruga   z 
o. j., Vransko, 

kmetje. 
Gorica, 10. aprila 1954. 

Zadr VII/74-37 1104 
203. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. v Krombergu. 

Izbrišejo se Velikonja Alojz, Ke- 
rin Stanko, Mačus Ivan in Pavšič 
Ivan, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Makuc Anton, kmet, Kromberg 
90, Košir Anton, Nova Gorica, Uli- 
ca 15. septembra 34, Nemec Kristi- 

Vižin o. j., Vransko. nSi poispedinja, Kromberg 114, Vižin 
Izbrišejo se Jurak Maks. Strajhar jožcf   u,p,0kojenec, Kromberg 70. 

Jože, Vranic Ivan, Rucigaj Ivan, Se- '       J b 

aelšek Avgust, Učakar Ivan in Lon- Conca,   apri la 19,4. 

206. 

Avgust,  _ 
čar   Olga   ter   vpišejo   novi   člani 
upravnega odbora: 

Praprotnik Vinko, uslužbenec KZ Besedito:   Kmetijska  obdelovalna 
Vransko Ferme Mihael, Limovce in zadruga »Mladi vrh« v Podobenem. 
Grobler  Albin,  Čaplje, posestnika; Na    podlagi    zapisnika    rednega 
Ukmar Zofija,   pos.  hči,   Zahomce, občnega zbora  z  dne 6.  II.  19,2 v 
Karo     Kristina,     posestnica,    Solo, zvezi  z odločbo  OLO  Kranj,  štev. 
Vrečic Hubert, kontrolor, Selo, Se- DO/OB-923/2 z dne 14. III. 1953 se 
delšek Justin, posestnik. Vologa. vpiše    dovoljenje    za    izvrševanje 

% ,.     „r,   . ,„„ ,o4i. proste obrti   zagarstvo  v  Poljanah ,      Celje. 22   marca 19,4 £                         b 
Zadr VII 17/14            6S.9 Pos]ovodje: Doknc Jože> •••••. 

202.                           .. ,           , no 3. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z Na     po,dlagi     dovoljenja     OLO 

o. j. v Preserju.            ^ Kranj, št. 923/1 z dne 14. III. 1953 
Na podlagi sklepa občnega zbora opravjja zadruga prosto obrt Žagar- 

je dne 28. II. 1934 se izbrišejo^Ko- stva pod firmo: »2aga KDZ Mladi 
radin  Jožef,  Kosovel   Franc,  Krše- vrfu. 
van Jožef, Krševan Silvan, Sčukov Ljubljana, 16. marca 1954. 
tfanijel,   Ccrmelj   Stanko,   Cebron Zadr VII' 5/5             2080 
Stanko,    vpišejo pa novi izvoljeni 20?> 

člani upravnega odbora: Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
Cebron Anton, Preserje 61, Birsa omejenim  jamstvom  v  Preddvoru. 

Slavko, Preserje 74, Cebron Maks, Izbrišeta   se   Marfcun    Janez   in 
Preserje 76, Bizjak Vlado, Mravlje- Vrecek Andrej ter vpišejo novi 6la- 
vi 35, Krševan Anton, Preserje 56, n;  upravnega odbora: 
Sever Franc, Vrh 27 in Sever Alojz, Roblek Franc,   kmet,   Bašelj  20, 
Vrh 20, kmetje, 

Gorica, 25. marca 1954. 
Zadr VI/6-12 1953 

203. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

, j. v Iga vasi. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

Ekar  Jože,  delavec, Nova vas  7, 
Stirn Miha, kmet, Možjanca 6, Ciž- 
man Alojzij, kmet, ,Zg. Bela 31. 

Ljubljana, 31. marca 1954. 
Zadr VI 137/5 989 

208. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

z dne" 14   III. 1954 se izbrišejo An- omejenim jamstvom v Uodesicu. 
tončič Janez in Mlakar Franc, vpi- Izbrišejo se Kuralt Feliks, Avgu- 
šita pa nova izvoljena člana uprav- suo  Ivam,    Knzaj   Janez,    Krmelj 
nega odbora: Alojzij, Žagar Valentìa, Jenko Ja- 

Mlakar Janez, Vrh 4, in Smnadra nez in vpišejo novi člani upravnega 
Andrej, Kozarišče 20. odbora: J Avguštin Franc,    Roteče 5, Star- 

Gorica, 31. marca 1954. raan Anton, Godešiči 37, Pinlar Ma- 
Zadr V/33-30               984 tevž, Godešiči 62, Jeniko Franc, Re- 
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teče 30, Babniik Janko, Gorenja vas 
12, posestniki, in Žagar Vinko, de- 
lavec,  Gorenja   vas   17. 

Zadr VIII 44/5 1035 
Besedilo: Obrtno nabavno prodaj- 

na zadruga" kemične stroke z ome- 
jenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Pollak Ivan in pooblaščenka 
za sopodpisovanje dr. Skvarča So- 
nja ter vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Vokač Franc, kem. obrtnik, Kre- 
kov trg 10, ing. Trost Pavel, kem. 
obrtnik, Stanetova 6, Masek Ana, 
kem. obrtnica, Krekov trg 10, vsi v 
Ljubljani. 

Zadr VI 220/6 1034 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v  Naklem. 

Izbrišejo se Tišler Janko, Poličar 
Janko, Zaplotnik Viktor, Cernilec 
Jože, Nadižar Mirko in Kuhar 
Franc ter vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Sparovec Anton, Zadraga, Pavlin 
Anton, Malo Naklo, Teran Mirko, 
Duplje, Svetic Anton, Žeje, kmetje, 
Ravnihar Janez, delavec, Stiahinj 
77, in kmečka sinova Grašič Franc, 
Strahinj, Gašperin Janko, Pivka. 

Zadr VI 81/8 1033 
Ljubljana, 3. aprila 1934. 

209. 
Besedilo. Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom  na Lancovem. 
Izfrišeta se Eržen Lovro, Golma- 

jer Franc in vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Frelih Franc, gaterist, Lanco- 
vo, Mrak Franc, kmet, Vošče 14. 

^Zadr  VI   144/4 1110 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
z omejenim jamstvom  v Motniku. 

Izbrišejo se Pungartnik Tomaž, 
Orehovec Ivan, Kar Antonija in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Kropivšok Rado, kmečki sin, Za- 
jasovnik, Regulj Franc, mizar, 
Motnik, Kropivšek Viktor, Keršič 
Jože in Pok Janez, kmetje, Zg. Mot- 
nik. 

Ljubljana,- 8. aprila 1954. 
Zadr VI 200/6 1111 

210. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ribnica na Pohorju. 
Izbrišeta se Sgerm Rudolf in Hri- 

bernik Ivan ter vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Drževniik Peter, kmet, Orlica, Vr- 
šič Ignac, logar, Lehen. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnih zadevah: 

Držečnik Peter, kmet, Orlica, Vr- 
dinek Alojz, predsednik, Osvald 
Marija, knjigovodja. Zadružni de- 
lež znaša 1000 din, kmetijska go- 
spodarstva vplačajo obvezno dva 
deleža. Delež družinskih članov 
znaša 500 din. 

Maribor, 3. aprila 1954. 
Zadr III 85 1005 

211. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

z o. j., Moškanjci. 
Izbrišeta se Majerlč Alojz in Cuč 

Franc in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Strelec Martin, Prvenci, Trunk Ja- 
kob, Sobetóncà, kmeta, in Vailenko 
Janez iz Cunikovc. Za zadrugo pod- 
Fisujejo:  Antolič ml. iz Moškanjc, 

relog Janez iz Zagojic in Horval 
Jožef iz Moškanjc. 

Matibor, 5. aprila 1954. 
Zadr VI -110 1003 

212. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Bianca. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 

14. III. 1954 se izbrišejo Teras Jože, 
Radej Jože, Radej Anton, Medve- 
šak Franc, Lazarrni Ivanka, Seničar 
Ivan, Jeras Franc, Zibert Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Span Martin, Poklek 32, Gabrič 
Alojz, Brezovo 27, Setinšek Jože, Kr. 
brdja 8, kmetje; Lopatec Anton, 
trgov, pomočnik, Bianca 11, Solak 
Franc, kovač, Bianca 57, Omrzelj 
Ivan, Bianca 20, Sovdat Ivan, pro- 
govni delavec, Bianca 39, Cufc Fani, 
delavka, Bianca 40. 

Zadr III 128/3 1039 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sv. Gregor. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 28. 

II. 1954 se izbrišejo Žitnik Jože, 
Adamič Anton, Prijatelj Mirko, Gre- 
bene Ivan, Rigler Ivan, Perovšek 
Franc, Petrič Franc, Modic Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Marolt Franc, Junčje 1, Perovšek 
Janez, Sv. Gregor 7, Perovšek Ivan, 
Krnče 4, kmetje, Rigler Alojz, de- 
lavec, Praproče 2, Levstek Viktor, 
Zadniki 2, Turk Ivan, nameščenec, 
Krnče 6, Pirnat Josip, upravnik, Sv, 
Gregor in Adamič Viktor, logar. 
Pusti hrib 1. 

Zadr IV 93/7 1038 
Novo mesto, '6. aprila 1954. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j. Žalec. 

Zadr VII 44/5 1031 
Celje, 7. aprila 1954. 

214. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga z o. j. »Sloga«, Ljubečna. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Ljubečna. 
Zadr VIII 107/2 1050 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga z o. j., Sv. Jedert pri La- 
škem. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za-, 
drugo z o. j.. Sv. Jedert pri Laškem. 

Zadr Vili 37/5 1049 
Celje, 9. aprila 1954. 

215. 
Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 

zadruga »Oton Zupančič« v Hudem 
logu v likvidaciji. " 

Zaradi končane likvidacije. 
Gorica, 29. marca  1954. 

Zadr VII 138/13 2082 
216. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Juriševič Anton« v Gra- 
dišču. 

Zara*-1    končane likvidacije. 
217, Zadr VII/162-5 1042 

Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »Gaberk«  v  Dolenji  vasi. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII/U1-6 1043 

Gorica, 7. aprila 1954. 

Izbrisi 
213. 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z. 
o. j., Dramljc. 

Zaradi združitve s .Kmetijsko za- 
drugo z o. j., Dramlje. 

Zadr VII 31/11 1028 
Besedilo: Zivinorejsko-selckcijska 

zadruga z o. j., Petrovce. 
Zaradi združitve s KZ z o. j., Pe- 

trovce. 
Zadr VII 454 1029 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j., Trnovlje. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j., Ljubečna. 

Zadr VII 136/3 1032 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Velika Pirešica. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Žalec. 
Zadr VII 166/6 1048 

Besedilo: Obnovitvena zadruga z 
o. j., Žalec. 

Trgovinski register 

Spremembe 
218. 

Besedilo: Creditanstalt-Bankver- 
ein, Celje, v likvidaciji. 

Izbrišejo se likvidatorji Rogelj 
Anton, dr. Povh Vefcoslav, Stajnpih- 
ler Jožef in vpišejo novi likvidator- 
ji: Kinol Norbert in Presinger Mir- 
ko, uslužbenca NB FLRJ, Celje, Zi- 
bema Jožko, uslužbenec NB FLRJ, 
Ljubljana. 

Celje, 31 marca 1954. 
Rg B 2 971 

Izbrisi 
219. 

Besedilo:»Promsad«,   nabavna   in 
prodajna   družba  maloprodajalcev 
sadja, zelenjave, poljskih pridelkov 
in jajc, družba z o. z., Ljubljana. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 8. aprila  1954. 

Rg C V 363/7 1099 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bođo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
I R 456/54-3 2536 

Biešan  Karolina roj. BreziigerJiz 
Gorice, prosi za amortizacijo iagub- 
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nilnice ljubljanske, št. 215.463 z ge- 
slom >Lidija«, saldo 17.271 din. 
Knjižica je deponirana pri Mestni 
Hranilnici ljubljanski na depotno 
potrdilo št. 134. Priglasitveni rek: 
ava meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 5. aprila 1954. 

Razne objave 

2640 St. 1-577/54 

Razpis 
Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti v Ljubljani razpisuje me- 
sto mojstra fotografa za vodstvo 
rotolaboratoriija Akademije. Pogoj 
Je mojstrski izpit ali sicer pridob- 
ljena visoka kvalifikacija v foto- 
grafski (grafični) stroki. 

Prošnje z življenjepisom in po- 
drobnim opisom dosedanjega dela 
v strdki naj se pošljejo predsedstvu 
Slovenske aikademije znanosti in 
umetnosti v Ljubljani, Novi trg 3. 
Kot za vlaganje prošenj je 14 dni 
no objavi razpisa v »Uradnem listu 

'RS«. 
Predsedstvo Slovenske 

akademijo znanosti in umetnosti 

£ 

D št. 8841/P-54 2641 

Sprememba poštnega okoliša 
S 1. majem t. 1. bo začela ponov- 

n<>v poslovati* pošta. Adlešiči. Okoliš 
pošte bo obsegal vsa naselja občine 
Adlešiči, razen naselij Bojanci in 
i?ragoši. Poleg tega se k pošti Adle- 
šiči priključi še naselje Tribuče od 
cestne občine. Črnomelj in Preloka 
* zase>!iki od občine Vinica. S tem 
«nem bo ukinjena pomožna pošta 
"reloka. Naselje Balkovci z zaselki 
,s? priključi pošti Vinica pri Črnom- 
lju. 

Direkcija PTT v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
°al   v   danem   rok«   priglasijo   terjatve 
"siroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
Podjetij    v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 269//1-54 1958 

DOP Opekarna Občinskega LO 
Jwzela, DGP Krojaška delavnica 
^črnskega LO Polzela, DGP Čev- 
Uarska delavnica Občinskega LO 
Polzela in DGP Vodovod Občin ske- 
sa LO Polzela so prešla v lïkvida- 
°iJo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 
2133 

KDZ Lukavci v okraju Ljutomer 
Jfc Prešla v likvidacijo. Priglasitve- 
01 •<•: 15 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 25/54 ' 2052 
Po siklepu občnega zbora 3. I. 1954 

je Kmetijska zadruga z o. j. Dolina 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Albert Nada, Ješenca 34 pri Fra- 
mu, osebno izkaznico, reg. št. 8170, 
ser. št 0584655. 2461 

Antolin Stefan, Odranci 209, p. 
Beltinci, osebno izkaznico, reg. št. 
17072. 2506 

Banfi Stefan, Vescica 43, M. Sobo- 
ta, osebno izikaznico, reg. št. 49083, 
ser.  št. 0130793. 419 

Benko Stefan, Ljubljana, Kurivo, 
osebno izkaznico, reg. št. 12545, ser. 
št. 0094105, izdano v M. Soboti. 2431 

Bera Anica, Gor. Bistrica 61, Slov. 
Bistrica, osebno izikaznico, reg. št. 
58559, ser. št. F-0080869, izdano v 
Ljubljani. 2615 

Berlič Julijana, Motava 53, Ma- 
lečnik pri Mariboru, Osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 3206, ser. številka 
0585916. 2489 

Benkopec Jože, Zcmolj 2, p. Gra- 
dac, osebno izkaznico, reg. štev. 
14366, ser. št. 0497676. 2083 

Beton Marija, Kokrica 54, pošta 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
13935, ser. št. 0841245. 2538 

Bezjak Terezija, Markovci 26, 
osebno izikaznico, reg. št. 7182, ser. 
št. 0249493. 2053 

Bezjaik Otilija, Zamušani 22, p. 
Gorišnioa, osebno izikaznico, rcg. št. 
26432, ser. št. 0269742. 2266 

Blagotnišak Jože, Stara vas 21, 
Velenje, osebno izkaznico, reg. štev. 
4970, ser. št. F-0428280. 1986 

Blatnik Jožefa, Gor. Vrhpolje 12, 
p. St. Jernej, osebno, izkaznico ser. 
št. 0315079. 2642 

Bogataj Dominik, Kladje 6 nad 
Škof jo Loko, osebno iskaznico, reg. 
št, 14774/51, sor. št. 0134572.       2520 

Boh. Rudi, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 59604/51, ser. štev. 
F-0081914. 2555 

Boite Mile, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 86125/52, ser. štev: 
0108435. 2626 

Brozinšok Veronika, Maribor, 
Senitilljska 39, osebno izikaznico, reg. 
št. 10535, ser. št. 0583320. 2610. 

Breznik Jožefa, Žitnice v Slov. go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. štev. 
13287, ser. št. 0162530. 2465 

Breznik Krista, Maribor, Gorkega 
9, osebno izikaznico, reg. št. 38367, 
ser. št. 0042779. 2477 

Breznik Veronika, Maribor, Bar- 
varska 3, osebno izkaznico, reg. št. 
38462, ser. št. 0042874. 2451 

Brezovar Alojz, Hmelčič 12, p. 
Mirna, osebno izkaznico, ser. štev. 
0337483. 2643 

Bučar Jože, Dolgo brdo, Trebbi- 
no, osebno izkaznico, reg. št. 3264/ 
51, ser. št. F-0161568. 2521 

Budja Gabrijela, Maribor, «Vinar- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. štev. 
14198, ser. št. 0025872. 2452 

Caf Marija, Maribor, Kopitarjeva 
8, osebno izkaznico, reg. št. 17250, 
sor. št. 0018265. 2504 

Caharijas Mihael. Rožengrund 16, 
p. Zg. Sčavnica, osebno izkaznico, 
rcg. številka 10914/11, ser. številka 
G-0067624. • • 1939 

Cener Helena, Vanča vas 65, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 5321, ser. št. 
G-008731. 2084 

Cap Lucija, Breg, Majšperk, oseb- 
no izikaznico, reg. št.. 41721, ser. št. 
0285958. 2310 

Cvetanovič M. Vitomir, Ljublja- 
na, Viška 22, spričevalo o diplom- 
skem izpitu na srednji tehniški šoli 
v Nišu, izdano 24. VI. 1947. 2408 

Čebulj Tomaž, Krašnja 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št: 17428/51, ser. 
št. 0463338. 2659 

Čeme Jože, Šentvid pri Stični, 
osebno izkaznico, reg. št. 6080, ser. 
štev. 0006390, izdano v Novem me- 
stu. 2556 

Cesnik Ivana, Knezak 116, osebno 
izkaznico, reg. št. 4216, ser. številka 
0351526. 2638 

Cretnik Terezija, Hudo 18, p. Ra- 
domlje, osebno izkaznico, reg. štev. 
1176, ser. št. F-0452828. 1940 

Crnčec Silvo, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 47933, ser. št. 0045381. 2608 

Gurman Frida, Ocinje 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 27103, ser. št. 
0108813. 2138 

Dernikovič Justin, Drenovec 23, p. 
Bizeljsk", osebno izikaznico, reg. št. 
6186, ser. št. 0371496. 2388 

Divjak Ferdo, Maribor, Studenci, 
Krpanova 22, osebno izkaznico, rcg. 
št. 27825, ser. št. 0034525. 2605 

Dolane Justina, Dol 45 pri Hrastni- 
ku, osebno izkaznico, reg. št. 29034, 
ser. št. F-0702344. 2649 

Dolenc Jožefa, Sp. Radvanje, 
Streliška 22, osebno izkaznico, reg. 
št. 26978, ser. št. 0027678 in promet- 
no knjižico za kolo, št. 2016903, iz- 
dano v Mariboru. 2625 

Dolenjsko gradbeno podjetje 
Grosuplje, evia, tablico tovornega 
avtomobila znamke »Betfordc, štev. 
S-2220.. 2557 

Drobnje Franja, Maribor, Pobrež- 
je, Črnogorska 37, osobno izkaznico, 
reg. št. 49389, ser. št 0049845.    2600 

Drožina Ernest, Kozjane, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 4039, ser. 
št. 0351349, izdano v Ilirski Bistri- 
ci. 2558 

Duh Mirko, Zg. Radvanje, Grizol- 
dova 34, osebno izkaznico, reg št. 
26386, ser. št. 0027095. 2464 

Duščak Janez, Brezje, p,. Škof- 
ljica, osebno izkaznico, reg. štev. 
35409, sex. št. 0141489. 2409 
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Eizner Marija, Radvanje, Streli- 
ška 40 pri Mariboru, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 26925, ser. številka 
0027625.« 2447 

Erjavec Marija, Skoke 7 pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. štev. 
37786, ser. št. 0843417. 2460 

Eržen Anton, Maribor, Betnavska 
77, osebno izkaznico, reg. št. 44921, 
ser. št. 0047107. 2488 

Farič Ernest, zdaj Maribor, Tom- 
šičev drevored, Piramida, osebno 
izkaznico, reg. št. 28324, ser. štev. 
0110034. 25S8 

Fenda Franc, ©rehovlje 2. voja- 
ško knjižico; izdano od vojaškega 
odseka Kranj okolica. 2627 

Ferbežar I< rane, Stari Log pri Pla- 
gerskem, osebno izkaznico, reg. št. 
224, ser. št. 0567534. ' 2494 

.Ferenčak Serafina por. Levstik, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
47939/51, ser. št. 0070249, izdano v 
Ljubljani. 2523 

Ferk Franc, Maribor, Pobrežje, 
Ipavčeva 1, osebno izkaznico, reg. 
št. 11505, ser. št. 0006288. 2456 

Fiere (Strajher) .Jožefa, Kamnik, 
osebno izikaznico, reg. št. 25797, ser. 
št. 0471707. 2524 

Flisar Matilda, Sratovci pri Ra- 
dencih, osebno izkaznico, reg. štev. 
3837/51, izdano v Radgoni. 2628 

Florjančič Martin, Maribor, Tur- 
nerjeva 9, osebno izkaznico, reg, št. 
9364, ser. št. 0010574. 2471 

Florjančič Rozalija, Kopivnik pri 
Kramu, osebno izkaznico, reg. štev. 
7547, ser. št. 0566332. 2470 

Fluher Jože, Ciringà pri Svečini, 
osebno izkaznico, reg. št. 26658, ser. 
št. 0190473. 2491 

Forte Ivan, Trbovlje 1, Globušak 
20, osebno izikaznico, reg. št. 1382, 
ser. št. F-0714692. 2119 

Fras Zofka poroč. Kranjc, cMari- 
bor, Tezno, štrekljeva 6. blok, pro- 
metno knjižico za kolo, št. 1867950, 
izdano v Mariboru. 2487 

Fridman Ljudmila, Maribor, Melj- 
ski hrib 35, osebno izkaznico, reg. 
št. 31198, ser. št. 0033346. 2441 

Fujs Marija; Pod, Mirco 4, Jese- 
bota, Cankarjeva 6, osebno izkazni- 
co,' reg. štev. 30257, ser. številka 
0111967. 2055 

Fujs Marija, Pod, Mirca 4, Jese- 
nice, osebno izikaznico, reg. štev. 
1629, ser. št. 346539. 2650 

Grlica Franc, Ljubljana, Polje 4, 
osebno izkaznico, registr. številka 
60904/51. 2560 

Galles Ivanka, Kamnik, evid. tab- 
lico osebnega avtomobila znamike 
iSkodac, št. S-2030. 2559 

Grošelj Franc, Izlake 63, osebno 
izkaznico, reg. št. 19154, ser. štev. 
F-0732464. 1961 

Halas Aranka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78425, ser. štev. 
F-0100735. 2561 

Heinz Lucija, Praproinikova 16, 
osebno izikaznioo, reg. št. 30770, ser. 
It. 0032918. 2473 

Hercegovič Alojzija, Hrastnik 66, 
Steklarna, delavsko knjižico, štev. 
074512/17904, izd. v Sarajevu.     2423 

Hodnik Leopoldi Primož 66, p. 
Muta, osebno izikaznico, reg. štev. 
18154, ser. št.0279464. 2391 

Hočevar Ana, Smihel 8, osebno 
izkaznico, reg. št. 19044, ser. štev. 
0311554, izd. v Novem mostu. 2562 

Homîk Anton, Rače pri Mariboru, 
preklic o izgubljeni osebni izkazni- 
ci, reg. št. 4959, ser. štev. 038866,9, 
objavljen v Ur. listu LRS, ker se jo 
našla. 2442 

Hostmfc Martin, Podroje 7, Smart- 
no pri Litiji, osebno izikaznico, reg. 
št. 3828, ser. št. F-0162133. 2629 

Hren Marica, Zali breg 7, p, Do- 
brovo v Brdih, osebno izkaznico, 
reg. št. 16651, ser. št.r0332822.    2541 

Husar Andrej, Gornja Radgona, 
Kardeljeva 13, prometno knjižico 
za motorno kolo DKW na ime Vlaj 
Ludvik, ključavničar, Murska So- 
bota. 2405 

Hu trna jer Anton, Gortina 46, p. 
Muta, osebno izikaznioo, reg. štev. 
29881, ser. št. 0368591. 2170 

Hudolist Anica, Lepi dol, p. Pes- 
nica pri Mariboru, osebno izikaznico, 
reg. št. 25790, ser. št. 0176507.     2498 

Jaklin Peter, Ljubljana, osebno 
izkaznico ser. št. F-0107537.       2564 

Jamni'k Rajiko, Otiški vrb, p. 
Dravograd, osebno izkaznico, reg. 
št.   10040,  ser. št. 0274750. 2089 

Jauk Angela, Ljubljana, Zalo- 
karjeva 8, osebno izkaznico, reg. št. 
3293/51, ser. št. F-0025603. ' 2529 

Jeram Otmar, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 94753, ser. štev. 
F-0117063. 2630 

Jerovšek Anton, Maribor, osebno 
izkaznico, reg. št. 6977, ser. številka 
0566762. 2592 

Joseil Cilka, Cešnjica 13, osebno 
izkaznico, reg. št. 964/50, ser. štev. 
0123267, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2432 

Juhart Jule, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 106316/53, ser. št. 
F:0013626. 2433 

Kanop Peter, Maribor, Partizan- 
ska 77, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega odseka v Mariboru leta 
1948. 2479 

Kalan Slavko, Ljubno 32, p. Pod- 
nart, osebno izikaznico, reg. štev. 
6402, ser. št. 0817105. 2425 

Kastelic Frančiška, Ljubljana, Za- 
loška 213, člansko "sindikalno izkaz- 
nico, izdano v Ljubljani. 2564 

Kavčič Avgust, Hlevni vrh 1, Rov- 
te, osebno izkaznico, reg. št. 44149/ 
51, ser. št. F-0152159. 2565 

Kerčmar Irma, M. Soèota, Titova 
13, osebno izkaznico, reg. št. 49348, 

-ser. št. 0131038. 2058 
Kerhe Ivana, Pivola 50 pri Ho- 

čah, osebno izkaznico, reg. štev. 
10148, ser. št. F-0581332. 2449 

Kirbiš Ivan, Brunšvik pri Racah, 
naibavnico za bencin in olje štev. 
3994247 in 399248, izdano od trans- 
porta« v Mariboru. 2453 

Klemenčič Alojzija, Razvanje pri 
Mariboru, osebno izikaznico, reg. št. 
9549, ser. št. 0380934. 2619 

Kirbiš Ivan.ka por. Trs, Maribor, 
Vojašnižki trg 3, osebno izikaznico, 

reg. št. 34193, ser. št. 0231431, izda- 
no v Ptuju. 2466 

Kocan Irena, Središče 39, osebno 
izkaznico,  reg. št. 38630, ser.  štev. 
0120340. 1990 

Kocbek Otilija, Sp. Dujplek 19 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
26555, ser. št: 0192653.                 2448 

Kodermac Selma, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2823, ser. štev, 
0318349, izdano v Novem mestu.   2410 

Kogovšok   Jože,   Ljubljana, Vod- 
nikova 293,   prometno   knjižico za 
motorno  kolo  znamike   > Viktorija«, 
reg. št. S-604. 2411 

Kokolj  Franc,  Krtina 61, osebno 
izkaznico,   reg.  št.  21123,  ser.  štev. 
0467033, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 2566 

Koletmk Slavica, Zg. Kungota 16, 
osebno izkaznico, reg. št. 25579, ser. 
št. 0175298. 2469 

Količ Stefan, Petane 5, p. Smihel,' 
osebno izkaznico,  serijska številka 
0325669. 2644 

Končima  Amalija, Ljubljana,  Er- 
javčeva 3, osebno izikaznico, reg. Št. 
18612/50, ser. št. F-0040922. 2454 

Končina   Jožefa,   Velika   Stanga 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 
2676/51, ser. št. 0160886. 2660 

Kos   Marija,   Maribor,   Kamniška 
20b, osebno izkaznico, reg. št. 25767, 
ser. št. 0014889.                              2459 

Košir Marjeta, Maribor, Studenci, 
Limbuška 50, osebno izikaznico, reg. 
št. 36857, ser. št. 0052469. 2474 

Kovač   Anka,   Ljubljana,  osebno 
izkaznico,  reg.  št. 91739/51,  ser. št. 
št. F-0114649,    planiinsiko   izkaznico 
in člansko sindikalno izkaznico, iz- 
dano v Ljubljani.        * 2325 

Kovač   Franc,   Proscnjakovci   18, 
osebno izkaznico,  serijska  številka 
0120576. 1991 

Kovačuč Ivan, Maribor, Tezno, ta- 
borišče I, baraka 41, osebno izkaz- 
nico, reg.  štev.  19585, ser. številka 
0016931.                                            2485 

Kovači.č Jože, Maribor, Glavni trg 
5, osebno izkaznico, ,reg. št. 32685, 
ser. št. 05437, izdano v Prelogu, Hr- 
vatska. 2500 

Kozinc Lucija, Lomno 24, p. Vi- 
dem,    Krško 1,    osebno   izkaznico, 
reg. št. 36414, ser. št. 0380724.    2059 

Kramaršič Anton, Sela 1, p. Dol- 
Toplice, osebno izkaznico ser. štev. 
0339722.                           _ 2573 

Kraner Marija, Maribor, Verrinj- 
ska 25, osebno izkaznico, reg. štev. 
26438, ser. št. 0191851. 2483 

Krajne Alojz, Maribor, Pobreška 
38, osebno  izkaznico,   reg.   št.  9894 
ser. št. 0252207,   izdano v Ptuju, in 
prometno knjižico za kolo, št. 26259. 
izdano v Mariboru. 2439 

Krajne Dragica, Maribor, Jašikova 
4, osebno izikaznico, reg. št. 55219, 
ser.  številka  F-0692563,     izdano   1 
Celju. 2623 

Kralj Stanislav, Vuhred 64, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 13546, ser. št- 
0366256.                                            26)6 

Krasna  Jože, Dolgo polje  34, P- 
Ajdovščina, osebno  izkaznico,   rc£- 
št. 2S836, ser. št, 0319138.        . 239? 
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Krhin Miha. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 5150, ser. štev. 

'0319036, izdano v Novem mestu. 2567 
Kraner Marija, Maribor, Brezje, 

puipleška 91, osebno izkaznico, reg. 
»t. 10910, ser. št. 0004606. 2624 

Krnjak Jože, Maribor, Tezno, 
>TAM«, osebno izkaznico, reg. št. 
48£05, ser. št. 0049227. 2609 

Krivec Martin, Cermožiše 84, p. 
Zetale, osebno izkaznico, reg. štev. 
*3323, ser. št. 0287560. 2417 

Krivic Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Uelavsko naselje, osebno izkaznico, 
*eg. št. 14447, ser. št. 2989947, izdano 
v Bajagiču, Sinj, Hrvatska.        2505 

Kump Jakob, Stranska vas 16, 
orožni list št. 218, izdan v Črnom- 
lju. 2140 

Kunčič Franc, Maribor, Pobreška 
58, osebno izikaznico, reg. št. 16371, 
s,er. številka 0606675, izdano v Ce- 
lju. 2443 

Kurbus Jože, Maribor, Pregljeva 
i«, osebno izkaznico, reg. št. 50956, 
ser. št. 0051486. 2599 

Lačen Marija, M. Sobota, Matije 
yubca 17, osebno izkaznico, reg. 
st- 49436,    ser. št. 0151146. 1965 

Lavrih MaTija, Žubina 24, p. Vel. 
,v>abeir, osebno izikaznico ser. štev. 
0505312. 2583 

Lazar Avguštin, Banjšioa 27, p. 
K« nad Kanalom, osebno izkazni- 
co, reg. številka 33774, ser. številka 
°335?28. 2654 

Lesjak Marija, Podgorje pri Slo- 
venjem Gradcu, osebno izkaznico, 
ref. št. 14353, ser. tš .0363643.     2092 

Letner Elza, Maribor, Partizanska 
'»• osebno izkaznico, reg. št. 38090, 
ser- št. 0036902. 2618 

. Lorbek Albert, Maribor, Studen- 
ci, Lesičjakova 22, osebno izikazmon. 
rc

T?- št. 14353, ser. št. 0363643.     2092 
Lah Marija, Poljčane, bara K.I. 

osebno izkaznico, reg. št. 154321, •<*•. 
«. 969232. 2501 

. Lukežic Ivan, Renče 281, osebno 
izkaznico, reg. št. 12160, ser. štev. 
0541470. 2590 

Lukšič Marija, Brod 33, p. Smihel, 
osebno izkaznico, serijska številka 
°3194S0. 2581 

Maglica Ivan, Golac 50, osebno iz- 
kaznico št. 1610, izdano v Ilirski Bi- 
st"ci. 2547 

Mah Marija, Maribor, Pod Gradi- 
no?01 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
«838, ser. št. 0028014. 2476 

Majcen Jože, Brnica 7, p. Dol pri 
«rastniiku, osebno izkaznico, reg. 
«•29035, ser. št. F-0742363. 2420 

Majcenovič Marija, Cirkulane 2, 
f•J, osebno   izkaznico,   reg.   štev. 

iu '• ser- št- 0236&81- 1965 

Majer Jože, Hrastnik 235, osebno 
«saznico,  reg. št. 40022,  ser. štev. 
F-0384332. 2061 
§,Majcrič Karel, Maribor, Gledali- 
•••,• osobno izikaznico,  reg. šiev. 
^p.ser. št. 0569911. 2597 

• .Mali   Ivana,   Maribor,   Pregljeva 
."' osebno izkaznico, reg. št. 21451, 
5er- st. 0030797. 2484 

Marinič  Stefan,   Odranci   228,   p. 
ivu»'' osebno izkaznico reg. št. l*208.     - 2512 

Margon Miroslav, Nanos 5, p. Vi- 
pava, osebno izkaznico, reg. štev, 
27307, sor.  št  G-0316256. 2397 

Markovič Hilda, Straža 81, oseb- 
no izikaznico ser. št. 0346197.     2572 

Martini Lizka, Brezni vrh pri 
Podvelki, osebno izkaznico, reg. št. 
403O1, ser. št. 0105507. 2604 

Matko Vinko, Črnuče, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 133151, ser. številka 
G-236061, izdano v M. Soboti.     2631 

Mavric Ivan, Hrenovice 30, p. 
Hruševjc pri Postojni, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 11303, ser. številka 
F-0621615. 2062 

Mihalrič Ludvik, Potov vrh 4, p. No- 
vo mesto, osebno izkaznico ser. št. 
0325730. 2645 

Mihelin Rudolf, Žabja vas 3, p. 
Novo mesto, osebno izkaznico ser. 
št. 0346779. 2574 

Milhberger Frida, Muta ob Dravi, 
osebno izkaznico št. 18133. 2176 

Mirtič Franc, Dvor 4, osebno iz- 
.kaznico ser. št. 0316913. 2578 

Močnik Viktor, Zakal 13 pri Kam- 
niku, osebno izikaznico, reg. štev. 
8987/51. ser. št. 0455297. 2661 

Mozetič Roža, Ljubljana, 'Veseio- 
va 3, osebno izikaznico, reg. številka 
87504/51, ser. št. F-0109904. 2632 

Murko Marija, Maribor, Vošnja- 
kova 25, osebno izkaznico, reg. št. 
30077, ser. štev. 0028196, izdano v 
Mariboru 1951. 2493 

Namestnik Franc, Morje 95 pri 
Framu, osebno izlčaznico, reg. štev. 
7240, ser. št. 0567025. 249Ö 

Napast Maks, Ranče 5 pri Framu, 
osebno izikaznico, reg. št. 8285, ser. 
št. 0584770. 2472 

Narat Milan, Vel. Mengeš 100, 
osebno izkaznico, reg. št. 48123, ser. 
št. 0048645, izdano v Mariboru, de- 
lavsko knjižico št. 147821, reg. št. 
7983, izdano v Ljubljani in diplom- 
sko spričevalo o opravljenem izpiiu 
za rezkarja, izdano v Mariboru 1. 
1931. 2663 

Narobe Peter, Maribor, Tržaška 
53, osebno izkaznico, reg. št. 45070, 
seir. št. 0047256. 2482 

Niki Karel, Dogoše 27 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico,, reg. štev. 
17396, ser. št. 0578074; 2602 

Novak Zofija, Trebež 31, Artiče, 
osebno izkaznico, reg. št. 12042, ser, 
št. 0377382. . 2063 

Obreza Viktor, Dolenja vas 69, p. 
Cericnioa pri Rakeku, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1284, ser, štev. F- 
0611594. 2064 

Ogorevc Stanko, Mali vrh 27t Pi- 
šece, osebno izikoiznico, reg. štev. 
11281 ser. št. 0376591. 2398 

Omajec Srečko, Žlebe nad Med- 
vodami, osebno izkaznico, reg. štev. 
24745/51, ser. št F-O130O55, in knji- 
žico za kolo, št. ogrodja 12671, iz- 
dano od OLO Ljubljana okoL   2633 

Oset Stanko, Maribor, Pobrežje, 
Istaka 4, šolsko spričevalo TV. raz- 
reda gimnazije v Kočevju, izdano 
leta 1935/36. 2446 

Pavlic Anton, Brnica 53, p. Dol 
pri Hrastniku, osebno izkaznico, 
reg. št. 28903, ser. št. F-0742215.  2410 

Pečovnik Genovefa, Fram pri Ma- 
riboru, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 7933, ser. številka 
0586018, objavljeno v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 2444 

Perico Dominik, Žitnice 67, Jur- 
jevski dol v Slov. gor., osebno iz- 
kaznico reg. štev. 13177, ser. štev. 
0161820, 2607 

Perne Marija, Prezrenje 4, p. 
Podnart, osebno izkaznico, reg. št. 
6848, ser. št 0817551. 2428 

Perovšek Alojzij, Podrča 61, p. 
Smledniik pri Kranju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 10355. 2065 

Petan Frida, Litija, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 45415/52, seir. štev. 
F-0155166. 2568 

Petelinšek Ida, Maribor, Praprot- 
nikova 2, osebno izkaznico, reg. št. 
42515, ser. št. 0877247. 2457 

Petrič Ana, Vižmarje 96, osebno 
izkaznico reg. št. 38514/51, izdano v 
Ljubljani. 2526 

Petrišič Cecilija, Bizeljska vas 9, 
Bizeljsko, osebno izkaznico,, reg. št. 
6723, ser. št. 0372033. 240Ô 

Petrovič Zivadin, Stari dvor 40, 
Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. 
št. 32580, ser. št. 0209894. 2662 

Pičulin Karlo, Bukovica 149, p. 
Volčja draga, osebno izkaznico, reg. 
št. 444466, ser. št. G-0512902.       2593 

Pintarič Jure, Ljubljana, Miklo- 
šičeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
101587/53, ser. št. F-0475697. 2634 

Planine Elizabeta, Ljubljana, Rož- 
na dolina, osebno izkaznico, reg. 
št. 83674/52, ser. št. F-0107984.   2435 

Pleh Slava roj. Turkovič, Lenda- 
va, Kolodvorska. 24, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 2972, 6er. številka 
G-00S46S2. 2141 

Podhostnik Marija, Celestrina 20 
pri Malečniku, osebno izkaznico, 
reg. št. 31144, ser. št. 0383154. 2467 
. Posega Elizabeta, .Maribor, Raz- 
lagova 3, osebno izkaznico, reg. št. 
38024, ser. št. 0036836. 2463 

Primožič Marija, Kupljenik 11, p. 
Boh. Bela, osebno izkaznico, reg. št. 
17800, ser. š't4 0823710. 2637 

Pris"lan Vili, Podipeca 20, p. Crna 
pri Prevaijah, osebno izkaznico, 
reg. št. 1323, ser. št. 0266035.       1967 

Poredos Martin, Filovci 146, Bogo- 
jina, osebno izkaznico, rog. štev. 
13067, ser. št. 0235777. 2348 

Pšajd Julijana, Metava 23 pri Ma- 
lečniku, osebno izkaznico, reg. št. 
5116, ser. št. 0583126. 2440 

Radakovič Marjan,'Maribor, Stu- 
denci, Limbuška 47, šofersko izkaz- 
nico amaterja za osebne in tovor- 
ne avtomobile do 750 ccm. 2606 

Raner Stanko, Vosek 33, Smarje- 
ta pri Pesnici, osebno izkaznico, 
reg. številka 10589, ser. .številka 
0583373. 2617 

Rant dr. Alojzij. Reteče 6, p. 
Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. 
št. 37640, ser. št. 0214650. 2412 

Regvart Jakob, Maribor, Zrkovska 
75, vojaško knjižico, izdano od vo- 
jaškega odseka v Mariboru. 2478 
^Repolusik Franc, Podgrad 10 pri 

Kungoti, osobno izkaznico, reg. št. 
44964, ser. št. 0194717. 2450 
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Rojko Jakob, ZlatoMčje pri Jako- Sinko   Bernardka,  Ponikva   3,  p.       Vesel   Ana,   Brod 10, p.   Smihel, 
bu na Drav. polju, osebno izkazni- Jesenice na Dolenjsikem, osebno iz-   osebno izikaznico, serijska   številka • 
co, reg. številka 38535, ser. številka kaznico, reg. št. 14082, ser. številka   0319093.                                            2582 
0042945.                                            2445 0379392.                                            2418       Vidic Jakob, Zagorice 12, p. Bled, 

Rus  Jože, Maribor, Gosposka  16, Skorianec 'Vinko, Vel. Brebrovnik   osebno izikaznico, reg. št. 20974, ser. 
osebno izkaznico,  reg.  št.  944,  ser. 87, p. Miklavž pri Ormožu, osebno   št. 0811884.                                      2657 
št. G-0003053.                                  2502 izkaznico,  reg.  št.   17267,  ser.  štev.       Vincek Franc, Stoječi 81, p. Mar- 

Salecl   Hubert,   Maribor,   Sloven- 0241577.                                          25553   kovci  pri   Ptuju, osebno  izikaznico, 
ska 40, osebno izikaznico, reg. štev..     Skrlec Nada, Brezje 24,  p.  Jese-   rog. št. 27553, ser. št. 0270863.    1973 
52779, ser. št. 0053699.                  2598 nice na Dol., osebno izkaznico, reg.       Vogrin Marija, Vukovje 30, Smar- 

Senčar Bara, Krog, p, M, Sobota, št. 136677, ser. št. 0378987.           2577   jeta ob Pesnici,   osebno   izkaznico, 
osebno izkaznico, reg. št. 5451, ser. Snofl   Maiks,   Bistrica   pri  Rušah   reg št. 11167, ser. št. 05S3951.       2621 
št. 0087161.                                      2416 22, osebno izkaznico, reg. št. 15436,       Vrecl   Hilda,   Maribor,   Pobrežje, 

Sernec Franc, Ruše 39 pri Mari- ser. št. 0574491.                            2603   Gajeva 9, osebno izkaznico, reg. št. 
boru,  osebno   izkaznico,   reg.   štev. Spelko   Mohor,   Dol.   Kot   10,  p.   15779, ser. št. 0007688.                 2503 
20968, ser. št. 0572822.                 2468 Dvor,   osobno «izkaznico,   ser. štev.       Vuga Rihard, Maribt-.-, Slovenska 

Sever    Edvard     Sp   Braniča    42, 0316524.                                            2576   40, osebno izikaznico, reg. št. 12376, 
p.   Branik,   osebno   izkaznico,   reg. Stelcer Ana, Maribor, Korenčano-   ser   št. 0012158.                              2499 
št   12391   ser   št   0329001            2067 va  12> osebno izkaznico,  reg. štev.       Vukovic  •••••,  Maribor,  Prescr- 

Sibau 'Anica,   Ljubljana,   osebno 51125, ser. št. 0051654.                  2462   nova 30a, osebno izkaznico, reg. št. 
izkaznico, rc. št. 1143/52, ser. štev. štibernik  Marija, Luče  39, oseb-   11701,   ser.  št.   F-0236011   izdano v 

K-013283 '                            '           241•' no izkaznico, reg. št. 3643/50, ser. št.   Ljutomeru.                                      2454 
Sinkov'ić  Karel, Ljubljana, Prulc F-0003953.                                      2527      Vu te   Marija,   Zimica,  p.   Korena 

8,    osebno izkaznico, reg. št. 13647/ Stuhec Anton,    Murski  vrh pri   •• •••••••, osobno azlkaznico,  reg. 
50  ser  št  F-0034957 '       '     '     2414 Radgoni, osebno izkaznico,  reg.  št. ' št. 3443, ser. št. 058<t553.               2497 

Skodlar   Irena.   Ljubljana,   Zbaš- ^839, ser. št. G-0675801.              2495       Vute   Rudolf,   Maribor,   Studenci, 
nikova 4, osebno izkaznico, reg. št. Štumberger Jože, Ljubljana, S tu-   Črtomirova 4, vojaško knjižico, iz- 
32172/51   ser   št   F-0054482.        2635 donirako   naselje,   univerzitetno   iz-   dano od vojaškega Okrožja v Mari- 

Slak Franc.Cužna vas 29, p. Tre- kaznico TVS v Ljubljani.           2569   boru 1949.                                       2622 
beino,  osebno  izkaznico   ser.  štev. Sustar Karlo, Sušak 14 pri Ilirski      £alar Janez. Borovnica 110, knji- 
0512095                                             2580 Bistrici,  osebno  izkaznico,   reg.  št.   žico predvojaške vzgoje, izdano od 

Slapar Anton, Pšajnica 4,' osebno 999&- ser. št. 0357304.                    1531   Železniške industrijske šole v Ljub- 
izkaznico,   reg.  št.   0461385,  izdano Te-rčelj   Aleksander,   Razdrto  81,   ljani, Šiška.                                    2437 
od  OLO Ljubljana okolica. '•     2636 osobno izkaznico, reg. št. 2517, ser.       Zemiljarič   Ivamka,   Stojnci  58, p. 

Smej   Ivan, Odranci   160,  p.   Bel- št. F-0612827.                                   2594   Markovci  pri  Ptuju, osebno izkaz- 
tiuci," osebno   izkaznico,   reg.' štev. Tinaver Franc,.Bistrica pri  Lim-   nico, Teg. štev. 27555,  ser. številke 
16922, ser. št. G-0241232              2517 bušu,   osebno   izkaznico,  reg.  štev.   0270865.                                            2189 

Smodiš Tomaž, Maribor, Kreko- 44409, ser. št. 0S77901.                  2455       Zobavnik Stane, Smarca 26, oseb; 
va 5, osebno izkaznico, reg. št. 5978, Tomšič Pavla, Rogatec, osebno iz-   no izikaznico, reg. št. 7558.          2665 
ser. št. 0015789.             '       '        2458 kaznico, reg. štev. 5323/50, ser. štev.       Zorič Martin,    Ljubljana, osebno 

Spelee Alojz, PeKel 12 pri Mari- F-0005633, izdano od OLO Ljublja-   izkaznico,  reg.  št. 32863/50,  ser.  št. 
boru, osebno izkaznico,     reg. štev. °a okolica                                       2570   F-0055175             „ ,     •              „2438 

31488, ser. št. 6033606.                   2611 Tnmko Norbert, Razvanje 67 pri       /Oorko Janez, Zalovce 2, p. Smar- 
Stanešič Nada   Liubliana   osebno Mariboru, osebno izkaznico, reg št.   jeta, -osebno izikaznico, ser. številka 

izkaznico! reg.št^•^! tè!ìl 39504, ser. št. 0569358.                   2496   0312354.                                            2575 
F-0068978   '                                     2436 Troha Frančiška, Ljubljana, oseb-    . f"'Pan Gojmir, Ljubljana, osebno 

Starešinič   Franc,   Kanižarica,   p. no izkaznico, reg. št. 68605/51, ser.   {?••'  reS- št-  16386/50. ser   st. 
Črnomelj, osebno izkaznico, reg. št. št. F-0090915                                   2528•8696..                                      2^71 
11867. ser. št. F-0495177, in osebno Turk Jakob,   Mali  Orehek 16, p.      Concie   .mg. Beno,    Ljubljana, 
izkaznico, reg. št. 6536, ser. številka Stopiče, osebno izkaznico ser štev.   VosnjaiKova  16,   prometno dovolje- 
F-0489648,   izdano   v  Črnomlju   na 0324251.                                            2579   nIe   •   .•*>,•>     kol° -  •**&e. 
ime Starešinič Frančiška.    "      1998 Uprava cest LRS, Ljubljana, Par-   >DKW«4?j. S^M.                        2£i 

Stegenšek Franc, Maribor, Tezno, fOT\»• •J*f••&"• •   tìbZ   Ziïo&fni•^1 tt£ 

trovci. 
40407, „ . .... „ . 

Šalamun " Ivana Maribor. Studen- Vaike Ivan, Maribor, Vodnikov trg "•••••*Amaliia    KoČPvska   Refca 
ci. Adamičeva 41. osebno izkaznico, 3. osebno  izkaznico,   reg. št. 42233, 82 o^eLoSkazmco Plitev 4424, 
reg. št. 50996, ser. št. 0051506.     2614 ser. št. 0044434.                              2480 ^'rl.  0550734                 g'            1612 

Sašek    Janez, Dolž 1, p. Stopiče, Vailič Karlo. PJoče 174, p. Dobrav- Zel Marija, Cerknica pri Šentilju, 
osebno  izkaznico, serijska številka Ije. osebno izkaznico, reg. številka osebno izkaznico, reg. št. 33808, ser. 
0321013.                                            2646 4?522, ser. st. 0320246.                   2658 gt. 0188994                                       2475 

Sašek Marija, Dolž 1, p. Stopiče, Veäko Peter, Cečovje I, blok. 14, žepič Franc, Oberh vas pri Cr- 
osebno izikaznico, serijska števtflka Ravne na Koroškem, osebno izkaz- nomlju, vojaško knjižico, izdano od 
0537281.                                         2647 nico. reg. štor.  13664, ser. številka vojaškega  odseka   Črnomelj.    2532 

Sebenik   Stanislav,   Plesivica   71, 0766374.           „     „   ,      .     _ .1972 Žigante   Anion,   Trška gora  l5a, 
osebno   izkaznico, reg.    št. 0133927, , Velie Vada, Zg. Radvanje, Gnizol- Videm-Krško,   'vozniško   amatersko 
ser.  št.   14129/51,   izdano   od OLO dova 6, osebno izJcaznico, reg. štev. dovoljenje štev. 329, izdano v Kr- 
Ljubljana okolica.   '                    2664 26573, ser. št. 0027272.                   2612 §kem.                                 '     •       2407 

Sink Viljem,  Zini  80, osebno iz- Verlič Marija, Grusevo 9, šmar- Zižefk  Zorica,   Maribor,   Studenci, 
kaznico, reg. št. 26984, ser. številka jeta    ob Pesnici, osebno izikaznico, Sokolska 11, osebno izkaznico, reg- 
0206094.                                            2415 reg. "t. 11304, ser. št. 0588188.     2620 št. 43645, ser. št. 0197445.            26P 

Izdaja  »Uradni Ust LRS* — Direktor In odgovorni  urednik:  dr   Rastko Moćnik —  Tiska  tiskarna  »Toneta Tomiiča« 
v LJubljani 
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2. clem 
V območju okraja Slovenj Gradec se predpisuje 

tale najvišja tarifa, do katere lahko socialistični im 
Privatni dimnikarski obrati (v nadaljnjem besedilu: 
dimnikarji) določajo cene za vse vrste dimnikarske 
storitve vseh vrst: 

din 
1. odprto kuhinjsko ognjišče 33 
2. kmečka kuhinja z dvojnim stropom        50 
3. plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, 

razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 25 
b) v hiši z več nadstropji, medstropje     5 

4. rusiki ali valjaš ti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 10 
Ce se plačuje pavšalno (četrtletno) itd., 
se cena, določena v tej točki, kadar je 
število dimnikov večje od 3, zniža za 
20%, 
b) v  hiši z  več  nadstropji   (mednad- 

stropji) 2 
5. dimna  cev  do  dveh  metrov 5 
~   za vsaflc nadaljnji meter 2 
6. dimniki centralnih ogrevalnih naprav 

aili parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega I. nadsti»*i*e 30 
b) za vsalko nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških 

in zavodsikih štedilniikov do I. nad- 
stropja 8 

č) za vsalko nadaljnje nadstropje 7 
7. ikanal centralne ogrevalne naprave, 

pekovske parne peči, velikih zavodskih 
štedilnikov in podobno: 
a) mali do 5 m 36 
b) veliki od 5 m naprej 72 

à. štedilniki, vštevši dimno cev do 1 m: 
a) y eno pečico in kotlićem ali z dve- 

ma pečicama 20 
b) z dvema  pečicama in  kotlićem  ali 

s trenili pečicami 25   • ' 
9- štedilniki v gostinskih obratih ali za- 

vodih: 
a) mizni, prost© stoječi z nastavikom v 

gostinsikiih obratih,  javnih kuhinjah 
in pd. 40 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavikom v Velikih restavracijah, 
javnih kuhinjah in pd. 72 

•     H), grelec vode (bojler) 12 
H- grelci posode 24 
12- pralni kotel s kanalizacijo za odvod 

dima 10 
13- običajna železna peč do 2 m cevi 14 
13- peč, sistema LUTZ in podobno: 

a) brez pečice 14 
n) z eno pečico 19 
c) z dvema ali več pečicami 24 
č) izredno velika 36 

'5. pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna,  vštevši dimnik, kanal, in 

duške 48 
n) dimnik   peči   (poda)  za   vsako nad- 

stropje 12 
'6. pekovska parna peč: 

a) z eno etažo (pečko) 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

17. etažna peč na centralno gretje, vštev-   din 
si dimne odvode 30 

18. centralne   ogrevalne   naprave,   vštevši 
dimne odvode: 

a) z majhnim kotlom do 8 m2 ogreval- 
ne površine (do 9 členov) 54 

b) « srednje velikim  kotlom do  12 m* 
ogrevalne površine (do 14 členov)     100 

c) z velikim kotlom nad 15 m2 ogreval- 
ne površine (nad 14 členov) 125 

19. odpiranje, zapiranje in čiščenje lonče- 
nih peči z materialom: 

a) majhna in srednja peč 175 
b) izredno velika peč 200 

20. izaiganje dimnikov, z materialom 175 , 
21. pregled dimnikov v novih stavbah: 

1. pregled: 
a) v    pritličnih    hišah    do   4   dim- 

nikov 50 
b) za vsalko nadstropje (nadaljnje)      10 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 40 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 10 

2. pregled: 
50% popusta na cene, iz točke 21, a) 
do č) 

3. pregled: 
75% popusta na cene iz točhe 21, a) 
do č). 

3. člen 
Za dimnikarske okoliše Dravograd, Radlje ob 

Dravi in Vnzenica se poviša najvišja tarifa, do 'ka- 
tere Jahko socialistični in privatni dimnikarji določa- 
jo cene za dimnikarske storitve vseh vrst, navedene 
v 2. členu tega odloka, za 10%. 

4. člen       j, 
Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 

nevarnim delom ali ki se opravljajo po posebnem 
naročilu strank (zadnji odstavek 3. člena odredbe 
o obveznem ometanju kurilnih naprav iz Uradnega 
lista LRS, št. 11/85 1. 1948) se sme zaračunati največ 
do 20% pribitka k tarifi iz 2. člena tega odloka. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po na- 
ročilu ali nujnih primerih ob nedeljah in praznikih, 
se sme zaračunati največ 30% pribitka, za nočno in 
aadurno delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, pa 35% 
pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka. 

Ce dimnikar ni opravil ometanja in čaščenja šte- 
dilnika, ker'je stranka izjavila, da kurilnih naprav 
ni uporabljala in da zato ometanje ni potrebno, se 
sme za izgubo časa zaradi opravljene kontrole zara- 
čunati največ 50% od tarife iz 2. člena 'tega odloka, 
to pa le s pogojem, da se je iz varnostnih razlogov 
potrebni kontrolni pregled kiurilnih naprav v resnici 
tudi izvršili. V nasprotnem primeru je zaračunanje 
kaikršneikoli pristojbine za neopravljeno delo nedo- 
pustno. 

Za dimnikarska dela, ki niso všteta v 2. členu 
tega odloka, kakor n. pr. čiščenje tovarniških dimni- 
kov, parnih kotlov, velikih kanalov, se določi odškod- 
nina po medsebojnem sporazumu na podlagi za 
opravljeno delo porabljenega časa. 

Ob sporu odloča pristojno sodišče. 

5. ölen 
"Dimnikar mora na zahtevo plačnika dimnikarskih 

storitev izstaviti in izročiti veljavno plačilno potrdilo 
s specifikacijo dimnikarskih storitev in navedbo ta- 
rifne postavke 
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6. člen 
Kršilci predpisov iz 2. 3. in 4. člena tega odloka 

se kaznujejo z denarno kaznijo do 5000 din po pred- 
pisih temeljnega zakona o prekrških, če za kršitve 
po drugih predpisih ni zagrožena strožja kazen. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. P-1371/1-54 
Slovenj Gradec, dne 13. marca 1954. 

Predsednik   OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

251. 

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), je okrajni 
ljudski odbor Tolmin po poprejšnji pritrditvi Izvršne- 
ga sveta Ljudske sikupščine LRS na ločenih sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 26. de- 
cembra 1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi 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 Tolmin 
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 občin, na 
katerih območju so bili pobrani. Uprabiti se smejo 
samo za komunalno graditev (za vzdrževanje in zida- 
nje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih in dru- 
gih zavodov in komunalnih objektov), za graditev 
cest, mostov in podobno. Način uporabe se določi 
vsako leto z občinskim proračunom. 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce 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 pla- 
čujejo takse v gotovini. 

Prometni  davek se plačuje v  gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 

ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se ne 
morejo pobirati tudi takse oziroma prometni davtìk, 
ki so predpisani s tem odlokom. 

Taikse in prometni davek po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, jn v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi v tem ob- 
stoja vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, štev. 

66493/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
FRLJ, art. 55-474/53) « veemii poznejšimi spremembama 

in dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi z& 
takse dn prometni davek, predpisane z odlokom, koli- 
kor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za g*" 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati s 1. januarjem 1954. 

II. DEL - TARIFA 

Taksna tarifa 
Tarifna št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na 

ljudski odbor se plača: 
a) za vsako vlogo 
b) za vsako pritožbo 
Tarifna št. 2: Za vse odločbe v upravnem 

postopku, ki jih izdajo ljudski odbori 
Pripomba: Ta taksa se. ne plača za od- 

ločbe, za katere je predpisana posebna taksa. 
Tarifna št. 3: Za potrdila, ki jih izdajajo 

ljudski odbori: 
a) za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 
b) za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 

živine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: 
1. za živino , od glave 
2. za drobnico, od glave 

Tarifna št. 4: Za odhod uslužbencev ljud- 
skih odborov izven uradnih prostorov na za- 
htevo stranke, razen kadar gre za stanovanj- 
ske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, 
se plača: 

a) za pregled stavbišč ali prostorov za 
naprave 

b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
1. do 5 prostorov 
2. od 6 do 20 prostorov 
3. nad 20 prostorov 

c) za vsako pot uslužbencev ljudskih od- 
borov izven uradnih prostorov na za- 
htevo zasebnika, -ne glede na število 
uslužbencev 

Tarifna št. 5: Za overitev poslovnih knjig 
podjetij (trgovinskih, bančnih, zadružnih, 
družbenih in podobno) poleg takse iz tarifne 
št. 34 ZOT, od vsakega lista po 

Tarifna št. 6: Za odločbe o kazni v po- 
stopku o prekrških, za katere je pristojen 
sodnik za prekrške 

Pripomba: Ta taiksa se ne plača v pri- 
meru, da je izdana oprostilna odločba. 

Tarifna št. 7: Za izobešanje firme: 
a) pri površini table do pol m' letno 
b) pri površini table do 1 m* letno 
c) pri površini taWe do 4 m* letno 
č) pri površini table nad 4 m* letno 
Pripomba:  To takso plačujejo le prido- 

bitne firme. Taksni zavezanci priglasijo firmo 
in površino napisne table upravi za dohodke 
okrajnega ljudskega odbora do konca leta 

dia 
20 
90 

50 

50 
10 

200 

100 
200 
500 

1O0 
t 

2,5 

250 

200 
300 
500 
100« 
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za prihodnje leto tor plačati takso. Ce iz- 
obesijo firmo med letom, morajo priglasiti 
firmo in površino table vsaj en dan pred iz- 
obešen jem firme in plačati takso za vse leto. 

Tarifna št. 8: Za odločbe, s katerimi se 
daje dovoljenje za gospodarske  delavnosti: 

a) za trgovska podjetja na debelo 
b) za trgovska podjetja na drobno 
c) za gradbena podjetja 
č) za industrijska podjetja 
d) za opravljanje   obrtni&ke   delavnosti: 

1. s stalnim sedežem 
2. z nestalnim sedežem 

Tarifna št. 9: Za registracijo motornih 
•ozili se plača letna taiksa: 

za vsalk avtomobili, avtomobilsko in avto- 
busno prikolico 

Pripomba: Za traiktorje, ki orjejo, ter za 
vsa speoiailna vozila se taksa ne plača. Prav 
tako me plačujejo te takse pripadniki JLA, 
"Mt LT in invalidi, ki uporabljajo vozila za- 
radi svoje invalidnosti. Takso pobira tajni- 
štvo za notranje zadeve ob letni registraciji 
Motornih vozil. 

Tarifna št. 10: Za dovolitev podaljšanja 
obratovalnega časa v gostinskih obratih: 

a) s plesom 
b) brez plesa 

Tarifna št. 11: Za potrjevanje pogodb in 
drugih listin, kjer talke pogodbe in listine po- 
trjuj ojo ljudski odbori, se plača: 

a) za potrditev take listine: 
1. za prvo polo 
2. za vsako nadaljnjo polo 

b) za overitev cenitve posestva 
c) za potrditev kopiranega načrta po 

državnemu organu, če to zahtevajo za- 
sebniki 

č) za overitev pogodbe po drž. organih: 
1. za    novo - sklenjeno   pogodbo   od 

v.rednosti: 
do   10.000 din    ' 
od   10.000 do   50.000 din 
ad   50.000 do 100.000 din 
od 100.000 do 250.000 din 

nad 250.000 din 
2. za potrditev podaljšane pogodbe 50% 

od takse iz 1 točke, 
3. v primerih, ko vrednost pogodbe ni 

ocenjena, se plača 
4. za overitev pooblastila 

Tarifna št. 12: Za dovoljenje za kopanje 
Peska, gramoza, žganje apna' se plača en- 
kratna taksa, in sicer: • 

a) za kopanje peska in gramoza 
b) za žganje apna: 

1. za poljsko apnenice 
3. za Staline apnenice 

Tarifna št. 13: Za vsalk veseaični in ko- 
toe"*ciailmi reklamni lepak se pllača 

• Tarifa prometnega davka 

..•.Tarifna št. 1: Od potrošnje alkoholnih 
SJv^ r gostinskih podjetjih in obratih se 
P aca od cene na drobno: 

din 
1200 
720 

2400 
3600 

2400 
900 

2000 

1000 
500 

35 
20 

250 

500 

50 
100 
200 

a) pri vinu od prodajne cene 
b) pri žganih pijačah vseh vrst od pro- 

dajne cene 
Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 

obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci 
predložiti upravi za dohodke OLO Tolmin 
do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tarifna št. 2: Od vstopnic za javne 
plese, prireditve in kino predstave se plača 
od cene prodanih vstopnic 

Pripomba: Za kulturno prosvetne in teles- 
novzgojne prireditve brez veselic in točenje 
alkoholnih pijač se ta taiksa ne plačuje. 

Tarifna št. 3: Od nakupa in prodaje ne- 
premičnin se plača od stopenj, ki jih pred- 
pisuje uredba o tarifi prometnega davka 

St. 391/4 
Tolmin, dne 26. decembra 1953. 

5% 

10? 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

252. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
ljudskih odborih ter 1. odstavka 6. člena uredbe o 
dohodnini z dne 25. XII. 1953 (Uradni list FLRJ, št 
56-482/55), v zvezi s tooko VI/3 odloka Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o uporabi planskih instru- 
mentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov 
dne 16. marca 1934 sprejel . 

ODLOK 
o  davčnih  stopnjah  dopolnilne  dohodnine od 

kmetijstva za leto 1954 

I 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 
skim gospodarstvom na območju OLO Trbovlje se 
predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova:     %        Davek: Osnova:    %       Davek: 

400 
),2% 

1.000 
2.000 
3.000 

4 
4 
4 

4.000 4 
5.000 4 

125 
40 

6.000 
7.000 

4 
4 

8.000 4 
9.000 4 
10.000 4 
11.000 4 

300 12.000 4 
13.000 4 

500 14.000 4 
3000 15.000 4 

16.000 4 

10 
17.000 
18.000 

4 
4' 

19.000 4 
20.000 4 
21.000 4 
22.000 4 
23.000 4 

40 24.000 4 960 
80 25.000 4 1.000 
120 .26.000 4 1.040 
160 27.000 4 1.080 
200 28.000 4 1.120 
240 29.000 4 1.160 
280 30.000 4 1.200 
520 3Ì.O0O 4,1 1.271 
360 32.000 4,2 1.344 
400 33.000 4,3 1.419 
440 34.000 4,4 1.496 
'480 35.000 4,5 1.575 
520 36.000 4,6 1.656 
560 37.000 4.7 1.739 
600 38.000 4,8 1.824 
640 39.000 4,9 1.911 
680 40.000 5 2.000 
720 41.000 5,2 2.132 
760 . 42.000 5,4 2.268 
800 43.00C 5,6 2.408 
840 44.000 5.8 2.552 
880 45.000 6 2.700 
920 46.000 6,2 2.852 
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Osnova:     % Davek: Osnova: Davek:      Osnova:    %       Davek: Osnova:    %       Davek: 

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 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
S3.0Ö0 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 

6,4 
6,6 
6,8 
7 
•7,1 
.7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
S.i 
8,2 
8,5 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10 
10,1 
10,2 
10,3 
,10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11 

11,1 
11,2 
11,3 
11,4 

"11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12 
12,5 

13. 
13,5 
14 
14,5 
15 
15.5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 
18,5 

3.008 
3.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.661 
4.800 
4.941 
5.084 
5.229 
5.376 
5.525 
5.676 
5.829 
5.984 
6.141 
6.300 
6.461 
6.624 
6.789 
6.956 • 
7.125 
7.296 
7,469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.181 
8.364 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.504 
9.701 
9.900 
10.101 
10.304 
10.509 
10.716 
10.925 
11.136 
11.349 
11.564 
11.781 
12.000 
13.125 
14.300 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 

170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 v 

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 
500.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
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 

19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,5 
28 
28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,5 
32 
32,2 
32,4 
52,7 
33 
35,2 
53,4 
33,7 
34 
34,2 
34,4 
34,7 
35 
35.2 
35,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
36,7 
37 
37,2 
37,4 
37,7 
38 
38,2 
38,4 
38,7 
39 
39,2 
39,4 
39,7 
40 
40,2 
40-.4 
40,7 
41 
41,2 
41,4 
41,7 
42 

32.500 
34.125 
56.000 
37.925 
39.900 
41.925 
44.000 
46.125 

' 48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
59.925 
62.400 
64.925 
67.500 
70.125 
72.800 
75.525 
78.300 
81.125 
84.000 
86.925 
89.900 
92.925 
96.000 
98.210 
100.440 
103.005 
103.600 
107.900 
110.220 
112.895 
115.600 
117.990 
120.400 
123.185 
126.000 
128.480 
130.980 
133.875 
136.800 
139.370 
141.960 
144.965 

. 148.000 
150.160 
153.340 
156.455 
159.600 
162.350 
165.120 
168.345 
171.600 
174.440 
177.300 
180.635 
184.000 
186.930 
189.880 
193.325 
196.800 
199.820 
202.860 
.206.415 
210.000 

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 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
640.000 
645.000 
650.000 

42,3 
42,6 
42,9 
43,2 
43,5 
43,8 
44,1 
44,4 
4.4,7 
45 
45,3 
45,6 
45,9 
46,2 
46,5 
46,8 
47,1 
47,4 
47,7 
48 
48,2 
48,4 
48,6 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49,8 
50 

213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
232.140 
235.935 
239.760 
243.615 
247.500 
251.415 
255.360 
259.335 
263.340 
267.375 
271.440 
275.535 
279.660 
283.815 
288.000 
291.610 
295.240 
298.890 
302.560 
306.250 
309.960 
313.690 
317.440 
321.210 
525.000 

655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.009 
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 
775.000 
780.000 
785.000 
790.000 
793.000 
800.000 

50,2 
50,4 
50,6 
50,8 
51 
51.2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,3 
52,5 
52,7 
52,8 
53 
53,2 
53,3 
53,4 
53,5 
53,7 
53,8 
54 
54,2 
54,3 
54,5 
54,7 
54,8 
54,9 
55 

328.810 
332.640 
336.490 
340.360 
544.250 
348.160 
352.090 
356.040 
360.010 
364.000 
368.010 
371.330 
375.375 
379.440 
382.800 
386.900 
391.020 
394.420 
397.830 
401.250 
405.435 
4OS.880 
413.100 
417.340 
420.825 
425.100 
429.395 
432:920 
436.455 
440.000 

nad 800.000 55 %, t. j. 2750 din več od vsakih nadalj- 
njih 5000 din osnove. 

II 
Osnove  za  izračunavanje   dopolnilne  dohodnine 

se zaokrožijo: 
a) do 100.000 din na celih 1000 din, in sicer tako, 

da se zneski do 500 dim zaokrožijo na nižjih tisoč 
din, zneski nad 5O0 din pa na višjih tisoč din; 

b) nad 100.000 din na celih 5000 din, pri čemer 
se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih pel tisoč 
dinarjev, zneski nad 2500 din pa na višjih pet tisoč 
dinarjev. 

III 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1085/16-54 
Trbovlje, dne 16. marca 1954. 

Predsednik   OLO: 
Martin Gosak I. r. 

253, 
Na podlagi 23. in 78. člena zakona o ljudsku 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52 in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odbo- 
rov, da lah/ko predpisujejo taikise dn prometali daveK 
(Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) an po poprejšnji po- 
trditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS Jf 
ljudski odibor mestne občine Idrija na seji dne 27. 
februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi občinskih taks in prometnega davk« 

L DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen •. . 

Poleg talke in prometnega davka, ka se •^!|•••£ 
po veljavnih predpisih, se pobirajo na območju ljuc1' 
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skega odbora mestne občine Idrija še takse in pro- 
metni davek, ki eo 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 ljudske- 
ga odbora mestne občine Idrija. Uporabiti se smejo 
samo za komunalno graditev (za vzdrževanje in zida- 
nje stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, pro- 
svetnih in drugih zavodov 1er komunalnih naprav), 
za graditev cest, mostov in podobno. Način uporabe 
bo določen s proračunom ljudskega odbora mestne 
občino Idrija. 

3. člen 

Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Ce 6tranika teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, 
Pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke in jih 
Uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taksa v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. ölen 

V primerih, ko je priznana oprostitev talke oziro- 
ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tu- 
di ne morejo pobirati takse oziiroma prometni davek, 
ki so predpisani s tem odlokom. 

Talkse in prometni davek(po tem odloku se tudi 
n,e pobirajo v pnimerih, določenih z mednarodnimi 
Pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do države, s katerimi obstoji 
o tem vzajemnost. 

5. člen 

Določbe zakona o 'taksah (Uradni list FLRJ, štev. 
&8-483/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
fLRj, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
ln dopolnitvami se primemo uporabljajo tudi glede 
faks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
o 

Pojasnilo in' navodilo za izvrševanje tega odloka 
izda svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Idrija. Za izvrševanje tega odloka skrbi gospo- 
darski oddelek ljudskega odbora mestne občine Idrija. 

7. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

II. DEL - TARIFA 

A. T a k s e 

Tarifna št. 1: Za' vloge, ki se naslovijo 
na ljudski odbor, se plača: 

a) za vsako vlogo, razen za pritožbe 
b) za vsako pritožbo 

Tarifna št. 2: Za vse odločbe, ki jih izda 
'judslki odbor, razen za odločbe pod 5, 6, 7 in 
13 tar. številke tega odloke, se plača 

Tarifna številka 3: Za vsa potrdila, ki jih 
izda 1 judslki odbor, se plnčn: 

a) za vsako potrdilo, razen za. živinske 
, potne liste 

din 
20 
90 

75 

50 

b) za potrdilo o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni list)  in  za prenos last- 
nine na kupca: din 
za drobnico, od glave 10 
za živino, od glave                                             50 

Tarifna št. 4: Za odhod uslužbencev ljud- 
skega odbora izven uradnih prostorov na za- 
htevo stranke, razen ko gre za stanovanjske 
zadeve ali za zadeve neznatne vrednosti, se 
pilača: 

a) za pregled stavbiišča ali prostora za 
napravo 200 

b) za pregled vseh zgradb ali posamez- 
nih prostorov, da bi se izdalo uporab- 
no dovoljenje: 
do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
nad 20 prostorov 500 

c) za vsako pot državnih uslužbencev 
zunaj   pisarne   na   zahtevo   zasebnika, 
ne glede na število uslužbencev 100 

Tarifna št 5: Za odločbe, s koiterimi se 
daje dovoljenje •• gospodarske delavnosti, 
se plača: 

1. za kočijaže in enovprežniike 900 
2. za zasebno poklicno dalo javnih prav- 

nih zastopnikov, zdravnikov, veteri- 
narjev, babic in podobnih prostih po- 
klicev 600 

3. 7• odločbo, s katero se daje dovolitev 
za gostinske obrate: 
a) za restavracije in gostilne, v kate- 

rih se ne točijo alkoholne pijače 4.800 
b) za restavracije, gostilne, kavarne, 

bifeje in krčme, v katerih se točijo 
alkoholne pijače 12.000 

4. za podjetja za prevoz potnikov in 
blaga: 
a) avtotaksna 600 

5. za dimnikarje 600 
6. za opravljanje tovarniške proizvodnje    24.000 

. 7. za opira vil janje obriti: 
a) s stalnim sedežem 2.400 
b) z nestalnim sedežem 900 

Tarifna št. 6: Za potrditev pogodb in 
drugih listin se plača: 

1. za potrditev  vsake listine 
a) za prvo polo 35 
za vsako nadaljnjo polo 25 

2. za overitev poslovnih knjig, od vsakega 
lisita po ' 2.50 

Tarifna št. 7: Za gilasbo v gostinskih in 
podobnih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnine, se plača: 

1. za glasbo v gostinskih lokalih, enkratno        200 
2. za glasbo na plesu in veselici, enkratno        300 

Tarifna  št. 8:  Za  uporabo pločnika  pred 
posfilovniimi   prostori,   cestišča,   trgov,   sejmišč 
in podobno za poslovne namene se plača: 

1. za uporabo javnega prostora, če se 
javni  prostor   uporablja   trajno,   letno 
od m* 50 

2. za uporabo javnih prostorov za posta- 
vitev kioskov, letno 5.000 
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za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev  stojnic,   vrtiljakov,  strelišč,  cir- 
kusov,   vskladiščenje    raznega   blaga, din 
od m2 za čas do 20 dni 40 

Tarifna št. 9: Za' izobešanje firm podjet- 
ali obrata se plača lotno: 
a) do pol kvadratnega metra 400 
b) do 1 m2 800 
c) do 4 m2 1.500 
č) nad 4 m2 2.500 

ja 

Tarifna št. 10: Za reklame, ki se zaradi 
materialne koristi obesijo ali kako drugače 
pritrdijo, napišejo, naslikajo na zidove aili v 
notranjosti javnih lokalov, v izložbenih ok- 
nih in podobno, se plača taksa: 

za plakat do Vž m2 50 
za pla/kat do 1 m2 400 
ZA plakat do 4 m2 500 
za plakat nad 4 m2 1.000 
Taksi niso podvržene objave (reklame), 

ki jih podjetja ali obrati izobešajo v zvezi s 
svojim poslovanjem v lastnih izložbenih 
oknih. ' 

Tarifna št. 11: Za pse se plača: 
a) za pse čuvaje, lotno t                 200 
b) za lovske pse, letno 500 
c) za luksuzne'pse, letno 2.000 

Te takse so oproščeni psi varnostnih 
organov. Za luksuzne pse se štejejo vsi 
tisti, ki ne čuvajo premoženja. 

Tarifna št. 12: Za ponudbe na ofertalnih 
licitacijah pn državnih uradih in zavodih, 
gospodarskih in drugih organizacijah se plača 
glede na vrednost dela, za katero se daje 
ponudba: 

a) za vrednost do   20.000 din ' 500 
b) za vrednost do 100.000 din* 1.000 
c) za vrednost do 500.000 din 2.000 
č) za vrednost do 1,000.000 din                          3.O0O 
d) za vrednost   nad   1,000.000   dm   znaša 

taksa poleg 3.000 din še 0,015% 

Tarifna št 13: Za dovoljenje za kopanje peska, 
gramoza, kamenja, zemlje in žganje apna za 
prodajo se plača: 

za kopanje peska 500 
za kopanje gramoza 400 
za kopanje kamenja 200 
za kopanje zemlje 500 
za žganje apna 500 
Ta   taiksa se   plača   za   dovoljenje,   kate- 

rega veljavnost traja mesec dni po izdaji. Za 
časovno neomejeno dovoljenje se plača taksa 
v šestkratnem znesku gornjih postavk. 

Tar. št. 14: Za igralne karte v javnih lo- 
kalih se plača: 

za snopič kart 2.000 
Karte, za katere se plača taksa, morajo 

biti žigosane od finančne uprave LO MO 
Idrija. 

B. Turistična taksa 

Tarifna št. 1: Taksa za osebe, ki se mu- 
dijo v kraju kot turisti, znaša dnevno od po- 
stelje, ki se da turistom proti plačilu na raz- 
polago v hotelih, prenočiščih ali pri zaseb- 
nikih. 10 

C Prometni   davek 

Tarifna št. 1: Od potrošnje alkoholnih pijač v go- 
stinskih in drugih obratih, se plača od prodaj- 
ne cene - 5 % 

Tarifna št. 2: Od vstopnic za kinemato- 
grafske predstave, za fizkulturne in druge pri- 
reditve, h katerim je dovoljen vstop proti 
vstopnini, za veselice, za vrtiljake, cirkuške 
predstave, modne revije, artistične nastope, 
in podobno se plača od cene vstopnice 5 % 

Za kulturne in telesnovzgojne prireditve 
brez veselic in točenja alkoholnih pijač se 
davek ne plača. 

Tarifna št. 3: Od nakupa in prodaje pre- 
mičnin se plača 10% od stopenj, ki jih pred- 
pisuje uredba o tarifi prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 1/53). 

Tarifna št. 4:   .Od   reklame   v   kinemato-       din 
grafu 50 

Tarifna št. 5: Od loterij in drugih iger na 
srečo, razen loterij, ki jih prireja Jugoslovan- 
ska loterija, se plača od izdanih srečk oziro- 
ma plačanih vložkov 5%. Ta davek mora pla- 
čati prireditelj v 10 dneh po končani loteriji 
oziroma drugih iger na srečo. Prometni davek 
sikupno z odstotkom ki se prireditelju igre 
na srečo predpiše po uredbi 4o loterijah in 

* drugih igrah na srečo, ne sme presegati 25 % 
od cene izdanih srečk oziroma plačanih vlož- 
kov. 

Tarifna št. 6: Od kozmetičnih proizvodov 
:G nego lica, kože in laš se plača 10 % 

Občinski prometni davek plačajo po tej 
tarifni številki detajlne trgovine od neposred- 
ne prodaje teh kozmetičnih proizvodov po- 
trošnikom. Osnova za odmero davka je de- 
tajlna prodajna cena. 

Občinski prometni davek se ne plačuje od 
sredisotv za neigo dojenčkov in od mila vseh 
vrst. 

Zavezanci po tej tarifni številki morajo 
vpisovati v posebno knjigo nabavo in prodajo 
kozmetičnih proizvodov, od katerih <;e pla- 
čuje občinski prometni davbk. 

Tarifna št. ?: Od krzna in kož divjačine       10 % 
Davčni zavezanci so prodajalci krzna ozi- 

roma prodajalci kož. Osnova za odmero dav- 
ka je prodajna cena. Od kož in krzna doma- 
čih živali *e davek ne plačuje. 

St. 5/11-53 
Idrija, dne 27. februarja 1954. 

Podpredsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

254. 

Na poziv Komunistične partije in Osvobodilne 
fronte se je takoj po kapitulaciji Jugoslavije začelo 
narodnoosvobodilno gibanje. Zadnje dni julija 1941 s® 
se začele ustanavljati na raznih krajih Slovenije 
prve partizanske enote, ki so začele oborožene spo* 
pade z okupatorjem. V tem času je bila ustanovljena 
Cankarjeva četa, ki se je spopadla v prvem oborože- 
nem boju 1. avgusta 1941 na Mežaklji. Tu so padw 
prvi borci za svobodo našega naroda. Ta dogodek s° 
šteje kot začetek-oborožene vstaje delovnega ljudstva 
Jesenic, 
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Zato je ljudski odbor mestne občine Jesenice na 
Podlagi 1. odstavka 23. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in na predlog mestnega odbora Zveze borcev 
NOV na XX. seji dne 30. marca 1934 sprejel 

ODLOK 
o razglasitvi i. avgusta za praznik ljudske vstaje 

Jesenic 
1. člen 

1. avgust se razglaša za praznitk ljudske vstaje 
Jesenic. 

2. člen 
Ta odlok velja, ko se objavi v >Uradncm listu 

LRS«. 
St 1/1-767/1 
Jesenice, dne 30. ••••• 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

255. 
Na podlagi 20. in 117. cilena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 
51/53) izdaja ljudski odbor mestne občine Kranj 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen   « 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 8. volilni 

enoti (Struževo) za volitve v ljudski odbor mestne 
občine Kranj, ker je zaradi odpovedi prenehal man- 
dat Arnežu Francu, odborniku ljudskega odbora 
cestne občine Kranj, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 30. maja 1934. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu« LRS« in na 

Krajevno običajni način v 8. volilni enoti. 

St. 1166/1-54 
Kranj, dne 5. aprila 1934. 

256, 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

Na podlagi 58. člena temeljnega zaikona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 12. točke 
'8. člena zaikona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin je ljudski odbor mostne občine Kranj na 
2l- seji dne 2. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
0 začasnem finansiranju proračunskih izdatkov 

ljudskega odbora mestne občine Kranj 
za mesec april 1954 

1. člen 
• Začasno fdnansiranje po predlogu proračuna iz- 

rekov se podaljša za mesec april 1954, doMei ne 
"° ljudski odbor mestne občine sprejel družbenega 
Plana in proračuna za leto 1954. 

2. ölen 
Izdatki po predlogu proračuna ljudskega odbora 

j^stne občine za mesec april 1934 znašajo 11,414.000 
innrjev in se krijejo iz posojila pri Narodni banki. 

3. člen 
Predračun izdatkov po proračunu za mesec april 

1954 po tem odloku je sestavni del proračuna iz- 
datkov za leto 1954. 

4. člen 
Ta odlok velja od  1. aprila  1954, objavi pa se 

v lUradnem listu LRS«. 
St. 1169/1-54 
Kranj, dne 5. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

257. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zaikona o Jjudsikih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z določbami 
3., 4., 14., 32., 40., in 41. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hii (Uradni list FLRJ, št. 52/53) je 
ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na ••. 
seji dne 19. marca 1934 sprejel 

ODLOK 
o volitvah organov  upravljanja stanovanjske skup- 
nosti ter o prevzemu v upravo zasebnih stanovanjskih 

hiš 

I. Temeljne odločbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš, ki so splošno 

ljudsko premoženje, zadružna last adi last družbenih 
organizacij, in zasebnih hiš, ki so vključene v stano- 
vanjsko skupnost, se ustanovi v mestni občini Nova 
Gorica ena stanovanjska skupnost. 

2. člen 
Iz stanovanjske skupnosti so izvzete eno in dvo- 

stanovanjsikc zasebne hiše, ter zasebne hiše s tremi 
manjšimi stanovanji, če zasebni lastniki teh hiš niso 

-prepustili s pogodbo uprave svoje hiše stanovanjski 
skupnosti. Katere hiše se vključijo v stanovanjsko 
skupnost, odloči svet za komunalne zadeve LO MO z 
odločbo, proti kateri je mogoča pritožb? na odborni- 
ško komisijo LO MO. 

Pri odločanju števila stanovanj v posamezni, hiši 
je treba upoštevati namen gradbe in rekonstrukcije 
(gradbeni načrt) in ne dejansko zasedbo po stano- 
valcih. 

Kot stanovanja se ne štejejo zasilna kletna in 
podstrešna stanovanja, stanovanja, ki jih sanitarna 
inšpekcija izloči kot za bivanje neprimerna, in sta- 
novanja VII. kategorije (ki ne dosegajo 26 točk). 

V stanovanjsko skupnost tudi niso viključeni sam- 
ski domovi podjetij, zadružnih in družbenih organi- 
zacij ter zavodov, internati in hiše, ki so namenjene 
za prenočišča delavcev. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in zato 
nosilec pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz najemnih 
pogodb oziroma iz pravnih razmerij, ki nastanejo v 
zvezi z vzdrževanjem in upraviljanjem biš. 

II. Hišni sveti 

3. člen 
Uživalci stanovanj in podsianovalci stanovanj- 

skih hiš, ki so vključena v stanovanjsko skupnost, 
izvolijo tole število članov hišnih svetov: 

a) v hišah, ki imajo do 5 stanovanj, 3 člane; 
b) v hišah, ki imajo do 10 stanovanj, 5 članov: 
c) v hišah, ki imajo nad 10 stanovanj, 7 članov; 
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č) v hišah z enim aH dvema stanovanjema, se- 
stavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in podsta- 
novalci. 

4. člen 
Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in podsta- 

novaloi vsako leto v mesecu januarju na sestanku, na 
katerem mora biti navzočih večina volilnih upravi- 
čencev. Če se ob začetku sestanka ugotovi, da se ga 
ni udeležila večina volilnih upravičencev, se lahko 
čez pol ure opravijo volitve ne glede na število ude- 
ležencev. 

5. ölen 
Ali naj bodo volitve javne ali tajne, odločajo 

volilni upravičenci posamezne hiše. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci izja- 

vijo z dvigom roke za posameznega kandidata. 
Tajno se pa voli na podlagi kandidatnih list, in 

sicer tako, da na razmnoženih kandidatnih listah vo- 
lilni upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih želijo 
izvoliti. Kandidatno listo predlagajo in sestavijo vo- 
lilni upravičenci na predvolilnem ali na samem volil- 
nem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlanska 
volilna komisija. 

O izvolitvi članov hišnih svetov se piše zapisnik 
in "v enem izvodu pošlje upravi stanovanjske skup- 
nosti. 

6. člen 
Hišni  sveti  izvolijo izmed sebe predsednika ter ' 

na 20—50 stanovanj po enega zastopnika za svet stano- 
vanjske  skupnosti.  Okoliše  za   izvolitev  zastopnikov 
določi svet za komunalne zadeve, LO MO. 

7. člen 
Hišni sveti se morajo sestajati vsaj en'krat me- 

sečno. 
Sestanek skliče predsednik sveta oziroma je se- 

stanek na zahtevo V» članov hišnega sveta. 
Sestanek je sklepčen, ako je navzočih večina čla- 

nov sveta, in odloča z večino glasov navzočih. Ob 
enakem številu glasov odloča predsednikov glas. 

Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na sestanku, se 
vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in hrani pred- 
sednik hišnega sveta. Predsednik skrbi, da se sklepi 
izvajajo oziroma po potrebi predložijo v izvršitev 
upravi stanovanjske skupnosti. O sklepih obvešča 
tudi uživalce stanovanj in podstamovalce. 

8. člen 
Na vsake 3 mesece mora hišni svet obvezno skli- 

cati sestanek vseh uživalcev in podstanovailcev; na 
njem poroča o svojem delu in rešuje predloge užival- 
cev stanovanj in podstanovalcev ter morebitne spore. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 

9. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj in podstanovaJ- 

oev, izvoljeni po 6. členu tega odloka, sestavljajo svet 
stanovanjske skupnosti. V primeru po 3. točki 40. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš sode- 
lujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polnoprav- 
ni člani tudi zastopniki delavskega sveta podjetja 
oziroma kolektiva zavoda. 

Zastopniki hišnih svetov za svet stanovanjske 
skupnosti se volijo po določbah 5. člena tega odloka, 
in sicer vsako leto po opravljenih volitvah v hišne 
svete, vendar najpozneje do 15. februarja. 

Najkasneje v 15 dneh po izvolitvi morajo člani 
sveta stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sobe 
predsednika, podpredsednika in tajnika. 

10. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se sestaja po P0' 

trebi, najmanj pa vsake 3 mesece. Zasedanje sveta 
skliče predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpred- 
sednik. Zasedanje svota se mora tudi sklicati na 
zahtevo '/• članov  sveta  stanovanjske  skupnosti. 

Seja svota stanovanjske skupnosti je sklepčna, 
če je na seji navzočih večina članov. Sklepe sprejema 
z večino glasov navzočih, ob enakem številu odloča 
predsednikov glas. 

Sestankov sveta se mora obvezno udeleževati 
zastopnik uprave stanovanjske skupnosti. 

11. člen 
Na sejah sveta stanovanjske skupnosti piše tajnik 

zapisnik; vanj je treba poleg glavnega poteka seje 
natančno zapisati sprejete sklepe. Zapisnik se piše v 
vezano knjigo, podpišeta ga predsednik in tajnik sve- 
ta. O sprejetih sklopih mora svet seznaniti upravo 
stanovanjske skupnosti in stanovanjsko inšpekcijo. 

12. člen 
O načinu dela sveta in notranji organizaciji to- 

hiko izdela svet stanovanjske skupnosti poslovnik, ki 
ga sprejme z večino glasov. 

IV. Prevzem v upravo zasebnih stanovanjskih hiš 

Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje do 
1. maja 1954 prevzeti v upravljanje zasebne hiše z 
več kot dvema stanovanjema oziroma z več kot tremi 
manjšimi stanovanji* za katere določi svet za komu- 
nalne zadeve LO MO No/a Gorica po 2. členu tega 
< dloka z odločbo, da spadajo v stanovanjsko skup- 
nost. 

11. člen 
Hiše v upravljanje morajo prevzeti tričlanske 

komisije, ki jih imenuje svet stanovanske skupnosti, 
oziroma začasne  komisije  po  16.  členu  tega odloka. 

Pri prevzemu mora biti navzoč hišni lastnik ab 
njegov namestnik, ki skupaj s člani komisije podpise 
zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik 
mora obsegati popis hiše ter opis stanja, v katerem 
je hiša. Ce se hišni lastnik ali njegov zastopnik noce 
udeležiti prevzema ali podpisati zapisnika o prevze- 
mu, se to zapiše v zapisnik. 

15. člen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 

slko skupnost pravice hišnega lastnika do pobiranja 
najemnine, sklepanje najemnih pogodb, odpoved na- 
jemnih razmerij ter dolžnosti, vzdrževati hiše in od- 
plačevati morebitne dolgove, ki spadajo pod določb0 

2. točke 70. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hdš. 

V. Prehodne in končne določbe 

16. člen 
Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo in1** 

nuje LO MO začasne komisije, ki bodo do izvolitve 
sveta stanovanjske skupnosti prevzemale stanovanj- 
ske hiše po 13., 14., 15. členu toga odloka. 

Prve volitve hišnih svetov in sveta stanovanjske 
skupnosti bodo organizirali in vodili ljudski odbor- 
niki LO MO, vsaik v svoji volilni enoti. 

Prvd hišni sveti se izvolijo do 15. IV. 1954, P171 

svet stanovanjske skupnosti pa do 30. IV. 1954. 

17. člen 
Gospoda rsko-ikom una In a  ustanova LO MO •v 

Gorica vodi do formiranja uprave stanovanjske skup- 
nosti   vso   administrativno   dello   sveta   stanovanjsKe 
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skupnosti, kakor ga določa uredba o upravljanju sta- 
novanjskih hiš. 

18. člen 
Ta odlok velja taikoj in se objavi v  »Uradnem 

«tu LRSc. 
St. 420/1-54 
Nova Gorica, dne 19. marca 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

258, 
Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) in 6. člena uredbe o pravicah ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takse in prometni davek 
(Uradni Est FLRJ, št. 19-118/53) in po poprejšnji po- 
trdiitvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske 
j^publiike Slovenije je ljudsiki odbor mestne občine 
Novo mesto na seji  dne  17. novembra  1953 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi mestne takse in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega'davika, ki se plačujejo 

Po veljavnih predpisih, se pobirajo na območju mest- 
np občine Novo mesto še takse in prometni davek, 
ki so predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po do- 

•točbah *••• odloka, eo proračunski dohodak proraču- 
na mestne občine. Uporabiti se smejo samo za komu- 
nalno graditev (za vzdrževanje in zidanje stanovanj- 
skih, hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih in dru- 
S11" zavodov in komunalnih objektov), za graditev 
CQst, mostov in podobno. 

3. člen 
Taikse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

^namikah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
"«biti, plača takso v gotovini. Uslužbenec, ki takso 
Pobere, pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke 
10 jih uničiti na spisu. , 
» Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
•••• taksa v gotovini 

Prometni davok se plačuje v gotovim. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

'°nia prometnega davka po veljavnih predpisih, se . 
icli ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
ek, ki so predpisani s tem odlokom 

Taikse in prometni davek po tem odloku se tudi 
•• 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. 

5. člen 
, Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 
rE"*85/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
. ^RJ, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
n dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi glede 
a|ks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
0la. kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
izd      Jasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

***• svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine. Za izvrševanje _ tega odloka skrbi tajništvo 
za gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine. 

7. člen 
Ta odlok  začne  veljati  v  8 dneh  po objavi • 

»Uradnem listu LRS«. 

II. DEL: TARIFA 

A. T • k s e 
Tarifna št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na 

ljudski odbor mestne občine, se plača: 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbo 
b) za vsako pritožbo 
Tarifna št. 2: Za vsako odločbo, ki jo 

izda ljudski odbor mestne občine, razen za 
odločbo, za katere odlok predpisuje drugo 
tarifo, se plača 

Tarifna št. 3: Za potrdila, ki jih izdaja 
ljudski odbor mestne občine, se plača: 

a) za vsako potrdilo, razen za živinske 
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 glave 
2. za živino, od glave ( 

Tarifna št. 4: Za odhod uslužbencev ljud- 
skega odbora mestne občine izven uradnih 
prostorov na zahtevo strank, razen kadar gre 
za stanovanjske zadeve ali zadeve neznatne 
vrednosti, se plača: 

a) za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

b) za pregled zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
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 zasebnika, ne 
glede na števillo uslužbencev 

Tarifna št. 5: Za odločbe, s katerimi so 
daje dovoljenje za gospodarske delavnosti, 
ee pHača: 

a) za opravil janje obrti s stalnim sedežem 
b) za opravljanje obrti z nestalnim sede- 

žem 
c) za gradbeno obrt 
č) za industrijska podjetja 
d) za zasebno poklicno delo javnih prav- 

nih zastopnikov, zdravnikov, inženir- 
jev, veterinarjev, geometrov, babic in 
podobnih prostih poklicev 

e) za gostinska podjetja in gostišča: 
1. za restavracije, gostilne, v katerih se 

ne točijo alkoholne pijače (menze) 
2. za restavracije z alkoholnimi pijača- 

mi, gostilne,, kavarne, krčme, bifeje, 
vinske kleti 

din 
20 
90 

75 

50 

10 
50 

3. za hotele 
4. za penzione, 
5. za ••••••••, 

samo mleko, 
f) za dimnikarje 

gostišča  in  prenočišča 
v   katerih   se   točijo 

kava in čaj 

200 

100 
200 
500 

100 

2.400 

900 
2.400 
3.600 

480 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

1.200 
600 
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b) 

g) za starinarnice 
h) za prodajalne monopolnih predmetov 

na drobno 
Tarifna št. 6: Za plesno glasbo v gostin- 

skih in podobnih lokalih ter za plesno glasbo 
na veselicah na prostem, če je vstop povsod 
prost brez vstopnine, se plača: 

a) za glasbo v gostiščih, dnevno 
b) gostimsiki lokali s stalno glasbo, 

mesečno 
c) za glasbo na veselicah in javnih 

družabnih večerih 
Pripomba: Taksni zavezanci pod točko b) 

morajo najkasneje do zadnjega v mesecu pri- 
glasiti glasbo in plačati takso za prihodnji 
mesec pri blagajni ljudsikega odbora mestne 
občine. V primerih iz točke a) in c) te tarifno 
številke morajo taksni zavezanci priglasiti 
glasbo in plačati taikso najkasneje 24 ur pred 
igranjem. 

Tarifna št. ?: Za uporabo javnega pro- 
stora, se plača: 

a) če se prostor uporablja trajno, od 1 m* 
letno 
če se prostor uporablja občasno za po- 
stavitev    stojnic,    vrtiljakov,    strelišč, 
cirkusov   in  podobno,  za   vsak  m' in 
vsak dan 

c) čistilci čevljev plačajo letno 
Tarifna št. 8: Za izobešanje napisne deske 

(firme) se plača: 
a) za napisno desko pol m» letno 
b) za napisno desko do 1 m2 letno 
c) za napisno desko do 4 m2 letno 
č) za napisno desko nad 4m! letno 
Pripomba: Te takse plačujejo le pridobit- 

ne firme. Taksni zavezanci morajo priglasiti 
firmo in površino napisne table ljudskemu 
odboru mestne občine do konca leta za pri- 
hodnje leto ter plačati taikso. Če izobesijo 
firmo med letom, morajo priglasiti firmo in 
površino table 24 ur pred izobešenjem napis- 
ne table in plačati ustrezno takso. 

Tarifna št. 9: 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, od vrednosti: 

a) do       20.000 din 
b) do      100.000 din 
c) do      500.000 din 
č) do   1,000.000 din 
d) nad 1,000.000 dim 

in poleg tega še 0,015% 
Pripomba: Prireditelji ofertalnih licitacij 

morajo pred sejo, na kateri se obravnavajo 
sprejete ponudbe, te ponudbe predložiti ljud- 
skemu odboru mestne občine zaradi žigosanja 
ter plačila takse. 

Tarifna št. 10: Za dovoljenje: 
a) za kopanje peska 
b) za kopanje gramoza 
c) za kopanje kamenja 
č) za žganje apna 
Tarifna št. 11: Lastniki in upravitelji 

psov, ki stanujejo na območju mesta Novo 
mesto, plačajo od vsakega psa, stairega nad 
6 mesecev, ietno: 

din 
720 

240 

200 

1.000 

500 

200 

5 
1.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 

2.000 
3.000 
1.000 
3.000 

a) za vsakega luksuznega psa 
b) za vsakega lovskega psa 
c) za vsakega psa čuvaja 
Pripomba: Čuvaj je lahko le en pes pri 

posameznem gospodinjstvu. 'Vsak nadaljnji 
pes pri istem gospodinjstvu je luksuzni pes. 
Takse so oproščeni uradni psi varnostnih 
organov (ljudske milice). 

Tarifna št. 12. Za dovolitev podaljšanja 
obratovalnega časa v gostinskih obratih preko 
dovoljenega obratovalnega časa, določenega 
v odloku ljudskega odbora mestne občine 
Novo mesto (Uradni list LRS, št. 26-312/53), 
se plača enkratna pavšalna taksa za vsak dan 
podaljšanja 

Pripomba: Taksa se plača ob izdaji do- 
voljenja. 

dia 
500 
300 
100 

500 

B. Prometni  davek 
Tarifna št. 13: Od potrošnje alkoholnih 

pijač v gostinskih podjetjih in obratih se 
plača od prodajne cene 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu za pretekli mesec. 

Tar. št. 14: Od vstopnic za kinematograf- 
ske predstave in fizkulturne prireditve, kjer 
se ljudje zbirajo zaradi razvedrila in zabave 
(veselice, vrtiljake, cirkuške predstave, arti- 
stične nastope in podobno), se plača od pro- 
dajne cene vstopnic 

Pripomba: Ce se pobira taksa od vstop- 
nine prireditve, na kateri je glasba, se za 
glasbo ne sme pobirati še taksa po tar. št. 6. 
tega odloka. 

Od kulturno-umetniških predstav se ta 
davek ne plača. 

Tarifna št. 15: Od nakupa oziroma pro- 
daje nepremičnin se plača od stopenj, ki jih 
predpisuje uredba o tarifi prometnega davka 
(Uradni list FLRJ, št. 1-1/53) 

St. 1137/3-53 
Novo mesto, dne 17. novembra 1953. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Ivanctič 1. r. 

5% 

3% 

4% 

259. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/52), 78. do 80. člena uredbe o trg^ 
vanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradn1 

list FLRJ, št. 56-483/53), 23. člena uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ' 
št. 5-48/54) in 3., 8. in 141. člena temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št 46-428/51) je ljud- 
ski odbor mestne občine Novo mesto na seji dne l6- 
marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu na območju mestne 

občine Novo mesto 

I. Splošne  določbe 

1. člen 
S tem odlokom se urejajo živilski trg ter teden' 

ski, mesečni in letni seinnji na območju mestne obe1' 
no Novo mesto. 
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II. Tržni in sejemski čas 
2. ölen 

Živilski tržni dnevi so vsak ponedeljek in petek. 
Tedenski semnji so le za prašiče, in sicer vsaik 

Ponedeljek. 
če je ta dan državni praznik, tržni dan in teden- 

ski semenj odpade. 
Mesečni semnji, po domače tudi sejmice, so vsak 

prvi ponedeljek v mesecu. 
Ce je ta dan državni praznik. sejmica nasled- 

nji ponedeljek. 
Letni semnji so: 
zimski semenj torek po 17. januarju, 
pomladanski semenj torek pred 24. aprilom, 
poletni semenj torek po 24. avgustu, 
prvi jesenski semenj torek po 18. Oktobru, 
drugi jesenski ••••••• toreik pred 6. decembrom. 
Ce padejo 17. januar, 24. april, 24. avgust, 18. ok- 

tober in 6. december na torek, je semenj ta torek. 
Ce pa je sejemski torek državmi praznik, je se- 

menj naslednji torek. 
3. člen 

Mesečni in letni semnji so splošni semnji za žwi- 
no: govejo živino, konje, prašiče in drobnico, ter dru- 
go blago. 

Na mesečnih in letnih semnjih lahko prodajajo 
svoje izdelke tudi obrtne organizacije. 

4. člen 
Tržni in sejemski čas traja od ranega jutra do 

14. ure; za prodajo sadja pa dnevno poleti do 19., 
Pozimi do 16. ure. 

Poletni čas se šteje od 1. aprila do 30. septembra, 
zimska pa od 1. oktobra do 51. marca. 

III. Tržni in sejemski prostori 

5. člen 
Prodaja blaga, ki je predmet tega odloka, je do- 

bljena samo na določenih tržnih in sejemskih pro- 
storih. 

Živilski trg je na Ftorjouovem trgu, tedenski pra- 
nji ter mesečni in letni živinski semnji na sejmišču 
ob Ločcnski cesti, prodaja obrtnih, izdelkov pa na 
klavnem trgu oziroma na prostoru, ki ga določi svet 
Za gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine z 
uredbo. 
/ 6. član 

Sejmišče je razdeljeno na tri predele, prostor za 
g°vejo živino, konje im drobnico s pregradami, pro- 
stor •• prašiče in prostor za prazne vozove. 

IV. Blago, prodajalci in kupci 

7. člen 
Na živilskem trgu je dovoljeno prodajati vse vr- 

šite nepredelanih oili predelanih kmetijslkih pridelkov, 
domačo perutnino, kunce, divjačino, ribe in druge 
užitne vodne živali, žabe, polže, gozdne sadeže, zdra- 
VlTOa zelišča, cvetlice, razina semena ter izdelke do- 
mače obrti. 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač in sla- 
•••. že rabljenih predmetov. 
. _ Prepovedano je kakorkoli izpostaviljati in pro- 
dati blago iz krajev, ki so uradno razglašeni za 
°kužone. 

8. člen 
Prodajati smejo: 
1. kmetijski pridelovalci svoje lastne kmečke pri- 

delke, rejci živino lastne prireje in rejci perutnine 
in malih živali svojo prirejo; 

2. nabiralci polžev, žab, zdravilnih zelišč in gozd- 
nih sadežev ter nabiralci in gojitelji cvetlic, ki so 
blago sami nabrali ali vzgojili; 

3. lovske in ribiške zadruge, društva in družine 
divjačino, ki so jo same ustrelile, ter ribe in drage 
užitne vodne živalli, ki so jih same nalovile; 

4. proizvajalci predmetov krajevne udomačene 
obrti svoje lastne izdelke domače obrti; 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico, trgo- 
vati s predmeti, navedenimi v točkah 1 do 4 tega 
člena; 

6. obrtne organizacije svoje izdelke. 

9. člen 
Kupovati smejo: 
1. blago iz 7. člena tega odloka: 
do 8. ure v poletnem in do 9. ure v zimskem času 

domači zasebni potrošniki za lastne potrebe; 
po 8. oziiiroma 9. uri pa tudi gostinska podjetja, 

gostišča, zasebni gostilničarji, slaščičarne, zavodi in 
menze za lastne potrebe; 

2. govejo živino vseh vrst le rejci živine, klavni- 
ce, izdelovalnice mesnih izdelkov, prekajevalnice in 
nakupovalna podjetja, teleta, prašiče in drobnico tudi 
gostinska podjetja in zasebni gostilničarji, prašiče 
in drobnico pa tudi drugi potrošniki za lastne po- 
trebe; 

3. obrtne izdelke vsi potrošniki za lastne potrebe. 
Izvzemši nakupovalna podjetja pod 2 je  vsako 

prekupčevanje prepovedano. 

V. Način prodaje 

1<). člen 
Blago iz 7. člena te uredbe se prodaja na prodaj- 

nih mizicah ali z vozil. Na tleh se blago ne sme pro- 
dajati, razen v primerih nujne potrebe in, če to do- 
voli tržna uprava. V vsoikem primeru pa morajo imeti 
prodajalci vse na trg prineseno ali pripeljano blago 
razloženo na prodaj na vidnem mestu. 

Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 
dajnega mesta. 

' Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
tržni upraVi posebno pristojbino, ki znaša po 10 din 
od dolžinskega metra prodajne mizice, vendax ne 
manj kot 5 din. 

Obrtne izdelke prodajajo obrtne organizacije na 
lastnih stojnicah. 

11. člen 
Obrtne organizacije morajo na običajen način 

označiti cene svojih izdelkov. 

12. člen 
Blago se sme prodajati le s predpisanimi merili. 
Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpi- 

sih uradno preizkušene in potrjene merilne priprave. 

13. člen 
Pira vhodu na sejmišče preglede mestni veterinar 

živino, če ne kaže znakov kake živinske ucužne 
bolezni. 

Sumljiva živina se ne pusti na sejmišče in jo mo- 
ra rejec takoj odgnati domov. 
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Dogon živine iz krajev, ki so uradno razglašeni 
za okužene, je prepovedan. 

14. člen 
Pri vbodu na sejmišče mora rejec oddati tam 

službujočim kontrolnim organom sejmiišike upraive ži- 
vinski potni list in placali proti potrdilu sejmiško 
pristojbino. 

15. člen 
Živinski potni list mora rejcu izdati njegova 

domača občina in ne sme biti star nad 10 dni. 

16. člen 
Na kupoa preneseni ali kupou izstavljeni oovd 

živinski potni list mora sopodpisati tudi na sejmišču 
poslujoči mestni veterinar v potrditev, da se je kup- 
čija sklenila na sejmišču. 

Rejcu, ki ni prodal •• sejmu živine, se živinski 
potni list vrne. 

17. člen 
Predpisana sejmiška pristojbina in taksa za pre- 

nos ter za izdajo novega živinskega potnega lista je 
objavljena na sejmiški oglasni- deski. 

VI. Varslvo čisloče in zdravja 
18. člen 

Vsi obiskovalci trga in sejmišča morajo skrbeti 
za snago in ravnati z živili talko, da ni ogroženo 
zdravje ljudi. 

Psov ni dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

trg in sejmišče ni dovoljen. 

19. člen 
Tisti, ki prodajajo živila, morajo biti čisto in 

snažno oblečeni. 
Prodajalke mleka in mlečnih izdelkov morajo 

imeti lase pokrite s čisto ruto ali s čepico.. 
Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokvarjena 

in čista, sadje tudi zrelo. 
Živala morajo biti v takih posodah, da so varna 

pred onesnaženjem, mleko ludi pred soncem in pa- 
davinami. 

Mlečni izdelki se smejo prodajati le v belo emaj- 
liranih oli porceltuiastih posodah, surovo maslo pa 
tudi v belem, pergamentnem papirju. 

Za zavijanje živil se sme uporabljati le čist 
papir. 

Živil ni dovoljeno otipavati in jih pokušati. 

20. Men 
Sveža divjačina se sme prodajati samo, v času, ko 

je lov na tako divjačino dopusten. Na zahtevo tržnih 
organov se mo.ajo prodajalci izkazati, da so po lov- 
sikih predpisih upravičeni prodajati divjačino. 

21. člen 
Vodne ii-alti morajo biti sveže. Ilitbe se »mejo 

prodajati samo v času, ko je ribolov dovoljen. Na 
zahtevo tržnih organov se morajo prodajalci izkazati 
po določbah ribolovsibih predpisov. 

22. člen 
Odpadki se morajo metati v posode (cementne 

žabe), ki so postavljene na tržnem prostoru nalašč 
za odpadke. 

23. ölen 
Trina uprava je upravičena v vseh primerih, kjer 

bi prodijalci ne upoštevali določb 19. člena tega od- 

loka, prodajo blaga začasno ustaviti ter ò tem nemu- 
doma obvestiti sanitarno inšpekcijo zaradi pristoj- 
nega ukrepanja. 

VIL Nadzorstvo trga in sejmišča 
24. člen 

Poleg organov uprave sejmišča dn tržnice Novo 
mesto izvajajo na živilskem trgu, kjer prodajajo 
obrtne organizacije svoje izdelke, in na sejmišču • 
skladu z ustrezajočimi posebnimi zakonitimi predpisi 
nadzorstvo in inšpekcijo tudi tržna, sanitarna, gospo- 
darska in veterinarska inšpekcija ljudskega odbora 
mestne občine po svojih stalnih inšpekcijskih orga- 
nih, ki so določeni za te službe; prodajalci in kupci 
se jim morajo brez ugovora pokoriti. 

VIII. Kazenske določbe 

25. člen 
Kršitve predpisov 7., 8., 9., 11., 12., 19., 20., 21. in 

22. člena tega odloka se kaznujejo kot upravni pre- 
krški z denairno kaznijo do 2000 din po predpisih te- 
meljnega zakona o prekršikdh. 

Kazenski postopek vodi in izreka kazni komisija 
za prekrške pri ijudslkem odboru mestno občine Novo 
mesto. 

Kontrolni organ uprave sejmišča dn tržnice Novo 
mesto, ki ima za to posebno pooblastilo ljudskega od- 
bora mestne občine Novo mesto po 151. členu temelj- 
nega zaikona o prdkrških, sme brez zaslišanja dn brez 
posebne odločbe o kaznovanju predpisati in izterjati 
talkoj na mestu denarno kazen od tistih, ki jih kljub 
opozorit vi in opominu ponovno zaloti pri storitvi, za 
tele prekrške in v tehle zneskih: 

a) po 100 din: 
1. za prekupčevanje z blagom"; 
2. za prikrivanje blaga za prodajo; 

b) po 50 din: 
1.. za prodajo alkoholnih pijač; 
2. za kršitve  predpisov  Ì9.  člena; 
3. za neuporabo predpisanih  uradno preiziku' 

šenih in potrjenih merilnih priprav; 
c) .po 20 din: 

1. prodajalce iz 11. člena, ki ne označijo svo- 
jega blaga vi»ino e cenami; 

2. za vodenje psov po tržnem prostoru in eej- 
miišču; 

3. za pohajanje v pijanem stanju po tržnem 
prostoru im po sejmišču. 

IX. Končne določbe 

26. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha ve- 

v*ati odlok o organizaciji živilskega trga in določitvu 
finega »eda v Nov «m mestu mestnega ljudskega od^ 
bora Nov» mmto i dne 8. II. 1952, št. 205/52, in tržna 
pravilnik, izdan na podlagi tega odloka z dne 8. •- 
1952, št. 205/52. 

27. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem W* 

LRS*. 
St. 55Û/1-54. 
Novo mesto, dne 18. marca 1954. 

Za predsednika LO MO 
podpredsednik: 

Boris Andrijanič L r. 

Izdaja »Uradni Urt LRS«  -  Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — v*' 
v LJubljani — Naročnina: Ittno (CO din — Posamezna stevttKa: 8 din •• 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več. •• 

•pošti 8 din več — Uredništvo In uprava: LJubUana,  E.Js^čeva ulica lin. postni predal nt — Telefon uprave 23-&• 
Čekovni račun: 601-»Z«-157 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 29. aprila 1954 Številka 16 
VSEBINA; 

87. Odlok o spremembi odloka o prometnem davku od pro- 
izvodov izkoriščanja gozdov panoge 313. 

**• Odlok o ustanovitvi republiške tržne Inšpekcije. 
59. Odločba o Imenovanju predsednika In Članov odbora za 

upravljanje sklada Borisa Kidriča. 
M. Odločba o imenovanju predsednika, podpredsednika in 

članov upravnega odbora Narodne banke FL.RJ — cen- 
trale za LR Slovenijo. 

*1. Odredba o določitvi objektov, za katere bo opravljala 
revizijo glavnih projektov komisija za revizijo glavnih 
projektov pri Državnem sekretariatu za gospodarstvo LRS. 

82. Odredba o zaščiti čebel pri škropljenju rastlin in sad- 
nega drevja. 

Odloki ljudskih odborov: 
260. Odlok o načrtnem obnavljanju vinogradov in ladovnjs- 

kov in o nadzorstvu nad prometom s trsnlml in sadnimi 
sadikami v okraju Krško. 

261. Odlok o proračunu okraja LJubljana okolica za leto 1854. 
262. Odlok o volitvah in delu hišnih svetov In svetov stano- 

vanjskih skupnosti in o določitvi his, ki spadajo v sta- 
novanjske skupnosti na območju občin okraja  Tolmin. 

263. Odlok o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na ob- 
močju občin okraja Tolmin. 

264. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enott 
mestne občine Kamnik. 

263. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8. volilni enoti 
občine Ruše. 

266. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. in 18. volilni 
enoti občine Semič. 

5?. 

Na podlagi tarifne številke 87 dela A tarife pro- 
metnega davka (Uradni lisi FLRJ, št. 55^474/53) in v 
Zvezi s 30. točko 2. člena uredbe o spremembah in 
dopolnitvah tarife prometnega dawka (Uradni list 
*LRJ, st. 13-151/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o spremembi odloka o prometnem davku 

od proizvodov izkoriščanja gozdov panoge 313 

I. Točka II/7 odloka o prometnem davku od pro- 
izvodov izkoriščanja gozdov panoge 313 (Uradni list 
LRS, št. 10-26/54) se spremeni taiko, da se glasi: 

>7. drugi sortimeniti od izkoriščanja gozdov, razen 
taminskega, celuloznega in jamskega lesa ter hme- 
Ijevk in kolja, 1000 din.« 

II. Točka II/8 v II. točki omenjenega odloka od- 
pade. 

III. Ta odlok volja od dneva objave v >Uradncm 
Kstu LRS«. 

St. U 10-2/54 
Ljubljana, dne 20. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
> Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

58. 

Na podlagi drugega odstavka 3. člena uredbe o 
tržni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 43-368/53) izdaja 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 
o ustanovitvi republiške tržne inšpekcije 

1. Usitanovi s« republiška tržna inšpekcij«. Inšpek- 
cija je v sestavu Državnega sekretariata za gospo- 
darstvo LRS. 

2. Republiška tržna inšpekcija neposredno nad- 
zira izvajanje zveznih in republiških predpisov in 
ukrepov, s katerimi se urejajo trg, blagovni promet 
in opravljanje storitev na celotnem območju Ljudske 
republike Slovenije. .   l 

3. Republiška tržna inšpekcija opravlja svoje na- 
loge po inšpektorjih. 

Inšpektorje imenuje Izviršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS. 

Za svoje delo so inišpektorji odgovorni državnemu 
sekretarju za gospodarstvo LRS. 

4. Državni sekretar za gospodarstvo LRS daje 
smernice, navodila in naloge republiški tržni inšpek- 
ciji glede opravljanja zadev iz njene pristojnosti. 

5. Ta odlok velja od dneva objave • »Uxadoem 
listu LRS«. 

St. U 3Q/54 
Ljubljana, dne 20. aprila 1954.       • 

Izvržni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

• Predsednik: 
Boris Kraigher L i. 

S 
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59. 

Na podlagi 5. člena zakona o ustanovitvi sklada 
Borisa Kidriča (Uradni list LRS, št. 22-76/55) je Izvrš- 
ni svet Ljudske skupščine Ljudsike republike Slo- 
venije 

odločil: 
V odbor za upravljanje sklada Borisa Kidriča se 

imenujejo: 
za predsednika: dr. Brecelj Marijan, Ljubljana 
za člane: 
Vipotnik Janez, Ljubljana 
Rudolf Janko.'Ljubljana 
dr. Peterlin Anton, Ljubljana 
dr. Vogelnik Adolf, Ljubljana. 
St. S-1037/54 
Ljubljana, dne 21. aprila 1934. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

60. 

Na podlagi 29. člena uredbe o bankah in hranil- 
nicah (Uradni list FLRJ, St. 4-34/54) je Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudsike republike Slovenije 

odločil: 
V upravni odbor Narodne banke FLRJ — centrale 

za LR Slovenijo se imenujejo: 
za predsednika: Polič Zoran, Ljubljana 
za podpredsednika: Bole Tone, Maribor 
za člane: 

-    dr. Dermastia Marjan, Ljubljana 
Ribič Lojze, Trbovlje 
Žagar Zoran, Ljubljana 
ing. Muha Gašper, Ljubljana 
Cvenk Miran, Ljubljana 
ing. Vehovar Miloš, Ljubljana 
ing. Kotnik Viktor, Ljubljana 
Remec Mirko, Gorica 
Labura Zvone, Jesenice. 
Clan  upravnega odbora  je po svojem položaju ' 

tudi direktor Narodne banke FLRJ — centrale za LR 
Slovenijo. 

St. S-103S/54 
Ljubljana', dne 21. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

61. 

Na podlagi drugega odstavka 26. člena uredbe o 
gradbenem projektiranju (Uradni list FLRJ, St.12- 
123/52 in 6-64/54) izdaja Državni sekretariat za gospo- 
darstvo LRS 

ODREDBO 
o določitvi objektov, za katere bo opravljala revizijo 
glavnih projektov komisija za revizijo glavnih pro- 
jektov pri Državnem sekretariatu za gospodarstvo LRS 

I 
Revizijo glavnih projektov za nove gradnje ali 

za povečave objektov, ki  so  splošnega  pomena  za 

Ljudsko republiko Slovenijo, bo opravljala komisija 
za revizijo glavnih projektov pri Državnem sekreta- 
riatu za gospodarstvo LRS. 

Za objekte, ki so splošnega pomena za Ljudsko 
republiko Slovenijo, so določajo: 

1. električni vodi, razdelilne in trafopostaje na- 
petosti  26 kV in več ter elektrarne moči nad 100 kVA; 

2. rudarski objekti in naprave, objekti za prido- 
bivanje nafte in zemeljskega plina, objekti njctalur- 
glje, bazične kemične industrije, strojegradnjo in ce- 
mentarne ter lesne industrije z izjemo mizarskih obrt- 
nih obratov; 

3. objelkrfci predelovallne industrije, in sicer: 

— vsa nova projektirana predelovalna industrija 

— vse povečave in adaptacije predelovalne indu- 
strije, če investicija presega vrednosit 50,000.000 din; 

4. železniško proge, ceste I. in II. reda in objekti 
na njih, mostovi preko razipetine 30 m na cestah ffl. 
in IV. reda, javne in industrijske žičnice, letališča in 
pristanišča; 

5. kmetijski in gozdarski objekti in naprave, če 
njihova vrednosit presega 23 milijonov din; 

6. ureditev ali naprava strnjenega nasada sadov- 
njalkov, vinogradov in drugih saidjarsko-vinogradni- 
ških objektov, površine nad 5 ha; 

7. skupinski vodovodi, čistilne naprajve za indu- 
strijske odplake in odplake iz naselij preko 10.000 
prebivalcev, melioracije, regulacije, vodne zgradbe 
in vodoeiilne napravo na vodotokih, ki prehajajo skozi 
dva okraja ali ki vplivajo na vodni režim preko ob- 
močja okraja; 

8. stalna gledališča, kulturni domovi z večjimi 
dvoranami, šolske zgradbe z več kot štirimi učilni- 
cami, hospitalni in poliklinični zavodi z več kot 25 
posteljami, mlekarne in klavnice, če surovinska baza 
presega mejo okraja, cerkveni objekti, zimska kopa- 
lišča, letna drsališča in športni stadioni, podobni ob- 
jekti, ki naj služijo javni uporabi za več kot 500 
ljudi; 

9. vsi objekti, ki potekajo preko dveh ali več 
okrajev. 

II 

Komisija za revizijo glavnih projektov pri Držav- 
»em sekretariatu za gospodarstvo LRS sme po vpo- 
gledu glavnega projekta pooblastiti komisijo za revi- 
zijo glavnih projektov pri pristojnem ljudskem od- 
boru za posamezne projekte iz I. točke te odredbe, da 
opravi revizijo glavnega projekta za ta objekt. 

III 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. X-291/1 
Ljubljana, dne 17. februarja 1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Topina 1. r- 
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62. 
Na podlagi 89. člana ustavnega zakona o temeljih 

družbene in politične ureditve in o republiških orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z 
uredbo o obveznem zamiranju škodljivcev in bolezni 
sadnega drevja (Uradni list LRS, št. 11-51/50), izdaja 
državni sekretar za gospodarstvo LRS 

ODREDBO 
o zaščiti čebel pri škropljenju rastlin in 

sadnega drevja 

1 
Škropljenje sadnih dreves in kulturnih rastlin 

ob cvetenju je dovoljeno le tako in s takimi sredstvi, 
da čebelam ne škoduje. 

2 
Praviloma jo prepovedano škropiti in zapraševati 

sadno drevje in druge kulturne rastlino, izvzemši 
krompir, ob cvetenju z airzenovimi ali fosfornimi ali 
tem (podobnimi strupenimi sredstvi. 

Kot čas cvetenja so šteje čas od odpiranja prvih 
do odevetenja zadnjih cvetov. 

Kadar  cvete oljna  repica,  detelja  ali   ajda,  je 
pravilojna prepovedano ob vetrovnem viremenu škro- 

piti ali zapraševati katere koli rastline ali drevje, če 
so omenjene kulture oddaljene manj kot 100 m od na- 
vedenih rastlin oziroma drevja. 

Če je zatiranje rastlinskih bolezni ali škodljivcev 
neogibno potrebno, sme okrajni (mestni) ljudski od- 
bor izjemno dovoliti odstopke od določb iz 2. in 3. 
točke te odredbe, vendar pa mora o takem izjemnem 
dovoljenju vsaj 5 dni pred začetkom škropljenja ali 
zapraševanja po pristojnih občinah obvestiti last- 
nike čebel na pasiščih, .ki so oddaljena do 5km od 
nameravanega škropljenja ali zapraševanja. 

Prekršek po tej odredbi stori in se kaznuje s kaz- 
nijo do 10.000 din, kdor škropi ali zaprašuj© rastline 
ali drevje proti določbam 2. ali 3. točke ite odredbe. 

6 

Ta odredba volja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. I/i-265/2-54 
Ljubljana, dne 6. aprila 1954. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tcpina i. i. 

Odloki ljudskih odborov 
260. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih '(Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 8. člena 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 56-428/51) 
izdaja okrajni ljudski odbor v Krškem na skupni 

•seji okrajnega zibora in zbora proizvajalcev dne 
10. marca 1954 

ODLOK 
0 načrtnem obnavljanju vinogradov in sadovnjakov 
to o nadzorstvu nad prometom s trsnimi in sodnimi 

sadikami 

1. člen 
Na območju okraja Krško se smejo obnavljati 

• zasajati vinogradi in sadovnjaki samo na abso- 
lutno vinogradniških in sadjarskih položajih, v skladu 
z izvršeno rajonizacijo vinogradništva in sadjarstva 
m na podlagi odobrenih načrtov o obnovi oziroma 
novi zasaditvi. 

'V krajih, kjer pa rajonizacija še ni opravljena, 
določi te položaje svet za gospodarstvo na predlog 
vinar&ko-sadjarske postaje. ,   , 

2. člen 
Načrtna obnova in zasajanje novih vinogradov 

!n sadovnjakov je mogoča le na večjih strnjenih in 
gospodarsko rentabilnih površinah. 

Gospodarski svet okraja presodi po predlogu 
vinarsko-sadjarske postaje ob upoštevanju posebnih 
krajevnih razmer ali so dani pogoji za obnovo.  . 

Dovoljena obnova določene površine se lahko 
'«vrši tudi postopoma. 

3. člen 
Ti predpisi ne veljajo za: 
o) nestrnjene manjše nasade, pri katerih sodobna 

obdelava ni mogoča, 

b) neposredne ohišnice in vrtove, 
c) dosajanje posameznih dreves v obsoječih sa- 

dovnjakih in bra j dah pri hišah in vrtovih ter za 
dosajanje in izmenjavo posameznih trt v vinogradih. 

4. člen 

Lastniki oziroma investitorji, ki bodo obnavljali 
sadovnjake in vinograde, morajo obvezno priglasiti 
nameravano obnovo in priložiti situacijske skice z 
idejnim programom. Prijave je treba poslati eno leto 
prej gospodarskemu svetu okraja zato, da se zagotovi 
trsni in drugi material ter morebitni potreben kredit 

5. člen 

Vmarsko-sadjarska postaja pri OLO Krško pre- 
gleda in primerja na terenu idejni program obnove, 
ki ga je predložil investitor obenem s prijavo. Sele 
nàto predloži investitor dokončen načrt obnove s po- 
trebnimi predračuni gospodarskemu svetu okraja v 
revizijo in potrditev. Na podlagi potrjenega načrta 
lahko začne investitor z dolom. 

Vinarsko-sadjaraka postaja lahko predlaga gospo- 
darskemu svetu, da investitorju ni treba izdelati po- 
sebnega dokončnega nacrta, če že idejni program 
za obnovo obsega vso potrebne elemente takšnega 
načrta. 

6. člen 
Izvršitev obnove mora investitor sporočiti gospo- 

darskemu svetu okraja, ta pa odredi, da vinarsko- 
sadjarsika postaja obnovo pregleda. 

7. člen 
Na območju okraja Krško smejo rigolne ekipe 

rigolaii samo na zemljišču, za katere je načrt obnove 
že odobren. 
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8. člen 
Kontrolo nad izvajanjem obsnovitvenih del oprav- 

lja gospodarski svet okraja po vinarsiko-sadjarski 
postaji, pri kateri se obenem vodi register novih 
nasadov. 

9. člen 

Kontrolo in nadzorstvo nad pridelovanjem ter 
prodajo trsnih in drevesnih sadik opravlja vinarsko- 
sadjatska postaja, ki obenem vodi register vseh trs- 
niv in drevesnic na območju okraja Krško. 

Za ustnovitev trsnic in drevesnic je potrebna po- 
prejšnja odobritev gospodarskega sveta tega okraja. 

10. člen 
Trsnice in drevesnice se morajo držati načrtov 

• gojitvi in izboru trsnega in sadnega materiala, ki 
jih izdela vinarsko-sadjarska postaja, vsa della v trs- 
nicah in drevesnicah pa se morajo opravil jati v skladu 
z navodili vinarsko-sadjaröke postaje. 

11. člen 
Vsak trsničarski in sadjarski obrat mora izdati 

prevzemniku trsnega in sadjarskega materiala certi- 
fikat o številu cepljenk (korenjakov), sortah, pod- 
lagah ter o poreklu in priznanju selekcije za pri- 
delane oziroma nabavljene cepiče, iz katerih iz- 
virajo odsvojene cepljenke. 

12. člen 
Dovoljenje za obnovo in certifikat mora lastnik 

(organ upravljanja) hraniti in ga na zahtevo pred- 
ložiti kontrolnemu organu. 

13. člen 
. Zoper vsak ukrep vinarsko-sadjarsikc postaje je 

dopusten ugovor v 15 dneh na gospodarski svet okraj- 
nega ljudskega odbora v Krškem. 

14. člen 
Kršitve določb 1., 2, 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11. in 

12. člena tega odloka se kaznujejo z denarno kaznijo 
dò 3000 din. 

Za upravno kazenski postopek in izrekanje kazni 
je pristojen sodnik za prekrške okrajnega ljudskega 
odbora Krško. 

15. člen 
Ta odlok  velja od  dneva  objave   v  >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 5387/5 
Krško, dne 10. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

261. 

Na podlagi prvega odstavka 17. člena tea: 3. točke 
64. člena v zvezi z 96. členom zakona o okrajnih 
ljudskih odborih ter 2. člena temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list LRS, št. 13-147/54) izdaja 
okrajni 'ljudski odbor Ljubljana okolica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. aprila 1954 

ODLOK 
o proračunu okraja Ljubljana okolica za leto 1974 

1: člen 
Proračun okraja Ljubljana okolica za leto 1954 e 

wiwKnifaM prilogami obsega: 

L  Okrajni proračun din 
z dohodki v znesku 972,182.000 
dn izdatki v znesku 972,182.000 

IL Predračune finančno samostojnih 
zaivodov 

1 z dohodki v znesku 302,921.000 
in izdatki v znesku 404,883.000 
s presežkom dohodkov 638.000 
in presežkom izdatkov 102,600.000 

III. Predračune posebnih skladov din 
z dohodki v znesku 182,023.000 
ir izdatki v znesku 182,023.000 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 102,600.000 din se krije 
z dotacijo iz okrajnega proračuna. e 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, kd dosežejo v lotu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi dohodek, ki bo ugo- 
tovljen z zaključnim računom zavoda za leto 1954 po 
7., 8., 9. in 40. Členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) "v slklad za nagrade največ 40 % presežika z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10 % zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954. 

b) v sklad za nadomestitev dn dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za volilka popravila ostali del pre- 
sežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari z uspešno organizacijo dela, temveč 
na nek drug način, bo razdeljen z odlokom o zaključ- 
nem računu proračuna okraja Ljubljana okolica za 
leto 1954. • 

Za lekarne bo okrajni ljudski odbor določil de- 
litev presežka na sklade posebej, skladno s predpisi, 
kd bodo veljali za te zavode. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, kd 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14-85/53) in odredba o slkladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim financiranjem (Urad- 
ni list LRS, št. 17-59/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi zavoda določil delitev presežka na 
sklade. 

4 člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da iz kre- 

dita, določenega v proračunu za subvencijo družbe- 
nim organizacijam in društvom, dodeljuje subvencije 
posameznim organizacijam in društvom po ugotov- 
ljenih potrebah. 

3. člen 
Komisija za. proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga: 
1. s proračunsko rezervo 
2. da porazdeli ob izvedbi novoga plačnoga si- 

stema kredite, določene v ta namen. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1,-januarja 1954 dalje. 
St. 4395/1-54 
Ljubljana, dne 5. aprite 1054. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič L i. 
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Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
St. IV-1398/1-54 2256 

Z odločbo Državnega sekreta- 
riata za notranje zadeve LRS, št. 
IV-1398/1 z dne 31. marca 1954 je 
••. na podlagi 21. člena zakona o 
osebnih imenih dovoljena spremeni- 
ta priimka Fuiku Alojzu, roj. 13. 
XII. 1911 v kraju Dolnje Vreme, in 
njegovi hčerki Fuk Slavici, roj. 26. 
V. 1951 v Ljubi j i v >P lan ine«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

?U. 

Register gospodarskih 
organizacij 

V,pisi 
Tajništva  okrajuln  oziroma  mestnih 

ljudskih  odborov  razglašajo: 
?09. 

Besedilo: »Konfekcija Na-Ma«, 
Ljubljana  (Wolfova  1). 

Poslovni predmet: Prikrojevaaje 
in izdelava (konfekcije iz zalog bla- 
ga >Na-Ma< in izdelava oblek po 
meri. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba Taja št. 1079/53 z dne 22. V. 
1933. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO Ljubljana. 

Za podjetje podpisuje: 
Bobnar Anton, poslovodja, samo- 

stojno, v obsegu zakonitih poobla- 
stil in pravil; prav tako podpisuje 

' sam listine finančnega pomena vse 
dotlej, dokler ne bo nastavljen 
knjigovodja. 

Ljubljana, 18. aprila 1954. 
St. G-4381/53 4363 

rio. 
Besedilo: Tovarna nogavic, Pol- 

zela. 
Poslovni predmet: Izdelovanje no- 

gavic na industrijski način. 
Gospodarski upravni organ OLO 

^elje okolica. 
Za podjetje podpisujejo: 
Repič Veljko, direktor, Šušek Ro- 

••••, komercialno finančni vodja, 
batter Viktor, sekretaT, Jordan Ve7 
ra, fmančni knjigovodja, po zako- 
nitih pooblastilih dn pravilih. 

OLO Celje okoi., 22. fobr. 1954. 
-St. II/10/3-B/9 761 

. Besedilo: Tovarna kovanega orod- 
ja. Zreče. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
«ovanega orodja na industrijski na- 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
it S-zak 335 z dne 19. VI. 1947. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
Jedlovčnik Robert, direktor, Koro- 

šec Alojz, planer, Medved Dušan, 
računovodja, po zakonitih poobla- 
stilih in pravilih. 

St ••10/94-•/9 762 

Besedilo: Železarna, Store. 
Poslovni predmet: Proizvodnja, 

predelava in odlivanje železa, izde- 
lava samotnih proizvodov. 

Ustanovitelj: Vlada FLRj, odloč- 
ba št. IV-st. 559/15-1948 z dne 3. III. 
1948. 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisujeta: Svetek 
Andrej, direktor, ing. Herič Alojz, 
tehnični direktor, po zakonitih po- 
oblastilih in pravilih. 

St. II/10/95-B/9 767   715. 

Okrožna sodUCa razglasa]« 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje, Slov. Konjice. 

Poslovni predmet: Nakup in iz- 
koriščanje lesa na panju, žaganje 
in predelovanje vseh vrst lesa, pro- 
daja proizvodov lesne industrije. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
St. S-zak 793 z dne 3. I. 1950 

Gospodarski upravni organ: OLO 
Celje okolica. 

Za podjetje podpisujejo: 
iuirak Stefan, direktor, Siligoj Ivo, 
iretar, šef komerciale, Stergar 

Franjo, glavni računovodja, po za- 
konitih pooblastilih dn pravilih. 

St. II/10/1-B/9 771 
OLO Celje ok„ 23. febr. 1954. 

712. 
Besedilo: »Mesnica in klavnica« 

Obč. LO Strmec. 
Poslovni predmet: Klanje vseh 

vrst živine in proda/ja mesa.. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi: 

telj: Obč. LO Strmec, odločba št. 
352/53 z dne 16. VH. 1953. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zagrušovčan Avgust in Samec 

Oton po zakonitih pooblastilih" in 
pravilih. 
OLO Celje ok., 9. septembra  1953. 

St.  1/456-15/1518-1953       4899 
?13. 

Besedilo: Kolarska delavnica KZ 
Ljubno (št. 48). 

Poslovni predmet: Vsa dela kolar- 
ske stroke. 

Ustanovitelj in gospodarski vodja: 
KZ Ljubno. 

Za delavnico podpisujejo: 
Kramar Jože, poslovodja, Ermenc 

Alojz; predsednik in Drušikovič Ka- 
rel, nameščenec KZ Ljubno. 

OLO Šoštanj, 51. marca 1954. 
St. 1770/1-54 969 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za vzdrževanje proge, 
Pivka. 

Gospodarska delavnost: Vzdrže- 
valna dela na progi in druga grad- 
bena dela; ustanavljanje in uprav- 
ljanje za zgradbo potrebnih splošnih 
in specialnih obra/tov m delavnic ter 
obratov za vzdrževanje inventarja; 
nakupovanje, skladiščenje in pre- 
delovanje lesa; izdelava kamna tol- 
čenca in gramoza; projektiranje ob- 
jektov po splošnih predpisih o pro- 
jektiranju. ' 

Ustanovitelj   podjetja:   Direkcija 
jugoslovanskih železnic, odločba št. 
IV/1-11/54 z dne 20. III. 1954. 

Direktor: Lukežič Ivo. 
Gorica, 9. aprila 1954. 

Zt 22/54-2 1070 

Besedilo: »Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za popravljanje voz 
in strojev Gorica«. 

Gospodarska delavnost: Poprav- 
ljanje železniških vozil, izdelovanje 
železniških naprav ter po potrebi 
razne pomožne delavnosti (livarna 
itd.). 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic Ljubljana, odaooba 
št. IV/1-11/54 z dne 29. III. 1954. 

Vršilec dolžnosti direktorja: Kol- 
nik Herman. 

Zt 28/54-2 1173 

Besedilo: »Soške elektrarne« (se- 
dež Nova Goricac, blok XIV/B). 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
električne energije v sklopu Elek- 
troenergetskega  sistema  LRS. 

Ustanovitelj: OLO Gorica, odloč- 
ba št. II/2-967/1/54 z dne 2. IV. 1954. 

Pooblaščenci za podpisovanje: 
Kerševan Lado, v. d. direktorja, 
samostojno, v obsegu zakonitih#po- 
oblastil in pravdi podjetja; Korenč 
Rajko, tehnik, samostojno v istem 
obsegu kot direktor v njegovi od- 
sotnosti po pooblastilu; Meško Bork, 
računovodja, ki sopodpisiije listine 
po veljavnih predpisih o državnih 
gospodarskih podjetjih, Spacapan 
Anton, mezdni knjigovodja, sopod- 
pisuje listine po veljavnih pred- 
pisih v odsotnosti računovodje po 
pooblastilu. 

Zt 29/54-2 M71 
Gorica, 16. aprila 1954. 

?16. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — podjetje  »Kamnolom  Verd«. 
Nameravana gospodarska delav- 

nos: Pridobivanje in izdelovanje 
vse vrste kamnitega gradbenega 
materiala. 

S 



Stran 122 URADNI  LIST Štev. 16 — 29. IV. 1954 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, od- 
ločba št. IV/M 1/54 z dne 29. III. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Dobo- 
vižek Ciril, Verd. 

Ljubljana, 3. aprila 1954. 
Zt 20/54 — Rg II 121/1     1011 

71?. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — podjetje za progovne naprave, 
Ljubljana-Siška. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Podjetje bo izdelovalo in po- 
pravljalo tirni materiali in progov- 
ne naprave — gornjega in spod- 
njega ustroja, vse vrste železniških 
konstrukcij, •tehtnice, motoma vo- 
zila, stroje vseh vrst, blagajne in 
inventar ter opravljalo kleparska 
in mizarska dela. 

Direktor do konstituiranja: Rup- 
nik Jakob, Ljubljana, Koroška 12a. 

Zt 49/54-Rg III 667/1       1089 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za popravljanje voz 
in strojev, Ljubljana, Šiška. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Popravljanje železniških voz 
in strojev, popravljanje in izdelo- 
vanje strojne naprave in opravlja- 
nje po potrebi tudi razne pomožne 
delavnosti (livarne itd.) 

Direktor do konstituiranja: ing. 
Flajs Stanislav, Ljubljana, Praža- 
kova 17. 

Zt 50/54-Rg III 669/1 1087 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za vzdrževanje prog, 
Ljubljana. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Vzdrževalna dela na progi in 
druga gradbena dela, izvajanje raz- 
ne pomožne delavnosti in projekti- 
ranje gradbenih objektov. 

Direktor do konstituiranja: Varo- 
ga Ivan, Ljubljana, Prešernova 16. 

Zt 8/54-Rg II 666/1        1090 

Podjetja so bila ustanovljena z 
odločbo Direkcije jugoslovanskih 
železnic v Ljubljani, št. IV/1-11/54 
z dne 29. III. 1954. 

Besedilo: Usnjarna, Smlednik 
(Valburga 21). 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Obrtno izdelovanje usnja in 
usnjenih izdelkov in po možnosti 
sredstev za usnje. 

Ustanovitelj: LO Smlednik, odloč- 
ba št. 113/1-54 z dne 12. •. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Pol- 
lak Tone, Smlednik. 

Zt 54/54-Rg II 122/1       1085 
Ljubljana, 7. aprila 1954. 

718. 
Besedilo: Restavracija Vevče 

(št. 122). 
Nameravana gospodarska delav- 

nost: Postrežba s hladnimi in topli- 
mi ter alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami. 

Ustanovitelj: Obč. LO Polje glav- 
nega mesta Ljubljana, odločba it. 
398/2-54 z dne 15. HL 1954. 

Upravnik do konstituiranja pod- 
jetja: Šiftar Gizela, Ljubljana, Ko- 
menskega 5. 

Ljubljana, 12. aprila 1954. 
Zt 39/54-Rg • 673/1       1122 

719. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — podjetje za vzdrževanje prog, 
Jesenice. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, odloč- 
ba št IV/M1/54 z dne 29. III. 1954. 

Gospodarska delavnost: Vzdrže- 
valna dela na proci in druga grad- 
bena dela, izvajanje razne pomožne 
delavnosti in projektiranje gradbe- 
nih objektov. 

Direktor   do   konstituiranja:   Bo- 
škin Jože, Jesenice, Gosposvetska 4. 

Ljubljana, 14. aprila 1954. 
Zt 60/54-Rg III 674/1       1150 

720. 
Besedilo: »Bovex«, odkupna po- 

staja  Ljutomer, Prešernova  14. 
Poslovni predmet: Nakupovanje 

jajc in perutnine na drobno in 
debelo. 

Ustanovitelj: »Bovex«, podjetje za 
izvoz in uvoz poljedelskih pridel- 
kov, Zagreb, Frankopanska  16/11. 

Za odkupno postajo podpisujejo: 
Šumak Mirko, poslovodja, Ljuto- 

mer, Prešernova 14. 
Reg IV/85 1124 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za popravljanje stro- 
jev, Maribor. 

Poslovni predmet: Popravljanje 
vozov in strojev, popravljanje in 
izdelovanje strojnih naprav ter po 
potrebi opravljanje tudi raznih po- 
možnih delavnosti. 

Direktor: Perhavc Anton, višji 
tehnik. 

Ustanovitelj : Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, od- 
ločba IV/1-11/54 z dne 29. III. 1954. 

Za podjetje podpisuje: 
Perhavc Anton, v. d. direttoria, 

sopodipisujejo: Žitnik Egon, poslo- 
vodja, v odsotnosti direktorja; Kol- 
šek 'Vinko, višji tehnik, in Predd- 
kaka Maks, računovodja. 

Reg 112/11 1126 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za popravilo voz, 
Ptuj. 

Poslovni predmet: Popravilo že- 
lezniških vozil, popravilo in iz- 
delovanje strojnih naprav ter po 
potrebi tudi opravljanje raznih po- 
možnih delavnosti. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
slovanekih železnic v Ljubljani, od- 
ločba št. IV/Ml/54zdne 29. III. 1954. 

Direktor: Rupnik Jože, tehnik. 
Reg 178/11      • 1125 

Maribor, 8. aprila 1954. 
721. 

Besedilo: Gradbeno podjetje Pre- 
valse, v Prevaljah. 

Poslovni predmet: Zidanje hiš po 
predloženih načrtih, adaptacija in 
popravila starih hiš im izdelava 
gradbenih načrtov» 

Direktor: Krcnk Jakob, višji grad- 
beni tehnik, Prevalje. 

Ustanovitelj:   Obč.   LO   Prevalje. 
Za pod jet ie podpisujejo: 
Krenk Jakob, višji gradbeni teh- 

nik, Prevalje; sopodpisujeta: Po- 
točnik Elčka, knjigovodja v zade- 
vah finančnega in kreditnega po- 
mena; Klemene Franc, uslužbenec, 
ki podpisuje v odsotnosti enega od 
navedenih. 

Maribor, 10. aprila 1954. 
Reg VI/8 1160 

722. 
Besedilo: Opekarna »Zabjak« pri 

Ptuju. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

vseh vrst opeke na industrijski na- 
čin ter vnovčenje proizvodov. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Bajgot Ivan. 

Maribor, 16. aprila 1954. 
Reg 179/81 1178 

723. 
Besedilo: »Tehnogrndnjc«, pod- 

jetje za inženirsko tehnične grad- 
nje, Vuzeuica. 

Poslovni predmet: Gradnja hidro- 
central in vseh drugih nizkih in 
visokih gradb. 

Ustanovitelj: Gradbeno industrij- 
sko podjetje »Gradišč, Ljubljana. 

Podjetie se je izločilo iz Gradbe- 
nega industrijskega podjetja »Gra- 
diš«, Ljubljana v samostojno pod- 
jetje. 

Direktor: ing. Pipan Boris. 
Za banko podpisujejo: ing. Pipan 

Boris, direktor, Skačei Franjo, gl. 
računovodja, Podlesnik Milan, gl. 
knjigovodja. 

Maribor, 19. aprila 1954. 
Reg 9/VI . 1200 

Popravek 
Besedilo firme registriranega pod- 

jetja, objavljeno jpod zap. št. 670 
v »Uradnem listu LRS«, št. 14 z dne 
1. IV, 1954 se pravilno glasi: 

Besedilo: »Centralna skladišča«, 
Ljubljana (Dalmatinova 2). 

Ostalo besedilo velja, kakor je 
bilo objavljeno. 

Ljubljana, 20. marca 1954. 
Zt 34/54-Rg 1• 661/1       k 888 

I   

Spremembe 
724. 

Besedilo: »Delavsko uslužbenska 
restavracija Šiška«, Ljubljana, (Ul. 
Milana Ma jen a 24). 

Izbriše se KÎancar Milena in vpiše 
Novak Vera, knjigovodja, ibi eopod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 5. novembra 1955. 

G-št. 6420/53 4896 
725. 

Besedilo: »Mizarska delavnica« L 
LO MO Laško. 

Izbriše se Puh Franc in vpiše 
Pfajfer Vinko. 

OLO Celje ok., 25. avgusta 1953. 
' St. 11/1408-1953 4831 
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726. 
Besedilo: »Tovarna kovinskih iz- 

delkov in livarna«, Vitanje. 
Izbriše se Kraljic Ivan in vpiše 
Kos Edvard, v. d. direktorja, kd 

podpisuje po zakonitih pooblastilih 
in pravilih. 

St. II-1/554-1953 9516 
Besedilo: Okrajno podjetje »Mi- 

neralni   vrelci«,   Gabernik-Kostriv- 
nica. 

Izbriše se Petek Matevž in vpiše 
.Zupane Enih, knjigovodja, ki pod- 

pisuje po zakonitih pooblastiiMh. 
Št. II-1/525-1953 9517 

OLO Celje ok., 12. decembra 1953. 
727. 

Besedilo: »Remont« Obč. LO Žalec. 
, Besedilo odslej: »Gradbeno pod- 
jetje« Obč. LO Žalec. 

Izbrišeta se Trnovšek Anton, in 
Jordan Ivan dn vpišeta: 

Jordan 'Vinko, upravnik, Velddn 
Jože, računovodja, kd podpisujeta 
po zakonitih pooblastilih • pra- 
vilih. 

OLO Celje ok., 3. marca 1954. 
St. 11-10/19/1934 738 

728. 
Besedilo: Čevljarska delavnica, 

Nova Gorica. 
Vpiše se' novi obrat v Solkanu, 

Soška 8, kjer bo sedež podjetja, 
naedtem ko ostane obrat v Novi Go- 
rici {opekarni) podružnica. 

OLO Gorica, 12. novembra 1953. 
St. 11/3-105/120-55 9295 

729. 
Besedilo: Remontno podjetje, Aj- 

dovščina. 
Vpiše se Beretta Valerija, knjigo- 

vodja, ki bo podpisovala samo v 
fmaučnih in denarnih zadevah, 
skupaj z upravnikom Brecljem 
Alojzom. 

OLO Gorica, 22. decembra 1953. 
St. II/2-105/155-53 9588 

?30. 
Besedilo: Knjigarna, Jesenice. 
vpiše se Grbec Nuša, knjigo- 

jodja, kd .podpisuje vse listine po 
4». členu szdgp. 
LO MO   Jesenice,   6. avgusta   1953. 

St. II/6-2152/1/54 4678 

Besedilo: Kamnolom »Marmor«, 
Hotavlje. 

Besedilo odslej; »Marmor Hotav- 
jje«, kamnolomsko podjetje Hotav- 

Poslovni predmet: Pridobivanje 
. , Predelava naravnega kamna in 
izdelava marmornih proizvodov. 

OLO Kranj, 19. decembra 1955. 
St. 8403/2-53 9560 

732. 
Besedilo: »Državno transportno 

Podjetje »Prevoz«, Brežice. 
Besedilo odslej: Avtotransportno 

Podjetje »Prevoz«, Brežice. 
OLO Krško, 15. februarja 1954. 

7 St. 2785/1-1954 514 

Besedilo: Parna pekarna, Logatec 
lUpil Logatec). 

Izbrišejo se Lenarčič Ciril, Tre- 
Ven Jaikob in Baje Mirni ter vpišeta: 

Musar Leopold, upravnik, in Kor- 
par Vita, knjigovodja. 
OLO Ljubljana ok., 21. aprila 1953. 

VII-št 24/121-1953 1950 
734. 

Besedilo: Krajevna mesarija, Čr- 
nuče. 

Izbriše se Dorndik Franc in vpiše: 
Flerin Karal, upravnik. 

OLO Ljubljana ok., 28. sept.  1953. 
II-2-št. 24/257-1953 4996 

735, 
Besedilo:  Tovarna  filca,  Mengeš. 
Izbrišeta se 'Vrtačič Matko, v. d. 

dlirûktorja dn Premelč Franc, načuno- 
vodja ter vpišeta: 

Spur Jakob, direktor, in Lužar 
Vida, računovodja. 

OLO Ljubljana, 5. oktobra 1953. 
II-2-št 24/617-1953 90S6 

736. 
Besedilo: Krajevna mesarija, 

Medvode. 
Besedilo odslej: »Mesopromet«, 

Medvode. 
Izbrišejo se Okorn Franc, uprav- 

nik, Useničiiilk Rajko, namestnik, 
Novak Marija, knjigovodja, in Luk- 
ner  Boris,  namestnik  ter   vpišeta: 

Useničnik Rajko, upravnik, in 
Kac Franc, računovodja. 
OLO  Ljubljana  ok.,  6. febr. 1954. 

II-2-St. 27/57-1954 530 
737. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pa- 
nonija«, Ljutomer. 

Izbriše se Cvetko Helena in vpiše 
Marš  Milka,  knjigovodja, ki  so- 

podpisuje po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 4. marca 1954. 

II- št. 1035/2-1954 775 
738. 

Besedilo: Tovarna poljedelskih 
strojev, Maribor (reg. na listu 74/11). 

Vpis podjetja v register drž. go- 
spodarskih podjetij MLO Maribor 
je bil izvršen na temelju odloka 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS. št. U-49/53 z dne 7. VIII. 1953 
(Ur. list LRS, št. 27/55), v zvezi z od- 
ločbo MLO Maribor, št. 10702/17-53 
z dne 4. IX. 1953.      ' 

Maribor, 4. septembra 1953. 
St. Pov 4/144-53 9208 

739. 
Besedilo: Mestni obrat »Oblačila«, 

modno krojaštvo, Maribor (Gorke- 
ga 34). 

Besedilo odslej: »Oblačila«, mod- 
no krojaštvo, Maribor. 

Sedež odslej: Tržaška 47. 
Izbriše se Bračič Alojz in vpile 
Nji var Franc, poslovodja, ki pod- 

pisuje v istem obsegu. 
MLO Maribor, 28. oktobra 1953. 

Pov 4/176 9404 
740. 

Besedilo: Krajevna trgovina, Jurij 
ob Pesnici (št 3). 

Besedilo odslej: »Trgovsko pod- 
jetje Jurski vrh-Vrtiče. Zg. Kun- 
gota. 

Vpiše se poslovalnica št. 2 v Zg. 
Vrtičah 7. 

Izbrišejo se Cafuta Julka, Vajda 
Blaž, Vračko Ivan in vpišejo; 

Gradišnik Ivan, poslovodja, ki 
podpisuje neomejeno, KlajnšeiStan- 
ka, knjigovodja, kd sopodpisuje po 
47. členu szdgp, in Fras Rudo, pred- 
sednik Obč. LÒ Zg. Kungota. 
OLO Maribor ok., 16. junija 1953. 

St. •-224•1-53 4344 
741. 

Besedilo: Krajevna opekarna 
KLO Rečica ob Savinji 

Besedilo odslej: Občinska ope- 
karna, Rečica ob Savinji. 

OLO Šoštanj, 1. septembra 1953. 
St 64/135/1953 484V 

742. 
Besedilo: Čevljarska delavnic« 

KLO Nazarje. 
Besedilo odslej: Čevljarska delav- 

nica, Nazarje. 
Upravno operativni voditelj od- 

slej: Obč. LO Nazarje. 
Izbrišejo se Hren Marija, Zavolov- 

šek Ivan, Mlakar Viktor in vpišeta: 
Bele   Janko,   poslovodja,   Rajter 

Pepca, knjigovodja. 
OLO   Šoštanj,   28.   novembra   1953. 

üt. 64-179/53 9447 
743. 

Besedilo: Občinsko Remont pod- 
jetje, Ljubno. 

Besedilo odslej; Remontno pod» 
jetje, Ljubno. 

OLO Šoštanj, 15. marca 1954. 
St. 1278/1-54 863 

744. 
Besedilo: Kino »Radnbac občine 

Ljubno. 
Besedilo odslej: Kino »Raduna«, 

Ljubno. 
St 1275/1-54 872 

Besedilo: Klavnica — mesarija 
občine Ljubno. 

Besedilo odslej: Klavnica — me- 
sarija, Ljubno. 

St. 12S0/1-54 865 
Besedilo: Občinska čevljarska de- 

lavnica, Ljubno. 
Besedilo odslej: Čevljarska de- 

lavnica, Ljubno. 
Št. 1284/1-54 860 

Besedilo:      Občinska      pekarna, 
Ljubno. 

Besedilo odslej: Pekarna, Ljnbno. 
St. 1285/1-54 861; 

Besedilo: Občinsko komunalno 
podjetje, Ljnbno. 

Besedilo odslej: Komunalno pod- 
jetje, Ljubno. 

Izbrišeta se Nareke Maks in KOT-- 
šaik Jože ter vpišejo: 

Sem Jakob, Papež Franjo, Vezoč- 
nik Kristl. 

St. 1277/1-53 862 
Besedilo: Občinsko ključavničar- 

stvo in kleparstvo, Ljubno. 
Besedilo odslej: Ključavničarstvo 

in kleparstvo, Ljnbno. 
St. 1283/1-54 SptiS. 

Besedilo: Občinsko soboslikarstîn»/ 
in pleskarstvo, Ljubno. 

Besedilo odslej: Soboslikaretvo in 
pleskarstvo, Ljubno. 

St. 1274/1-54 859 
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Besedilo: Opekarna Radmirje, 
Obč. LO Ljubno. 

Besedilo odslej: Opekarna, Rad- 
mirje. 

Izbrišeta se Spende Anton in Stig- 
lio Stanko in vpišeta: 

Sem Jakob in Papež Franjo. 
St. 1279/1-54 873 

OLO Šoštanj, 16. marca 1954. 
745. 

Besedilo: Mestna knjigarna in pa- 
pirnica, Šoštanj. 

Besedilo odslej: Knjigarna in pa- 
pirnica, Šoštanj. 

Poslovni predmet se dopolni: Tr- 
govina s knjigami m drobno, šol- 
skimi knjigami, tiskovinami, muzi- 
kalijami, pisarniškimi in šolskimi 
potrebščinami, papirjem in papirno 
galanterijo. 

Izbriše se Svet Ivanka in vpišeta: 
Kenda Ludvik, kjigovodja, De- 

lopst Mara, uslužbenka. 
OLO Šoštanj, 25. marca 1954. 

St. 1719/1-54 937 
746. 

Besedilo: Brivnica, Dol pri Hrast- 
niku. 

Izbrišeta se Jazbec Marica, knji- 
govodja, in Kodrun Drago, bivši 
predsednik KLO ter vpišeta: 

Vilfan Natalija, knjigovodja, Vu- 
četič Drago, poslovodja, ki bosta 
podpisovala v okviru zakonitih po- 
oblastil. V odsotnosti enega od teh 
bo podpisoval Unbajs Ivan, občin- 
ski tajnik. 
OLO Trbovlje, 29. septembra  1953. 

St. 4357/4-53 4992 

Okrolna lodlSča razglašajo: 
747. 

. Besedilo: Gostinsko podjetje »To- 
čilnica, Prešernova 3, Celje. 

• Besedilo odslej:  »Majolka«, Pre- 
šernova 3, Celje. 

Celje, 7. aprila  1954. 
Rgo III 21/2 1006 

748. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Spe- 

cerija«, Celje. 
-Izbriše se uvedba prisilne uprave 

in člani prisilne uprave Kralj Dra- 
go, Uranjek Ivan in Lobnikar Al- 
bin. 

Vpiše se Ošo Milan, v. d. direk- 
torja. 

Rgo • 40/2 1138 
Besedilo:   Tovarna  kovinskih   iz- 

delkov in livarna, Fužine-Vitanje. 
Izbrišeta se Kitek Pavla, računo- 

vodja ter v. d. direktorja   Kos Ed- 
vard iu vpiše 

Kos Edvard, direktor, ki podpi- 
suje v vseh zadevah podjetja, v ra- 
čunovodskih zadevah pa s knjigo- 
vodjem; Petelinšek Rudolf, finanč- 
ni knjigovodja, podpisuje v svojih 
zadevah skupaj z direktorjem. 

Rgo II 340/2 1139 
e      Celje, 14. aprila 1954. 

esedilo: »Vino« Ilirska Bistrica. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Vino — Ilirska Bistrica« v Ilir- 
ski Bistrici, 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaja alkoholnih pijač, piva 
in drugih brezalkoholnih pijač; 
vinska klet za maloprodajo narav- 
nega vina in žganih pijač; proiz- 
vodnja in razpečavanje Jugocockte. 

Gorica, 7. aprila 1954. 
Zt 11/54-6 1041 

750. 
Besedilo: Export — Import, Se- 

žana. 
Vpiše se 2van Jakob, Šef komer- 

cialnega oddelka. 
Gorica, 16. aprila 1954. 

Zt 13/54-2 1175 
751. 

Besedilo: Remontno podjetje, Aj- 
dovščina. 

Poslovni predmet: Obnovitvena 
in vzdrževalna dela v gradbeni stro- 
ki, nove gradnje, splošna slikarska 
in pleskarska dela ter mizarstvo. 

Izbriše se Brecetli Alojz, uprav- 
nik in vpišejo pooblaščenci za pod- 
pisovanje: 

Kete Jožef, v. d. upravnika, Fur- 
lan Danilo, računovodja in Rustja 
Rudolf. 

Gorica, 12. apnila 1954. 
Zt 21/54-4 1081 

752. 
Besedilo: »Donit«, tovarna tesnil, 

Medvode. 
Z odločbo OLO Ljubljana okoli- 

ca, tajništvo za gospodarstvo, štev. 
II-2a-311/1-54 z dne 22. III. 1954 se 
je podjetje preimenovalo. 

Besedilo odslej : »Tesnilka«, to- 
varna tesnil in plastičnih mas, Med- 
vode, skrajšano: »Tesnilka«, Med- 
vode. 

Ljubljana, 3. aprila 1954. 
Rg II 109/10 1014 

753. 
Besedilo: »Delavsko-usfiižbenska 

restavracija Šiška«, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO Ljublja- 

na, št. G-l 185/1-54 z dne 29. III. 1954 
je prešla gospodarska organizacija 
v samostojno gostišče. 

Besedilo odslej: Gostilna Šiška, 
Ljubljana. 

Gospodarska delavnost: Gostin- 
ske storitve. 

Gospodarsko upravni organ je 
Svet za gospodarstvo MLO glavne- 
ga mesta Ljubljane. 

RLO II 42/12 1097 

Besedilo: Obrtno podjetje »Jugo- 
Mercedes-Service«,  Ljubljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G-2961/1-5/54 z dne 29. III. 1954 se je 
spremenila firma podjetja in gospo- 
darska delavnost. 

Besedilo odslej: »Avtomontaža — 
podjetje za popravila in proizvod- 
njo vozil v kooperaciji«, Ljubljana; 
skrajšano: »Avtomontaža«, Ljub- 
ljana. 

Gospodarska delavnost: Izvrševa- 
nje generalnih, srednjih in servis- 
nih popravil motornih vozil ter pro- 
izvodnja in montaža motornih  vo- 

zil v kooperaciji s kovinsko prede- 
lovalno stroko. 

Ljubljana, 8. aprila  1934. 
Rg • 371/3 1096 

754. 
Besedilo: Izvozno podjetje »Slove- 

nija-vino«, Ljubljana, skrajšamo: 
»Slovenija-vino«, Ljubljana. 

Po odločbi MLO Ljubljana, štev. 
G-2450/1-54 z dne 29. III. 1954 je po- 
slovni predmet odslej: Odkup in 
predelava grozdja, vina in žganih 
alkoholnih pijač, kletarjenje in ne- 
govanje alkoholnih pijač, proizvod- 
nja desertnih, penečih, vermut vin 
in aperitivov, destilacija, stekleni- 
čenje, proizvodnja brezalkoholnih 
pijač, sirupov in koncentratov ter 
prodaja vseh omenjenih proizvodov 
v vsej FLRJ in na inozemskem trgu 
— na debelo; nabava reprodukcij- 
skega materiala za negovanje in 
proizvodnjo alkoholnih pijač, vse 
vrste embalaže in drugega, za ne- 
moteno poslovanje podjetja potreb- 
nega' materiala; izvozni in uvozni 
posli ter mednarodno trgovinsko po- 
sredovanje; postranske delavnosti, 
n. pr. sodarska, mizarska, mehanična 
delavnica id. d. vse za lastne potre- 
1 ? podjetja. 

Izbrišejo se MaliČ Jože, Jurčič Bo- 
jan in Košir Stane in vpišeta na 
novo: 

Berkopec Anton, komercialni di- 
rektor, Ljubljana, Franikopanstka 16, 
3d podpisuje v odsotnosti glavnega 
direktorja, in Justin Miro, direktor 
fospodarsko-računskega seiktorja, 
ijubljana, Rožna dolina VII/5, ki 

podpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp. 

Ljubljana, dne 8. aprila 1954. 
Rg I 235/20 1093 

755. 
Beesdilo: Mestna restavracija, Li- 

tija. 
Po 108. členu uredbe o ustanav- 

ljanju podjetij in obrtov (Urad. list 
FLRJ, št. 51/53) se je spremenila fir- 
ma podjetja. 

Besedilo odslej: Restavracija Li- 
tija. 

Rg II 4/5 1153 
Besedilo: »Lek«, tovarna zdravil 

v Ljubljani. 
Z odločbo MLO Ljubljana, št. G- 

563/3-54 z dne 29. III. 1954 se je 
spremenila firma. 

Besedilo odslej: »Lek«, tovarna 
farmacevtskih in kemičnih proizvo- 
dov, skrajšano: »Lek«. 

Rg II 585/6 1154     v 

Benedillo: »Mestne cvetličarne«, 
Ljubljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G-6023/1-53 z dne 29. III. 1954 se je 
podjetje preimenovalo tc,r je prešlo 
iz trgovske v obrtno gospodarsko 
organizacijo. \ 

Besedilo odslej: »Cvetličarne«» 
Ljubljana (Wolfova 10). 

Poslovni predmet: Cvetličarstvo, 
izdelovanje predmetov iz naravnega 
in umetnega cveti?. • 

Rg II 327/2 1155 
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Besedilo: Tovarna nogavic, Ljub- 
ljana, Savije. 

Z odločbo MLO Ljubljana, št. G- 
415/2-54 z dne 29. III. 1954 se je spre- 
menila firma. 

Besedilo odslej: »TONOSA«, to- 
varna nogavic, skrajšano: »TONO- 
SA«. 

Rg II 496/14 1158 
Besedilo: Trgovsko izvozno pod- 

jetje za domačo in umetno obrt 
»Dom«, Ljubljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, št. G- 
2617/1-53 z dne 29. III. 1953 se do- 
polni poslovni predmet: Nakup in 
uvoz potrebnega materiala za do- 
mačo in umetno obrt.        . 

Rg I 137/1114 1157 
Ljubljana, 14. aprila 1954. 

756. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo, Gradišče v Slov. goricah. 
Izbriše se Zavernik Avgust, Gra- 

dišče 32 in vpišeta: 
Kirbiš  Sonja,  pom.  knjigovodja, 

in Pinter Emica, blagajnik. 
Maribor, 15. marca 1954. 

St. 345/11 980 
75?. 

Besedilo: Splošno čevljarstvo, 
Ptuj (Aškerčeva 6. 

Izbriše se Mikolec Alojz in vpiše 
novi imenovani podpisovalec: Mat- 
jašič Jožef, čevljarski pomočnik, 
Ptuj, Orešje 21. 

Maribor, 19. marca 1954. 
Reg 110 948 

?58. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Av- 

tomaterial«, Maribor, Partizanska 27. 
Vpiše  se  dodatno k poslovnemu 

predmetu: Trgovanje na debelo in 
drobno.    • 

" Maribor, 24. marca 1454. 
Reg 87/11 924 

759. 
Besedilo: Mariborske opekarne, 

Maribor-Košaki. 
Izbrišeta se Rozman Mihael, ra- 

čunovodja in Gorjan Mirko, komer- 
cialist ter vpišeta 
, Ferenčak  Edmund,   računovodja, 
m Hauptman Ivan, obratovodja, ki 
Podpisujeta v odsotnosti direktorja. 

Maribor, 25. marca 1954. 
Reg 75/11 921 

760. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Union«, Maribor. 
Izbriše se gostinski obrat >Nad 

klancem«. Koroška 172. 
Maribor, 29. marca 1954. 

Reg 230 942 
?61. 

Besedilo: Železarna Ruše. 
Izbriše se Stefani Rajnelda ijn vpi- 

se novi imenovani računovodja Pir- 
tušefc Rudi. 

Maribor. 31. marca 1954. 
Reg   202/11 956 

762. 
Besedilo: Mestni kino, Ptnj. 
Za podjetje podpisujeta: 
Lesjak   Jože,   upravnik,  Zuljevič 

"avla, računovodja. 
Reg 8 1002 

Besedilo: Mestno skladišče piva 
in mineralne vode, Ptuj. . 

Izbriše se Hrašovec Marijan in 
vpišeta nova izvoljena člana za 
podpisovanje: 

Kodela Franc, knijgovodja, Ptuj, 
Na  postajo  1,  in  Lužar  Jože,  ko- 
mercialist, Ptuj, Nova cesta 8. 

Maribor, 3. aprila 1954 
Reg 44 998 

763. 
Besedilo: Mariborska tekstilna 

tovarna v Mariboru, Kraljeviča 
Marka ulica 14. 

Izbriše se Goleč Miroslav in vpiše 
novi imenovani direktor Vesnaver 
Svetozar, dipl. tehnik, ki podpisuje 
samostojno, v obsegu zakonitih po- 
oblastil in pravil. 

Maribor,   8. aprila 1954. 
Reg 81/11 lftl 

764. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »No- 

vi svet«, Maribor. 
Na podlagi odločbe MLO Mari- 

bor, tajništvo za gospodarstvo z dne 
25. III. 1954, št. II-2398/1-54 VF se iz- 
briše poslovalnica: Bife v zgradbi 
MTT, Maribor, Motherjeva ulica. 

Reg 224 1054 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Union«, Maribor. 
Izbriše se Mitrovič Marjana in 

vpiše 
Letkiš Jerica, računovodja, Mari- 

bor, Sarhova 38. 
Reg 230/1 1100 

Maribor, 9. aprila 1954. 
765. 

Besedilo: Vinogradniško gospo- 
darstvo, Gornja Radgona. 

Izbriše se sekretar podjetja Gro- 
sičar Justi. 

Maribor, 12. aprila 1954. 
Reg 53/1V 1130 

766. 
Besedilo: Okrajno remontno pod- 

jetje, Ptuj. 
Izbriše se Kumrič Albin àn vpiše 

novi imenovani poslovodja Voda 
••••, ki bo podpisoval v mejah 
zakonitih določil. 

Maribor, 16. aprila 1954. 
Reg 50 1201 

767. 
Besedilo: >OblaČila«, modno kro- 

jaštvo,1 Maribor, Tržaška 47. 
•  Izbriše se Lovec Danica, honorar- 
ni knjigovodja dn vpiše kot sopod- 
pisnik 

Brodnjak Antoni, honorarni knji- 
govodja, ki bo podpisoval vse listine 
računovodskega, oz. finančnega po- 
mena. 

Maribor, 19. aprila 1954. 
Reg 257 1213 

Izbrisi 
768. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Vi- 
polže. 

Ker je presila v sklop Kmetijske 
zadruge, Vipolže. 

OLO Gorica, 22. decembra 1953. 
St. II/2-105/155-53 9585 

769. 
Besedilo: Elektrarna Doblar. 
Ker se je po odločbi OLO Gorica 

spojilo z Elektrarno Plave v eno 
podjetje pod imenom >Soške elek- 
trarne«. 

Besedilo: Elektrarna Plave. 
Ker se je po odločbi OLO Gorica 

spojilo z Elektrarno Doblar v eno 
podjetje pod imenom »Soške elek- 
trarne«. 

Gorica, 16. aprila 1954. 
Zt 30/54-2 1176 

770. 
Besedilo: Moško krojaštvo, Mari- 

bor. 
Zaradi fuzije z Mestnim obrtnim 

obratom »Oblačila« Maribor. 
MLO Maribor, 28. oktobra 1953. 

Pov 4/174 9403 
771. 

Besedilo: Modni salon, Stari trg 
pri Rakeku. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Postojna, 3. julija 1953. 

.>-. UP-št. 1346/128 4532 

Besedilo: Krajevna gostilna, Za- 
gorje. 

Ker je vključena kot obrat • 
podjetje »Gostinsko podjetje«, 
Pivka. 
OLO Postojna, 4. septembra 1953. 

UP-št. 96/151 4911 
773. 

Besedilo: »Foto študij«, Sežana. 
Zaradi preimenovanje • podjetje, 

družbenih organizacij. 
St. 1060/22 896 

Besedilo:  Krajevna mesnica, Se- 
žana. 

Zaradi zaključne likvidacije. 
St 11-1059/21-1954 895 

OLO Sežana, 2Q. marca 1954. 
774. 

Besedilo: Mestno podjetje »Sla- 
ščičarna« v Trbovljah. 

Ker se je fuzioniralo z Mestno pe- 
karno v novo podjetje »Pekarna in 
slaščičarna« v Trbovljah. 

LO MO Trbovlje, 3. julija 1953. 
. St. 1648/1-53 4881 

775. 
Besedilo: Čistilnica in pralnica, 

Hrastnik. 
Ker še do danes ni pričelo s po-/ 

slovenjem. 
OLO Trbovlje, 20. oktobra 1954. 

St. 5371/1-53 9164 
776. 

Besedilo: Ljudska čevljarna KLO 
Dol pri Hrastniku v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
St. 3614/3-53 9458 

Besedilo:     Ljudska     oblačilnica, 
Del pri Hrastniku. 

Ker je likvidacija končana. 
St. 3813/3-53 9495 

OLO Trbovlje, 4. decembra 1953. 
777. 

Besedilo: Krajevne kovaške in 
podkovske delavnice KLO Hrast- 
nik. „ 

Ker je likvidacija že izvršena. 
OLO TrfoorHe,  12.  februarja. 1954. 

St. 1010/1-54 502 
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Okrožna  sodišča  razglašalo: 
778. 

Besedilo: Mestno kino podjetje, 
škofja Loka. 

Ker je bilo z odločbo MLO Škof- 
ja Loka, štev. 608/52-2 z dne 19. II. 
1952 preneseno na DTV Partizan, 
škof ja Loka. 

Ljubljana, 14. aprila 1954. 
Rg I 65/2 1159 

Register 
ustanov s samostojnim 

fmansiranjem 

Vpisi 
779. 

Besedilo: Otroški vrtec »Sonja 
Droč« s sedežem v Šempetru pri Go- 
rici 

• P' 
in predstojnik uprave. Za zadeve in 
naloge uprave je pristojen pred- 
stojnik, kateremu se določijo pravi- 
ce in dolžnosti s pravili. 

Za upravo podpisuje predstojnik 
Certanc Herman, v vseh zadevah, 6 
še enim sopodpisnikom, ki ga' do- 
loči predsednik Obč. LO. 
OLO Ljubljana «k., 22. marca 1954. 

II-2 št. 27/86-54 995 
782. 

Besedilo: Mestna hranilnica v 
Ptuju, Ptuj, Miklošičeva 5. 

Naloge zavoda: Vse zadeve, nave- 
dene v 91. členu uredbe o bankah 
in hranilnicah. 

Ustanovitelj:   LO   mestne  občine 
Ptuj. 
/Organ za naloge zavoda: Ljudski 

odbor mestne občine Ptuj. 
Za zavod podpisujejo: 
Vidmar Franc, ravnatelj, v okvi- 

ru  zakonitih  določb in  pravil  za- 
Ustanovitelj: Obč. LO Šempeter voda; Hrašovec Marija, nameščen- 

pri Gorici, sklep z dne 1. III. 1954, ka, sopodpisuje • listine finančnega 
št 363/1-54. Zavod spada v prisfoj-,\ pomena; Ogorelec Mirko, predsed- 
nost sveta za prosveto in kulturo" niik upravnega odbora, v okviru za- 
občinskega ljudskega odbora Sem- konitih določb; Kllemenoič Martin, 
peter. podpredsednik upravnega odbora,v 

Naloga ustanove: vzgoja predšol- okviru zakonitih določb in pravil, v 
ske mladine od dopolnjenega 3. leta   odsotnosti   predsednika   upravnega 

783. 

784. 

starosti do vstopa v osnovno šolo, 
da se s pravilno vzgojo vsestransko 
telesno in duševno razvija. 

Pooblaščena podpisovati za zavod 
je Lozar Albina, upravnica. 

OLO Gorica, 23. marca  1954. 
Št. II/2-302/4-54 951 

780. 
Besedilo: Zavod za komunalno 

delavnost občine Boštanj. 
Naloge zavoda: Gradnja in vzdr- 

ževanje občinskih cest, upravljanje 
z zemljišči SLP, skrb za brod na 
Šmarčmi in na Logu, upravljanje in 
vzdrževanje pokopališča v Boštanju, 
na Logu in na Kompolju, skrb za 
ilzvrsewunje najemninske pogodbe 
št 246/1 z dne 10. III. 1953 in pobi- 
ranje najemnine, uprava sejmišča 
v Boštanju in vseh komunalnih de- 
lavnosti na območju občine Boštanj. 

Ustanovitelj: Obč. LO Boštanj, 
odločba štev. 215/1-54 z dne 11. II. 
1954. 

Za zavod podpisujeta: 
Vintar Ignac, upravnik, in Skcr- 

get Leopold, blagajnik. 
OLO  Krško,  30.  marca   1954. 

Št.  3821/2-54 968 
781. 

Besedilo: Komunalna uprava, 
Črnuče. 

Poslovni predmet: Upravljanje z 
zemljišči in gradbami splošnega 
ljudskega premoženja, ki jih do- 
deli občinski ljudski odbor s po- 
sebno odločbo, s pokopališči na ob- 
močju občine, javno tehtnico, javno *20. 
razsvetljavo, javnimi vodnjaki in # B 
kanalizacijo ter vzdrževanje občin-   J-> Lemberg, 

odbora, 
OLO-Ptuj, 13. aprila 1954. 

Št. II/12-2612/1-54 1134 

Spremembe 

Besedilo: Dijaški dom, Šmarjeta. 
Izbriše _ se Mihelič Vladimir, 

upravnik in vpišeta za podpisova- 
nje ustanove upravnik 

Drobnič Mara in vzgojiteljica 
Jesenšek Barbka, ki podpisujeta v 
vseh zadevah skupaj. 

OLO Novo mesto, 23. sept. 1953. 
št. 89811-53 9107 

Izbrisi 

Besedilo: Ekonomija Lava, Celje. 
Ker se je z odločbo MLO Celje, 

št. 1441/19-54 preosnovala v gospo- 
darsko podjetje. 

Št. 11/1441-54 936 
Besedilo: Ekonomija »Prešnik«, 

Šmartno v Rožni dolini. 
Ker se je z odločbo MLO Celje, 

št. 1441/19-54 preosnovala v gospo- 
darsko podjetje. 

št. 11-1441/54 955 
MLO Celje, 24. marca 1954. 

Zadružni register 

Spremembe 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

skih cest in mostov. 
* Ustanovitelj: Obč. LO Črnuče, od- 
ločba št. 119/3-1954 z dne 19. II. 1954. 

Organ uprave je kolektiven in ga 
predstavlja   vsakokratna   komisija 

Izbriše se Jerovnik Vinko in vpiše 
nov član upravnega odbora: 

Fajis Ivan, kmet, Pijovce 29. 
Celje, 22. marca 1954. 

Zadir VII 97/9 1840 

221. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rečica pri Laškem. 
Izbrišejo se Petek Ivan, Selič Mi- 

ha in Brečko Janez in vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Šmerc Jože, rudar in Fajdiga An- 
tonija, gospodinja, Rečica. 

Celje, 30. marca 1954. 
Zadr VII 14a/8 2044 

222. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sv. Peter na Medvedovem selu. 
Izbrišejo se Drofenik Jernej, Ore- 

šdč Franc, Majer Konrad, Jager Mi- 
ha, Beilej Miha in vpišejo novi čla- 
ni upiavnega odbora: 

Kužnar Ivan, Kristanvrh 7, Kro- 
peč Luka, Kristanvrh 87, Volf Va- 
lentin, Hajnsko la, Anderlič Rudolf, 
Gaberce 6, kmetje, Drofenik Jože, 
mehanik, Kristanvrh 34, Turnšek 
Jurij je predsednik in Štruklec Leo- 
pold; tajnik. 

Celje, 10. aprila 1934. 
Zadr VII 157/6 1058 

223. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. ' 

j., Bele vode. 
Izbriše se Navodnik Rudolf in 

vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Rezoničnik Miha,     Bele  vode  3, 
Bačovnik Jože, Bele vode 51, kmeta, 
in Mele Ivan, zadružnik, Pesje 55. 

Celje, 13. aprila 1954. 
Zadr VIII 66/4 1102 

224. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j., štore. 
Izbrišejo se Kolšek Miha, Jager 

Anton, Bezgovšek Rozalija in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Klepej Franc, Kanjuce 13, Videe 
Andrej, Kanjuce, Jager Jakob, Ja- 
voraik, kmetje. 

Celje,  14. aprila   1954. 
Zadr VII 86/6 1140 

225. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Gotovi je. 
Izbrišejo se Cokan Franc, Krajne 

Vinko, Antloga Cilka in CremoŠnik 
Viniko in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Zupane Jože, posestnik, Gotovlje 
39, Cokan Ivan, posestnik, Gotovlje 
166, Vipotnik Andrej, posestnik, Go- 
tovlje 25. 

Zadr VIII 12/11 1188 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j4 Ponikva pri Grobelnem. 

Izbrišejo se Masten Franc, Zabuj 
kovšeik Jakob, Zličar Slavko, Golež 
Jože, Pdsanec Jakob in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Senica Alojz, Ponkvica 25, Brg- 
lea Anton, Dolga gora 28, Mlakar 
Ivan, Boletina 11, Mulej Ivan, Do- 
bovec, Lesnika Rudi, Ponikva 15. 

Za podpisovanje  se pooblaščajo: 
Lesnika Rudi, predsednik, Šemrl 

Èaez,    upravnik,    Štajner Slavka, 
jigovodja. 

Zadr 'VIII i(i 1187 
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. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
i-> Sešče. 

Izbrišeta se Potočnik Anton, Za- 
veršnik Franc in vpišeta nova člani- 
ci upravnega odbora: 

Skorianc Marija, gospodinja, Se- 
|ce, Ocvdrk' Marija, gospodinja, 
Sentlovienc. 

Zadr III 19/8 1184 
Celje,   16.  aprila   1954. 

226. 
, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-v Hudi južni. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z «ne 21. II. 1934 se izbrišejo Cvek 
Jakob, Drole Franc in Kikeli Jakob,, 
Vpišejo pa novi izvoljeni člani: 
. Zgaga Teodor, upokojenec, Huda- 
Južna, Torkar Karel, kmet, Huda- 
južna, BreLih Ivan, delavec, Oblaka. 
looblaščemka za podpisovanje je 
•Humar Vida, knjigovodja, ki podpi- 
suje poleg enega člana upravnega 
odbora. 

Gorica, 29. marca  1954. 
Zadr VII/51-28 2081 

22?. ^ 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J« v Anhovem. 

Na občnem zboru 28.  II.  1954 je 
bil spremenjen    18.    člen    pravil. 
Upravni odbor šteje 19 članov 

Izbrišejo se Gomdšček Martin, 
ßonsa Vlado, Boltar Rafael, Tinta 
f'°jz, Dernovšček Alojz in Gabri- 
jelčič Jožef, vpišejo pa' novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Berlot Ivan, upokojenec, Anhovo 
|"9>, Breziigar Franc, kmet, Plave 
139, Grebenjaik Ivan, delavec, Desk- 
•• 98 in Podbršček Slavko, kmet, 
rajjevo 153. 

Gorica, 7. aprila 1954. 
Zadr VII/71-10 1072 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
*• v Šmihelu na Krasu. 

\        Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
••• u0' h Dolane* 
^ «brišejo se Stovar Pavel, Medved 
'rane  in   Želodec  Andrej,   vpišejo 
P& novi  izvoljeni  člani  upravnega 
odboja. 

Smrdeli Franc, učitelj, Dolane 3, 
j^aluža Viktor, kmet,  Narim   5,  in 

, ^•••• Stamko, železničar, Narin 90. 
Gorica, 8.  aprila  1954. 

229 Zadr VI/4-26 1071 

Besedilo: Kmetijska  delovna  za- 
•PSa »l. maj« v Prvačini. 

]7; • ižcl° se Sušmelj Jožef, Hva- 
le Angel, Zižmond Andrej in Gre- 
•^•• Albert, vpišejo pa novi di- 
^Jeni člani upravnega odbora: 

durian Anton, Plandnščok Bogo- 
S"1'». Fornazarič Franc, Zorn Cvetko, 
/v°m Stanko. 

Gorica, 9. aprila 1954. 
236 Zadr VI1I/31-10 1073 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-.v Solkanu. 
v«brišej0 se člani Savle Ciril, Jug 
VT^mir,   Basin   Janez,   Gomišček 

sncesdav in Zgavc Stanko, vpišejo 

pa novi izvoljeni  člani  upravnega 
odbora: 

Humer Miroslav, uslužbenec, Sol- 
kan-Klanc 3, Štrukelj Jožef, usluž- 
benec, Solkan, Prvomajska 100, 
Cadež Marijo, Solkan, Trg Plenči- 
ča 17, Biležnik Jožef, Solkan, Parti- 
zanska 100a, Fiegl Jožef, Solkan, Ki- 
dričeva 16, Mervič Franc, Ščedne 9 
in Jakdn Anion, Solkan, Sčedne 11, 
kmetje. 

Gorica,  10. aprila  1954. 
Zadr VII/141-14 1103 

231. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cerknica. 
Izbrišejo se Caserrnan Anton, Me- 

le Franc, Semič Jože, Vidrih Janko, 
Urbas Franc in Mele Janez, vpišejo 
pa se novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Mivec Matevž, kmet, Cerknica, 
Petrič Jože, čevljar, Cerknica, Ope- 
ka Anton, kmet, Zelše, Kranjc, 
Franc, krojač, Cerknica. 

Gorica, 14. aprila 1954. 
Zadr VI/29-46        -   1141 

232. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Idrija. 
Delež znaša 300 do 600 din. De- 

lež družinskega člana znaša 150 di- 
narjev. Clan odgovarja za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 

Izbrišejo se Kržišnik Ivan, Vid- 
mar Angela, Lazar Franc, Golob 
Frančiška, Berčič Leopold, Kokelj 
Ivan in Podobnik Jurij, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kosmač Feliks, Idrija, Platiševa 
12, Rupnik Anton, Cekovnik 137, 
Premerštein Marija, Idrija, Parti- 
zanska 13, Tratnik Andrej, Idrija, 
Ulica IX. korpusa 23, Šinfcovec Lju- 
bomir, Cekovnik 20, Lapajne Valen- 
tin, Cekovnik 36, Katerlj Kristjan, 
Idrija, Kosovelova 1. 

Gorica, 16. aprila 1954. 
Zadr VII/90-10 1170 

233. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Muljavi. 
Razveljavi se vpis pod reg. št. 5 

z dne 16. VI. 1952 glede višine de- 
leža in vpiše na novo: Delež znaša 
600 din. 

Izbrišeijo se Rus Ignacij, Bregar 
Alojzij, Zaje Ciril in Kralj Franc 
ter .vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Erjavec Jože, Vel. Kompolje 9, 
Sadar Anton, Sušica 11, Bregar An- 
ton, Muljava 22, Slak Alojzij, Mev- 
ce 2, kmetje. 

Zadr VI 36/7 11,15 

Besedilo: Mizarska proizvajalna 
zadruga z o. j., Ziri. 

Izbrišeta se Pivk Anton in 
Erznožnik Anton ter vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Cankar Bogdan, Dobračeva 57, 
Oblak Anion, Selo 3. 

Zadr VIII 99/3 1166 
'    Ljubljana, 29. marca 1954. 

234. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Hotedršica. 
Izbrišejo se Cepon Karel, Petrov- 

čič Ana, Brus Karel, Albreht Ma- 
rija in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Dolenc Franc, Ziberše 84, Rupnik 
Anton, Hotedršica 15. Nagode Leo- 
pold, Ravnik 1, Nagode Karel, Ho- 
tedršica 26, Petikovšek Jože, Ravnik 
4, Tomažin Vinko, Hotedršica 74, 
kmetje. 

Na zboru 20. II. 1934 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. čle- 
nu. Upravni odbor sestavlja 9 do 13 
članov. 

Zadr VIII 99/20 1114 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Mladi vrh« "v Podobenem. 

Izbrišeta se Petenne! Frančiška 
in Križnar Ignacij ter vpišeta nova 
člana upravnega odbora: 

Petemelj Frančiška, kmetica. Del- 
nice 21, Mrak Pavel, kmet, Delni- 
ce 1. 

Zadr VII 5/6 1112 

Besedilo: Obrtna nabavno pro- 
dajna zadruga fotografov z o. j. za 
Slovenijo v Ljubljani, skrajšano 
»Zafos«, Ljubljana. 

Izbrišejo se Mavec Franjo, Pire 
Bogomil, Lednik Maks in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Bem Ciril, Wolfova 6, Pogačnik 
Janko, Borštnikov trg 6, oba v Ljub- 
ljani, Hohšteter Jože, Maribor, <Ve- 
trimjiSika 30, vsi fotografi. 

Zadr VI 65/8 1109 
Besodilo: Obrtna nabavno-pro- 

dajna zadruga knjigovezov in tor- 
barjev za Slovenijo z omejenim 
jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Sifrer Matija, Bergel} 
Ivan,  Dežmam   Josip,  Gorjanc  An- 
ton,    KosianjŠek   Alfonz,    Ogorevc 

"Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Cunder Vinko, tobarski mojster, 
Židovska 8, Ogrinc Stane, knjigo- 
vez, Novi trg 1, Hribernik Avgust, 
torbarski mojster, Titova 37, Jako- 
pin Ivan, torbanski mojster, Kranj, 
Huje 74, Lenarčič Ivan, knjigovez, 
Mestni trg 15, v Ljubljani. 

Zadr IV 97/12    •        1162 
Ljubljana, 14. aprila 1954. 

235. 
Besedilo: Čevljarska produktiv- 

na zadruga z' omejenim jamstvom, 
Ljubljana-Siška. 

Izbrišejo se Jančič Avgust, Pečan 
Jože in Rus Jože ter vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Povž Stane, Vodnikova 13, Cer- 
golj Janez, Kamnogoriška 52, Kolar 
Anton, Zakoinikova 4, vai čevljar- 
ji v Ljubljani. 

Zadr VII 13/6 1167 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom  v  Zmincu. 

Izbriše se Arhar Anton in vpiše 
nov clan upravnega odbora: 

Kožuh Jože, kmet, Bodovlje 11. 
Zadr VI 120/6 1164 

Ljubljana, 14. aprila 1954. 
236. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »v likvidaciji«, Noršinci. 

Izbrišeta se Perša Janko in Kobl 
Antor ter vpišejo novi izvoljeni 
člani likvidacijske  komisije: 

Jüd Viljem, uslužbenec OLO Lju- 
tomer, predsednik, Podkrajšek Fra- 
njo, uslužbenec OLO Ljutomer, Sla- 
vic Franc, Brunčič Franc in Nemec 
Franc, kmetje, Babinci. 

Maribor, 23. marca 1954. 
Zadr V 81 1935 

237. 
' Besedilo:    Splošna kmetijska za- 

druga z o. j., Cogetinci. 
Izbrišeta se KurnLk Alojz in Si- 

monie Vinko in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Pelei Tonôka, poslovodja KZ, 
Kramberger Jože, kmečki sin, Co- 
getinci. Za zadrugo podpisujejo: 
Zmavc Franc, predsednik, Vogrin 
Franc in Pelei Tonoka, člana uprav- 
nega odbora. 

Maribor. 31. marca 1954. 
Zadr IV 52 966 

238. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Okoslavci. 
Izbrišejo se Drobec Ivan, Stramič 

Edvard, Golnik Anton in Hole Ma- 
rija in vpišejo novi imenovani čla- 
ni  upravnega odbora: 

Markovič Franc, mizar, Mlinaric 
Janko,  Očeslavci,  Hrašovec Franc, 

Iragotinoi, Žemljic. Janko, Okoslav- 
ci. Za zadrugo podpisujejo: Kuplen 
Franc, predsednik, -Fekonja Jakob, 
tajnik, Kolarič Franc, knjigovodja. 

Maribor, 1. aprila 1954. 
Zadr IV 8 964 

239. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cerkvenjak. 
Izbrišejo se Fekonja Anton, Vo- 

bič Ignac in Kozair Lovro in vpiše- 
jo novi člani upravnega odbora: 

Tušek Vlado, kmet, Cerkvenjak, 
Breznik Franc, uslužbenec KZ 
Osek, Veršič Konrad, kmet, An- 
drenoi. Za zadrugo podpisujejo: Lo- 
vrec Tomaž, predsednik, Tušek VJa- 
do in Breznik Franc, člana upr. od- 
bora ter Bezjak Stefan, knjigovod- 
ja zadruge. 

Zadružni delež znaša 300 din z 
20-<kratuim jamstvom. 

Maribor, 5. aprila 1954. 
Zadr IV 89 1004 

240. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Hajdina. 
Izbrišejo se Svenšek Ivan, Zupan- 

čič Stanko in Strižič Angela in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Kampl Maks, nameščenec, Zg. 
Hajdina, Klaneček Lovro, Sp. Haj- 

dina, Brodnjak Janez, Zg. Hajdina, 
Struci Anton, Njiverce, kmetje. Za 
zadrugo podpisujejo v finančnih in 
bančnih  zadevah:  Zupančič  Franc, 
Ëredsednik,    Kampl Maks,    tajnik, 

>revenšefc Andrej, odbornik in Se- 
rona Cvetka, knjigovodja. 

Zadr III 137 1061 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rogašovci. 
Vpiše se, da se je na podlagi 

sklepov zborov prizadetih zadrug 
spojila Kmetijska zadruga z o. j. 
kramarovci. 

Izbrižejo se Markovič Jožef, Ma- 
ric Friderik, Maric Jožef in Sandor 
Stefan in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Mekiš Stefan in Lapoše Kari, Nu- 
skova, Lipovnik Ferdo, Osinje, Za- 
gore Jožef, Kramarovci, Gider Ka- 
rol, Skledar Janez in Maric .Viktor, 
Rogašovci, vsi kmetje. Za zadrugo 
podpisujejo: Mekiš Alojz, predsed- 
nik, Centala Josip, poslovodja, Sve- 
tina Vinko, računovodja. 

Zadr III 12 1063 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Vitomarci. 

Izbrišejo se Kovačič Anton, Raj- 
ter Martin in Sauperl Franc in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Pucko Jakob, kmet, Smolinci 5, 
Toš Boris, kmečki sin, Drbetinci, 3, 
Toš Ludvik, kmet, Vitomarci 24. Za 
zadrugo podpisujejo v bančnih za- 
devah: Golob Franc, predsednik, 
Bezjak Ivan, tajnik in Zorko Uršu- 
la, Član u. o. 

Zadr VI 9-12 1062 
Maribor, 8. aprila 1954. 

241. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dolič. 
Izbrišejo se Plevnik Friderik, 

Dvorjaik Leopold, Podijaveršek Ain- 
ton, Ošlak Adam, Jevmišek Franc, 
Veóko Franc, Hriberšek Leopold, 
Jeromel Jožefa, Vivod Miha in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Trbovšek Ivan, kmet, Zavirše, Kre- 
jan Anton, kmet, Sp. Doliič, Uranc 
'Vinko, nameščenec KZ Zg. Dolič. 
Za zadrugo podpisujejo v bančnih 
zadevah: Grašovnik Franc, pred- 
sednik, Navršnik Franc, član u. o. 
in Luišnic Stefan, upravnik zadruge. 

Maribor, 9. aprila 1954. 
Zadr IV 95 1117 

242. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Murski Crnci. 
Izbrišejo se Ferenčič Anton, Se- 

rec Alojz, Jančar Vincerne, Novale 
Terezija in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odboira: 

Flisar Stefan, Malačič Stefan, Se- 
rec Franc, kmetje, Murski Crnci, 
Perkič Franc, kmet, Satakovci. Za 
zadrugo podpisujejo v bančnih za- 
devah: Granfol Koloman, predsed- 
nik, ••••^ Koloman, ta'inik, Ber- 
beril Terezija,  knjigovodja. 

Zadr III 109 1118 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Markovci. 

Izbrišeta se Veršič Martin in Stra- 
fela Marko ter vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Solina Simon, Markovci, Kolarič 
Jožef, Nova vas, kmeta. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnem poslovanju! 
Cvetko Jože, predsednik, Solina Si- 
mon, podpredsednik, Kostanjevec 
Julka, knjigovodja. 

Zadr IV 122 1060 

Besedilo: Kmetijska zadruga i 
o. j., Starše. 

Izbrišejo se Sel Janez, Klasinç 
Franc, Gojčič Zlotko, Solar Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Krepfl Jakob, Starše, KrepH 
Franc, Zlatoličje, Ekart Franc, Star- 
še, Zumkovič Jože, Zlatoličje, kmet' 
je. Za zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: Solar Jože io 
Ekart Franc člana u. o. ter Vido- 
vič Zofka, knjigovodja zadruge. 

Zadr III 66 1121 
Maribor, 10. aprila 1954. 

243. i 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Martin pri Vurbergu. 
Izbrišejo se Grušovnik Ignac, R*" 

muta Ernest, Sušnik Elizabeta, Go- 
stačnik Anica, Tabanov Tihan,_ JuS 
Anton, Smigoc Staniko in vpišejo 
novi izvoljeni lani upravnega od- 
bora: 

Grušovnik Marija, Ramuta Oti«- 
ja, Tabanov Marija, Klampfe* 
Tončka in Pavlin Franc, kmetje, 
Martin pri Vurbergu, Kramberger 
Franc, kmet. sin, Ciglence, Herga 
Anica, gospodinja, Vumpah. Za za-. 
drugo podpisujejo v bančnem pošto- 
vanju: Breznak Maks poslovodja KZ 
Sp. Korena, Ramuta Otilija in AM 
Ivan, člana u. o. 

Maribor, 12. aprila 1954. 
Zadr V 88 •* 

244. . 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Tinje. 
Izbrišejo ee Grace] Marija, Smo- 

gavec Ivan, KregaT Martin, Smog«' 
vec Anton, Blažic Karel, Smogavec 
Alojz in Sega Anton in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega o***, 
bora: 

Dušej Ivam, Tinje 22, Turner 
Ivan, Radikovec 15, Sega Franc, Jur' 
šna vas 9, Stegne Janez, Planina 2, 
kmetje, in Kregair Leopoldina. kmeC- 
ka hči, Radkovec 13. Za zadrug0 

podpisujeta Sega Franc in Spes An- 
to*0- .„» 

Zadr VI 100 U" • 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   * 

o. j., Trnovska vas. 
Izbrišejo se Murko Janez, Koç- 

mut Marija,. Mohorič Franc in vpi* 
Sito novi izvoljeni člani upraivnega 

odbora: i 
Kocmut Firenc, Trnovska v*5' 

Svarc Janiko, Crmlja, Kramer J0" 
žef, Biš, Grosek Franc, Tmo«*» 
vas, kmetje, Tašner Franc, icxp&' 
sin, Ločič. Za zadrugo podpisuj®/0 
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v bančnem poslovanju: Vidic Jože, 
predsednik, Kronfogel Kamilo, bla- 
gajnik, Polamec Tomaž, tajnik, 
Kajlp Ludvik, knjigovodja zadruge. 

Zadr III 76 1198 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°' j.. Gorišnica. 
Izbrišejo se Mlinaric Franc, 2ni- 

darič Franc, Brumen Antonija, 
Sugman Zofija in vpišejo novi izvo- 
ljeni člami upravnega odbora: 

Kovačec I rane in Feguš Anton, 
uslužbenec, Gorišnica. Za zadrugo 
Podpisujejo: Pignair Janez, predsed- 
^•, Stanič Stane, podpredsednik, 
jSovačec Franc, tajnik, in Fric 
•Ivan, knjigovodja zadruge, 

Zadr VI 114 1195 
0J      Maribor, 16. aprila 1954. 
««, 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
}-i Zagradec. 

Na podlagi sklepa zbora z dne 7. 
|*I. 1954 se izbrišejo Maver Jože, 
Košelj „'Jojz, Novak Leopold in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 
.Plut Jože, kovač, Fužina 17, Kilave 

**-">jz. zidar, Cešnjica 5, Sadar An- 
ton, krojač, Valična vas 24. 

Novo mesto, 5. aprila 1954. 
j Zadr IV-84/5 1007 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-» Žužemberk. 

Izbriše^ se Slogar Jože, Vovk 
piton, Golob Jaka in vpišejo novi 
^voljeni člani upravnega odbora: 
- Blataik Anton, Zafara 3, Mišmaš 
*?ze, Budanja vas 14, Papež Stanko, 
^raderne 20. Za zadrugo so poobla- 
ščeni podpisovati Roje Alojz, Veno- 
se Vera in Smrke Alojz. 

Novo mesto, 8. aprila 1954. 
24? Zadr II 62i/ll 1067 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
'•»Dol. Toplice. 
19-1  s^ePu občnega zbora  14. III. 

.?* so se spremenila zadružna pra- 
nla. Članski delež znaša 1000 din. 
j izbr;išejo se Povše Vinko, Gorše 
•[ Ze m vpišeta nova izvoljena čla- 
\•ravnega odbora: 

-Medic  Viktor,  Dol.  Toplice  208, 
otravs Avgust, Podturn  28, kmeta. 

Zadr III 1/11 1065 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

•M bevnica ob Savi. 
^a podlagi sklepa občnega zbora 

"'lne H. III. 1954 in konsMtm 
pravnega odbora na seji 

g££"b'KejoKrulejlSi 

Peter 
sander, 

„_    . --. "i. i^^-r JU jvvnj=u.tunranja 
^pravnei?a •/lkf^rQ t,» *.»;; dne 21. III. 

Irnest, Gra- 
.   lad, Kožuh 

leso"'   "isk  Franc,  Simončič  Ale- 

V y *c «orišejo Krulej Ernest, Gra- 
phs Stefan, Novak Konrad, Kožuh 
IcL   i Vrisk  Franc,  Simončič  Ale 
«•sander,    Kozmus   Anton,   Motor« 
na ,.~n vP^eta nova izvoljena čla 

V, "Pravnega odbora: 
v0 o    £k ^••••. kmet. sin, Oreho- 
gev

y:   Topolšeik   Silva,   poslovodja. 
«ca 15. 

Zadr III 70/9 1068 
besedilo;   Kmetijska   zadruga   z 

•jJ-> Vrhpolje, 
14 TT Palagi sklepa zbora z dne 

• U. 1-934 se iibriižejo Grubar An- 

ton, Spilar Martin, Hudoklin Karel, 
Mikec Marija, Globavs Jože, Spilar 
Janez, Hudoklin Jože in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 
Kos Jože, kmet, Vrhpolje štev. 74, 
Okiöki Jože, klepar, Vrhpolije 4, 
Zagore Janez, kmet, Cerovi log 31, 
Potočar Jernej, kmet. sin, Vrhpo- 
lje 23, Grubar Peter, Javorovica 11, 
Franko Martin, kmečki sin, Vrhpo- 
lje 32, Potočar Janez, Vrhpolje 56. 

Zadr IV 35/6 1064 
Novo mesto, 9. aprila 1954, 

248. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Brestanica. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 

7. 111. 1954 se vpišejo novi izvolje- 
ni člani uipravega odbora: 

Preskar Jože, kmet, Armeško 36, 
Zaikšek Slavko, upravnik KZ, Bre- 
stanica 63. Za ipodipisovamje se vpi- 
še še Zaikšek Slavko. 

Zadr II 83/12 1143 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j,, Brusnice. 
Na podlagi sfclepa zbora z dne 

28. II. 1954 se izbrišejo dosedanji 
člani upravnega odbora: Hudoklin 
Jože, Medle Janez, Božič Franc, 
Vovko Janez, Erjavec Alojz, Gazvo- 
da Franc, Gorenc Frame, Pavlin 
Anton in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni  upravnega odbora: 

Golob Albin, delavec, Brusnice 33, 
Jarc Fraine, delavec, Brusnice 4, 
Zupin Rudolf, kmet. Brusnice 5, 
Matko Jože, delavec, Gaberje 83, 
Golob Franc, kmet, Leskovec 3, 
Rajk Janez, kmet, Gaberje 54, Ro- 
lih Franc, kmet, Gor. Suhadol 9, 
Hudoklin Franc, kmet, Dol. Suha- 
dol 22. 

Zadr III 65/6 1144 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Osilnica. 
Na podlagi sfclepa zbora z dne 

21. III. 1954 se izbrišejo štimec 
Alojz, Zurga Ivanka, Ožbolt Ivan 
in vipišejo novi izvoljeni člami 
upravnega odbora: 

Mihaljevič Pepca, ' gospodinja, 
Osilnica 5, Tušek Jože, delavec, Ma- 
linišče 3, Hudobivnik Slavko, dela- 
vec, Krizmani 3; 

Zadr III 81/4 1145 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Uršna sela. 
Na podlagi sklepa zbora z dne 

14. III. 1954 se izbrišejo Klobučar 
Matija, Blatoik Franc, Sobar Justa, 
Kralj Jože iin vipišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Janko Ivan, Gor. Sušice 1, Klobu- 
čar Rudi, Uršna sela 69, Tolar Ja- 
nez, Gor. Sušice 12, kmetje, in Kralj 
Pepca, gospodinja. Verdun 1. 

Zadr • 26/8 1142 
Novo mesto, 13. aprila 1954. 

249. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gradac. 
Izbrišejo se Hanzelj Anton, Kuz- 

raa Anton, Stam-pohar Johan. Segi- 
na Janez. Suštaršič Jože, Križan 
Anton, Pezderc Anton, Kure Viktor, 

Pezderc Janez, Kralj Anton, Zu- 
mò Janez in podpiisovalca Hanzelj 
Zvonko, Omerzelj Jože ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kralj Anton, Griblje 26, Husič 
Janez, kmet, Cerkvišče 11, Vrane- 
šič Anton, delavec, Cerkvišče 29, 
Ivec Viktor, Gradac 75, Butala Nan- 
de, Gradac 47, Segina Franc, Pri- 
lozje 9, Muc Jože, Primostek 8, 
kmetje. Za zadrugo podpisujeta: 
Simec Julij, upravnik, m jakljevič 
Zdenka, knjigovodja KZ Gradac. 

Novo mesto, 17. aprila 1954. 
Zadr IV 21/6 1168 

250. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

o. j„ Smihel pri Novem mestu. 
Izbrišejo se Smajdek Franc, Miš- 

iaik Jože, Muhič Anton, Stangelj 
van, Gačnik Franc, Mrvar Anton 

in pooblaščenca za podpisovanje 
Gačnik Franc in Turk Marija ter 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Mrvar Ivan, Boričevo 7, Brezovar 
Ciril, Regrča vas 25, Hrastar Franc, 
Smihel 9, Zupančič Franca, Brod 24, 
KnafeJjc Franc, Srebrniče 4, Jakše 
Ivan, Skrjanče 6. Za zadrugo pod- 
pisujejo Burger Janez, Tretinjak 
Zvonko in Mrhelčič Pavel. 

Novo mesto, 19. aprila 1954. 
Zadr III/55/8 1204 

Ì 

Izbrisi 
251. 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
o. j., Teharje, 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j., Store. 

Celje, 19. aprila 1954. 
Zadr VII 130/8 1202 

252. 
Besedilo:   Sadjarska   zadruga   z 

o. j. v Levpi, 
Zaradi prenehanja poslovanja. 

Gorica. 10. marca 1954. 
S?~\ Zadr 8/15-5 1404 
(253/ 

Besedilo: Obrtno nabavno prodat 
na zadruga z o. j. v Ilirski Bistrici. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Zadr VII/50-3 1956 

Besedilo:   Obrtno   nabavno   pro- 
dajna zadruga z o. j. v Postojni. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Zadr IV/22-10 1957 

Besedilo: Stanovanjska zadruga z 
o. j,, Ilirska Bistrica, 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Zadr. III/22-3 1955 

Gorica, 16. marca 1954. 
254. 

Besedila: 
zadruga   z Obnovitvena 

Cepovan, 
Obnovitvena 

Col. 
.   Obnovitvena 
Stjak. 

Obnovitvena 
Podnanos. 

zadruga z 

zadruga z 

zadruga   z 

o. 

j, 

i-, 
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Obnovitvena   zadruga 
Ajdovščina. 

Obnovitvena   zadruga 
Dol Predmeja. 

Obnovitvena   zadruga 
Cesta. 

Obnovitvena   zadruga 
Otlica. 

Obnovitvena   zadruga 
Dobravlje. 

Obnovitvena   zadruga 
Grgar. 

Obnovitvena   zadruga 
Lokve. 

Obnovitvena   zadruga 
Planina. 

Obnovitvena   zadruga 
Lokovec 

Obnovitvena   zadruga 
Trnovo. 

Obnovitvena   zadruga 
$empas. 

Obnovitvena   zadruga 
Gaberje. 

Obnovitvena   zadruga 
Slap pri Vipavi. 

Obnovitvena   zadruga 
Ustje. 

Obnovitvena   zadruga 
Banjsice. 

Obnovitvena   zadruga 
Šempeter. 

Obnovitvena   zadruga 
Kostanjevica, 

Obnovitvena   zadruga 
Branik. 

Obnovitvena   zadruga 
Renče. 

Obnovitvena   zadruga 
Godovič. 

Obnovitvena   zadruga    z   o,   j„ 
Crni vrh. 

Zadruge se izbrišejo zaradi pre- 
nehanja poslovanja. 

Gorica, 20. marca 1934. 
Zadr II/8-19 1765 

z 0. 

z 0. 

z 0. 

z 0. h* 

z 0. ht 

z o„ J.» 

z o. J.» 

z o. J*» 

z o. J.» 

z o. J.» 

•z 0. J.» 

z o. JM 

z 0. J*> 

z o. i; 
z 0. J, 
z 0. i-» 
z o. i- 
z o. j-, 

z o. j.. 

z o. j-» 

198263, 116663, z vlogo 8678 din, in 
hranilno knjižico bivše Kranjske 
hranilnice, zdaj Mestne hranilnice 
ljubljanske, št. 197350, 115/750, z 
vlogo 5198 din. Priglasitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 8. marca 1954. 

Razne objave 

Razglasi sodišč 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   danem   toku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje obveznost]  ilo 
podjetij    v   likvidaciji,   sicer   *e   bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St.  25/54 2051 
Po sklepu občnega zbora z dne 

26. •. 1954 je Kmetijska zadruga 
z o. j. Centiba prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 15 dni od te ob- 
jave. ' 

Likvidator 
1112 

Kmetijska delom a zadruga v Bo- 
recih, p. Križevci pri Ljutomeru, je 
prešla 15. III. 1954 v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 15 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 
St. 61/54 2134 

Kmetijska zadruga Mestje je po 
sklepu zbora zadružnikov z dne 8. 
I. 1954 prešla v likvidacijo. Prigla- 
sit veni rok: 14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St. 3/54 2537 
Podjedje Šiviljska delavnica »Mo- 

da« Slov. Bistrica je z odločbo OLO 
Maribor okolica z dne 5. IV. 1954, 
št, V-32/35-1954 prešlo v likvidaci- 
jo. Piiglasitveni rok: 30 dnd po tej 
objave. 

Likvidacijska komisija 

Amortizacije Ç \ 
Uvede   se   postopanje   za   amortizacijo-' 
vrednotnlc, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlJSn svpje 
pravice, sicer se bodo vzednotnice izrekle 

za neveljavne. 
I R 56/53-4 10809 

Narodna banka v Trbovljah po 
svojem zastopniku Sotarju Ivanu, 
bančnem uslužbencu, stanujočem 
Trbovlje, Savinjska c. 1, prosi za 
amortizacijo hranilne knjižice Ko- 
munalne banke v Celju, St. 94811/51, 
na ime Lebar Marije in na znesek 
12.979 din. Priglasitveni rok: 2 me- 
seca od te objave. 

Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 11. novembra 1954. 

I R 434/54-4 1714 
Tometlj Marija, Ljubljana, Draž- 

goška 31, prosi za amortizacijo iz- 
gubljene hranilne knjižice bivše 
Hranilnice dravske banovine, zdaj 
Mestna  hranilnica  ijubljanska,   št. 

Izgubljene listine 
prekllcujejo 

ArnuŠ Angela, roj. Kolanič, Ptuj, 
osebno izkaznico, ••-g. št. 9109, ser. 
št. 0251422. 2264 

Avsêc Marija por. DimcMaribor, 
Zagrebška 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 3205, ser. št. 0015532. 2798 

Bak roj. Bencina Marija, Ležeče 
17, p. Divača, osebno izkaznico 81. 
6688. 1739 

Ban Anica, učiteljica na osnovni 
šoli v Senovem, osebno izkaznico, 
reg. št. 26397, ser. št. 0404707.      2782 

Bernik Jože, Selca 39 nad Skofjo 
Loko, osebno izkaznico, reg. štev. 
8375. 2687 

Bevec Janez, Cilpah 21, p. Tre- 
belno, osebno izkaznico, ser. štev. 
0315577. 2754 

Bohanec Vida roj. Druškovič, 
Ljubljana, Rožna dolina, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15281/50, 6©r. štev. 
F-0037591, 2772 

Bolha Franc, Maribor, Stalingraj- 
ska 29, šofersko izkaznico I. razre- 
da, izdano v Mariboru pod štev. 
P-244. 2812 

Borštnair Franc, Ljubljana, Med- 
vedova 27, osebno izkaznico, reg. št. 
29752/31, ser. št. F-0032062. 2733 

Breako Stanko, Žirovnica 1, Loka 
pri Zidanem mostu, osebno izkazni- 
co, reg. št 31301, ser. št. F-07446U. 
dijaško vozno karto Loka—Sevnica 
in nazaj, št. 21572 in režijsko že- 
lezniško izkaznico št. 62758. 2759 

Breznik Stanko, Setarova pri Le- 
nartu, osebno izkaznico, reg. štev. 
11439, ser. št. 0368233. 2807 

Cvikl Antonija, por. Svet, Laze 
47, p. Velenje, osebno izkaznico, 
reg. žit. 34684, ser. št. 0659194. 2166 

Demšar Antonija, Martinj vrh 24, 
p. Železniki, osebno izkaznico, reg. { 
št. 38382. 2691 

Dobaj Terezija, Jalovec 25 p» 
Ksmmici, osebno izkaznico, reg. št 
35685, ser. št 0108903, izdano, od OLO 
Maribor okolica. 2796 

Dolinar Franc, Butanje 39, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 22063/51, ser. 
št. F-026373, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2705 

Dolinšek Drago, Trbovlje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24390, ser. št; 
F-0736700. 273* 

Eržen Janez, Mojstrana 70, oseb-      ' 
no izkaznico,  reg. št. 2032, ser. Št 
0298742. 2271 

Firbas Alojz, Marjeta na Drav- 
skem polju, osebno izkaznico, reg; 
št. 33389, ser. št. 0296051. 2803 

Flac Peter, Ljubljana, Dotlenjska 
23, osebno izkaznico, reg. številka 
14888, izdano v Čakovcu. 2682 

Flisar Anton, Kajpoa '20, p. Lenda- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 7356. 
ser. št. G-023OO66. 2145. 

Furjan Ana, Dom onemoglih T' 
Muretincih 45, p. Gorišnica pri PtU" { 
ju, osebno izkaznico št. 26723. 23U 

Gartus Ladislava, Ljubljana, oseb-, 
no izkaznico, reg. št, 22633/51, ser- 
št F-0044913. 2774 

Gašperlin Janko, Šenčur 134 P*' 
Kranju, osebno izkaznico, reg. .»*•• 
86 IQ, ser. št. 0197922. 20?° 

Gerlič Ivan, Barbara v Slov. gori- 
cah, osebno izkaznico, reg. št. 49789. 
ser. št 0878994. 28P 

Gostiša Adolf, Idrijski M.,?1' 
osebno izkaznico, serijska števaiK» 
0331865. 2273 

Götz Marte, Kranj, Huje 50, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 9597, ser. štev. 
0185907. I1*0 

Grabnar Franc, Ljubljana, SH?C- 
bersika 71, osebno izkaznico, We- 
lt. 8997/50, ser. Št. F-0031307, šn cto»; 
sko izkaznico Društva ••••••••••^ 
št. 46796, izdano v Ljubljani. Z»»° 

Grdadolnik Jakob, Praprotno br- 
do 6, osebno izkaznico, reg. SteraaiK» 
43559/51, ser. št. F-0151569, izdano o" 
OLO Ljubljana okolica. -'"" 

Greif Ana, Marjeta na Dravskem 
polju, p. Starše, osebno iakaz^ 
re* žt, 37145, ser. ät 02S1383.   254* 
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Grošičar Franc, Gradišče pri Ld- 
"ji 10, osebno izkaznico, reg. št. 
6227, ser. št. F-0164535. 2819 

Habjan Rozailija, Trbovlje, Parti- 
zanska 1, osebno izikaznico, reg. št. 
5882, ser. št. 0717192. 2313 

Ham Josip, Ljubljana, Velika čol- 
narska 4f vojaško knjižico za kobilo 
»Mura«, izdano v Ljubljani. 2752 
. Hiršel Franc, Trbovlje I, osebno 
izkaznico, reg. št. 32047, ser. številka 
1*-0745937. 2652 

Hauzer Zofija, Cogetimoi 26, p. 
^-erkvonjak, osebno izikaznico, reg. 
St. 13968/4. 2274 

Bor val Stefan, Bakovci 117, Mur. 
pobota, osebno izikaznico, reg. štev. 
J4953, ser. štev. 0093663, izdano v 
Ljubljani. 1183 

Hudžar Franc, Gradiš barake, Šo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. štev. 
33?69, ser. št. 02957435. 2202 

fgerc Marija, Ravne na Koro- 
škem, Prežihova 14, osebno izkazni- 
co, reg. št. 13132, ser. št. 0363842. 2589 
. Ivnik Anica, Kisovec 62, p. Zagor- 
ja ob Savi, osebno izkaznico, reg. št. 
23373, ser. št. F-0724683. 2275 
-n Jamšek Marija, Kodreti 7, Gor. 
oranica, potni list št. 670656, izdan 
°d'ministrstva za notranje zadeve v 
^jubljani, z veljavnostjo do 3.' XII. 
19?3 za potovanje v STO. 2276 

Janikovič Jožef, Lokev 54, p. Di- 
yaôa, osebno izkaznico, • reg. štev. 
••••, ser. št. 0219633. 2277 

Jeneš Agata, Bratonoi 26, p. Bel- 
ici, osebno izkaznico, reg. štev. 
^JS, ser. št. 0095625. 2741 

Juričan Josip, Lastnic 69, p. Buče, 
osebno izkaznico št. 8017, izdano y 
*oyčanah. 2694 
, Kavs Anton, Soča 45, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5912, eer, številka 
^-0258622. 2785 

Kale Martin, Gradišča 17, p, Cir- 
*JJlane, osebno izikaznico, reg. štev.. 
?&>}, ser. št. 0273273. 2278 
pKercmar Zoltan, Križevci 198, 
f^kmurje, osebno izkaznico, reg. 
«. 42384, ser. št. 0124094.       ,, ,2315 

K'lepec Danilo, Belitiocó, M; Sobo- 
j*> osebno izikaznico, reg. št. 17154, 
•*£ Si 0097864. -2820 
, Kjobola Amalija, Maribor, Preg- 
J£ï* 12. osebno de&kaznico, reg. št. 
**$*>. ser. št. 0570167. J2795. 
j ••••••&• Stane, Vihovo 3, p. Zu-» 
^jnberk, oseb.no izkaznico,, eer. št. 

O3y03l. ...       2717 
••••• Srečko, Vrba 21, p. Luko- 

)o^' osebno izkaznico,, r©g. štev. 
l8«>/51, ser. |t. F-0464545. 2706. 
. •-okošar Andrej, Tolminski Lom 
"• osebno izikaasnioo, reg. it. 8201, 
*>r- št. 026091.1. 2671 
oKç*iar J.aikob, Galušatk 37, p. Videm 
« bcavinicd, osebno tokaznico za ob- 

«ejai pa^ reg  ät. 15627   »er. štev. 
°°^263•. 2670 
>BAward« Ivan, Ptuj, osebno 'izkaz- 
07o??v,re^-' štev. 27918, ser. številka 0•2,1228. 2242 
na jn&a Mihaela, Ljubljana. Rož- 
^••••••, osebno izkaznico, reg~št 

•*•4•8/51, ser. it. 00647738. 2776 

•••••• Jakob, Radulja 10, p. 
Smarjeta, osebno izkaznico ser. št. 
0515365. 2720 

Kosmatin Ljudmila, Prevoje 59, 
p. Lukovica, osebno izkaznico, reg. 
št. 18634/51, ser. št. F-0464544.    2707 

Košir Draga, Moste 27, p. Žirov- 
nica, osebno izkaznico, reg. štev. 
11309, ser. št. 0383529. 2173 

Kozjek Anton, Zlato polje 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 4513, ser. 
št. S-018OS23. 2060 

Kramar Jože, Zagorje, Podvine 4, 
osebno izkaznico, rog. št. 21025, ser. 
št. F-0734335. 2393 

Kravos Frančiška, roj. Štor, Male 
Zabije 267, p. Dobravlje, osebno 
izikaznico, reg. št. 47620, ^ser. številka 
0320131. 2672 

Krajne Ivana, Metni vrh 10, p. 
Sevnica, osebno izkaznico, reg. št. 
42183, ser. št. 0386493, osebno izkaz- 
nico, rog. št. 41982, ser. št. 0386292 
na ime Krajne Marija in osebno iz- 
kaznico, reg. št.41984, ser. št. 0386294, 
na ime Germ Cecilija, obe v Met- 
nem vrhu 10. 2788 

Krajne Marija, Sp. Poiskava 48, 
p: Pragerako, osebno izikaznico, reg. 
št. 44783, ser. št. 0879845. 2810 
• Križnar Franaka, Stražišče 269, 
osebno izkaznico, reg. št. 4194.   2727 

Križnar Bogomir, Okroglo pri 
Kranju, osebno izikaznico, reg. št. 
232, ser. št. 0189542. 2708 

Kukovec Ivan, St. Jurij ob Pesni- 
ci, osebno izikaznico, reg. št. 42S61, 
ser. št. 0200091. 2809 

Kumer Iilijana, Ljubljana, Go- 
sposvetska 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 81977/52, izdano v Ljubljani. 2683 

Kunej Valburga, Ruše, Industrija 
ska šola, osebno izkaznico, reg. št. 
4372, ser. št.'0878623,' in*, sindikalno 
knjižico' sindikata kem. šole v Ma- 
riboru..    •    w - 2817 

KužnLk Tone, Vel. Lipovec 9, p, 
Dvor, osebno izkaznico, ser. štev. 
0512201.   /• 2758 

. Lebau Angelca, Kranj, Gasilski 
trg 4, osebno izkaznico, reg. št. 8556, 
ser. št. .0161866. 2766 

Lesinšek Jože, Brezje, 18, p.\GUA 
boko pri Brežicah, osebno izkaznico, 
reg. št. 1.IS40, ser. št. 037".30.     2674 

Luzar Štefanija, Hrastje 21, oseb- 
no izkaznico, rc£. št -.62601/51, ser. 
št. F-00849li, izd. v Ljubljani. 2708 
-.Ma-lek Šarlota, Maribor, .Dvor/.a- 

kova 14, osebno izkaznico, reg. št. 
13834, .ser. št. G-0020518. 2811 

Maric Bela, Bodonci 34, preklic o 
izgubljeni osebni iskaznici, reg. št. 
10315, ser. št. 009125, objavljen v 
Ur. fctu" LRS, ker se je našla.   1994 

Mankeilj Alojzija, Stranje 6, p. 
Vel. Gaber, • osebno izikaznico ser. 
št. 0505133. 2757 

Markovič Karel, Kanižarica 8, 
Črnomelj, osebno iiakaznico, reg. št. 
11936, ser. »t. 0495246.      • 2279 
' Martinčič Jože,' Gaj; p. Šentjanž 
na Dol;, osebno izikaznico, reg. št. 
7967, ser. št. 0510277. 2743 

Martinčič Stanko, Brezovica 11, p. 
Mirna, osebno izkaznico ser., štev. 
509621, -V 2756 

Matjaž Janez, Rateče 85, p. Rate- 
če-Planica, osebno izikaznico, reg. 
št. 1 236 ser. št. 029946. 2354 

Mesesnel Herman, Goče 98, p. Vi- 
pava, čevljar, obrtno dovoljenje št. 
468, izdano 25. VI. 1948. 10796 

Mi'kša Zorica, Domava 94, p. Mo- 
škanjei, osebno izkaznico, reg. št. 
2165, ser. št. 0244498. 2781 

Mikulič Dragica, Ljubljana, oseb* 
no izikaznico, reg. št. 18976/50, ser. 
št, F-00412S6. 2777 

Mirt Stamko, Maribor, Delavska 
71, osebno izikaznico, reg. št. 54364, 
ser. št. 0055236. 2799 

Mišic Sibija, Ljubljana, Poljan- 
ska 79, osebno izkaznico, reg. štev« 
43022/51, ser. št. F-0065332. 2821 

Monfredo Bernard, Božje, posta 
GpLotnica, osebno izkaznico, reg. št 
17392, ser. št. 0770312. 2767 

Muhič Ciril, Klečet 14, p. Žužem- 
berk, osebno izkaznico ser. številka 
0309570.- 2•55 

Nemec Terezija, Mezgovci, p. Mo- 
šikanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
25254, ser. št. 0268564. 2320 

Novak Franc, Vnanje gorice, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 18665, ser. št. 
F-0140975. 2735 

Oblokar Helena, Solkan, Nova 
Gorica, Soška 10a, osebno izkaznico, 
reg. št. 13023, ser. št. 0329272.   2677 

Ocepek Albina, Gornja Radgona, 
Kardeljeva 22, osebno izikaznico, 
reg. št. 1912,. ser. št. G-0346622. 1966 

Okrajna zadružna zveza, Radov- 
ljica, prometno dovoljenje št 485 
za motorno kolo »Zündaipp«, evdd. 
št. S-2546, izdano v Kranju.       2684 

Oman Anton, Cegelnica 15, Na- 
klo, osebno izkaznico št. 20540, iz- 
dano od OLO Kranj okolica.      2177 

Oplotnik Marija, Trbovlje, Neža 
14, osebno izikaznico, reg. št. 2692, 
ser. št. F-071600. 2093 

Ošlaj Jože, Splošno gradbeno 
podjetje »Zasavje«, Trbovlje, oseb- 
no" izikaznico, reg. št. 18078, ser. št. 
0098788. 2356 

Paš Justina, Sevnica 143, osebno 
izkaznico, reg. št. 41194, ser. štev. 
F-0385504. 2745 

. Patafta Rudolf, Maribor, Tezno, 
Taborišče I. »TAM«, osebno izkaz- 
nico, reg', št 21604. ser. št. 0101374, 
izd. v Prologu na Hrvatskem.   2804 

Pavlin Bojana, Solkan, Prvornaj- 
sika 155, No va. Gorica osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 12663, ser. številka 
6329163. 2591 

Pintar Jože, Martinj vrh 5, pošta 
Zeleznifci, osebno izikaznico, reg. št. 
35250. 2699 

Pečaver Marija, Rodine 25, p. Čr- 
nomelj, osebno izikaznico, reg. ät 
9463, ser. št 0492773. 2698 

Pegan Franc, Mala Brda 9, p. Hru- 
ševje, osebno izikaznico številka 
2645. 2180 

PepeJnak Tonče, Vrhovo 13, p. Ra- 
deče ipri Zidanem mostu, osebno iz- 
kaznico, reg. št 22410, ser. številka 
0725720. 2736 

Planten Stane, Vel. Podljnben 6, 
p. Smihel, osebno izikaznico eer. št 
0327670, 2715 
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Pevec Leopold, Mladica 9, pošta 
Semič, pomočniško spričevalo Sole 
učencev v gospodarstvu lesne stro- 
ke v Mariboru iz 1. 1951/52. 2808 

• Prem Amalija, (Mica 179, Ajdov- 
ščLna, osebno izkaznico, reg. štev. 
48342, ser. št. 0323707. 2357 

Prevolšek Engelbert, Maribor, 
Tezno, Ptujska 59, vojaško iknjiži- 
co, izdano od vojašikega odseka v 
Šibeniku,. 2802 

Prša Cecilija, Ižaikovci 26, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. štev. 
2390, ser. št. G-0084100. 2700 

Rajčevič Ksenija, Ljubljana, Ra- 
kavniska 6, osebno iakaznico, reg. 
st. 56557 izdano v Celju. 2778 

Rajhard Marjan, Jesenice, Savsko 
nabrežje, baraka, osebno izikaznico, 
reg. številka 6909, ser. številka 
F-553219. 2791 

Rajner •••••, Rakičam 88, osebno 
izkaznico, reg. št. 17085, ser. štev. 
00S8795, izdano v M. Soboti.       2685 

Rebernik Ivan, Muta 58, Slovenj 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
17850, ser. št. 0279160. 2730 

Ribič Marija, Šmarjeta ob Pesni- 
ci, osebno izikaznico, reg. št. 40247, 
ser. št. 0569435. 2816 

Ribter Marija, p. Kapla, osebno 
izikaznico št. 33197, izdano od OLO 
Maribor okolica. -2280 

Rojina Darinka, Narodna banka, 
Kranj, osebno izikaznico, reg. štev. 
5743, ser. št. 0182053. 2429 

Rugelj Frančiška, Pečice 8, Ga- 
brovka, osebno izkaznico, reg. štev. 
2671. 1943 

Sajovic Drago, Zagorje ob Savi, 
osebno izikaznico, reg. št. 17705, ser. 
št F-0731015, izd., v Trbovljah.   2686 

Smogavc Maiks,- Kot 6, p. Oiplot- 
nica, osebno izkaznico, reg. štev. 
27197, ser. št. 0782037. 2701 

Smolič Marija, roj. Strniša, Vrbo- 
vec 17, p. Dobrnič, zdaj v Dobravi 
11, osebno izkaznico, reg. št. 11998, 
izdano v Trebnjem. 2323 

Sosič Marija, TuMje 6, p. Kozina, 
osebno izkaznico, reg. št, 17238, iz- 
dano v Sežani. 2210 

Stržišar Marija, Maribor, Pobrež- 
je, Ahacljeva 24, osebno izkaznico, 
reg. št. 16463, ser. št. 0013177.   2800 

Santi' Ivan, Zg. Duplek pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. St. 5993, 
ser. št. 0577403. 2794 

Šimc Anton, Pristva 18, p. Stopi- 
če, osebno izkaznico ser. številka 
0338520. 2716 

Simon Stefan, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 78082/51, 
ser. št; F-0100392. 2710 

Škrabam Janez, Domajinoi 8, p. 
Cankova, osebno izkaznico, reg. št. 
21154, ser. št. S-0102864. 2068 

Škratek Marija Muta 67, osebno 
izikaznico, reg. št. 17978, ser. štev. 
G-0279288. 2679 
• Skrinjar Marija roj. Potočnik, 
Bratonečice 13, Tomaž pri Ormožu, 
osebno izkaznico, reg. št. 14813, ser. 
št. 0239123. "2551 

Skrilec Anton, Gradišče 50, Mur. 
Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
19618, ser. št. 0101327. 2185 

Skufca Kristina, Ved. Poidljuben 
22, p. ŠmiheL, osebno izikaznico ser. 
št. 519744. 2719 

Sobak Franjo, Ljubljana, Trnov- 
ska 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
30408, ser. št. 0449618, izdano v 'Va- 
raždinu. 2753 

Speh Fani, Ljubljana, Albanska 
4, osebno izkaznico, reg. št. 65751/51, 
ser. št. F-0088061. 2711 

Šušmak Jože, delavec, SGP >Go- 
rica«, Jesenice, dovoljenje za izvr- 
ševanje obrti čevljarske stroke v 
Novi Gorici izdano od OLO Gorica, 
št. 753/1-511 dne 18. VI. 1951.     2680 

Toplak Jožefa, Mele, p. Slatina 
Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
3956, ser. št. 0060655. 2363 

Trlep Albin, Arčevca 1, p. Žu- 
žemberk, osebno izkaznico ser. št. 
0504377. 2718 

Tnšar Vencelj, Planina 3, p. Cerk- 
no, osebno izkaznico ser. številka 
F-0538695. 2771 

Udovč Amalija, Maribor, Pdjiko- 
va 10, osebno izkaznico, reg. štev. 
21333, ser. št. 0025679. 2797 

Urbančič Francka, Brezovica 142 
pri Ljubljani, osebno izikaznico, reg. 
št. 18138/50, ser. št. F-0140448.     2712 

Uršič Alojz, Sužid, p. Kobarid, 
osebno izkaznico reg. št. 12680, ser. 
št. 0391590. 2230 

Vabič Jože, Maribor, Metelkova 
7, osebno izkaznico, reg. št. 39300, 
ser. št. 0031046. 2801 

Veber Štefanija, Metava 2 pri Ma- 
lečnikiu, osebno izkaznico, reg. št. 
2782, ser. št. 038393. 2805 

Vida Marija, Centiba 37, p. Len- 
dava, osebno izikaznico, reg. štev. 
9198, ser. št. G-0231908. 2283 

Vidovič Franc, Maribor, Košaki 9, 
osebno izikaznico, reg. št. 25430, ser. 
št. 0268740, .izdano v Ptuju.       2815 

Vigec Antonija, Maribor, Vetrini- 
sta 30, osebno izkaznico, reg. štev. 
46684, ser. št. 0039406. 2fa06 

Vrančič Zdenka, Ljubljana, Pod- 
milščafoova 12, osebno izkaznico, 
reg. štev. 94942, izdano v Ljublja- 
ni. 2779 

'Vrečko Jože, Morje 2 pri Framu, 
osebno izkaznico, reg. št. 7198, ser. 
št. 0566983. 281* 

Žemljic Alojz, Pršetinoi 34, Tomaž 
pri Ormožu osebno izikaznico, reg. 
št. 2997, ser. št. 0227307. 2552 

2am Ivo, Ljubljana, Bohoričeva 
11, osebno izikaznico, reg. št. 54387/ 
51, ser. št. F-0076697. 2822 

Žele Marija, Pivika 99, osebno 
izkaznico, rog. št. 8960, ser. številka 
F-0619270. 2366 

Zbogar Mihael, Kanal-Grad 15, 
osebno izJcaznico, reg. štev. 6599, ser. 
štev. 0309831. 2770 

Zivamovič Leposava, Ljubljana», 
Studentsko naselje, osebno izkazni' 
co, reg. št. 284815, izdano iv Beogra- 
du. 2713 

Žužeik Anton, Juršče 86, p. Knežak. 
osebno izkaznico, reg. št. 10229, 6*r. 
št. F-0620539. 2098 

PRAVNIK 
glasilo za pravno teorijo in prakso št i—3 za prvo četrtletje 1954 
je izšel in prinaša tole zanimivo in aktualno gradivo: 

Dr. Gorazd Kušej: Pripombe na rob razprave Iva Krbeka: 
»Prilog teoriji o pojmu prava« — Sergej Vilfan: Slovenska pravna 
zgodovina in njene zveze s prakso (s teoretično-retrospektivnim 
in praktično-perspektivnim delom razprave) — Dr. Jože Globev- 
nik: Dvoje vprašanj s področja imunitetnih pravic — Dr. Stojan 
Cigoj: Vprašanje kvalifikacije v mednarodnem zasebnem pravu 
(Primerjalno-pravna študija} — Borut Rezek: Referendum, ljud- 
ska iniciativa in pravica odpoklica kantonalnega predstavniškega 
telesa v Švici. . " : • 

Tudi vsebina »Zapiskov« je to pot zanimiva. Na uvodnem 
mestu je nekrolog zaslužnemu pravniku in zvestemu sodelavcu 
revije, pokojnemu dr. Bogdanu Petelinu. Dr. Rudolf Sajovic je 
prispeval zgoščeno poročilo o Mednarodnem kongresu za civilno 
procesno pravo na Dunaju, dr. Gorazd Kušej svoje znanstveno- 
kritične poglede na dr. Jovan Djordjevićevo delo »Ustavno pravo 
Federativne narodne republike Jugoslavije«; Fr. Sever poroča 
o delu Nikole Srzentića in dr. Aleksandra Stajica »Krivično pravo 
Federativne narodne republike Jugoslavije — Opšti deo«, Vladi- 

: mir Bonač pa zaključuje rubriko s svojimi obrobnimi pripomba- 
mi h knjigi dr. J. Go ri čar ja: »Uvod v družbene vede« pod za- 
glavjenr »Pomen konkretnega socialnega proučevanja«. Sledi: 
Bibliografija in Društvene vesti, v posebni prilogi pa odločbe 
Državne arbitraže LRS, kazenske, upravne ter civilne odločbe - 
Vrhovnega sodišča LRS. 

»Pravnik« izhaja četrtletno, letna naročnina znaša za člane 
Društva pravnikov LRS 200 din, za nečlane 300 din. Posamezna 
številka je 75 din. Naroča se "pri »Uradnem listu LRS«, Ljubljana, 
Erjavčeva Ila, poštni predal 336, tek. račun pri NB 601-2-Î57. 

MnsittV v J il MWJI*> " 

izdal«  »Uradni Hat LRS« — Direktor In odgovorni  urednik: dr. Rejrtko Motatk — Tteka  tiskarna »Tonete  TomSlêa« 
. • ". T LJubljani 
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262. c 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena im 15. točke 
64. člena zaikona o oikrajnih ljudskih odborih (Uradni 
tost LBS, št. 19/53) ter 32., 20. in 92. člena uredbe o 
Upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št 52/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na ločenih 
sejah obeh zborov dne 9. aprila 1954 na predlog svcita 
^ komunalne in gradbene zadeve sprejel 

ODLOK 
o volitvah in delu hišnih svetov 

Jo svetov stanovanjskih skupnosti in o določitvi hiš, 
*i spadajo v stanovanjske skupnosti na območju občin 

okrajnega ljudskega odbora Tolmin 

Hišni sveti in stanovanjske skupnosti 
1. člen 

Uživalci stamovanj in podstanovalci hiš, ki so 
*plošuo ljudsko premoženje, zadružna last ali last 
"*užbemih organizacij, M imajo eno ali dve stano- 
Vanji, in stanovanjske hiše zasebnih lastnikov, ki po 
Hi ofcnm zvezne uredbe ne epadajo v etamovanjsko 
skupnost ki pa e pogodbo izročijo svoje hiše v 
•Upravo stanovanjske skupnosti, sestavljajo hišne 
*vete visi uživalci in podnajemniki; v hišah, ki imajo 
"° tri stanovanja izvolijo 3; v hišah nad ini stanova- 
nja pa izvolijo do 7 članov hišnih svetov. Stanovanj- 
^e hiš» zasebnih lastniikov z enim aili dvema stano- 
Tanijema nimajo hišnih svetov. 

2. člen 
Hišne svete volijo uživalci in podstanovalci do 

"• januarja vsakega koledarskega leta na sestanku, 
*ja katerem mona biül navzočih nad polovico upravi* 
«encev stanovanjske hiše. .Ce so ob začetku sestanka 
gotovi, da se ga ni udeležila večina volilnih upra- 
vičencev, so pol mre pozneje opravijo volitve ne glede 
na-Stevilio udeležencev. 

3. člen 
volitve so lahko tajne ali javne; o tem odločajo 

T50|iiiltni upravičenci posameznega hišnega »veta. 
.     Javno se voli tako, da se volilni upravičenci iz- 
Javijo za posameznega kandidata z dvigom rok. 

Tajno se voli ma podlagi kandidatnih list, in sicer 
a«o, da vsak volilni upravičenec podčrta na kandi- 

datni listi ime kandidata, ki ga želi izvolita. 
Kandidatno listo predlagajo in sestavijo upravi- 

Oeooi na samem volilnem sestanku; na tem sestanku 
izvoli tudi tričlanska volilna komisija. 

4. člen 
, vsak hišni svet si izvoli izmed sebe predsednika 
slišnega sveta ia po enega zastopnika v svet stano- 
vske skupnosti; 

5. člen 
Hišni aveti ee »ostajajo po potrebi, obvezno pa 

SaJ enkrat ivealkfi dva meseca. Sestanek sklicuje 
Predsednik ali pa se skliče na zahtevo ene tretjine 
opravičencev. Sklepe, ki ee sprejmejo na sestanku, 
/JPusuje predsednik v posebno knjigo sklepov. Skrb 
Predsednika je, da se sklepi izvajajo in po potrebi 
Predložijo upravi stanovanjske skupnosti r izvršitev. 

6. člen 
Vse stanovanjske hiše po  1. členu  tega odloka 

a območju eno občino OLO Tolmin so ena stano- 
vska skupnost, 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in zato 
nosjlec pravic in dolžnosti, ki izvirajo iz najemnih 
pogodb oziroma iz pravnih razmerij v zvezi z uprav- 
ljanjem in vzdrževanjem hiš. 

7. Men 
Sveti stanovanjske skupnosti 

Zastopniki hišnih svetov, izvoljeni po 4. členu 
tega odloka, in zastopniki delavskega sveta podjetja 
oziroma delovnega kolektiva zavoda po 3. odstavku 
40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
sestavljajo svet zadevne stanovanjske skupnosti. Za- 
stopniki hišnih svetov za svet stanovanjske skupnosti 
se volijo po določbah 3. člena tega odloka, in sicer 
vsako leto po opravljenih volitvah v hiišne svete, 
vendar najkasneje do 1. februarja. 

Ùlami sveta stanovanjske skupnosti morajo naj- 
pozneje v 15 dneh po opravljenih volitvah izvoliti 
izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. 

Svet stanovanjske skupnosti ee sestaja po potrebi, 
vendar najmanj vsaka dva meseoa. Zasedanje vodi 
predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 
Zasedanje sveta se lahko sMiče tudi na zahtevo ene 
tretjine članov stanovanjske skupnosti. Za izvolitev 
je potrebna večina glasov. 

Na sejah sveta stanovanjske skupnosti vodi taj- 
nik sveta zapisnik; vanj vpisuje poleg glavnega po- 
teka seje tudi vse sprejete sklepe. Zapisnik se piše 
v vezano knjigo; podpisujeta tajnik in predsednik 
oziroma podpredsednik sveta. 

Sestankov sveta se obvezno udeležuje zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora dostaviti apravi 
stanovanjske   skupnosti   in   stanovanjski   inšpekciji. 

Končne določbe 
a člen 

Pooblašča   se   svet   za   komunalne   zadeve   OLO 
Tolmin, da predpiše natančnejša navodila za izvaja- 
nje tega odloka. 

9. člen 
Odlok velja takoj. 
St. 1-1550/1-1954 
Tolmin, dne 9. aprila 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

263. 
Na podlagi določb 2. odstavka 15. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni listLRS, št 19/52) 
ter 19. in 20. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni tet FLRJ, št. 52/53) tei 4. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št 46/51) je okrajni ljudski odbor na ločenih sejah 
dbeh sborov sprejel dne 9. aprila 1954 na predlog 
sveta •• komunalne in gradbene zadeve 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na območju 

občin okrajnega ljudskega odbora Tolmin 

1. člen 
Stanovanja na območju občin okrajnega ljudskega 

odbora Tolmin se po kakovosti razvrstijo v osem 
kategorij: 

I. stanovanja od 95 in več točk, 
II. stanovanja od 83 do 94 točk, 
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III. stanovanja od 71 do 82 took, 
IV. stanovanja od 58 do 70 took, 
V. stanovanja od 45 do 57 točk, 

VI. stanovanja od 32 do 44 took, 
VII. stanovanja od 23 do 51 točk, 
•1. stanovania do 24 took. 

V VIIL kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki 
jih sanitarna inšpekcija določi kot neprimerna za 
bivanje. 

2. člen 
Stanovanja se razporedijo v kategorijo s točko- 

vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 28 po 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

5. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Jj?"           Opis vrednosti, ki se točkuje Ocena 
točke 

1. Lega hiše, zazidalni ustroj, obsončenje, 
razgled 

dobra 
4 

srednja 
2 

neugodna 
1 

2. 'Vplivi okolice: dim, prah, smrad, ropot brez 
5 

srednji 
3 

močan 

3. Razvid (orientacija) stanovanja dober 
5 

srednji 
3 

neugoden 
1 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

ngoden 
2 

srednji 
1 

neugoden 
0.5 

5. Dovoz do dvorišča (kleti) dober 
2 

težje dostopen 
1 

z vozili 
nedostopno 

0.5 

6. Uporabnost (dvorišča) vrta v celoti 
2 

delno 
1 

ne~ 

7. Kanalizacija (odtoki) da 
2 

pomanjkljiva 
1 

brez 

S. Starost stavbe 

po 1940—1949 
4 

po 1949 
5 

1918—1940 
3 

do 1918 
2 

9. Vpliv nadstropij 
visoko 

pritličje 
3 

II. nadstropje 
2 

III. nadstropje 
1.5 

priz. nepod. 
1 

10. Lega stanovanja (položaj) 

navadno 
6 

I, nadstropje 
2 

podstrešno 
2 

podkletno 
stanovanje 

1 

11. Zasnova (koncept) stanovanja udobna 
7 

zadovoljiva 
4 

nepraktična 
1 

12. Razmerje površin kuhinje in sob 
do pritiklin 4:1 3:1' 

2:1 

13. Kvadratura kletnih prostorov, za katere 6e hrez = 0—5 "= 2 do 15 = 3 
ne plačuje najemnina do 10 = 4 do 20 = 4 

17. Kopalnica 
kad, peč, 
umivalnik 

7 

kad in peč 
ali prha 

5 

1:1 

za veaMh 
nadaljnjih 

10 m' še 2 točki 

14. Delovna (dnevna) razsvetljava dobra 
3 

pomanjkljiva 
1 

brez 

15. Višina prostorov do 2—4 
1 

od 2—4 do 2.8 
3 

od 2.8 do 3 = 2 
čez 3 m =* 1 

16. Oskrba z vodo vodnjak 
0.5 

voda v hiši 
2 

v stanovanji 
4 

več iztokov 
5 __ 

samo kad 
3 
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^       Opis vrednosti, ki se točkuje 

» 18. StramlEčo 

WC 
v stanovanju 

4 
leseno skupno 

0.5 

Ocena 
točke 

\VC za več 
stanovanj 

skupno 
2 

leseno stran. 
1 

brez 
0 

izven  stanova- 
nja v hiši 

2 
izven hiše 

1 

19. Električna napeljava 
sodobna 

3 
zadovoljiva 

2 

pomanjkljiva 
1 

brez 
0 

20. Ogrevanje prostorov 
centr. kurjave 

topel zrak 
5 

lončene 
patentne peči 

2 

nezadovoljivo 
i 

brez 
0 

21. Stropna, konstrukcija 
masiven strop 

3 
leisen strop 

2 
neustrezen 

strop 
0 

22. Izolacija proti vlagi 
suho 

3 
mestoma 

vlažno 
1 

vlažno 
— 2 

2S. Kakovost ometa, slikarije in oplcskov 
solidno in 

trpežno 
3 

normalno 
2 

suho in 
zanemanjeno 

0 

24. Kaikovost tal v sobah in kuhinjo panket 
6 

deščdčna "tla 
in ksilolit 

3 

mehki les 
2 

betonski in 
opeč. tla 

0 

25. Kakovost miiizarskiih izdelkov zadovoljiva 
6 

pomanjkljiva 
3 

slaba 
1 

26. Zasloni lesena  roleta 
3 

polknioe, plat- 
nene zavese 

1 

brez 
0 

27. Pirailmica in sušilnica v hiši 
4 

daven hiše 
2 

brez, 
•e odbije 

1 točko 

28. Drvarnica v hiši 
3 

izven hiše 
2 

brez 
0 

Svet za komunalne in gradbene zadeve se po- 
oblašča, da izda za uporabo te razpredelnice ustrezna 
Navodila. 

4. člen 
Glede ma  krajevno lego  stanovanj  se območje 

^oia OLO Tolmin razdeli na dva okoliša: 
*) sedeži občim, 
") okoliške vasi. 

5. člen 
,. Svet za komunalne in gradbene zadeve OLO Tol- 

mui se pooblašča, da s sodelovanjem urada za stati- 
stsiiko in evidenco OLO Tolmin odredi in organizira 
SpPis stanovanjskih prostorov na območju okraja 
lolmin v zvezd s kategorizacijo stanovanj po prejš- 
njem členu. Stanovanja se morajo popisati do dne 
3°- aprila 1054. v 

6. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti občin morajo naj- 

j>»Zineje do 15. maja prevzeti v upravljanje vse več 
Ket «ivostanovanjske hiše, ki so last zasebnikov. 

Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlamske 
komisije; imenujejo jih ljudski odbori občim spo- 
razumno s sveti stanovanjske skupnosti. 

Pri prevzemu mora biti navzoč hišni lastnik ali 
njegov pooblaščenec, ki skupaj' s člani komisije pod- 
piše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Zapis- 
nik mora obsegati popis hiše in opis stanovanja, • 
kaiterem je hiša. Ce se hišni lastnik ali njegov po- 
oblaščenec noče udeležiti prevzema ali podpisati za- 
pisnika o prevzemu, se to vpiše v zapisnik. 

7. člen 

Pravice hišnega lastnika do pobiranja najemnine, 
sklepanje najemnih pogodb, odpovedi najemnih raz- 
merij in dolžnosti, vzdrževati hišo, ter morebitni 
viseči dolgovi hiše, ki spadajo pod določbo 2. točke 
70. člena uredbe o opravljanju stanovanjskih hiš, 
preidejo na stanovanjsko skupnost z dnevom pre-' 
vzema hiše. 
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8. člen 

Prehodne in končne določbe 

Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo se 
pooblaščajo ljudski odbori mestnih občin in občinski 
ljudski odbori, da na predlog državljanov imenujejo 
začasne komisije, ki bodo do izvolitve svetov stano- 
vanjskih skupnosti organizirale in vodile volitve hiš- 
nih svetov in svetov stanovanjskih skupnosti, sodelo- 
vale pri popisu stanovanjskih prostorov in pri pre- 
vzemanju hiš po 5. in 6. členu tega odloka. 

Prvi hišni sveti se izvolijo do 15. maja 1954, prvi 
sveti stanovanjske skupnosti pa najpozneje do dne 
30. maja 1954. Začasne komisije skličejo najpozneje 
v 15 dneh po volitvah zasedanje svetov stanovanjskih 
skupnosti. 

9. člen 

Ljudski odbori vodijo do formiranja uprave sta- 
novanjskih skupnosti vse administrativno delo svetov 
stanovanjskih skupnosti po določbah, uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš. 

10. alesa 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

poda komisiji nezanesljive aH krive podatke; 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prostorov 

pri popisovanju in zbiranju uradnih podatkov; 
5. popisovalec, ki nevestno ali (pomanjkljivo 

opravi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov. 

U. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1-1550/2-1954 
Tolmin, dne 9. aprila 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok L ar. 

264. 
Na podlagi 20. m 117. člena zakona o spremem- 

.' ih, in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31/53) je ljudski odbor mestne občine Kamnik na 
14. seji dve 1. marca 1954 eprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v 2. volilni enoti, 

ki obsega teren Mesto,, ker je prenehal mandat Sonji 
Subie roj. Jevruikar, ki se je za stalno odselila iz 
občine. 

Volitve bodo v nedeljo dne 23. maja 1954. 

II 
Ta odllok se objavi v >Uradnem listu LRSc in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 2. 
St. p-565/1-1954 
Kamnik, dne 1. marca 1994.     • 

Predsednik LO MO: 
Jenko Alfred 1. i. 

269. t 
Občinski ljudskiodbor Ruše je na II. redni seji 

dne 26. marca 1954 na podlagi 20. in 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 8. volilni 
enoti, 'ki obsegu naselje Smolnik, ker je prenehal 
mandat Horvatu Marijanu, odborniku občinskega 
ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

II 

Nadomestne volitve za 8. volilno enoto bodo v 
nedeljo, dne 16. maja 1954. 

III 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 
krajevno običajni način v volilni enoti št. 8. 

St. 92/2-54 
Ruše, dne 31. marca 1954. ^ 

Predsednik Obč. LO: 
Drago Magdič 1. r. 

266. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, ït. 
31/53) je občinski ljudski odbor Semič na seji dne 
3. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestno volitve v volilni enoto 
št. 1, ki obsega vais Semič, zaradi smrti odbornika 
Severja Ivana dm, ker je prenehal mandat odbornik« 
Plutu Antonu, ter v volilni enoti št. 18, ki obsega vasi 
Örmosnjice, Resa, Srednja vas, Mašelj, Brezovica i° 
Tratnik, ker je prenehal mandat Rai ji č Anici, ki Je 

bila izvoljena v tej volilni enoti.' 

Volitve bodo v nedleljo, dne 16. maja 1954. 

• 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« l0 

na oglasnih deskah občinskega ljudskega odbora •" 
teh volilnih enotah. 

St. 2-202/1-54 
Semič, dne 3. aprila 195-1. 

Predsednik Obč. LO' 
Franc Kapš 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vs^ 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna stevilKa: 8 din *o 8 Rtranl, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več. P» 
poäti » din več. —i Uredništvo in uprava: LJubUana,  Erjavčeva ulica lis. poStnl predal 336 — Telefon uprave 23-57» 

 ..   Čekovni račun: 601-»Z«-157   -• — 



Poštnina plaćana v gotovini CENA 16 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI dne 6. maja 1954 Številka 17 

VSEBINA: 

63. Odlok o določitvi okrajnega ljudskega odbora LJubljana 
okolica kot organa, pristojnega za zadeve in naloge šole 
za učiteljice kmetijsko-gospodarskih In kmetijsko-gospo- 
dinjskih šol v LJubljani. 
Uredba o razveljavitvi uredbe o zdravljenju nepremožnih 

Odloki ljudskih odborov: 

Finančni odlok MLO LJubljane za proračunsko leto 1954 
Odlok o sklepnem  računu  MLO  LJubljane  za  leto  1952. 
Odlok o proračunu okraja Črnomelj za Jeto 1954. 
Odlok o dopolnitvi  seznama  cest III.  reda na  območju 
OLO Maribor okolica. 
Odlok o dnevnicah za uradna potovanja v mejah okraja 
Novo mesto. 
Odlok o oblikovanju Investicijskega sklada okraja Po- 
stojna in o posojilnih pogojih za gospodarske investicije 
do sprejetja družbenega plana za leto 1954. 

267. 
268. 
269. 
270. 

271. 

27Î. 

273. Odločba   o  ustanovitvi  okrajnega   revizijskega  zavoda  v 
Slovenjem Gradcu. 

274. Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti in o volitvah 
hišnih svatov in sveta stanovanjske skupnosti v mestni 
občini Kranj. 

275. Odlok o upravi in vzdrževanju vodovodnega omrežja na 
območju mestne občine Postojna. 

276. Odločba o ustanovitvi Uprave komunalne delavnosti pri 
občinskem ljudskem odboru 2irl. 

277. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
občine Bistrica ob Sotli. 

278. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
občine  Lenart  v  Slovenskih  goricah. 

279. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 17. volilni enoti 
občine Lovrenc na Pohorju. 

230. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
občine Ribnica na Pohorju. ' 

63. 

Na podlagi 74. 61••• ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o republiških orga- 
nih oblasti v Ljudski republiki Sloveniji izdaja Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije 

ODLOK 
0  določitvi   okrajnega   ljudskega   odbora   Ljubljana 
°kolica kot organa pristojnega za zadeve in naloge 
s°le za učiteljice kmetijsko-gospodarskih in kmetij- 

sko-gospodinjskih šol v Ljubljani 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica se do- 
loči kot organ, pistojen za zadove io naloge šole 
2a učiteljice kmetijsko-gospodarskih in kmetijsko- 
pspodinjskih sol v Ljubljani, ki je bila ustanov- 
ljena z odločbo vlade LRS, št. 12Q3/3-52 z dne 
26- aprila 1952 (Uradni list LRS, št. 15-55/52). 

Ta  odlok   volja  od  dneva  objave  v »>Uradncm 
listu LRS«. 

St. U-41/54 
Ljubljana^ dne 28. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

64. 

Na podlagii 1. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije ter v zvezi 
s 24. točko odloka o finansiiranju in poslovanju zdrav- 
stvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) iz- 
daje Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije 

UREDBO 

o razveljavitvi uredbe o zdravljenju nepremožnih 

1. člen 

Uredba o zdravljenju nepremožnih (Uradni list 
LRS, št. 22-128/47) in uredbi o spremembi UTcdbe o 
zdravljenju nepremožnih (Uradni list LRS, št 10-73/48 
in št. 32-175/48) so razveljavljajo. 

2. člen 

Ta uredba velja od dneva objave v >Urodneim 
listu LRS<. 

St. U-40/54 

Ljubljana, dne 28. aprila 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 

Boris Kraigher i r. 
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Odloki ljudskih odborov 
26?. 

Na podlagi 25. člena 'in v zvezi s 3. točko 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 15-89/52) je mestni ljudski od- 
bor glavnega mesta Ljubljane na XV. seji mestnega, 
zbora in XIII. seji zbora proizvajalcev dne 16. apri- 
la 1954 sprejel 

FINANČNI  ODLOK 
mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 

za proračunsko leto 1954 

1. člen 

Mestni proračun za leto 1954 obsega: 
I. Mestni proračun: 

z dohodki v znesku 2.383,000.000 din 
z izdatki v znesiku 2.383,000.000 din 

II. Predračune finančno 
samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 943,615.000 din 
z izdatki v znesku 1.157,489.000 din 
ter s primanjkljajem 242,021.000 din 
in presežkom dohodkov 28,147.000 din 

III. Predračun posebnih 
skladov: 

z dohodki v znesku 277,402.921 din 
z izdatki v znesiku 268,050.317 din 
ter s presežkom dohodkov      9,352.604 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 242,021.000 din se 
krijejo z dotacijami iz proračuna MLO, presežki 
dohodkov pa gredo v proračun MLO. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, ki so večji od planiranih, razdelijo do- 
seženi presežek, ki bo ugotovljen z zaključnim raču- 
nom zavoda za leto 1954, po 7., 8., 9. in 40. členu 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih, 
tako da vplačajo: 

a) v sklad za nagrajevanje največ 30% presiežka 
z omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska realiziranih osebnih izdatkov zavoda za 
leto 1934; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev 30% 
presežka; 

c) ostanek presežka razdeli organ, ki odobrava 
zaiključni račun ob potrditvi zaključnega računa. 
Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni zavod 
ne ustvari na način, dolođen v prvem odstavku tega 
člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem računu 
o izvršitvi proračuna MLO za leto 1954. Za razdelitev 
presežka dohodkov nad izdatki, ki ga dosežejo zdrav- 
stveni zavodi, velja odlok o financiranju in poslo- 
vanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14/53), in odredba o skladih zdravstvenih zavodov s 
samostojnim financiranjem (Uradni list LRS, št. 17/53). 

4. člen 
Občini Polje dn Šentvid sta udeleženi na vseh 

oblikah dohodnine, <kd pripada MLO in ki se pobeite 
na njihovem območju, m sicer občina Polje s 75%, 

občina Šentvid pa s 45%. Prav tako sta udeleženi 
na daviku na dediščine in danila na znesku, ki ostane 
za MLO, in sicer občina Polje s 40%, občina Šentvid 
pa s 45 %. Razen tega participira občina Šentvid s 
100% na dohod.ku iz socialističnega zakupa na ob- 
močju občine Šentvid. 

5. člen 
V sklad za kreditiranje gospodarskih investicij 

MLO se odvedle ostanek presežka akumulacije in 
skladov iz leta 1933 v znesku 359,640.000 din. Prav 
taiko se stekajo v ta sklad doseženi presežki dohod- 
kov iz gospodarstva, kolikor bodo presegli v pro- 
računu predvidene zneske. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnein listu 
LRSt,  uporablja  pa  se od  1.  januarja  1934. 

Št. 491/1-54 
Ljubljana, dne 16. aprila  1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

268. 

Na podlagi 49. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (uradni list FLRJ, št. 13-147/54) in v zvtezi 
s 3. točko 65. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni IOst LRS, št. 19-89/J2) je 
mestni ljudsikii edibor glavnega mesta Ljubljane na 
XV. seji mestnega zbora in XIII. seji zbora proizva- 
jalcev  dne  16. aprila  1954 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu mestnega ljudskega odbora 

glavnega mesta Ljubljane za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 
za leto 1952, sestavljlen po predpisih 48. člena temelj- 
nega zakona o proračumh in 59. člena uredbe o iz- 
vajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mestnega ljudskega odbora za 

leto 1952 s sklepnimi računi zavodov s samostojnim 
financiranjem za leto 1952 je sestavni del tega 
odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mestnega ljudskega odbora v 

leto 1952:« 
I. Po proračunu MLO: 

dohodki 899,925.902 din 
izdatki 899,^06.557 din    _ 
preseželk dohodkov 
nad izdatki 

II. Po sklepnih računih 
zavodov s samostojnim 
financiranjem MLO: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 
nad izdatki 

19.345 din 

701,040.803 din 
616,001.590 din 

85.039.215 din 
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4. člen 

Presežek dohodkov uad izdatki po sklepnem 
računu za leto 1952 se prenese kot dohodeik v pro- 
račun za leto 1953. 

5. člen 

Preseželk dohodkov zavodov s samostojnim fi- 
nanciranjem MLO se razdeli tako: v proračun MLO 
se odda znesek 888.826 din, za porazdelitev na sklade 
se prepusti zavodom s samostojnim financiranjem 
84,150.489 din. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 491/2-54 
Ljubljana, dne  16. aprila 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

269. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
•• podlagi 2. in 28. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Črnomelj na skupni seji obeh zborov 
dne 16. aprila 1954 izdal 

ODLOK 
o proračuna okraja Črnomelj za leto 1954 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1954 obsega: 

Proračun okraja: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
in  s  primanjkljajem 
Presežek izdatkov nad 
dohodki bo krit z dotacijo 
iz republiškega proračuna. 
Predračune finančno 
samostojnih ustanov: 
z dohodki v znesiku 
z izdatki, v znesiku 
in s primanjkljajem 
Pnesežeik izdatkov nad 
dohodki bo krit z dotacijo 
dz okrajnega proračuna, 
Predračune posebnih 
skladov : 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

132,432.000 din 
227,518.000 din 

93.OS6.OO0 din 

20,364.000 din 
28,456.000 din 
8,072.000 din 

36,697.000 din 
36,697.000 din 

2. člen 
Finančno samostojne ustanove, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom ustanove za leto 1954 
P° 7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov ustanove za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1954 ustanovi novo 
finančno samostojno ustanovo, določi tudi sklade, ki 
jih bo imela ustanova. Ce ima ustanova še kaikšen 
drug sklad poleg pod točkama a) in b) navedenih. 
določi obenem, kolikšen del presežka po odbitku 
plaóila v sklad za nagrade gre v letu 1954 v sklad 
za nadomestitev in dopolnitev, in koliko v druge 
sklade. 

Presežek, ki ga finančno samostojne ustanove 
dosežejo na drugačen način, kakor je navedeno v 
prvem odstavku tega člena, se razdeli z odlokom o 
sklepnem računu o izvršitvi okrajnega proračuna 
za leto 1954. 

Za presežke dohodkov, ki ga dosežejo zdravstve- 
ni zavodi velja odlok o finansiranju in poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) 
in odredba o skladih zdravstvenih zavodov s samo- 
stojnim finansiranjem (Uradni list LRS, št. 17-59/53). 

3. člen 
Število službenih mest pri okrajnem ljudsikem 

odboru in pri ustanovah se sme povečati po pred- 
logu odredbodajalca za izvrševanje okrajnega pro- 
računa s pritrditvijo državnega sekretarja z občo 
upravo in proračun LRS. Nove nastavitve so do- 
pustne samo v mejah potrjene sistematizacije, če so 
v ta namen zagotovljena v proračunu finančna sred- 
stva, 

4. člen 
Novi uradi in ustanove se smejo med letom usta- 

navljati, če so v ta namen v planu za izvajanje 
proračuna zagotovljena potrebna finančna sredstva. 

5. òlen 
Odredbodajalec za izvrševanje okrajnega pro- 

računa ima pravico, ustaviti izplačilo osebnih izdat- 
kov, kolikor niso v skladu z zakonitimi predpisi. 

6. člen 

'Vodje računovodstev odgovarjajo odredbodajalcu 
za izvrševanje proračunov in predračunov, vsi skupaj 
pa okrajnemu ljudskemu odboru in državnemu se- 
kretariatu za občo upravo in proračun LRS. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema po ljudsikem 

odboru v Črnomlju, to je od 16. aprila 1954, izvaja 
pa se od 1. januarja  1954. 
#     St. 1-1291/16-1954 

Črnomelj, dne 16. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

270. 

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 je okrajni ljud- 
ski odbor Maribor okolica na XIII. redni seji dne 
30. marca 1954 izdal 

ODLOK 
o dopolnitvi seznama cest III. reda na območju 

OLO Maribor okolica (Uradni list LRS, št. 37-448/53 
z dne 29. X. 1953) 

1 
Za javno cesto III. reda se določi cesto št. 1892 

Hrastovec-Voličimaodikm 0,000—1,000, skupaj 4 km. 
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Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. I-1735/-54 
Maribor, dne 30. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof L r. 

Ta odlok je hill .potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št 438/2 z dne 29. IV. 1954. 

271. 

Na podlagi drugega odstavika 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19— 
89/52) in 1. člena uredbe o spremembah in dopolnit- 
vah uredbe o potnih in selitvenih stroških (Uradni 
list FLRJ, št. 53-462/53), je okrajni ljudski odbor Novo 
mesto na skupni seji obeh zborov dne 10. februarja 
1954 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah za uradna potovanja v mejah 

okraja Novo mesto 

1. člen 

Za uradna potovanja v mejah okraja Novo mesto 
se določijo za uslužbence in delavce organov in za- 
vodov okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, ob- 
činskih ljudskih odborov in ljudskega odbora mestne 
občine Novo mesto ter za uslužbence tistih uradov 
in zavodov, katerih delo je omejeno na območje 
okraja Novo mesto, ne glede na to, aH gre za zvezne 
ali pa za republiške urade oziroma zavode, tele 
dnevnice: din 

a) za uslužbence, ki so razvrščeni od V. 
plačilnega razreda navzgor, v znesku 850 

b) za uslužbence, ki so razvučeni od IX. 
do VI. plačilnega razreda, in za visoko kva- 
lificirane delavce, v znesku 750 

c) za uslužbence, ki so razvinščemii od X. 
plačilnega razreda navzdol, in za vse druge 
delavce, v znesku 650 

2. člen 

Ko začne valjati ta odlok, neha veljati 1. člen 
odloka o določitvi dnevmic za službena potovanja v 
mejah okraja in o pavšalnem povračilu stroškov za 
službena potovanja z dne 12. septembra 1953, št. I.- 
8985/1-53 (Uradni list LRS, št. 38-460/53). 

3. clem 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem-totu 
LRSc, uporablja pa se od 11. februarja 1954. 

Št 1361/3-54 

Novo mesto, dne 10. februarja 1954. 

Predsednik  OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

272. 

Na podlagi 2. odstavika 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in na podlagi 2. člena uredbe 
o začasnih gospodarskih ukrepih do sprejetja druž- 
benih planov za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 
52-430/52), 17., 24., 27. in 28. člena uredbe o posojilih 
za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, št. 
4-30/54) izdaja okrajni ljudski odbor Postojna na 
skupni seji obeh zborov dne 3. aprila 1954 

ODLOK 
o oblikovanju investicijskega sklada okraja Postojna 
in o posojilnih pogojih za gospodarske investicije do 

sprejetja družbenega plana za leto 1954 

1. člen 

V investicijski sklad okrajnega ljudskega od- 
bora Postojna se stekajo obresti od investicijskih 
posojil m obresti od kreditov za stalna obratna sred- 
stva, ki so bili dani iz tega sklada, neizkoriščen del 
sklada iz preteklih let in 20% od presežka proračun- 
skih dohodkov okrajnega ljudskega odbora Postojna 
v letu 1953. 

2. člen 

Narodna banika — podružnica Postojna je po- 
oblaščena, da zbira sredstva in daje posojila po tem 
odloku. 

3. člen 

Najdaljši plačilni rok za investicijska posojila 
iz tega sklada znaša 10 let, najnižja obrestna mera 
pa 2%. 

4. člen 

Narodna banika — podružnica Postojna daje po- 
sojila iz investdcijiskega sklada okraja Postojna za 
gospodarske investicije gospodarskim, zadružnim in 
družbenim organizacijam ter občinskim odborom v 
območju okraja Postojna praviloma po pogojih iz 
tega odloka in na način, ki ga predpisuje uredba o 
posojilih za gospodarske investicije. 

Iz investicijskega sklada okraja Postojna izloči 
Narodna banika znesek, potreben za kritje dela obrat- 
nih sredstev po 7. členu uredbe o zaključnih računih 
za leto 1953. Posojiln iz tega zneska daje Narodna 
banka na podlagi dokumentacije, pogodb dn predpisov 
ljudskega odbora Postojna. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Postojna določi odplačilne roke in obrestne mere za 
kredite po tem odstavku. 

Iz investicijskega sklada okraja Postojna izloči 
Narodna banika tudi znesek, potreben za kritje letnih 
trans investicijskih posojil za leto 1954 po pogodbah 
iz leta 1953. Posojila iz tega zneska daje Narodna 
banika na podlagi dokumentacije, pogodb in predpisov 
iz leta 1953. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St 6571/29 
Postojna, dne 3. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik XI Priloga k 17. kosu z dne 6. maja 1954 Štev. 17 

»LJUDSKAUPRAVA« 
je izšla doslej s tremi številkami v letošnjem letu. V njih nada- 
ljuje revija s svojo zgledno tradicijo, da z aktualnim gradivom 
iz vsakdanje prakse prispeva k čim boljšemu poslovanju in uprav- 
ljanju v našem gospodarskem razvoju. 

Št. 1—2 prinnša: 
Dr. Josip Globevnik: Ljudski odbor in imenovanje direktorja 

podjetja. Dr. Branko Prcmrou: Agrarne skupnosti — Ljudski od- 
bor mestne občine in vprašanje upravnega postopka — Jože Žilih: 
Izvrševanje pravilnika za voditev evidence o kmetijskem zem- 
ljiškem skladu splošnega ljudskega premoženja — Tone Klemen- 
čič: Upravljanje stanovanjskih hiš in delo ljudskega odbora —» 
Jože Rovan: Problemi in naloge v zvezi z zemljiškim katastrom 
— Dr. Lev Svctek: Nekaj organizacijskih problemov iz socialnega 
zavarovanja — Dr. F. K.: Ali sr> lani upravni inšpektorji OLO 
dobro opravljali svoje naloge — France Artnak: Pisarniško po- 
slovanje v invalidskih zadevah — Ureditev pisarniškega poslova- 
nja v skrbniških zadevah in zadevah zaščite matere in otroka ter 
rubriko: Iz prakse Vrhovnega sodišča o upravnih sporih. 

Št. 3 vsebuje tole zanimivo gradivo: 
Dr. Vlado Rupnik: Postopek pri sprejemanju zakonov — 

Dr. Emil Čeferin: Uredba o kmetijskih zadrugah — Dr. Branko 
Prcmrou: Ustanovitev Republiške uprave za vodno gospodarstvo 
— Dr. Bojan Špicnr: Finnnsiranje socialnega zavarovanjn — 
Dr. Vilko Androjnn: Pritožba zoper odločbo o prekrških. Sledi 
rubrika: Iz prakse Vrhovnega sodišča v upravnih sporih, članka 
»Vprašanje socialnega zavarovanja postreščkov« in »Kako naj se 
šteje v pokojninsko dobo opravljanje tmbiškegn poklica«. Aktual- 
no snov zaključujejo odgovori »Ljudske uprave«, na vprašanje 
in dr. Vlada Rupnika »Pregled važnih pravnih predpisov«. 

»Ljudska uprava« izhaja praviloma mesečno, letna naročnina 
je 360 din, posamezna številka stane 30 din. Naroča se pri »Urad- 
nem listu LRS«, Ljubljana, Erjavčeva lia, poštni predal 336, tek. 
račun pri NB 601-2-157. 

Razg asi in objave 
Sprememba rodbinskega  imena 
St. IV-1652/1-54 2639 

Z odločbo Državnega sekretariata 
•• notranje zadevie LRS, št. IV- 
1652/1 z dne 15. IV. 1954 je bila nn 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
"nenih dovoljena sprememba pri- 
imka Gradišnik Angeli roj. Vanov- 
sok 16. IV. 1894 v Bevčah, bivajoči 
v Celju, Slomškov trg 7 v »Jo- 
van«. 

Državni  sekretariat 
za   notranje   zadeve   LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

je tudi gospodarski  upravni organ. 
Za gospodarstvo podpisujeta: Ben- 

ko Feliks, upravnik, Jogan Maks, 
predsednik občine, neomejeno, po 
pravilniku. 

OLO Gorico, 1. oktobra 1953. 
Št.  •/2-105•97-53 9021 

786. 
Besedilo: Vinska klet Vinarske 

zadruge z o. j., Brežice v Šoštanju. 
Lastnik poslovalnice: Vinarska za- 

druga z o. j., v Brežicah. 
Poslovni predmet: Prodaja vina, 

vinskega mošta, jabolčnika in žga- 
nja oil 5 1 navzgor. 

Obrtno dovoljenje je izdal gospo- 
darska svet OLO Šoštanj, štev. 
V-i 312/2-53 z dne 14. VIII. 1953. 

OLO Šoštanj, 8. septembra 1953. 
Št. 64/1953-144 4903 

?85. 
Vpisi 

Besedilo:  Kmetijsko državno po- 
sestvo - Šmarje. 

roislovni predmet: Vinogradništvo, 
Poljedelstvo in živinoreja. 
.  Ustanovitelj: Obč. LO Branik, od- 
^«oa št. 532/3 z dne 8. VII. 1953, ki 

Okrožna   «odlSCa   ' zglaSaJo: 
787. 

Besedilo: Knjigarna in papirnica 
»Noša knjiga«, Celje, (Stanetova 
št.  10). 

Poslovni predmet: Prodaja knjig, 
pisarniških in šolskih potrebščin, 
učil, nvuziikalij, tiskovin, papirne in 
okrasne galanterije. 

Ustanovitelj: MLO Celje. 
V. d. upravnika: Božić Danilo, ki 

podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konskih pooblastil. Sopodpisuje Mu- 
lej Ivan, praktikant, vse listine fi- 
nančnega pomena. 

Celje, 5. aprila  1954. 
Št. 24/34 9% 

 .esedilo: Trgovsko podjetje »Ula- 
ku« v Starem trgu pri Rakeku. 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja potrošnih predmetov. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo Obč. LO Loška dolina, št 
14/54 z dne 13. IV. 1954. 

Direktor:  Mlakar  Alojz. 
Gorica, 16. aprila 1954. 

Z t 27/54-2 1172 
789. 

Besedilo: Obrtno podjetje >Ka- 
mnoseštvo«, Kranj. 

Nameravana gospodarska delav- 
nost: Obdelovanjle naravnega ka- 
mna, izdelovanje umetnega îcamna 
čn izdelovanje predmetov iz beto- 
na  in umetnega kamna. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
v Kraniu, odločba št. 961/54 z dne 
12. III. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Sajn 
Leopold, Kranj. 

Ljubljana, 8. aprile 1954. 
Zt 40/54 Rg II 124/1        1062 

790. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Ple- 

skarstvom, Kranj. 
Gospodarska delavnost: Sobno sli- 

karstvo, pik-skarstvo in črkosllikaT- 
stvo (izdelovanje reklam). 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
v Kranju, odločba z dne 12. III. 1954, 
št.   962/1-54. 

Direktor  do  konstituiranja:  Fle- 
rin Ivan, Kranj, Zlato polje. 

Ljubljana. 14. aprila 1954, 
Zi 41/54 Rg II 125/1        1149 

791. 
Besediio: Dalin&tiaaltP zadružna 

vina »Vino-Koop«, podjetje za pre- 
delavo grozdja, Zagreb, poslovalni- 
ca na drobno, Ljubljana, Resljeva 
št. 8. 

Poslovni predms-t: Trgovina z al- 
koholnimi in brezalkoholnimi pija- 
čami lastnih proizvodov (grupa 39) 
na drobno. 

Prodajalna sme prodaj »t- vino in 
žganje lastnega proizvoda samo za 
potrošnjo Izven poslovaiiMce. 

Z odloöbo MLO Ljubij&na, itev. 
G-1019/53 z dne 13. V. 1953 je btto 
izdano -lovoljenjle, da se lahko od- 
pre prodajalna. 

Poftk>vodja: Cičuiir-Veistiić ••••«•, 
Ljubljana, MiUđoiioeva 4. 

Ljubljana, 22. aprila 199*. 
Zt 37AÎ4 Rg III 675/1        1295 



Stran 154 URADNI LIST Štev. 17 — 6. V. 1954 

792. 
Besedilo: Kino »Partizan«, Skofja 

Loka. 
Gospodarska delavnost: Predva- 

janje filmov. 
S sklepom Društva za telesno 

vzgojo »Partizan« v Skofji Loki z 
dne 27. II. 1934 je bilo obrtno pod- 
jetje ustanovljeno. 

Z odločbo LO mestne občine v 
Skofji Loki, št. 459/1-54 z dne 2. 
aprila 1954 v zvezi zapdsnika seje 
kino odbora z dne 9. III. 1954 in 
odobrenih pravil jie bilo obrtno pod- 
jetje konstituirano. ( 

Za podjetje  podpisujeta: podjetje  podpisujeta: 
Skrlj  Franc,   poslovodja,   Mestni^ 

trg 33, Savait Martin, nameščenec, 
PuŠtal 82, oba v Skofji Loki. 

Ljubljana, 22. aprila 1954. 
Zt 35/54 Rg II 126/1        1254 

793. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 

Gorišnica. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja, vnovčenje proizvodov v 
predelanem dn nepredelanem stanju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Novak Franc. 

Maribor, 1. aprila 1954. 
Reg 181II 1208 

794. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice 

— podjetje za vzdrževanje prog 
Maribor, Tvorniška 19. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje 
dela na progi in druga gradbena 
dela na odseku železniških prog: 
Pragersko—Šentilj—državna meja, 
Maribor—Holmec, Dravograd—La- 
bud, Pragersko—Caikovec, Ormož— 
Hodoš, Ljutomer—Radgona, držav- 
na meja; ustanavljanje in upravlja- 
nje za gradnjo potrebnih splošnih 
in specialnih obratov dn dlelavnice 
ter obratov za vzdrževanje inven- 
tarja; vzdrževanje železniškega 
gozdnega pobočja, predelovanje, 
nakupovanje in skladiščenje lesa; 
pridobivanje jamskega gramoza in 
peska ter projektiranje objektov 
po splošnih predpisih o projektira- 
nju. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, odloč- 
ba št IV/1-11/54 z dne 29. III. 1954. 

Direktor: Premk Alojz, višji teh- 
nik. 

Maribor, 8. aprila 1934. 
Reg 115/11 1133 

793. 
Besedilo: Uslužnostno mesarsko 

podjetje, Maribor, Oreško nabrež- 
je 1. 

Poslovni predmet: Klanje vseh 
vrst živine po naročilu, čiščenje 
črev, vampov in želodcev po naro- 
čilu, zbiranje dn prodaja krvi in 
črev   iz  lastne   delavnosti. 

Ustanovdtelj podjetja je skupina 
državljanov — mesarjev. 

Direktor: Trtnjar Stefan. 
Za podjetje podpisuje: 
Mihaljev Mija, računovodja, v me- 

jah zakonitih določil. 
Reg 1113/11 1263 

Besedilo: Zadružno posestvo plan- 
tažnih    nasadov    »Osojnik«,    Ptnj 
(Stuiki 21). 

Poslovni predmet: Plantažno sad- 
jarstvo in drevesničarstvo, vino- 
gradništvo, živinoreja in poljedel- 
stvo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza v Ptuju. 

Direktor: Markležič Ivan. 
Upravičenci za podpisovanje: 

Markežič Ivan, direktor, v vseh za- 
devah v mejah zakonitih določil, 
Korpar Hozahja, računovodja, v ra- 
čunovodskih zadevah, Čuk Franc, 
nameščenec, v odsotnosti prvega ali 
drugega. 

Reg 105/III 1260 
Maribor, 22. aprila 1954. 

796. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Slovenja vas pri Ptuju. 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

vseh vrst kmetijske proizvodnje ter 
vnovčevanjo proizvodov v neprede- 
lanem in predelanem stanju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Poharc Štefan, nižji 

kmeti j siki tehnik. 
Maribor, 17. aprila 1954. 

Reg 180/II-3 1179 
797. 

Besedilo: »Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za vzdrževanje prog 
Novo mesto« s sedežem v Novem 
mestu. 

Podjetje je v skupnosti železni- 
ških podjetij jugoslovanskih želez- 
nic, ki ga vodijo njeni organi po 
Direkciji jugoslovanskih železnic 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje 
proge, gradbena dela, izvajanje 
raznih pomožnih delavnosti in pro- 
jektiranje gradbenih objektov v 
zvezd z železnicami. 

Direktor: Rolih Anton, višji teh- 
nik, Novo mesto, Ljubljanska cesta 
51, ki je pooblaščen tudi za podpi- 
sovanje vseh listin. V odsotnosti 
direktorja podpisuje za podjetje po 
4. členu začasnih pravil ing. Jordan 
Vilibaild, Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 31, vse listine denarnega in 
materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena sopodpisuje glavni 
računovodja Canč Jožef, žel. posta- 
ja Uršna sela. 

Novo mesto, 24. aprila 1954. 
Zt 6/54 — Rog III 6/54      1298 

Spremembe 
798. 

Besedilo: »Intcrtrade«, podjetje za 
mednarodno trgovino, Ljubljana. 

Izbriše se Trobec Adalbert in vpi- 
šeta: 

Potočnik Stojan, sekretar in v. d. 
računovodje, ki sopodpisuje listine 
po 47. členu szdgp, ter Rojnik Ja- 
nez, direktor neeksporta, sopodpisu- 
je v odsotnosti v. d. računovodje, v 
istem obsegu. 
Državni seikretariai za občo upravo 

in proračun LRS, Ljubljana, 
dne 13. januarja 1954. 

St. IÎI-84/2-1954 271 

799. 
Besedilo: Podjetje »Postrežba« 

Šempeter. 
Izbriše se Mučič Rudi, obratovod- 

ja in vpišeta 
Orel Alojz in Zora France, usluž- 

benca. 

OLO Gorica, 23. januarja 1954. 
St. H/2-37/3-54 311 

800. 
Besedilo: Mestna mesarija, Krško. 

St. 1370/1 237 

Besedilo: Mestna pekarija, Krško. 
St. 1548/1 238 

Pri obeh podjetjih se izbriše knji- 
govodja Marolt Marica in vpiše Ho- 
čevar Minika, z istimi pooblastili. 

OLO Krško, 20. januarja 1954. 
Besedilo: »Gostilna Šalka vas« v 

likvidaciji. 
Za podjetje v likvidaciji podpi- 

sujejo: Košir Vinko, predsednik, 
Balžaro<lsiky Vladimir in Barle 
Franc, člana komisije, po dva sku- 
paj vse listine denarnega, material- 
nega in finančnega pomena, ki so 
v zvezd z likvidacijo podjetja. 

OLO Kočevje,  11.  junija  1953. 
Št.   1760/1-53 4277 

801. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Pe- 

karija«, Višnja gora. 
Besedilo odslej: Občinska »Peka- 

rija«, Višnja gora, v likvidaciji. 
Podjetje je prešlo v- likvidacijo z 

odločbo LO MO Višnja gora, štev. 
381/2-329-53 z dne 10. XII. 1953. 

Za  podjetje  v   likvidaciji  podpi- 
sujejo: Bartolj Anton, Kerin Anica 
ali Pušlar Jože, po dva skupaj. 
OLO  Ljubljana ok.,  29.  dec.  1953. 

Št. II-2-24/861-1953 85 

802. 
Besedilo: Krajevno obrtno podjet- 

je »Čevljarska delavnica«, Višnja 
gora. 

Besedilo odslej: kakor doslej, ' 
dostavkom: v likvidaciji. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo • 

odločbo LO MO Višnja gora, štev. 
382/1-330-53 z dne 9. XI. 1953. 

Za  podjetje  v  likvidaciji  podpi- 
sujejo: Groznik Alojz, Kerin Anka 
ali Perušek Matija, po dva skupaj. 
OLO Ljubljana okol., 7. jan.  1954. 

St. II-2-24/862-1953 297 
803. 

BesedMo: Modno krojaštvo »Dr- 
žavni obrtni mojster Mavec Stani- 
slav«, Borovnica. 

Vpišeta se: 
Molet Ciril, dri podpisujte za pod- 

jetje v odsotnosti državnega obrt- 
nega mojstra, z istimi pooblastili, • 
Brodnik Jelka, knjigovodja, ki pod- 
pisuje listine po 47. členu szdgp. 
OLO Ljubljana okol., 8. okt. 1953. 

St. ir-2-24/641-1953 9096 
804. 

Besedilo: Občinski mlin Bučkovci 
(sedež Radoslavci). 

Besedilo odslej: Mlin, Radoslavci. 
OLO Ljutomer, 6.  marca   1°54. 

St.  II-458/4-54 ^86 
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805. 
Besedilo: Gradbeno in mizarsko 

Podjetje »Tempo«, Ljutomer. 
Vpile še 
Slana Anton, sekretar, ki eopod- 

pisujie   listine   finančnega   pomena 
Po 47. členu szdgp. 
OLO Ljutomer, 29. oktobra  1953. 

St. II-4990/1-55 9222 
806. 

Besedilo: Predilnica in tkalnica, 
Maribor. 

Na temelju odloika Izvršnega sve- 
ta Ljudske skupščine LRS, Štev. 
U-49/53 z dne 7. VIII. 1953 (Ur. list 
LRS, št. 27/53), v zvezi z odločbo 
MLO Maribor, št. 10702-53 z dne 4. 
IX. 1953, je bilo podjetje vpisano v 
register tajništva za gospodarstvo 
MLO Maribor. 
MLO Maribor, 4. septembra 1953. 

Št. 4/179-53 9419 
80?. 

Besedilo: Okrajna lekarna, Pre- 
valje. 

Izbriše se Viher Rudolf in vpiše 
Ozvald Ivan, knjigovodja. 

OLO  Slov.  Gradec,   12.   febr.   1954. 
St. 534/2-54 800 

808. 
Besedilo: Mestna čevljarska de- 

lavnica, Šoštanj. 
Besedilo odslej: Čevljarska de- 

lavnica z ortopedijo. 
Ustanovitelj in gospodarski vodi- 

telj: LO MO Šoštanj. 
Za podjetje podpisujejo: 
Grudnik Stanko, poslovodja, Gru- 

siS Ivan, gosp. referent, in Podles- 
nik Anica, knjigovodja okrajne le- 
karne Šoštanj. 

OLO Šoštanj, 7. januarja  1954. 
Št. 64/53-198 104 

809. 
Besedilo: Mizarska delavnica 

KLO Luče. 
.Besedilo odslej: Mizarska delav- 

ca, Luče. 
OLO Šoštanj, 8. aprila  1954. 

St. 1100/1-54 1052 
810. 

Besedilo: Občinska trgovina, 
Luče. 

.Besedilo odslej: Trgovina »Savi- 
ca«, Luče. 

OLO šo-štanj, 9. aprila 1954. 
.., St.   1688/1-54 1051 

Besedilo: Lekarna, Tolmin. 
Izbriše se Rechnitzer Danica in 

^iše: 
Zešlin Ljudmila, upravnik. 
OLO Tolmin, 6. oktobra 1953. 

8 St. II/4-3061/1-53 9080 

Besedilo: Mestne brivnice I-VII, 
Irbovljc. 

«briše  se  Hutar 'Vera  in  vpiše: 
Buneta Milan, upravnik, z istimi 

Pooblastili. 
OLO Trbovlje, 18. avgusta 1953. 

St. 683/3^53 4868 

813. 
Okrožna todliCa razglalajoi 

Besedilo:  Tehnometal, Celje. 
Besedilo odslej: »Kovinotehna«, 

Mariborska 13. 
Celje, 26. aprila 1954. 

St. Ill 47/2 1288 
814. 

Besedilo: Okrajno kmetijsko po- 
sestvo, Mala Bukovica. 

Besedilo odslej: Kmetijsko pose- 
stvo,   Mala  Bukovica. 

Z odločbo OLO Postojna, štev. 
4424/6-97 z dne 12. XII. 1953 je bilo 
posestvo z dnem 1. I. 1954 preneseno 
v pristojnost mestne občine Ilirska 
Bistrica z vsemi osnovnimi in 
obratnimi sredstvi ter z vsemi pra- 
vicami in terjatvami na dan pre- 
nosa. 

Izbriše se Tomšič Anton ter vpiše 
Potepan Albin, upravnik. 

Gorica, 10. aprila 1954. 
Zt 18/54-4 1080 

815. 
Besedilo: Okrajna tovarna plete- 

nin in nogavic, Lesce. 
Po 108. členu uredbe o ustanav- 

ljanju podjetij in obrtov (Ur. list 
FLRJ, št. 51/53) se je podjetje pre- 
imenovalo. 

Besedilo odslej: Tovarna pletenin 
in nogavic, Lesce. 

Izbriše se direiktor ing. Osterman 
Elza in vpiše: 

Sojer Vladimir, direktor v Le- 
scah. 

Rg I 201/2 1217 
Besedilo: Tovarna baterij »Zmaj«, 

Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO Ljub- 

ljana, št. G 2376/1-54 z dne 29. III. 
1951 se dopolni poslovni predmet še: 
Izdelovanje žepnih baterijskih sve- 
tilk v raznih izvedbah in iz različ- 
nega materiala; izdelovanje ben- 
cinskih vžigalnikov. 

Rg I 260/9 1218 
Besedilo: Mestna mesarija in pre- 

kajevalnica, Litija. 
Po 108. členu uredbe o ustanav- 

ljanju podjetij in obrtov (Ur. list 
FLRJ, št. 51/53) se podjetje pre- 
imenuje. ' 

Besedilo odslej: Mesarija in pre- 
kajevalnica, Litija. 

Rg II 7/3 1215 
Besedilo: Občinska klavnica in 

mesnica, Kidričevo. 
Vpišeta se nova imenovana podpi- 

sovalca za podjetje 
Hanžar Franc, krojač, Ptuj, ki 

podpisuje v odsotnosti poslovodje, 
in Peršuh Jože, ki sopodpisuje vse 
predmete finančno-komercialne vse- 
bine. 

Maribor, 2. marca 1954. 
Reg 108 923 

816. 
Besedilo: Gostilna in prenočišče 

»Beli križ«, Ptuj. 
Vpišeta  sle podpisovalca  za pod- 

etje:    Kokec Marija,   knjigovodja, 
"ostanjevec      Alojz,      uslužbenec, 

Ptuj. 
Maribor, 27. marca 1954. 

Reg 140 941 

817. 
Besedilo: Krojaška delavnica, 

Prevalje 
Izbriše se Kacl Ivan in vpiše novi 

izvoljeni upravnik Roter Alojz, kd 
bo podpisoval samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in  pravil. 

Reg 171/11 1129 
Besedilo: Krojaška šiviljska de- 

lavnica in krpnlnica, Strniščc. 
Izbrište se Bakič Marija in vpišeta 

sopodpisovalca: 
Ogrizek Ivan, knjigovodja, Zg. 

Hajdina, ki sopodpisuje v vseh fi- 
nančnih zadevah; Gerečnik Ivan, 
čevljarski mojster, Zg. Hajdina, ki 
sopodpisuje v odsotnosti poslovod- 
je in knjigovodje. 

Reg   132 1127 
Maribor, 13. aprila 1954. 

818. 
Besedilo: Vajda — Export, odkup- 

no podjetje Cven 6. 
Poslovni predmet: Nakupovanje 

jajc in perutnine na drobno in na 
d ehe lo. 

Ustanovitelj:    Vajda   —   Export, 
Pogon I — Čakovec, Zagreb. 

Maribor, 14. aprila 1954. 
Reg IV 86 1161 

819. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Roče. 
Vpiše se Ražman Elza, računo- 

vodja. 
Maribor, 15. aprila 1954. 

Rg II 365 '1180 

È 

820. 
Besedilo: Gostilna »Pri stari po- 

šti«, Prevalje. 
Izbriše se Rotar Mara in vpiše 

novi imenovani knjigovodja: 
Brunker Greta, ki bo podpisovala 

v mejah zakonitih določil. 
Maribor, 16. aprila 1954. 

Reg 24/IV ÌÌ83 
821. 

Besedilo: »Gostinsko podjetje 
»Jugoalko«, Maribor. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Vinski hram«, Maribor, Par- 
tizanska 59. 

Izbrišejo se Nikolič Mile, uprav- 
nik, Košak Franc, poslovodja ter 
Narič Hilda, računovodja, in vpi- 
šejo: 

Recer Anton, v. d. upravnika, ki 
podpisuje v okviru zakonitih dolo- 
čil; Šp rogar Slavko, pomočnik 
upravnika, ki podpisuje v istem 
obsegu kot upravnik; Galun Franc, 
ekonom, ki podpisuje v istem obse- 
gu kot pomočnik upravnika, ter La- 
vrenčič Jože, računovodja, ki pod- 
pisuje vse listine finančnega po- 
mena. Reg 60/11 1211 

Biesedilo: Mestne šivalnice, Mari- 
bor, Kopališka 2. 

Na podlagi odločbe MLO Maribor, 
št. 1372/2-1954 z dne 25. III. 1954 je 
podjetje prešlo v likvidacijo. Likvi- 
dator je Mihaljev Stojan. 

Izbrišeta se pooblaščenca za pod- 
pisovanje Plajar Marija, poslovod- 
ja, Bračko Ivan, knjigovodja. 

Reg 116 1209 
Maribor, 19. aprila 1954. 
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822. 
Besedilo: Mestno zlatarstvo, Ma- 

ribor, Koroška cesta 8. 
Na podlagi odločbe MLO Maribor, 

št. 1108/2-54 z dne 25. III. 1954 je 
podjetje prešlo v likvidacijo. Likvi- 
dator je Hrastnik Ivan, poslovodja 
Mestnega urarskega podjetja Mari- 
bor, Gosposka ulica. 

Izbriše se pooblastilo za podpiso- 
vanje Postaj Mihaelu, poslovodji. 

Maribor, 21. aprila 1954. 
Reg 107 1220 

823. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »No- 

vi svet«, Maribor. 
Izbriše se upravnica Brodnik Mi- 

na in vpiše nova imenovana ravna- 
teljica podjetja: 

Reberšak Ivanka, ki bo podpiso- 
vala v mejah zakonitih določb. 

Reg 224 1267 

Besedilo: Tovarna volnenih in vi- 
gogne izdelkov, Maribor. 

Izbriše se računovodja Flisar 
Ludvik in vpišeta nova imenovana: 

Mešiček Štefka, finančni knjigo- 
vodja, ki podpisuje v odsotnosti 
vodje komercialno-finančnega sek- 
torja vse finančne spise, ter Sker- 
binek 'Vilko, tehnični vodja, na- 
mestnik, ki podpisuje v odsotnosti 
direktorja, v istem obsegu. 

Reg 76/11 1264 
Maribor, 23. aprila 1954. 

824. 
Izbrisi 

Besedilo: Zadružni sklad za glav- 
no miesto Ljubljana. 

Zaradi pripojitve k Mestni za- 
družni zvezi za glavno mesto Ljub- 
ljana. 

MLO Ljubljana, 5. oktobra 1953. 
St. G-6535/53 9059 

825. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Gr- 

gar. 
Ker je prenehala s poslovanjem. 
OLO Gorica, 22. decembra 1953. 

St. II/2-105-53 9583 
826. 

Besedilo: Državna založba Slove- 
nije, podružnica Krško. 

Ker jo je prevzelo Mestno trgov- 
sko podjetje >Knjigarna« Videm- 
Kršiko. 

OLO  Krško,   15.  julija   1953. 
St.  8685/2-1953 4562 

827. 
Besedilo:  Krajevna  kolarska  de- 

lavnica, Dobrovnik. 
Zaradi končane likvidacije. 
OLO Mur. Sobota, 22. ökt. 1953. 

St. •-8610/1-53 9161 
828. 

Besedilo: »Opekarna Zetale« KLO 
Zetale. 

Ker  je  likvidacija   končana. 
St. II/12-2290/3-53 4533 

Besedilo:    Krajevna gospodarska 
podjetja — Apnenica Zetale. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. II/12-2291/3-53 4534 

OLO Ptuj, 13. julija  1953. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
829. 

Besedilo:  »Vodovod«, Prebold. 
Poslovni predmet: Oskrba potroš- 

nikov z vodo ter razširjevanje vo- 
dovodnega omrežja na zahtevo vo- 
dovodnih interesentov na območju 
občine Prebold. 

Za  zavod   podpisujejo: 
Potočnik Tomo, predstojnik zavo- 

da, Valenčak Anton, blagajnik, Ze- 
lič Zdraviko, administrator, v obse- 
gu zakonitih pooblastil in pravil za- 
voda. 

OLO Celje, 15. aprila 1954. 
St. II-10/130-10/152-1954     1147 

830. 
Besedilo: Dom za duševno defekt- 

no mladino v Domovi pri Ptuju. 
Naloge zavoda: Oskrbovanje in 

vzgajanje duševno deSektnih otrok 
in mladine z območja LRS. 

Ustanovitelj: Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS. 

Organ za naloge zavoda: Svet za 
zdravstvo in soc.  politiko LRS. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Guček Mihael, upravnik, samo- 

stojno v okviru zakonitih določb 
in pravil zavoda, Šuler Majda, ra- 
čunovodja, in Novak Franc, eko- 
nom, sopodpisujeta vse listine fi- 
nančnega pomena. 

OLO Ptuj, 13. aprila 1954. 
Št. II/12-1929/1-54 1136 

831. 
Besedilo: Zdravstveni dom Vele- 

nje (št. 54). 
V ustanovo so se vključile tele 

zdravstvene ambulante: Splošna 
ambulanta Velenje; Obratna ambu- 
lanta rudnika lignita Velenje; Jav- 
na zobna ambulanta Velenje; Po- 
svetovalnica za matere in otroke; 
'Vse krajevne babice na območju 
občine Velenje; Dispanzerji; Re- 
ševalna postaja Velenje. — Delov- 
no področje zdravstvenega doma je 
območje Mestne občine Velenje. 
Zdravstveni dom ima nalogo nuditi 
po svojih ambulantah zdravstveno 
zaščito prebivalstva s področja 
zdravljenja in preprečevati bolezni. 

Ustanovitelj: LO MO Velenje, od- 
ločba št. 14/1-54 z dne 10. I. 1954. 

Za podjetje podpisujejo: 
dr. Fludernilk Franci samostojno, 

v   obsegu   zakonskih   pooblastil   in 
Eravil ustanove; v odsotnosti dr. 

udna Lbopold, zdravnik, ki pod- 
pisuje vse listine finančnega poslo- 
vanja. 

Šoštanj, 2. aprila 1954. 
Št. 1816/1-54 970 

Spremembe 
832. 

Besedilo: Zavod za socialno zava- 
rovanje za mesto in okraj v Celju. 

Vpišeta se poslovalnici v Rog. Sla- 
tini in Konjicah; kot podpisniki li- 
stin pà se  vpišejo: 

pri podružnici v Slov. Konjicah: 
vak Andrej, upravnik, ki podpisu- 
je samostojno, v okviru zakonitih 
določb in pooblastil, ter Kristan 
Sonja, uslužbenka, ki sopodpisuje 
vse listine denarnega, obračunskega 
in kreditnega pomena; 

pri podružnici v Slov. Konjicah: 
Slane Alojz, upravnik, ki podpisuje 
samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb in pooblastil, in Lazar Leon, 
uslužbenec, ki sopodpisuje vse li- 
stine denarnega, obračunsikega in 
kreditnega pomena. 

MLO Celje,  10.  februarja 1954. 
St. II-853/1-54 468 

Zadružni register 

Spremembe 
255. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Imeno. 

Izbrišejo se Tunk Franc, Anton 
Stanko, Oglainer Mihael, Jurak 
Martin in Štuki Anton ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Sinkovič Anton, (kmeäki sin, Vir- 
štanj 29, Drofenik Ferdo, Imeno 37, 
Počivavšek Jože, Imeno 16, Grobcl- 
šek Franc, Verace 28, Cepin Jože, 
Sela 15, kmetje. 

Zadr VIII 18/15 1191 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Marof. 

Izbrišejo se Jančič Konrad, Do- 
beršok Anton, Golob Karel, Golob 
Ivan in Selič Alojz in vpišlejo novi 
člani upravnega odbora: 

Leskošek Karel, kmet, Blatni vrh, 
Teržan Rudolf, kmet, Lažišče, 
Kran je Viliko, upravnik, Marof, Zor- 
ko Jože, upokojenec, JurkloŽter, 
Trunk Ivan, šofer, Marof, Gračncr 
Franc, okrajni logar, Blatni vrh, 
Smid Stane, kmet, Marof. 

Zadr VII 142/7 1190 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Petrovce. .. 
Izbrišejo se Sošter ••••••, Leđni1* 

Ivan, Oset Franc, Pcdmilšek Ivan 
in Zužej Franc in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Pešec Stanko, Arja vas, Siter An- 
ton, kmečki sin, Mala Pirešica, Ant- 
loga Franc, Arja vas, Sedovnik J0" 
že, Drešinja vas, Mutec Ignac, 1^" 
vec, Jelovšeik Tože, Petrovce, kmetje. 

Zadr VII 176/9 l18b 

Besedilo: Kmetijska zadruga z °- 
j., Tepanje. „ « 

Izbrišejo se Stražnik Franc, Fac- 
nik   Stanko,   Kranjc   Jakob,   Oroz 
Ivan, Marguč Avgust in Reberna* 
Franc in vpišejo novi člani upra 
noga odbora: 



Slov. 17 — 6. V. 1954 URADNI LIST Stran 137 

Pavlic Stefan, Dobernež 6, Juhart 
Karo], Novo Tepanje 17, Pučniik 
Franc, Novo Tepanje 23, Povh Jože, 
Tepanje 12, posestniki, Stopar 
Franc, pos. sin,  Perovce. 

Zadr VIII 20/7 1185 
, Besedilo: Kmetijska zadrugo z o. 
J-> Trbovlje. 

Izbrišejo se Ahac Franc, Klan&i- 
šar Jože, ßricelj Franc in vpišejo 
oovi   člani   upravnega   odbora: 

Gnešak Stefan, kmet, Trbovlje, 
Knezdol 38, Pust Janez, kmet, Tr- 
bovlje 3/38, Jordan Avgust, upoko- 
jenec, Trbovlje, Globušaik 22. 

Zadr VIII 27/7 1189 
Colie,  16. aprila  1954. 

256. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-, Ratanska vas. 

Izbrišejo se Bofulin Jelka, Vodu- 
špk, Jože, But Ivan, Šeligo Ignac, 
Strniša Viktor in Lovrenčič Karel 
|n vpišejo novi Člani upravnega od- 
bora: 

Murko Jožef, kmet. Podplat 9, 
Drobine Roža, gospodinja, Negonjie 
26, Boršič Anton, kmet,-Male Rod- 
ye 9, Ivanuš Simon, uslužbenec. Te- 
kačevo 13, Plevnik Franc, Podplat 
4> But Alojz, Kostrivnica 39, Ogri- 
zek Štefan, Kostrivnica 34, Kužner 
Viktor, Tekačevo 51, kmetje. 

Zadr VII 131/11 1225 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
Jt Solčava. 

Izbrišejo se Očep Stanko, Cigala 
Jože, Vrsnik Franc, Solčava št. 61, 
Havdej Damjan, Klemenšok Jože, 
Prodnik Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Cigala Konstantin, Solčava 22. 
Prodnik Alojz, Solčava 60, Prodnik 
Anton, Solčava 65, Žagar Franc, Sol- 
cava 66, Krivec Jože, Solčava 93. Za 
Podpisovanje se pooblaščata Kle- 
menšok Jože in Vider Valentin, na- 
meščenca zadruge. Vršnik Franc, 
Solčava 62, je predsednik, Podbrež- 
njk Ludvik, Solčava 91, tajnik, ki se 
obenem pooblaščata za podpisova- 
nje. 

Zadr VII 93/5 1223 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-> Vitanje. 

Izbriše se   Kos   Edvard in  vpiše 
novii član upravnega odbora: 

Pačnik Vinko, kmet, Sp. Dolič 81. 
Zadr VII 50/12 1226 

Celje, 21. aprila 1954.       ' 
25?. ' ' 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
Mozirje. 

Izbrišejo se Vodušek Jože, Ožir 
Alojz in Jurič LooipoM in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Zavolov.yok Matevž, kmet, Loke 2, 
lečnik Franc, pek, Mozirje 111, 
Vratanar Anton, poslovodja, Mozir- 
je 32. 

Celje, 25. aprila 1954. 
Zndr VII 53/11 1269 

2•8. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J-» Rut-Grant. 

Izbrišejo se Stendler Anton, Brovč 
&mion   in  Maver  Marko,  vpiše  pa 

novi   izvoljeni   član   upravnega od- 
bora : 

Maver Angel, Rut 53. Za podpiso- 
vanje so pooblaščeni: Kleč Ivan, 
Rut 16, Kemperle Lovrenc, Rut 22 
in Ferjanc Ignac, Grant 6. 

Gorica,. 10. aprila  1954. 
Zadr VII/37-40 1105 

259. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Višnjeviku. 
Izbrišejo se Drnovšček Božidar, 

Markočdč Ivan, Erzetič Jožef in Tur- 
na Alojz, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Sirk Stanislav, Višnje vik, Konout 
Emil, Krasno, Zuza Leopold, Višnje- 
vik 3. 

Gorica, 12. aprila 1934. 
Zadr  V/4-15 1107 

260. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Most na Soči. 
Poslovni predmet odslej: Pogoz- 

dovanje, gojitev, varstvo, izkorišča- 
nje s spravilom in urejanje gozdov, 
gradnja prometnih naprav v gozdo- 
vih ter nakupovanje lesa za pro- 
dajo. 

V    sestavu    podjetja    so   gozdne 
uprave:   Idrija,   Trnovo,   Pnedmeja 
in Bovec, ki tvorijo 1. gozdno gospo- 
darsko območje na ozemlju LRS. 

Gorica,   16.  aprila   1954. 
Zt 26/54-2 1174 

261. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Črnem vrhu. 
Izbrišejo se Zigon Ivan, Mikuž 

Viktor, Lampe Ivan, Ožbič Julij, 
Zgavec Dominik, Likar Alojz in Po- 
ženel Anton, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega "odbora: 

Rudolf Karel, Lome 30, Rudolf 
Jožef, Strmec 5, Rupnik Ivan, Idrij- 
ski log 15, Kavčič Franc, Crni vrh 
34, Logar Janez', JaVornik 4, kmetje; 
Kavčič Simon, čevljar, Črni vrh 78, 
Mikuž Stanko, poslovodja, Črni vrh 
81-        <* 

V     Zadr 1/11-27 1234 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Kncžaku. 

Na podlagi sklepa izrednega ob- 
čnega zbora zadruge z dne 31. XII. 
1953, in sklepa izrednega občnega 
zbora Kmetijske zadruge Zagorje 
z dne 13. XII. 1953, v zvezi z odločbo 
OLO Postojna, št. 1487/1 z dne 3. IV. 
1954 s Kmetijska zadruga z o. j. 
Zagorje pridruži tej zadrugi. 

Zadr III/55-26 1235 
Besedilo: Kmetijska gospodarska 

zadruga z o. j., Prvačina. 
Izbrišejo se Sušmelj Vlenceslav, 

Fornazarič Franc, Blažič Jožef, Fur- 
Iiain Peter in Zorn Ivan, vpišejo pa 
novii izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kosem Andrej, Prvačina 74, Gre- 
gorio Venceslav, Pirvačina 92, Sulic 
Stanislav, Prvačina 98, uslužbenci, 
in Zorn Andrej, kmet, Prvačina 18. 

Gorica VII/106-18 1228 
Gorica,  19. aprila  1954. 

262. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Postojna. 
Na občnem zboru 28. III. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000 din. član odgovarja za 
obveznosti zadruge s petnajekrat- 
nim zneskom vpisanega temeljnega 
deleža. 

Izbrišejo se člani Vadnal Ludvik, 
Kranjc Karel, Baje Franc in Si- 
mončič Franc, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Ditrih Luce, uslužbenec, Postoj- 
na, Tržaška 19, Burgar Matija, kmet, 
Postojna, Tržaška 38, Brožič Peter, 
vrtnar, Postojna, Tržaška 22, Maček 
Anica, trg. pomočnica, Postojna, Tr- 
žaška 7, Baraga Jože, Stara vas 13, 
Geržina Andrej, Veliki Otok 12 in 
Požar Alojz, 'Veliki Otok 26, kmetje. 

Gorica,  22. aprila   1954. 
26- Zadr IV/10-34 1271 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Ajdovščina. 

Na podlagi sklopa občnega zbora 
zadruge z dne 14. III. 1954 se vpis« 
sprememba pravil. Delež znaša 
500  din. 

Izbrišeta se Božič Ivan in Brecclj 
Jože, vpišeta pa nova izvoljena čla- 
na upravnega odbora: 

Rustja Jožef, upokojenec, Ajdov- 
ščina, Vilharjeva 2, Brecclj Matija, 
kmet, Ajdovščina, Zapuže 43. 

Gorica, 24. aprila 1954. 
Zadr VII/104-27 1283 

264. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Borovnici. 
Izbrišejo se Urli Vinko, Mikuž 

Jože, Trčok Jakob, Petrovčič Aloj- 
zij, Podboj Ludvik, Debevcc Anton, 
Suhadolnik Anton in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Kovačič Franc, kmet, Borovnica 
20, Jereb Ignacij, kmet, Pako 20, 
Zibert Ivan, delavec, Dol 61, Petrič 
Anton tesarski mojster, Borovnica 
76, Čerin Janez, delavec. Dol 5t>, Al- 
breht Anton, kmetski sin, Dol 53, 
Košir Jože, kmet. Pristava 2. 

Ljubljana, 29. marca 1954. 
Zadr V 32/11 2079 

265. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Bitnje. 
Izbrišejo se Rozman Leopold, Er- 

žen Ivan, Porenta Franc, Jcraj Ed- 
vard, Oman Janez, Sorčan Franc in 
vpišeta nova člana upravnega od- 
bora: 

• Porenta Franc, kmot, Srednje 
Bitnje 21, Jurjevlcc Edvard, upoko- 
jenec, Srednje Bitnje 24. 

Ljubljana,  14. aprila   1954. 
Zadr VII 152/8 1165 

266. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Draž_ioŠah. 
Izbrišejo se Lotrič Ludvik, "reve 

Mihael, Luznar Franc in rpišejo 
novi člani upravnega odboia: 

Berce Ivan, poslovodja, ZeKtiivti 
8, Kavčič Franc, delavec, Dražgos'e 
5, Lotrič Ludvik, kmet, Dražgoše 76. 

Zadr VIII 25/6 1239 
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Besedilo: Oblačilna produktivna 
zadruga z om'ejenim jamstvom v 
Ljubljani. 

Izbrišejo se Tršan Roman, Kuk 
Hermina, Ster Alojzija, Godec Jo- 
že, Vider Ivanka in vpiše nov član 
upravnega odbora: 

Kitek Janko, krojač, Ljubljana, 
Krekova 29. 

Zadr V 24/10 1240 
Besedilo: Produktivna zadruga 

ljubljanskih mizarjev, zadruga z o. 
j., Ljubljana. 

Izbrišejo &e Zore Viktor, Prevc 
Stane, Pogačar Igor in vpišejo novi 
člani   upravnega   odbora: 

Prebrl Franc, Tržaška 64, Remic 
Ivan, Campova 8, Urbane Ivan, Je- 
zica 114, vsi mizarji v Ljubljani. 

Zadr I  129/84 1248 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Radovljica. 

Izbrišejo se Mastnak ing. Tone, 
2erovc Alojz, Pristov Jožica, ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Avsenek Anton, kmet, Vrhnje 1, 
Vidic Franjo, upokojenec, Radov- 
ljica, Prešernova ulica, Prešeren 
Anton, Radovljica, Ljubljanska ce- 
sta 35, Hribovšek Lojzka, kmetica, 
Radovljica, Sercerjeva 9, Resman 
Jakob, kmet, Zg. Otok 110, Pangerc 
Silvester, kmet, Sp. Otok 22, Poren- 
ta Matevž, kmet, Globoko 5, Jane 
Franc, kmet, Mošnje 11. 

Zadr VI 40/3 1246 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Stepanji vasi. 

Po sklepu zbora 27. III. 1954 je 
zadruga prešla v likvidacijo. Likvi- 
dacijska firma: kakor doslej, s pri- 
stavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Vončina Robert, na- 
meščenec, Gregorčičeva 12, Vrho- 
vec Franc, kmet, Poljanska cesta 50, 
Pogačar Franc, kmet, Sp. Hrušica 6, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VI 70/3 1243 

Besedilo: Kmetijska zadruga na 
Viru. 

Na zboru 13. III. 19i>3 so se spre- 
menila zadružna pravila v 1., 2., in 
32. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom na Viru, 

Deliež znaša 500 din. Člani od- 
govarjajo za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega. 
enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Kerč Franc. Kerč 
Franc, Dovžan Maks, Potnika An- 
drej, Jereb Francka in pooblaščen- 
ka Flerin Jožica in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Petierc Jože. delavec, Vir, Orehek 
Franc, kmet, Količevo 9, Jereb Jože, 
kmečki sin, Količevo 16, Zaje Vika, 
kmetica, Podrečjc 5, Hrovat Franc, 
prevoznik, Vir 1. 

Zadr VI 219/4 1241 
Ljubljana, 19. aprila 1954 

267. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Miklavž pri Mariboru. 
Izbrišejo se Premzl Martin, Anto- 

ličič Jože, Švajger Sonja in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Podhostiiik Alojz, uslužbenec KZ 
Dogoše, Koren Avgust, upokojenec, 
Potočnik Ivan, kmet, Florjančič 
Franc ml., kmet, Zupančič Jože, 
upokojenec, Miklavž. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnem poslovanju: 
Lešnik Vinko, predsednik, Koren 
Avgust, podpredsednik, Vauhnik 
Danica, knjigovodja. 

Maribor, 12. aprila 1954. 
Zadr IV 2 1133 

268. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bogojina. 
Izbrišejo se Bojnec Ivan, Casar 

Ivan, Semen Martin, Puhan Avgust, 
Eljaš Jožlef Ln vpišejo novi izvolje- 
ni  člani   upravnega odbora: 

Puhan Marija, Horvat Martin, 
Gutman Stefan, Casar Anton, Hor- 
vat Jožef, Puhan Janez, kmetje, 
Bogojina, Pučko Jožef in Plej Jožef, 
kmeta, Ivanci. Za zadrugo podpisu- 
jejo v bančnem poslovanju: Puhan 
Matija, predsednik, Gutman Stefan, 
blagajnik, Maučec Ignac, knjigo- 
vodja. 

Maribor, 13. aprila 1934. 
Zadr III 84 1132 

Razglasi sodišč 

Izbrisi 
269, 
' Besedilo:  Obnovitvena zadruga z 

o. j., Drensko rebro. 
Zaradi  prenehanja  poslovanja  in 

združitve s KZ Drensko rebro. 

270. 

Celje, 7. aprila 1954. 
Zadr VI 169/10 1030 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Nova Polica« v Babni po- 
lici. 

Zadr VII/112-7 1077 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »30. september« v Graho- 
vem. 

Zadr VII/152-5 1078 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Heroj Vojko« v Hudem 
vrhu. 

Zadr VII/150-5 1075 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »8. marec« v Predjami. 

Zadr VIII/2-7 1074 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »10. junij 1942« v Ravnah. 

Zadr VII/212-1'1 1076 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Oton Zupančič« v Sajev- 
čah. 

Zadr VII/168-5 1079 

Zadruge se izbrišejo zaradi kon- 
čane likvidacije. . 

Gorica, 9. aprila 1954. 

Amortizacije 
Uvedo so postopanje za amortizacijo 
vrcdnotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer so bodo vrednotnlco Izrekle 

za neveljavne. 
IR 615/53 11063 

Safarič Franjo, upokojenec pri 
Juriju ob Pesnici 2, prosi, da se 
razveljavi hranilna knjižica št. 86/3 
Ni rodne banke FLRJ, centrale za 
Slovenijo, podružnice 6481 Lenart v 
Slovenskih goricah, z vlogo 1537 din. 

Ing. Safarič Brnnko, Jurij ob 
Pesnici 2, prosu, da se razveljavi 
hranilna knjižica št. 73/3 istega 
denarnega zavoda, z vlogo 4234 din. 

PrijplasHveni rok: dva mleseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče II v Mariboru, 
dne 1. decembra 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. 
3512 

Kmetijska  zadruga  Stepanja  vas 
je prešla v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: do 20. maja 1954. 

Likvidatoirji 

St.  1680/3-54 , 2553 
Z odločbo OLO Šoštanj, številka 

1680/1-54 z dne 19. III. 1954 je pre- 
sila v likvidacijo »Trgovina z mle- 
kom, mlečnimi izdelki in živAM«, 
Šošitanj. Priglasirvcni rok do dne 
30. V.  1954. 

Likvidacijska, komisija 
2721 

Čevljarska obrtniška proizvajal- 
na in predelovalna zadruga z o. j- 
Kranj ie po sklepu izrednega obč- 
nega zbora z dne 13. III. 1954 in 
odločbe LO MO Kranj, št. 1171/J 
z dne 5. IV. 1954 prtešla z 31. III- 
1954 v likvidacijo. Priglasitve• rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p rek I i cu jej o 

Andrejčič Janez, Tržišče, ro^ 25. 
V. 1927, osebno izkaznico, reg. štev. 
7890, ser. št F-051220Y, izdano v 
Trebnjem. 2922 

Babic Kario, Sp. Slivnica 13, Gro- 
suplje, evid. tablico za motorno ko- 
lo znamke >Arbie-250«, številka 
S-2403. 2SS3 
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Baranja Frančiška, Dolič 69, po- 
fta Kuzma, osebno izkaznico, reg. 
St. 24576,  ser.  št. 0106286. 2866 

Berglez Stanko, Gorečja vas 67. 
P» Hajdina, osebno izkaznico, reg. 
st. 3394, ser. št. F-0295707. 2421 

Bertele Angola roj. 11. VI. 1932, 
osebno izkaznico, reg. št. 31850, ser. 
št. 0374560. 2586 

Blas Lado, Tržišče, roj. 15. IX. 
1527, osebno izkaznico, reg. številka 
14260 ser. št. F-0568570, izdano v 
Trebnjem. 2918 

Blažič Marta roj. Pavlic, Pertoča 
j?> Rogašovci, osebno izkaznico, rep. 
št- 22159, ser. št. 0103869. 2200 

Bratkovič Marija, Zg. Porčič pri 
Gradišču v Slov. gor., osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 19789, -ser. številka 
0575366. 2853 
. Cočič-Kutin Blaga, Kapla, osebno 
18saznioo, reg. št. 32812, ser. štev. 
0174296. 2924 

Cveitko Stanko, Cvotkovci 5, p. 
Podgorci, osebno izkaznico, reg. št. 
23366, ser.  št. 02•76. 2540 

Cerče Jožef, Maribor, Vita Krai- 
Saerja, zdaj Križ nad Mariborom, 
jsebno izikaznico, reg. št. 54138, sor. 
»t. 0055010. 2848 

Čuk Alojzij, Bled. Zagorice 112, 
osebno izikaznico, reg. št. 21114, ser. 
ätF-0S12025. 2167 
.Divjak Jakob, Dogoše 132 pri Ma- 

riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
1?315, ser. št. 0585793. 2860 

Doki Terezija, Andrenci 61, pošte 
t-ankvenjaik, osebno izikaznico, reg. 
st. 14855/V, izdano v Radgoni.     2269 

Drožina Marija roj. Filipčič, Ta- 
ire. Sežana, osebno izkaznico, reg. 
«• 3934, ser. št. 0351244, izdano v 
barski Bistrici. 2884 
_ Fifold Štefka, Maribor, Pobrežje, 
«kovska 74, osebno izkaznico, reg. 
«t. 16600, ser. št. 00013515. 2838 

Frajle Antonija, Trbovlje, Retje 
'"• osebno izkaznioo, reg. št. 6743, 
ser. št. F-0720053. 2825 
{, Çujs Etelika roj. Horvat, Murska 
pobota, Cankarjeva 6, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 30257, ser. številka 
0111967. 2055 
. Gabrijel Franc, Tržišče, roj. 17. 
*• 1903, osebno izikaznioo, reg. štev. 
S8f5 ser. številka F-0513155, izdano 
v Trebnjem. 2920 

Gale 'Verona, Selnica ob Dravi, 
webn0 izkaznico, reg. št. 36145, ser. 
«. 0199664. 2859 

Gaves Franc, Novo vas pri Ptuju, 
°Sebno izkaznico, reg. št. 1521, ser. 
St. 0243853. 2784 

Gle 

Glodež Antonija, Zg. Hajdina pri 
£•ju, osebno izkaznico, reg. štev. 
^O, ser. št. 0245383. 2896 

RoLobic Terezija, Vrho 4, p. Sto- 
Pioe, osebno izkaznico, ser. številka 
U3>6>17. 2925 

Goloveršnik Slaviko, Maribor, Stu- 
«nci, Ruška •, osebno izikaznioo, 

reS- št. 9358, ser. št. 0010568.       2842 

Gornjec Anton, Turnišče 72, Prek- 
murje, osebno izikaznico, ser. štev. 
023S845. 2651 

>Gradis« Avtoparik, Ljubljana, 
Smartinska 32, prometno dovoljenje 
za motorno vozilo S-524. 2885 

Grašič Ignac, Senično 3, p. Križe, 
osebno izkaznico, reg. št. 2533, ser. 
št.  0191843. • 2348 

Grm Alojz, Selo 11, p. Mirna, 
osebno izkaznico, reg. št. 4851, ser. 
št.  0509161. 2693 

Hočevar Franc, Bregov dol 42, po- 
šta Zagrodec, osebno izikaznico, ser. 
št.  0335669. 2928 

Horvat Katarina, Pertoče 123, po- 
šta Rogašovci, osebno izkaznico, 
reg. št. 22299, ser. št. 0104009.     2424 

Hrovat Hermina, prof., Ljublja- 
na, Jenkova 16, osebno izkaznico, 
reg. številka 30417/51, ser. številka 
0052727. 2861 

Jalšovec Marija, Doikležovje 113, 
p. Beltinci, osebno izikaznico, reg. 
št. 1826, sor. št.  159143. 2171 

Jazbec Ivan, Čehovini 17, Gor. 
Braniča, osebno izkaznioo, reg. št. 
9468. 2507 

Jurič Ivan, Ptuj, osebno izikazni- 
co, rog. št. 45529, ser. št. 47616.    2942 

Justin Mihael, Begunje 30 pri Le- 
scah, osebno iz'kaznioo, reg. št. 4884, 
ser. št. 0384304. 2544 

Kačnik Martin, Dobrava 47, p. Mi- 
slinja, osobno izkaznico, reg. štev. 
9954, ser.  št. 0274664. 2545 

Kadilnik Marija, Maribor, Koro- 
ška 111, osebno izkaznico, reg. štev. 
5044, ser. št. 0010754. 2849 

Kancler Ivana, Sikole 59, p. Pra- 
gersko, osebno izkaznico, reg. štev. 
57865,  ser.  št.  0282103. 2508 

Kastelic Marjeta, Maribor, Premo- 
govna 3, osebno izikaznico za ob- 
mejni pas, reg. št. 17203, 6or. štev. 
0018220. izdano v Mariboru.      2839 

Kok Justina, Maribor, Pobrežje, 
Zrkoveka 108, osebno izikaznico. reg. 
št. 33524, ser. št. 0029354. 2857 

Klavžar FranČi&ka, Dobrava 31, 
Senovo, osebno izkaznico, reg. št. 
48945,  ser. št. 0393235. 2902 

Klemen čič Angela poroč. Mali, 
Maribor, Studenci, Solkolska 41, 
osebno izikaznico, reg. št. 45695, ser. 
št. 0047882. 2854 

Knez Franc, Brodnica 13, Rimske 
Toplice, medaljo za hrabrost, izda- 
no z ukazom št. 598 z dne 1. novem- 
bra 1947. 1962 

Kokalj Ana Trbovlje, Kolodvor- 
ska 17, osebno izikaznioo, reg. štev. 
9662, ser.  št.  F-0722972. 2787 

Koliger Vida, Gor. Mokro polje 1, 
p. Šentjernej, osebno izikaznioo, reg. 
št. 13766, ser. št. 0334009. 2891 

Konic Oskar, Loko 1, p. Nova Go- 
rica, osebno izkaznico, reg. št. 42605, 
ser. št. 0306243. 2930 

Konobelj Edvard, Hruševje 19, po- 
šta Hruševje. osebno izkaznico, reg. 
št. 2847. 2865 

Korošec Marija, Maribor, Trubar- 
jeva 11, osebno izikaznico, reg. št. 
67365, ser. št. 001607. 2852 

Korošec Anton, Radenski vrh 10, 
p. Slatina Radenci, osebno izikazni- 

co. reg. št. 5626/1, ser. številka G- 
00603. 2872 

Koršec Kristina, Mislinj&ka Do- 
brova 12, p. Slov. Gradec, osebno 
izkaznico, reg. št. 25Ó61, ser. števil- 
ka  0360874. 2905 

Koščak Ana, Dedni dol 23, Višnja 
gora, osebno izkaznico, reg. štev. 
7147/51,  ser. št.  F-O007457. 2914 

Košiček Jože, Žužemberk 135, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0310674. 2892 

Košorok Martin, Oplotnica 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 25615, ser. 
št.  0783475. 2904 

Kotar Janez, Bled, Rečica 108, 
osebno izkaznico, reg. št. 20223, iz- 
dano v Radovljici. 2204 

Kramberger Ivan, Mestni vrh 10, 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka   30651,   ser.   št.  097396. 2426 

Kranjec Gizela, Lončarovci 40, 
p. Križevci v Prekm., osebno izikaz- 
nioo, reg. številka 4285, ser. številka 
G-0124360. 2394 

Kupljenik Zofija, Bled, Bodešče 5, 
osebno izkaznico, rrg. št. 16068, ser. 
št. 0S23978 2546 

Lah Franc, Martinjca vas 9, pošta 
Velika Loka. osebno izkaznico, ser. 
št.  0520164. 2951 

Lampe Pavla, Maribor, Jezdarska 
8, osebno izkaznioo, reg. Št. 33239, 
ser. št. G-0029169. 2843 

Leban Lucijan, Maribor, Ašker- 
čeva 16. evid. tablica za avto štev. 
S-765, izdano v  Ljubljani. 2855 

Lesjak Marija, Podgorje pri Slo- 
venjem Gradcu, osebno izkaznico, 
reg. št. 14333, ser. št. 0363643.     2092 

Likar Frančiška roj. Poiane, Dol. 
Otlica 232, osebno izkaznico, reg. št. 
48636, ser. št. 0323207. 2873 

Loncer Marija, Nomenj 24, pošta 
Boh. Bistrica, osebno izikaznico, reg. 
št. 17364, ser. št. 0809274. 2510 

Lorbek Albert, Maribor, Studenci, 
Losičjakova 22, osebno izkaznico, 
reg. št. 24367, ser. št. 0030683.     2492 

Lugarič Angela, Mariboi Studen- 
ci, Erjavčeva 7, osebno izikaznico, 
reg. št. 244S2, ser. št. 0034900.     2841 

Majerič Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 87964/51, ser. 
št. F-0110274. 2943 

Malok Emilija, Prosenjaikovci, 
osebno izkaznico št. 0124987.      23&6 

Merklin Ana, Vanetina 39, pošta 
Cerkvcnjaik v Slov gor., osebno iz- 
kaznico, reg. št.  14159/5. 2355 

Mestno podjetje Avtopank Trbov- 
lje, prometno knjižico osebnega av- 
tomobila »Lancia«, reg. številka 
S-76S6. 2882 

Miikuš Albert, Minta 1, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 19328, ser. številka 
G-0280638. 2906 

Mom Francka, Ljubljana, Gospo- 
ska 4, osebno izikaznico, reg. šitev. 
8711451, in sindikalno izikaznico, iz- 
dano  v  Ljubljani. 2886 

Mrgole Alojz, Tržišče, roj. IS. 
VIII. 1951, osebno izikaznioo, reg. št. 
7812, ser. št. F-Ö513122, izdano v 
Trebnjem. 2921 

Novale Anton, Zdenska vas 15, po- 
šta  Videm-Dobrepolje,   osebno   iz- 
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kaznico, reg. št 14439, ser. številka 
0014749. 2944 

Novine Alojz, Vinkov vrh 9, po- 
šta Dvor, osebno izkaznico, ser. št. 
0318723. 2890 

Ozimek Anica, Stara cesta 17, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
1946, ser. št 0178236. 2903 

Pahole Jožef, Križevec 22, p. Zre- 
če, osebno izkaznico številka F- 
066186. 2399 

Papež Ivan, Brezov dol 14, pošta 
Zagradec, osebno izkaznico, ser. št. 
0012717. 2936 

Pateraost Ignac, Ježa 13, p. Črnu- 
če, osebno izkaznico, reg. številka 
20683, ser. št. 0203695, izdano v Kra- 
nju. 2887 

Pavlinič Angela, Rogoznica 7, po- 
šta Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 
4711, ser. št. 0247024. 2513 

Periko Ciril, Avšje 58, p. Ročinj, 
osebno izkaznico, reg. št. 8030, ser. 
št. 0315367. 2937 

Persa Vera, Krog 152, p. M. Sobo- 
ta, osebno izkaznico, reg. št. 5579, 
ser. št 00S7289. 2938 

Petek Ana, Bratislava 36, p. Po- 
lenšak, osebno izkaznico, reg. štev. 
24654,  ser. št. 0267964. 2592 

Petkovšek Marija, Vipava 173, 
osebno izkaznico, reg. št 27869, ser. 
št.  0316007. 2549 

Pipenbacher Danica, Maribor, 
Razlagova 7, osebno izkaznico, reg. 
št 10506, ser. št. 18716. 2844 

Plahuta Franc, Vogrsko, pošta 
Volčja draga, osebno izkaznico, reg. 
št. 22047, ser. št. G-0302601.        2939 

Plešnar Ignac, Predgriže 29, pošta 
Crni vrh nad Idrijo, osebno izkaz- 
nico št. 0532932. 2875 

Podjed Ciril, Britof 103, p. Kranj, 
osebno izkaznico, reg. S113031, ser. 
št. 0840331. 2831 

Pok Marija, roj. 27. VI. 1897, Rad- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 18582, 
ser. št. 0279892. 2586 a 

Postružnik Rado, Zg. Porčič v 
Slov, gor., osebno izkaznico, reg. št. 
34602, ser. št. 0844238. 2856 

Potočnik Matevž, Kozjak 48, po- 
šta Mislinje, osebno izkaznico štev. 
23496. 2094 

Požar Ivan, Pivka 71, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8094, ser. številka 
F-0618404, in diplomo o radio-in- 
struktorskem tečaju A in B v Beo- 
gradu, izdano 1. 1947. 2915 

Pravdič Marjan, Samski dom, Po- 
lena 90, p. Mežica, osebno izkaznico, 
res. št. 5962, ser. št. 0270672.     2514 

Presikar Franc, Brežice, Crac 27, 
osehno izkaznico, reg. št 2376, ser. 
št. 0367686. 2515 

Rat Ignac, Maribor, Vailvazorje- 
va 60, evid. številko motornega ko- 
lesa S-5791. 2729 

Ravnjak Ivanka, Sleme, Srednje, 
Križ na Kozjalku, osebno izkaznico, 
reg. št. 33463, ser. št. 0189549.     2847 

Rebernik Martin, PaTtinje v Slov. 
gor., osebno izkaznico, reg. št. 3525, 
ser. št. 0584435. 2850 

Reme Franc, Sladki vrh 1, Šentilj, 
osebno izkaznico, reg. št. 15785, ser. 
št. G-0164423. 2846 

Renko E. Karmen, Trst-Servola, 
potrdilo od carinarnice za vsoto 
2500 din, št. 5/84 z dne 31. januar- 
ja 1954. 2964 

Rigler Jože, Zlebič 1, p. Ribnica, 
Dol., osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 10071, ser. št. F-055681. 2656 

Rozman Ivan, Gregovec 12, Bizelj- 
sko, osebno izkaznico, reg. Št. 5268, 
ser. št. 0570578. 2855 

Sadovmik Jože, Tolsti vrh, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9521, ser. št. 
0274831. 2958 

Sapač Blanka, Murska Sobota, Iva- 
nocijeva 6, osebno izkaznico, reg. št. 
49411, ser. št. 0131121. 2864 

Savič Zorka, Vrhnika, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20226, izdano vv 
Beogradu. 2862 

Sedej Ivana, Lesno brdo 39, po- 
šta Vrhnika, osebno izkaznico, reg. 
št. 41439/51, ser. št F-0149449.     2945 

Seiko Jože, Volčje njàrve 9, p. Mir- 
na, osebno izkaznico, ser. številka 
509172. .     2889 

Sever Franc, Pečarovci 104, pošta 
Mačkovci, delovno knjižico, reg. št. 
10138, ser. št.   188967. 2516 

Simonie Rozalija, Viintarovci 11, 
p. Desternik, osebno izkaznico, reg. 
št 10211, ser. št. 0252524. 2359 

>SIoveniia-Im,pex<, Ljubljana, ca- 
rinsko deklaracijo Carinarnice 
Ljubljana št. 2638 z dne 9. XII. 1953 
in prijavo o izvršenem uvozu blaga 
Carinarnice Ljubljana, št. 14581/267 
z dne 9. XII. 1953. 2731 

Snoj Ignac, Bevšiko 31, Trbovlje I, 
osebno izkaznico, reg. št. 5955, s'er. 
št.  F-071965. 2402 

Sredenšek Angela, Šempeter v Sa- 
vinjski dolini, osebno izkaznico, 
reg. št. 32182. 2863 

Stezinar Marija roj. Ramuta, Me- 
tlika, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 4199, ser. št. 0487509. 2324 

Strgar Antonija roj. Omorzo, Glo- 
boko 39, osebno izkaznico, reg. št. 
12210, ser. št. 0377520, in delovno 
knjižico št. 107035, reg. št. 2043, iz- 
dano v Krškem. 2749 

Sef Alojz, Sp. Velka 63 pri Mariji 
Snežni, osebno izkaznico, reg. štev. 
9585, ser. št. 0066387, izdano v Ma- 
ribora. 2851 

Semen Jožef, Nedelica 10, p. Tur- 
nišče, Preknrarje, osebno izkaznico, 
reg. št. 20867. 2518 

Skilander Pavla, Zidani most 32, 
osebno izkaznico, reg. št. 33887, ser. 
št. 0747197. 2878 

škoporc Franc, Tržišče, roj. 18. 
II. 1892, osebno izkaznico, reg. št. 
9163, ser. št. F-0313473, izdano v 
Trebnjem. 2919 

Skodniiik Alojz, Poliče 15, p. Be- 
gunje pri Lescah, osebno izkaznico, 
reg. št. 32429, ser. Št. 0375139.     28(36 

Skofič Ana, Korena v Slov. gor., 
osebno izkaznico, reg. št. 3426, ser. 
št. 0584336. 2858 

Spenko Izidor, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 13690, ser. Št. 
F-0450000. 2946 

Spalad Andrej, >Primorje«, Jese- 
nice na Gor., osebno izkaznico, reg- 
st. 5125, ser. št. G-304238. 2893 

Špuraj Marija, Hotinja vas 38, po- 
šta Slivnica, osebno izkaznico, reg- 
st. 1629, ser. št. 0578539. 2845 

Stemberger Jože Kuteževo 19/56, 
p. II. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 6369. 2894 

Stern Adolf, Mežica 30, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12904, ser. številka 
G-0365614. 2895 

šume j Draga, Sevnica 224, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41765, ser. št. 
F-0386075. 2879 

Temi in Aleksander, Kuštanovci 
12, p. Mačkovci, osebno izkaznico, 
reg. št. 44306, ser. št. 0126016.     2361 

Tomažič Ignac, Lig 13, Kanal, 
osebno izkaznico št. 028517/534, iz- 
dano v Gorici. 2837 

Trampuš Alojz, Zg. Jezersko 79; 
osebno izkaznico, reg. št. 5253, ser. 
št. 0140063. 2554 

Turk Jože, Trbovlje, Gimnazijska 
5, osebno izkaznico, reg. št. 987, ser. 
št F-0714297. 2965 

Urankar Ignac, Kisovec 110, po- 
šta Zagorj'e o/S, osebno izkaznico, 
reg. številka 18359, ser. številka F- 
0731669. 2519 

Urbič Stanislav, Grahovo št. 46 
pri Cerknici, osebno izkaznico, reg- 
st. 2477, ser. št. F-0622787. 2880 

Uršič Jožef, Spodnje Stranje 24. 
p. Stahovica, osebno izkaznico, reg- 
st. 8589, ser. št. F-0454899. 2947 

Vaupotič Ana, Mele 17, p. Slatina 
Radenci, reg. št. 3922, ser. številka 
0060621. 2212 

Vekar Kristina, Koče 49, p. Pre- 
stranek, osebno izkaznico, reg. št. 
11040, ser. št. F-0621350. 2403 

Verbič Stane, Dob 4, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9395/50, ser. številka 
F-O0097O5, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 2948 

Vosenjak Matilda, Zamušani 92, p- 
Goriisnica, osebno izkaznico, reg. št. 
26378, ser. št. 0269688. 2596 

Vidmar Janez, Predgriže 31, Crni 
vrh nad Idrijo, osebno izkaznico, 
reg. št. 2031, ser. št. 0532041.       2881 

Vrhove Ivana, Zg. Hrušica 34a. 
osebno izkaznico, reg. št. 53281/51. 
ser. št. 0075591 in knjižico za kolo, 
št. 097029, izdano v Ljubljani.     288» 

Završnik Ida, Steklarna Hrastnik, 
osebno izkaznico reg. št. 30537, set- 
št. F-0743847. 2962 

Zormän Ivanka, Križ 32, os'ebno 
izkaznico, reg. št. 1034/50, ser. šte- 
vilka 0447344, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 2949 

Zamut Franc, Ledinek pri Ani^ 
Slov. gor., osebno izkaznico, reg. s*j 
18265, ser. št. 0067093. 2840 

Zibret Anton, Krških žrtev št. 7. 
oisebno izkaznico, reg. št. 20584, ser- 
št. 0398894. 279? 

Izdaja   »uradni   list   LBS«   —  Direktor  tn  odgovorni   urednik:  dr   Rastko Močnik   —  Tiska  tiskarna  »Toneta  TomSiêa« 
v LJubljani 
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273. 
Na podlogi 22. in 107. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, It. 19/52) in 
2. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih za- 
vodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni .ljudski 
°dbor Slovenj Gradec na 14. sejii obeh zborov z dne 
15- marca 1954 sprejel 

ODLOČBO. 
o ustanovitvi okrajnega revizijskega zavoda 

v Slovenjem Gradcu 

I 
Ustanovi se okrajni revizijski zavod v Slovenjem 

Gradcu kot finančno samostojni zaVod. 
Sedež zavoda je v Slovenjem Gradcu. 

II 
Zaivod opravlja revizije poslovanja gospodarskih 

organizacij v območju okraja Slovenj Gradec in 
kven njega. 

III 
Revizijski zavod gospodari s premoženjem, ki mu 

Sa dodeli v upravljanje okrajni ljudski odbor Slovenj 
Gradec, ter s premoženjem, ki si ga zavod pridobi 
v svojem poslovanju. 

Zavod ima sklade, s katerimi samostojno raz- 
polaga, in sicer: sklad za nagrade in sklad za na- 
domestitev in dopolnitev osnovnih sredstev in za 
T^a popravila. 

Prispevki za vzdrževanje revizij se plačujejo po 
Posebni tarifi, ki j'e v pravilih zavoda. 

IV 
Okrajni revizijski zavod vodi upravnik. 

V 
Plače   uslužbencev   revizijskega   zavoda   se   do- 

ločajo po predpisih o plačah uslužbencev državnih 
°rganov. 

VI 
Za zadeve in nailoge zavoda je pristojen svet za 

gospodarstvo   okrajnega   ljudskega   odbora   Slovenj 
Gradec, 

Vil 
Ta odločba velja od dneva objave v >Ur<adnem 

«stil LRSc 
St. 1/3-1384/2-54 
Slovenj Gradec, dne 19. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

274. 

Na podlagi 14., 32., 53., 40. in 42. člena uredbe o 
"'Ptaviljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 
5*{53) in drugega odstavka 23. člena zakona o ljud- 
eh odborih mest in mestnih občin je ljudski odbor 
mestne občine Kranj na 21. seji dne 2. aprila 1954 
sprejeli 

ODLOK 
0 ustanovitvi stanovanjske skupnosti  in o  volitvah 

hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti 

I. Stanovanjska skupnost 

1. ölen 
.,    » stanovanjsko skupnost, ki obsega vse območje 
jJ«ds'kega odbora mestne občine Kranj, so vključene 
juse, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna Jast, 
ast družbenih organizacij, in hiše zasebnih lastnikov 

eiQi ali več stanovanji. 

Stanovanjski provizoriji in barake gospodarskih 
organizacij se ne štejejo med stanovanjske hiše. 

Če je sporno, ali gre za provizorij ali za stano- 
vanjsko hišo, odloči svet za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve, 

2. člen 
Za stanovanje po prejšnjem členu se šteje stano- 

vanjski prostor, ki ima najmanj kuhinjo in sobo, 
ne glede na to, ali je bila kuhinja po stanju 1. 1. 1954 
le provizorično urejena. 

3. člen 
Ne glede na število stanovanj in število najemo- 

dajalcev ne spadajo v stanovanjsko skupnost hiše 
zasebnikov, v kateiuh skupna stanovanjska površina 
ne presega 160 m8; pri tem se ne upošteva stanovanj- 
ska površina stanovanj VI. in VII. kategorije. 

4. člen 
O tem, katere zasebne hiše se vključijo v stano- 

vanjsko skupnost, odloča načelnik tajništva za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve na predlog posebne 
3 do 5-tilaniske komisije, ki jo imenuje svet za go- 
spodarstvo. V komisiji mora sodelovati vsaj en grad- 
beni strokovnjak. Načelnik tajništva za gospodarstvo 
izda odločbo tudi za tiste tristanovanjske hiše. ki se 
ne vključijo v stanovanjsko skupnost. 

5. člen 
Proti odločbi o vključitvi hiše v stanovanjsko 

skupnost se zasebni lastnik lahko pritoži v 15 dueh 
na posebno odborniško komisijo, proti odiločbi o iz- 
ločitvi tristanovanjske hiše iz stanovanjske skupnosti 
pa se lahko pritoži tudi svet stanovanjske skupnosti 
in v=ak «tanovatlec v hiši. 

II. Hišni sveti 

6. člen 
Hišni sveti v hišah s tremi ali več stanovanji 

štejejo najmanj 3 in največ 7 članov, kakor določijo 
sta novali ci sami. 

V manjših hišah z enim ali dvema stanovanjema 
sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in pod- 
stanovalci. 

7. člen 
Hišni svet se izvoli za vsako stanovanjsko hišo 

ali blok. 
Za dve olii več manjših stanovanjskih hiš na isti 

zemljiški parceli se lahko ustanovi en hišni svet, ven- 
dar» samo tedaj, če stanovalci skupaj uporabljajo 
kakšne prostore, naprave in podobno v teh hišah. 

8. člen 
Pravico, voliti in biti voljen v hišni svet v hišah 

s tremi oili več stanovanji, imajo uživalci stanovanj 
in podsttunovailci. 

9. člen 
Volilni upravičenci volijo hišne svete na skupnih 

sestankih, bi jih sikliče ljudski odbor z javnim raz- 
pisom. SkJep o razpisu volitev se javno razglasi. 

Dopolniilne volitve v hišne svete se opravijo na 
skupnem sestanku volilnih upravičencev, ki ga skliče 
predsednik hišnega sveta ali svet stanovanjske skup- 
nosti, najmanj 14 dni po izselitvi člana sveta. 

10. člen 
Hišni svet se voli javno z dviganjem rok ali tajno 

z lliiistki, kakor to določijo volilni upravičenci. 

11. člen 
Volitve so veljavne, če se jih udeleži najmanj 

polovica  volikii'h  upravičencev.  Ce na  sastanku  ni 
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bilo navzočih vsaj polovico volilnih upravičencev, so 
volitve lahko čez pol ure po napovedanem pričetku 
ob vsaki udeležbi. 

12. ölen 
O sestanku, na katerem se voli hišni svet, je 

treba pisati zapisnik; podpišeta ga dva stanovalca, 
predsednik hišnega sveta pa ga mora v 8 dneh po 
sestanku predložiti upravi stanovanjske skupnosti. 
Zapisnik mora obsegati datum in kraj sestanika, šte- 
vilo stanovalcev, ki so se volitev udeležili, ime in 
priimek izvoljenih članov hišnega sveta in način 
volitev. 

13. člen 
Na prvem sestanku hišnega sveta, ki se zbere 

takoj po izvolitvi, izvoli hišni svet izmed sebe pred- 
sednika in zastopnika za volitve sveta stanovanjske 
skupnosti. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 

14. člen 
Zastopniki hišnih svetov volijo izmed sebe svet 

stanovanjske skupnosti. Svet stanovanjske skupnosti 
šteje 17 članov in sodelujejo poleg teh v njem tudi 
štirje zastopniki delavsikih svetov podjetij in kolek- 
tivov, ki jih imenujejo po enega delavski sveti ali 
kolektivi tistih podjetij in zavodov, ki imajo soraz- 
merno največjo površino stanovanjskih prostorov v 
hišah, ki so sezidane za njihove delavce in usluž- 
bence. 

15. člen 
Svet stanovanjske skupnosti volijo zastopniki 

hišnih svetov na »kupnih sestankih po posameznih 
krajevnih območjih, ki so praviloma ista kot ob- 
močja v zboru volivcev. Obseg teh območij in število 
članov sveta, ki jih zastopniki hišnih svetov posamez- 
nega območja izvolijo, določi LO MO s sklepom. 

16. člen 
Sklicanje sestanka zastopnikov hišnih svetov se 

••••• razglasi. 
17. člen 

Sestanek zastopnikov hišnih svetov prične in 
vodi do izvolitve delovnega predsedstva odbornik 
ljudskega odbora, ki ga za to določi predsednik ljud- 
skega odbora. ' 

Zastopniki hišnih svetov izvolijo predsednika 
sestanika, zapisnikarja in predpisano število članov 
sveta stanovanjske skupnosti. 

člani stanovanjske skupnosti se volijo javno z 
dviganjem rok ali tajno z listki, kakor večina za- 
stopnikov hišnih svetov to odiloči. 

Izid volitev ugotavlja in objavi predsednik se- 
stanka. O sestanku zastopnikov hišnih svetov se piše 
zapisnik, predsedujoči g>a mora v 8 dneh predložiti 
tajništvu za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO. Načelnik tajništva za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve izda tudi izvoljenim članom potrdila o 
izvolitvi. 

18. člen 
Sestanek zastopnikov hišnih svetov je sklepčen, 

če je navzočih vsaj polovica zastopnikov hišnih sve- 
tov določenega obmoiî'a. Ob nesklepčnosti se v 8 dneh 
vnovič slkliče sestanek; ta je sklepčen ob vsakem 
številu navzočih. 

J9. člen 
Izvoljeni ölani »veta stanovanjske skupnosti se 

v 8 dneh po izvolitvi na vseh območjih zberejo na 

prvi seji, skliče jo gospodarski svet. Sejo vodi naj- 
starejši odbornik, dokler člani izmed sebe ne izvolijo 
predsednika, podpredsednika in tajnika. 

20. člen 
Na sestanku, na katerem volijo zastopniki hišnih 

svetov člane sveta stanovanjske skupnosti, izvolijo 
lahko tudi 5 do 9-članski podsvet za krajevna ob- 
močja po 15. členu tega odloka. 

Podsveti so posvetovalni organi sveta stanovanj- 
ske skupnosti, dajejo mnemja in stavljajo predloge 
za uspešnejše opravljanje njegovih nalog. 

Podsvet ima predsednika in tajnika, seje pod- 
svetov sklicuje po potrebi predsednik sporazumno s' 
predsednikom stanovanjske skupnosti. 

21. člen 
Tajništvo za gospodarstvo LO MO izdaja natanč- 

nejša navodila za izvajanje volitev v hišne svete io 
svet stanovanjske skupnosti in opravlja nadzorstvo 
nad njimi. 

22. člen 
Poslovanje uprave stanovanjske skupnosti in na- 

čin razpolaganja s stanovanji se določi s posebnim 
odlokom. 

23. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 1172/1-54 
Kranj, dne 5, aprila 1934. 

Predsednik LO MO: 
Janko Hafner 1. r. 

275. 

Na podlagi 20. in 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin in skladno z 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških jie ljudski odbor 
mestne občine Postojna na seji dne 10. aprila 1954 
sprejel 

ODLOK 
o upravi in vzdrževanju vodovodnega omrežja 

1. člen 
Vodovodno omrežje mestne občine Postojna je 

splošno ljudsko premoženje; upravlja in vzdržuje ga 

mestna komunalna ustanova »Zavod za komunaln0 

gospodarstvo Postojna« na podlagi odločbe in na- 
vodila ljudskega odbora m'esine občine Postojna. 

Dolžnost komiunalnie ustanove Postojne je, <•• 

oskrbuje mesto in po možnosti naselja, ki spadajo 
v njegovo območje, z zdravo vodo za pitje, gospo- 
dinjstvo, industrijo in druge javne potrebe. 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MU 
Postojna lahko odredi oddajo vode tudi lastnikom 
zemljišč izven območja mestne občine Postojna, ak° 
ležijo zemljišča v neposredni bližini vodovodnega 
omtfežja. 

2. člen 
Mestna komunalna ustanova Postojna mora do- 

bavljati vodo stalno in neprekinjeno. Ta obvezno« 
preneha zaradi višje sile ali, če so pogonske in teh- 
nične napake na javnih in vodovodnih napravan- 
Svet za gospodarstvo LO MO Postojna lahko tuj» 
vsak čas omeji ali do" preklica ukine dobavo večji 
količin vode v obrtne ali industrijske namene, ce J 
mnenja, da razpoložljiva voda ne zadostuje za P°" 
trobe prebivalstva. 
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3. člen 
Kdor želi na novo priključiti svojo nepremičnino 

na mestno vodovodno omrežje, mora to priglasiti 
mestni komunalni ustanovi »Zavodu za komunalno 
gospodarstvo«. Prošnji za priključek je treba pri- 
ložiti tudi situaci j ski načrt nepremičnine, ki naj bi 
bula priključena mestnemu vodovodnemu omrežju. 
Z dnem, ko prevzame novi priključek lastnik nepre- 
mičnine, preidejo nanj vse pravice in obveznosti v 
zvezi z vodovodom kaikoor tudi vsa popravila pri- 
ključka ob okvari. Za morebitne zaostanke v plačilih 
odgovarja poleg prejšnjega lastnika tudi novi lastnik. 

4. člen 
Odjemalci vode morajo naznaniti mestni komu- 

nalni ustanovi Postojna vsako spremembo v številu 
prebivalcev, če ti bivajo nad mesec dni v njihovem 
poslopju, kakor tudi vsako izpremembo v številu 
goveda, konj ali drobnice, ki jo vzdržuje odjemalec 
sam ali njegovi  stanovalci  v poslopju. 

5. člen 
Spojne vode sme izvrševatii le mestna komunalna 

ustanova, pregleduje in poskuša napeljavo v zaseb- 
nih in javnih zgradbah, prav tako imajo tudi pravico, 
izvrševati vodovodne napHjave, zasebni instalaterji 
z obrtnim dovoljenjem. * 

6. člen 
Za novo priključitev hišne aH kakršnekoli vodo- 

vodne inštalacije plačajo koristniki prispevek upravi 
mestne komunalne ustanove, in sicer obrtni in in- 
dustrijski obrati po 1O0O din, drugi koristniki pa 
Po 300 din. 

7. člen 
Dotkler uprava mestne komunalne ustanove Po- 

sto j.n a ne bo imela v zalogi dovolj vodomerov, da bi 
z njimi preskrbela odjemalce vode, se bo zaračuna- 
vala vodarina v poslopjuh brez vodomerov po tehle 
določbah: 

1. prebivalci, ki stanujejo v območju mestnega 
vodovoda in jim je dana možnost, uporabljati vodo 
iz mostnega vodovoda, plačajo za osebo porabljene 
vode: 

a) v krajih vodovodnega omrežja s stalno ali 
dnevno vodo osnovno vod arino od osiebe mesečno po 
25 din. 

Od urejene kopalnice dodatno vodari.no od osebe 
mesečno po 10 din. 

b) v krajih vodovodnega omrežja z nestalno 
vodo, kjer pnitnka voda od časa do časa, osnovno 
vodarino od osebe po 15 din; 

2. živinorejci in prašičjerejci, ki uporabljajo vodo 
12 mestnega vodovoda za napajanje živdne adi praši- 
čev, za kuhanje prašičje krme, za čiščtenje živali • 
Posode, alko mi dogovorjen z njimi kalk pavšalni 
znesek: 

a) za govedo in konje od glave mesečno po.20 din, 
b) za prašiče in drobnico mesečno od glave po 

5 din; 
'• gospodarska podjetja, obrtnd in gostinski obra- 

ti, ustanove, zavodi in uradi plačujejo po 50 din 
dnev.no. 

Odjemalci vode, ki imajo montirane vodomere. 
Plačajo za kubični meter porabljene vode 10 din (za 
Porabo v gospodinjstvu), industrijski in obrtni obrati 
Pa 15 din od kubičnega metra* vode. 

8. člen 
Vodarina se obračunava in plačuje mesečno za 

n»zaj.  Ce odjemalec kljub  ponovnemu opominu ne 

plača dveh zaporednih obrokov zapadle vodarine, 
mu mestala komunalna ustanova lahko ustavi nadalj- 
njo dobavo vode. Voda se znova odpre šele tedaj, 
ko odjemalec poravna vse zaostanke z zamudnimi 
obresti vred in plača za stroške ponovnega pri- 
ključka 200 din. 

9. člen 
Samski podnajemniki se štejejo za družinske 

člane najemnika in se njihov delež vodarine zaraču- 
na najemniku. 

10. člen 
Pri začasni izredni uporabi vode iz mestnega 

vodovoda, ki pa se mora prej pismeno sporočiti 
upravi komunalne ustanove, določi uprava pavšalno 
vodarino na podlagi 50 din za kubični meter dejansko 
oziroma domnevno porabljene vode. 

11. člen 
Prepovedana je uporaba pitne vode iz mestnega 

vodovodnega omrežja za zalivanje vrtov, za pranje 
in druge gospodinjske namene tam, kjer je na raz- 
polago v bližini druga voda. Gradbena podjetja in 
zasebni graditelji, ki rabijo vodo pri gradbi, si mo- 
rajo iziposlovati pri mestni komunalni ustanovi Po- 
stojna dovoljenje za uporabo vode iz vodovodnega 
omrežja. 

12. člen 
Koliikor ni dejanje strože kaznivo po drugih 

predpisih, se kaznuje z denarno kaznijo do 2000 din: 
1. kdor samovoljno priključi hišni oziroma zem- 

ljiški  vod na  mestno vodovodno omrežje, 
2. kdor samovoljno odpira in zapira ventile, za- 

sumke in hidrante na mestnem vodovodnem omrežju, 
3. kdor kakorkoli poškoduje dele in naprave 

mestnega vodovodnega omrežja, 
4. kdor uporablja vodo v namene, določene v 

11. členu, ne  da bi  si  poprej  preskrbel  dovoljenje, 
5. kdor vodo iz mestnega vodovoda negospodar- 

sko izkorišča. 
13. člen 

Natančnejša navodila o izvajanju tega odloka 
izda svet za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO Postojna. 

14. člen 
Ta  odlok  začne  veljati   v  8   dneh   po objavi  • 

»Uradnem listu LRS«. 
St. I/T 315/2-54 
Postojna, dne 10. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Jože Basa 1. r. 

276, 

Na predlog gospodarskega sveta je občinski ljud- 
ski odbor Žiri na podlagi 16. točke 50. člena zakona 
o občinskih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19/52) in 2. člena temeljne uredbe o finančno samo- 
r'ojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51/53) na seji 
dne 19.. marca 1954 izdal 

ODLOČBO 
o  ustanovitvi  uprave  komunalne  delavnosti 

pri občinskem ljudskem odboru Žiri 

1 
Ustanovi se finančno samostojni zavod »Uprava 

komunalne delavnosti pri občinskem ljudskem od- 
boru Ziri« ali skrajšano »Komunalna delavnost Ziri«. 
Sedež podjetja je v Stari vasi št. 17. 
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Poslovni predmet zavoda je upravljanje vodo- 
voda Ziri in pokopališča Ziri, pobiranje vodarine, 
pokopaliških prispevkov, vzdrževanje An razširitev 
obstoječih naprav. 

3 
Premoženje, s katerim razpolaga in ga upravlja 

zavod, obstoji iz celotnega obstoječega omrežja vodo- 
voda Ziri ter obstoječih pokopaliških naprav skupaj 
v vrednosti 800.000 din  (osem sto tisoč dinarjev). 

Zavod predstavlja m ga zastopa upravnik zavoda 
Mlinar Leander, Ziri  š>t. 82. 

Zu   zadeve   in   naloge   finančno  samostojnega   za- 
vo('a je pristojen  občinski ljudski odbor Ziri. 

St. 258/1 
Ziri, dne  19. marca 1954. 

Predsednik, Obč. LO: 
Peter Naglic L r. 

277. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnil vali zakona o "volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS,, št. 
31-102/53) in na podlagi sklepa seje dne 25. aprila 1954. 
izdaja občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli. 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. ölen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št IX za naselje Polje ob Sotli, ker se je odbornik 
Kralj Anton, odpovedal mandata in je občinski Ijud- 
sfkd odbor odpoved sprejel. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 30. maja 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<, na 

razglosnih deskah občinskega ljudskega odbora in 
na vidnih mestih v tej volilni enoti. 

St. 520/1-54 
Bistrica ob Sotli, dne 27. aprila 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Anton Fenrih 1. T. 

278» 

Na podlagi 20. in lil7. člena zaikona o spremem- 
bah in dopolnitvah zaikona o volitvah in odpoklicu ' 
odbornikov  ljudskih odborov   (Uradni list  LRS,  št. 
31'/55) je občinski ljudski odbor Lenart v Slovenskih 
goricah ma seji dne 11. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v voliilni enoti 

št. 2, iki obsega naselje Radonovo, iker se je odbornik 

občinskega ljudskega odbora Lenart v Slov. goricah 
iz te volilne enote za stalno preselil iz občine Lenart 
v Slov. goricah. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 13. junija 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na' 

krajevno običajni način  v  voliilni enoti  št. 2. 
St. P-14/4-54 
Lenart, dne 11. aprila  1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Davorin Polič 1. r. 

279. 

Na podlagi 20. in 117. člena zaikona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) je 
občinski ljudski odbor Lovrenc na Pohorju na 10. 
redni seji dne 9. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
»Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 17, ki obsega cellotiio naselje Ruta, ker se je od- 
povedal mandatu Tomšič Vladimir, odbornik obč. LO 
Lovrenc na Pohorju, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Nadomestne volitve v tej volilni enoti bodo dne 
6. junija 1954. 

2 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 
St. 149/4-54 
Lovrenc na Pohorju, dne 9. aprila 1954. 

Predsednik  Obč.  LO: 
Mirko Torej 1. r. 

280. 

Na podlagi 20. in 1:17. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zaikona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS. 
št. 31-102/53) je občinski ljudski odbor Ribnica na 

Pohorju na seji  dne 14. aprila  1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev . 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v II. voliln' 

enoti (Hudi kot) občinski ljudski odbor Ribnica na 

Pohorju, ker je umrl odbornik Hrastnik Karel. 

2. člen 
Nadomestne volitve za II. volilno enoto bodo v 

nedeljo dne 23. maja 1954. 

3. člen 
Ta odlok  se objavi  v  »Uradnem  listu  LRS«  in, 

na krajevno običajni način v naselju Hudi kot. 
St. 215/1-54 
Ribnica na Pohorjn, dne 14. aprila 1954. 

, Predsednik Obč. LO: 
Jože Miklavc 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna êtevllKa: 8 din -lo 8 Rtrani, vsake nadaljnje 4 strani i din več, po 
Doätl  8 din  »eč — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica Ila.  poìtni predai 336 — Telefon uprave 23-573 

Čekovni račun: £01-»2«-157 
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Odlok   o   ustanovitvi    republiške   komisije   za   pregled 
filmov. 
Odločba   o   ustanovitvi  Elektroenergetske  skupnosti  Slo- 
venije (ELES). 
Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9.  volilni  enoti 
Murska Sobota v kategorije. 
Odlok o razdelitvi stanovanj  na območju mestne občine 
mestne občine Murska Sobota. 

283. Odlok o vpeljavi mestnih taks v Postojni. 
28i. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4.  volilni  enoti 

občine Gaberje. 
285. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 102. volilni enoti 

občine Kostanj (Tomaž pri Ormožu). 
286. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 

občine Prežganje. 
287. Odločba okrajne volilne komisije v Krškem o razpisu 

glasovanja o odpoklicu odbornika obč. LO v 1. volilni' 
enoti naselja Pesje, občina Artiče. 

65. 

Na podlagi pivcga odstavka 2. člena uredbe o 
pregledu filmov za javno predvajanje (Uradni list 
FLRJ, št. 19-117/55) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS 

ODLOK 
o ustanovitvi republiške komisije za pregled filmov 

1 
Pri Svotu za prosveto m kulturo LRS se ustanovi 

republiška komisija za pregled filmov. 
Naloga komisije je, da daje dovoljenje za javno 

predvajanje filmov, ki so bili izdelani v filmskih 
podjetjih na ozemlju Ljudske republike Slovenije. 

• 
Repubh&ka komisija za pregled filmov ima po- 

trebno število članov; imenuje jih Svet za prosveto im 
kulturo LRS predvsem izmed filmskih strokovnjakov, 
znanstvenih in drugih javnih delavcev. 

III 
Republiška komisija za pregled filmov dela v 

plenumu im po ocenjevalnih komisijah. Komisija ima 
lahko eno ali več ocenjevalnih komisij. 

IV 
Plenum republiSke komisije za pregled filmov 

sestavljajo njeni člani. 
Plenum je pristojen posebno: 
— da izdaja in spreminja pravila komisije, 
— da določa ocenjevalne komisije in jim daje 

smernice za ocenjevanje fibnov, 
— da dokončno odloča o pritožbah zoper odločbe 

ocenjevalnih komisij. 
Plenum je sklepčen, če je navzočih več kot po- 

lovica članov. 
V 

Ocenjevalno komisijo sestavlja najmanj pet čla- 
nov. Clane ocenjevalne komisije določi plenum izmed 
članov republiške komisije za pregled filmov. 

'Ocenjevalne komisije pregledujejo filme in iz- 
dajajo odločbe o dovoljenju oziroma prepovedi pred- 
vajanja filma. 

VI 
Predsednika  republiške komisije  za  preglod  fil- 

mov izvolijo izmed sebe člani komisije. 

Predsednik voidi delo komisije na podlagi predpi- 
sov, pravil komisije in sklepov plenuma. 

'VII 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«:. 

Št U-3/2-54. 
Ljubljana, dne 10. maja 1954. 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

66. 

Na podlagi 4. in 41. člena uredbe o skupnostih 
elektrogospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št 
4/54) in 4. člena uredbe o ustanavljanju podjetij in 
obrtov (Uradni list FLRJ, št. 51/53) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije tole 

ODLOČBO 

I 
Ustanovi se skupnost elekitrogospoddirskih podjetij 

LR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupnost). 
Ime (firma) skupnosti je: Elektroenergetska skup- 

nost Slovenije. Skrajšano ime skupnosti je: ELES. 
Sedež skupnosti je v Ljubljani. 

II 
V skupnosti iz I. točke se obvezno združijo tale 

elektrogospodarska podjetja: 
1. Elektrarna Mariborski otok, Kamnica pri Ma- 

riboru, 
2. Elektrarna Fala, Selnica ob Dravi, 
3. Elektrarna Vuzenica, Vnzenica, 
4. Elektrarna Dravograd, Dravograd, 
5. Elektrarna Moste, Moste (Žirovnica), 
6. Elektrarna Sava, •••••, 
7. Elektrarna Medvode, Medvode, 
8. Soške elektrarne, Nova Gorica, 
9. Elektrarne Trbovlje, Trbovüje, 

10. Elektrarna Brestanica, Brestanica, 
11. Elektrarna Velenje, Velenje, 
12. Elektro-Maribor mesto, Maribor, 
13. Elektro-Maribor okolica, Maribor, 
14. Eloktro-Celje, Celje, 
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15. Elektro-Sloivenj Gradec, Slovenj Gradec, 
16. Elektro-Trbovlje, Trbovlje, 
17. Elektro-Zirovnica, Žirovnica, 
18. Elektro-Kranj, Kranj, 
19. Elektro-Ljubljana okolica, Ljubljana, 
20. Elektro-Ljubljana mesto, Ljubljana, 
21. Elektro-Kočevje, Kočevje, 
22. Elektro-Novo mesto. Novo mesto, 
23. Elektro-Krško,  Vid^m-Krško, 
24. Elektro-Tolmin, Tolmin, 
25. Elektro-Gorica, Nova Gorica, 
26. Elektro-Sežana, Sežana. 

III 
Skupnost se mora konstituirati po določbah 

uredbe o skupnostih elektrogospodarskih podjetij 
najpozneje do 30. junija 1934. 

IV 
Do konstituiranja skupnosti vodita skupnost 

začasni upravni odbor in direktor. Začasni upravni 
odbor sestavljajo po en predstavnik delovnega ko- 
lektiva podjetij in predstavnik uprave dosedanjega 
Elektroenergetskega sistema Slovenije. 

Začasni upravni odbor sikupnosti mora v roku 
30 dni sprejeti statut skupnosti dn ga predložiti Izvrš- 
nemu svetu v odobritev. 

Direktorja imenuje Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS s posebno odločbo. 

V 
Elektroenergetski   sistem   Slovenije,   ustanovljen 

z odločbo vlade LRS, št. •-•5/2-53 z dne 22. januarja 
1953, se ukine. Likvidacija se ne izvede. 

Skupnost prevzame vse premoženje, pravice in 
obveznosti dosedanjega Elektroenergetskega sistema 
Slovenije. 

VI 
Ta odločba velja od dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 337/2-54 
Ljubljana, dne 6. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike' Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1.  r. 

Odloki ljudskih odborov 
281. 

Na podlagi določb 19. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš, 11. člena odloka LO MO o volitvah 
in delu hišnih svetov, načinu določevanja najemnine, 
sklepanja pogodb in delitvi najemnine ter druge 
točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin je ljudski odbor mestne občine v Mur- 
ski Soboti na seji dne 25. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi stanovanj na območju mestne občine 

Murska Sobota v kategorije 
1. člen 

Območje mestne občine v Murski Soboti se za- 
radi določitve najemnine za posamezna stanovanja 
razdeli na 7 kategorij. 

2. člen 
Posamezne kategorije so glede na kakovost sta- 

novanj in stanovanjskih naprav tele: 
I. kategorija: 
Najmanj dvosobna stanovanja v novejših hišah 

z dobrim in praktičnim razporedom, sončno lego, pri- 
merno višino, da se ekonomično kurijo. V vseh sta- 
novanjskih prostorih mora biti električna napeljava 
in tekoča voda v kuhinji in sanitarnih prostorih. Na 
oknu lesene rolete in v sobah lončene peči. 

Sobe:  parketirane ali vsaj dober ladijski pod. 
Kuhinja: opremljena s prenosnim ali zidanim 

štedilnikom, izlivniik v kuhinji stenski, keramičen 
ali litoželezen, v delovnem delu kuhinje stene oblo- 
žene do višine 1.5 m s ploščicami ali vsaj oljnati 
oplesk, tlalk lesen, keramičen aH primeren umetni 
kamen. 

Kopalnica: opremljena s prosto stoječo kad jo in 
kopalno pečjo, s posebnim umivalnikom z mrzlo vodo, 
vsaj delni oplesk sten ali stene obložene s ploščicami. 
Tla iz teraca ali cementnih plošč. 

Stranski prostori: samostojno aplakovalno strani- 
šče, stene obložene s ploščicami ali vsaj oljnati 
oplesk, tlak iz umetnega kamna ali .podobno, shramba 
povezana neposredno e kuhinjo, drvarnico na dvo- 
rišču. 

Kletni prostor: za kurivo 'in ozimnico, sikupna 
pralnica, opremljena z zidanim kotlom ali vsaj pral- 
nim koritom, souporaba podstrešja ali dvorišča za 
sušenje perila. 

Izolacija: celotna zgradba brezhibno izolirana 
proti vlagi. 

II. kategorija: 
V to kategorijo spadajo stanovanja, ki imajo 

enake prostore kaikor v prvi kategoriji, vendar z 
manj praktično razporeditvijo sob kakor tudi nepri- 
merno višino. 

Okna nr treba, da so opremiljena z lesenimi role- 
tami, ampaik so lahko Indi samo platnene zavese. Tla 
v sobah in v drugih stanovanjskih prostorih so lahko 
lesena, teraeo, primeren umetni kamen, keramična 
in v preprosti izvedbi. 

Sem spadajo tudi enosobna stanovanja, ki imajo 
vse druge pogoje. 

III. kategorija: 
Dvo- ali enosobna stanovanja v starejših hišah,* 

z električno napeljavo, vodovod se lahko pogreša. 
Sobe: tla ladijska ali navadna, lončene ali železne 

peči. 
Kuhinja: vzidan ali prenosni štedilnik se lahko 

pogreša, tla lesena, teraeo ali cementne ploščice, iz- 
liivniik se lahko pogreša. 

Stranski prostori: stranišče Iahiko tudi skupno, 
suho, shramba ni treba da je povezana s kuhinjo. 

Souporaba kletnih prostorov, podstrešja, drvar- 
nice in pralnice, opremljene z lesenim koritom, ven- 
dar se tudi nekatere iz navedenih pritiklin lahko 
pogrešajo. 

Kopalnica s prosto stoječo kopalno kadjo in ko- 
palno pečjo za gretje vode. 

IV. kategorija: 
V to kategorijo spadajo stanovanja, ki Imajo 

enake prostore kot v III. kategoriji, pogrešajo sc Pa 

lahko kopalnica in druge pritiikline. Razpored stano- 
vanjskih prostorov je primeren ter pomanj»lj;iva 

izolacija, stanovanja so nekoliko vlažna, vendar za 
stanovanje še primerna. Stranišče skupno, suho 
na dvorišču. 
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NAJEMNINE IN VZDR2EVANJE STANOVANJSKIH POŠLO- 
PIJ - DODATEK 
Avtor Tone Klemenčič je 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 najemnin, ustanovitve, vzdr- 
ževanja ìD 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. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba   o    upravljanju 
stanovanjskih   poslopij.  Cena 140 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Tajništva   okrajuih   oziroma  mestali) 
IJudîKlb   odborov   razgl»Sa]oi 

Vpisi 
833. 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Kolodvorska restavracija«, Nova 
Gorica. 

Poslovni predmet: Prodaja toplih 
in mrzlih jedil, alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
rvova Gorica, odločba št. 1569/1-53 
z dne 25. XII. 1933, ki je tudi go- 
spodarski   upravni   voditelj. 

Za podjetje podpisujeta: 
Liipičar Milka, upravnik, za vse 

upravne zadeve, Saksida Jožko, ra- 
čunovodja, sopodpisuje za vse fi- 
nančne in denarne zadeve, do zne- 
ska 500.000 din, za večje zneske pa 
še predsednik mestne občine. 
OLO Nova Gorica, 5. januarja 1954. 

St. II/2-105/V75-53 52 
834. 

Besedilo: Državno obrtno podjet- 
je »Radio delavnica«, Jesenice (Go- 
sposvetsika cesta 31). 

Poslovni predmet: Popravilo ra- 
dijskih aparatov in druge storitve 
radiotehnične stroke. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice. 
Za podjetje podpisujejo: 
Vidic Dušan, upravnik, v obsegu 

zakonitih, pooblastili in pravil, Zon- 
•r Janez, računovodja, sopodpisuje 
v mejah zakonitih predpisov. 
LO MO Jesenice, 26. oktobra 1953. 

St. II/6-2079/2-53 9302 
835. 

Besedilo: Občinsko mizarstvo in 
kolarstvo, Medvode. 

Poslovni predmet: Vsa dela mi- 
zarske in tolarske stroke. 

Ustanovitelj: Obč. LO Medvode, 
odločba št. 375/2 z dne 20. V.  1954. 

Za podjetje podpisujejo: 
Žagar Vinko, upravnik, samostoj- 

no, Sever Alojz, z istimi pooblastili, 
v odsotnosti upravnika, in Toma- 
žin Simona, knjigovodja, sopodpisu- 
je spise finančnega pomena. 
OLO Ljubljana ok., 10. nov. 1954. 

II-2-ät. 24/728-53 9392 
836. 

Besedilo: »Pekarija«, Goričane 
pri Medvodah. 

Poslovni predmet: Vsa dela pe- 
kovske stroke. 

Ustanovitelj: Obč. LO Medvode, 
odločba št. 718/1-53 z dne 2. XI. 1953. 
1933. 

Za podjetje podpisujejo: 
Cijaik Anton, upravnik, samo- 

stojno, v mejah zakonitih določil, 
Zorman Slavdca. knjigovodja, so- 
podpisuje spise finančnega pomena, 
In Luikmer Boris, sopodpisuje z isti- 
mi pooblastili, v odsotnosti knjigo- 
vodje. 
OLO Ljubljana ••., 3. dec. 1953. 

•-2 »i. 24/786-53 9541 
837. 

Besedilo: »Kulturni dom«, podjet- 
ja Kamnik (Kamnik-Fužinc). 

Pos I ovini predmet: Postrežba z 
alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami ter jedili, predvajanje fil- 
mov, izkoriščanje javnega kopali- 
šča in zemljišč, ki so last podjetja. 

Ustanovitelj: Upravni odbor pod- 
jetja Kamnik dne 28. I. 1954. Pod- 
jetje posluje kot postranska delav- 
nost. 

Za podjetje podpisujeta: 
Celimi Janez, v. d. upravnika, 

samostojno, po pravilih, in Marolt 
Ivan, fin. knjigovodja, ki sopodpi- 
suje listine finančnega pomena. 
OLO Ljubljana ok., 18. febr. 1954. 

II-2-št. 27/78-54 596 
838. 

Besedilo: Občinsko odkupno pod- 
jetje domače obrti Gornji Slanje- 
vec — odkupna postaja Lendava. 

Poslovni predmet: Odkupovanje 
izdelkov iz koruznega ličkanja ter 
drugih izdelkov   domače obrti. 

Ustanovitelj : Općinsko otkupno 
poduzeće kućne radionosti Gornji 
Staujevec (akt št. 13/54 z dine 15. I. 
1954). 

Gospodarski upravni voditelj: 
LO MO Lendava. 

Za podjetje podpisuje: 
Tomo Franjo, poslovodja, finančne 
listine    pa    sopodpisuje    Šimonka 
Janez, uslužbenec podjetja. 
OLO Mur. Sobota, 20. febr. 1954. 

St. II/22-2726/1-54 604 
839. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 
lezničar« Murska Sobota, posloval- 
nica Cankovn. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Zelezničart.Muinska Sobota (akt št. 
6/54 z dne 23. I. 1934. 

Gospodarski upravni voditelj: 
Obč. LO Cankova. 

Poslovni predmet: Trgovina • 
tekstilnim blagom in tekstilno ga- 
lanterijo, z živili in gospodinjski- 
mi potrebščinami, z vžigalicami, ci- 
garetnim paipirjem in tobačnimi iz- 
delki na drobno. 

Poslovalnico zastopa in zanjo 
podpisuje: 

Mužič Ante, upravnik, finančne 
listine sopodpisuje Franko Jolam- 
ka, računovodja. 
OLO Mur. Sobota, 22. febr. 1954. 

St. II/22-2521/1-54 603 

Okroïna sodisfa razglaäajo: 
840. 

Besedilo: 2aga, Solčava. 
Poslovati predmet: Žaganje (raz- 

rez) vseh vrst lesa na industrijski 
način. 

Ustanovitelj podjetja: OLO Šo- 
štanj. 

Začasni direktor:  Cajner Rudolf. 
Cdlje, 7. aprila  1954. 

Zt 22/54-1 1045 
841. 

Besedilo: Kino »Svoboda«, Store 
(Store pri Celju, Dom kulture). 

Poslovni predmet: Predavajanje 
filmov, kulturne, poučne, umetniške, 
vzgojne in zabavne vsebine. 

Ustanovitelj: DPD Svoboda Store. 
Podjetje upravlja tričlanski go- 

spodarski odbor DPD Svobode 
Store: 

Mravlje Jože, Bale Miroslav in 
Opaka Viktor, tehnik, uslužbenci 
Železarne Store. 

Celje, 23. aprila 1934. 
Zt 29/54 1257 

842. 
Besedilo: Gasilski servis, Ljublja- 

nu (Prešernov trg 3). 
Z odločbo Gasilske zveze LRS v 

Ljubljani, Št. 1177/54 z dne 26. III. 
1954 je bilo podjetje ustanovljeno. 
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Gospodarska   delavnost:   Nabava 
in prodaja gasilskih priprav, mate- 
riala  in  potrebščin,  uvoz  gasilskih 
priprav,   opreme  in   materiaila,   ki 
se  doma  ne  proizvaja,  iz  inozem- 
stva. 

Direktor  dio  konstituiranja: 
Furlan Janez, Stara Vrhnika 6. 

Ljubljana, 27.  aprila   1954. 
Zt 32/54-Reg. III 677/1      1325 

843. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo Martin — Duplek. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kmetijskih pridelkov, zlasti pa tu- 
di živinoreja, sadjarstvo in vino- 
gradništvo. 

Ustanovitelj: OLO Maribor oko- 
lica. 

Direiktor: Dajčman Marijan, kme- 
tij siki tehnik. 

Za podjetje podpisuje: 
Demovšek   Marica,   računovodja, 

v  vseh zadevah  računskega in  fi- 
nančnega pomena. 

Maribor,  22.  aprila  1954. 
Reg št. 374/54 1262 

844. 
Besedilo:   »Mizarstvo«   (Lendava). 
Poslovni    predmet:     Izvrševanje 

mizarske obrti. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Lendava. 
Upravnik: Zalik Alojz, ki podpi- 

suje za finančno poslovanje skupaj 
s knjigovodjem Blau Ludvikom. 

Podjetje je nastalo z razdelitvijo 
prejšnjega podjetja »Mizarstvo-ža- 
ga«, Lendava. 

Reg št. 157/III 1261 
Besedilo: »Obmurska tiskarna«, 

Murska Sobota, Kneza Koclja 7. 
Poslovni predmet: Podjetje se bo 

bavilo s knjigotiskom, tiskanjem 
časopisov, plakatov in tiskovin ter 
knjigovezništvom. > 

Ustanovitelj:  OOSZDL v  Murski 
Soboti. 

Direktor: Vein ar Miloš. 
V .bančnih   zadevah  podpisujeta: 

Velnar Miloš, direktor, Opašič Ar- 
mando, računovodja. 

Reg št. 100/X 1313 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 

»Trnovska vas«. 
Poslovni predmet: Kmetijska 

proizvodnja, vuovčenje proizvodov 
v predelanem in nepredelanem 
stanju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Klajderič Danilo, so- 

podpisuje Brumen Angela, knjigo- 
vodja, listine finančnega pomena, 
v mejah zakonitih določil. 

Reg št. 184/11 1259 
Maribor, 23.  aprila  1954. 

845. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Juršinci. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja,  vno- čenje  proizvodov v 
predelanem   in   nepredelanem   sta- 
nju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Osterc Stanislav. 
Za   banko podpisujejo poleg  dd- 

reiktor ja: 

Seguila Franc, računovodja, in 
Kaučič Ivan, predsednik delavske- 
ga sveta. 

Mairibor,  26. aprila  1954. 
Reg št. 106/III 1290 

846. 
Besedilo: »Agrotehnika servis«, 

Ljutomer, Prešernova 34. 
Poslovni predmet: 'Vzdrževanje 

in popravilo vseh strojev, orodja 
in naprav za kmetijsko in gozdar- 
sko mehanizacijo; izvrševanje ser- 
visne službe, in sicer: izvajanje 
garancijskega in pogodbenega ser- 
visa; strokovna navodila lastni- 
kom večjih kmetijskih strojev; iz- 
vrševanje proizvodnih delavnosti, 
za katere bodo dani za to potrebni 
pogoji; popravilo transportnih 
sredstev, pogonskih in drugih stro- 
jev, orodja in naprav, kolikor bo- 
do za to z ozirom na osnovno de- 
lavnost dani pogoji; prodaja rezerv- 
nih delov, pogonskega goriva in 
drugega tehničnega materiala; to- 
čenje alkoholnih ter brezalkoholnih 
pijač v lastni okrepčevalnici. 

Ustanovitelj podjetja: Agrotehni- 
ka export—import, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 6. 

Direktor: Sitar Janko st., Ljuto- 
mer, Miklošičev trg 1. 

Maribor,  27.  aprila   1954. 
Reg št 87/IV 13« 

Spremembe 
84?. 

Besedilo: »Mizarska delavnica« 
Občinskega LO Rimske Toplice. 

Izbrise se Criikl Karel in vpišeta: 
Cvikil Jožef, upravnik, Mastnak 

Silva, knjigovodja, ki podpisujeta 
po zakonitih pooblastilih in pra- 
vilih. 

OLO Celje ok., 3. marca  1954. 
St. H-l/523-54 737 

848. 
Besedilo: Mehanična delavnica 

dvokoles — Šempeter pri Gorici. 
Izbriše se Mučič Rudi, obrato- 

vodja in vpišeta 
Orel Alojz in Zorn Franc, usluž- 

benca. 
OLO Gorica, 25. januarja 1954. 

St. II/2-105/182-54 355 
849. 

Besedilo: Gostinsko podjetje, 
Brezovica. 

Izbrišeta se Rupert Alojzij in 
Stanič Ognjeslav ter vpišeta: 

Remškar Slavko, upravnik, Jarc 
Franaka, knjigovodja. 
OLO Ljubljana ok., 14. avg. 1953. 

II-2-št. 24/357-53 4784 
850. 

Besedilo: Krajevno podjetje 
»Kino« KLO Grosuplje, odslej Kino 
podjetje, Grosuplje. 

Izbrišeta se Kane Mira, šef knji- 
govodskega centra, ia Faboič Pav- 
la, knjigovodja ter vpišeta: 

Trpin Rudi, knjigovodja, in Sile 
Marija, namestnik knjigovodje. 
OLO Ljubljana ok., 26. avg. 1953. 

•-8 li. 24/411-53 4839 

891. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Pluč-Svečina. 
Sedež odslej: Slatinski dol št. 1. 
Izbriše se podpisnik Riedl Franc 

in vpiše:  Podbevšek Silva, knjigo- 
vodja. 

OLO Maribor ok., 5. febr. 1954. 
St. II-360/2-54 475 

852. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

tekstilom in galanterijo »Moda« 
Maribor, Gosposka 20. 

Izbrišejo   se   poslovalnice:   Mari- 
bor, Ptujska 30, Maribor, Partizan- 
ska 25 in Maribor, Znkoveka 73. 
MLO  Maribor,   17.  decembra   1954. 

St. Pov 4/223 172 
853. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Sel- 
nica ob Dravi. 

Izbriše   se   Bruderman   Zofija   in 
vpiše: 

Frank  Stanko,  komercial,  vodja. 
OLO Maribor ok., 22. febr. 1954. 

St. II-1082/1-54 816 
854. 

Besedilo: »Mlin«, Gotna vas. 
Izbriše se Matko Vinko in vpiše 
Kalčič  Ivan,  knijigovodia,  ki  bo 

podpisoval poleg poslovodje Bohte- 
ja Franceta. 
OLO Novo mesto, 11. junija 1953. 

St. •-5568•-53 4291 
855. 

Besedilo: Državno kmetijsko po- 
sestvo »Pivka«, Postojna. 

Izbriše se Simonoič Francka in 
vpiše 

Sparemblek Iva, računovodja, ki 
podpisuje po 47. členu szdgp. 
OLO Postojna, 1. septembra 1953. 

UP-št. 96/170 4937 
856. 

Besedilo: »Gorenje«, splošno go- 
renjsko gradbeno podjetje, Radov- 
ljica. 

Izbriše se Arko Vinko, Šef tehnič- 
nega sektorja podjetja, ki je bil 
pooblaščen za podpisovanje v od- 
sotnosti direktorje. 
OLO Radovljica, 10. oktobra 1954. 

St. 4204/53-U/M 9087 
857. 

Besedilo: Kavarna »Šport«, Se- 
žana. 

Izbriše se Pirjevec Tomislav • 
vpiiše 

Bezek Rudolf,  upravnik. 
OLO Sežana, 1. decembra 1953. 

St. 11-130/107 9446 
858. . 

Besedilo: Uprava stanovanjski» 
zgradb, Dravograd. 

Priključi se Krajevna žaga, Črne- 
če, ker  je  prenehala  polovati kot 
samostojno podjetje. 
OLO Slovenj  Gradec, 2. okt.  1954. 

St. 11/31-137/214-53 90?5 

859 
Besedilo: Metalno-mehanično pod- 

jetje  »Universal«, Slovenj  Gradec. 
Vpiše se obrat: Trgovina tehnič- 

nega in avito-rnateriala »Avtotemia«. 
Slovenj Gradec. 
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Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja avto-moto potrošnega materi- 
ala, rezervnih delov, materiala za 
mehanične delavnice z nadomestni- 
mi deli koles teir prodaja lastnih iz- 
delkov podjetja, t. j. raznih kovin- 
skih dalov in kovinske galanterije. 

Vpiše se kot sopodpisnik za pod- 
jetje: Ladineu. Srečko, kii bo pod- 
pisoval vse listine v zvezi s trgovi- 
no, skupaj z upravnikom podjetja. 
0L0 Slovenj G.adec, 11. febr. 1954. 

St.  560/1-54 563 
860. 

Besedilo: Krajevno gostišče, Gor- 
nji grad. 

Besedilo odslej: Gostišče Gornji 
grad. 

Izbriše se Slomšek Jože in vpiše: 
Hlastec Martina, poslovodja. 

OLO  Šoštanj,   13.   januarja   1954. 
St.  64/53-191 459 

861. 
Besedilo: Penzionska gostilna 

»Savinja«, KDZ Mozirje. 
Besedilo odslej: Gostilna »Savi- 

nja«, Mozirje, KDZ Mozirje. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih in toplih jedil ter pre- 
nočišča. 

OLO Šoštanj, 21. aprila 1954. 
St. 2253/1-54 1286 

Okrožna   «odlSia   - zglaSaJo: 
862. 

# Besedilo:  Mestno  podjetje  »Čev- 
ljarstvo«, Trbovlje. 

Besedilo odslej: »Splošno čevljar- 
stvo«, Trbovlje. 

Celje, 26. aprila 1954. 
863. 

Rgo 64/2 1287 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Kri- 

stalija«, Celje. 
Izbriše  se Premik  Zoran,  ravna- 

telj, in vpiše /•?*• 
Vernik Cveto, v. d. di rektor jaNko^ 

meroialist podjetja, 
Celje, 29. aprila 1954. 

864. 

U je 
R go III 37/2 1318 

Besedilo: Delavsko uslužbenska 
restavracija »Soča« v Ilirski Bi- 
strici. .-,  ,    -,,   - 

Izbriše se Bradač Mira in vpise 
Rubnič Danice, računovodja. 

Zt 42/54-2 1284 
Besedilo: Gostinsko podjetje, Vi- 

pava. 
Pooblaščenci za ^odpisovanje so: 
Volk Karel, Zora Marija, Andlo- 

yec Anton, Iljič Jelko, ki podpisu- 
jejo po dva skupaj. 

Zt 41/54-2 1'285 
Gorica, 24. aprila 1954. 

865. 
. Besedilo: Okrajno gradbeno pod- 
jetje Ljubljana okolica (sedež 
Domžale). 
. Besedilo odslej: Gradbeno pod- 
jetje, Domžale. 

Rg I 6/7 1216 
Besedilo:    Mestno   kovinsko-pre- 

vozno podjetje, Litija. 
v Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 
st. II-2-Ra-985/2-54 z dne 6. III. 1954 

je podjetje prenehalo poslovatd in 
prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s p rista vikom >v likvidaciji«. 

V likvidacijski komisiji so: Oto- 
repec Ivan, uslužbenec Narodne 
banke, Trampuž Franc, knjigovod- 
ja, Pečic Stanko, upravnik, vsi v 
Litiji. 

Likvidator: Trampuž Franc, knji- 
govodja, Litija, ki podpisuje za li- 
kvidacijsko firmo. 

Rg II 13/2 1329 

Besedilo: Podjetje za promet s 
sanitetno opremnim, medicinsko in- 
strumentarnim in optičnim blagom 
in za elektromedicinsko mehaniko 
in galvanizacijo »Snnolabor«, Ljub- 
ljana. 

Vpiše se razširitev poslovnega 
predmeta: č) uvoz: medicinski in 
laboratorijski instrumenti, orto- 
pedski pripomočki, aparati in pri- 
bor za desiinfekcijo, eleikltromedi- 
cinsiki aparati in priboir, rentgenski 
filmi in papir, kemikalije za razvija- 
nje, kirurška svila, catgut, laneni 
sukanec, gumijasti, sanitetni, medi- 
cinski in higienski predmeti, medi- 
cinsko steklo, optično steklo in 
aparati, specialno medicinsko ste- 
klo in porcelan. 

Rg 567/10 1330 
Besedilo: Remontno obrtno pod- 

jetje, Skofja Loka. 
Besedilo odslej: Gradbeno pod- 

jetje »Tehnik«, Školja Loka. 
Poslovni! predmet odslej: Vsa 

gradbena, tesarska in projektantska 
dela, naprava gramoza in kamenja. 

Izbriše se Zontar Franc in vpiše 
Master! Marijan, upravnik, Skof- 

ja Loka. 
Rg  191/3-7 1327 

Ljubljana,  27.  aprila   1954. 
866. 

Besedilo: Realitetua agencija, 
Maribor. 

Izbriše se Svenšek Adela an vpiše: 
Plahuta Dragica, računovodja, ki 

sopodpisuje    listine    materialnega, 
denarnega, obračunskega in kredit- 
nega pomena.    ' 

Maribor, 3. aprila 1954. 
Reg št. 258 1026 

867. 
Besedilo: »Krajevni kino, Slatina 

Radenci. 
Besedilo odslej: Kino, Slatina Ra- 

denci. 
Izbrišeta se Klobasa Franc in 

ZemljilČ Rudolf ter vpišeta: 
Dibelčar    Maks,   poslovodja,   in 

Trdina   Andrej,   knjigovodja,   kot 
pooblaščenca za podpisovanje. 

Maribor, 4. aprila 1954. 
Reg št. 30/IV 1295 

868. 
Besedilo: Industrija živilskih pro- 

izvodov, Maribor. 
Besedilo odslej : > »Jugoalko«, pre- 

hranbena industrija, Maribor, Par- 
tizanska 39. 

Maribor, 9. aprila 1954. 
Reg št 87 1055 

869. 
Besedilo: Gostilna »Pri Puntar- 

ju«, Prevalje. 
Izbriše se Rozman Janko in vpi- 

še novi izvoljeni knjigovodja 
Birunker Greta, ki bo podpisovala 

po zakonitih predpisih. 
Maribor,  16.  aprila  1954. 

Reg št. 36/IV 1182 
870. 

Besedilo: Uprava delavsko usluž- 
benske restavracije rudnika Me- 
žica. 

Besedilo odslej: Restavracija na 
Poleni 38, pošta Mežica. 

Maribor, 17. aprila 1954. 
Reg št. 80/11 1210 

871. 
Besedilo: Gradbeno podjetje »Ob- 

nova«, Maribor. 
Izbriše se Lavrenčič Ivan in vpi- 

še novi imenovani tehnični vodja 
podjetja 

Maoun Mirko, gradbeni tehnik, 
Maribor,  Vetrinjska  11. 

Maribor,  22.  aprila   1954. 
Reg št. 203/11 1219 

872. 
_ Besedilo: Krajevna klavnica, Sla- 

tina Radenci«. 
Besedilo odslej: Mesnica in klav- 

nica, Slatina Radenci. 
Izbriše se Mohor Anton in vpiše 
Trdina  Andrej,  knjigovodja 

Reg št. 48/IV 1293 
Besedilo: Krajevna pekarna, Ra- 

denci. 
Besedilo odslej: Parna pekarna, 

Slatina Radenci. 
Izbrišeta se Petretič Maks in Sro- 

ta Stefan ter vpiše: 
Tramšek Franc, knjigovodja. 

Reg št. 19/IV 1294 
Maribor, 24.  aprila  1954. 

873. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo 

Gorišnica. 
Vpiše se konstituiranje  podjetja. 

Reg št. 181/II-3 1297 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Naš 

tisk«, Murska Sobota. 
Besedilo odslej: Časopisno in za- 

ložniško podjetje »Naš tisk«, Mur- 
ska Sobota, Trg zmage 5. 

Gospodarska delavnost odslej: 
Izdajanje časopisa »Obmurski ted- 
nik« in založništvo, izdajanje knjig 
in brošur; postranska delavnost: 
prodaja poslovnih knjig in publi- 
kacij, šolskih knjig dn muzikalij, 
vseh šolskih in pisarniških potreb- 
ščin, tiskovin, razpečevanje časo- 
pisov. 

Reg št. 99/II 1296 
Maribor, 26. aprila  1954. 

Izbrisi 
.,    874. 

Besedilo: Gozdarsko avto-podjetje 
Maribor, Kejžarjeva 19. 

Izbriše se Slivnik Ivan in vpiše 
Kislih  Štefka,  gl arm i  računovod- 

ja, ki bo podpisovala vse zadeve ra- 
čunovodskega in finančnega pome- 
na, po zakonitih določbah. 

Maribor, 29. aprila  1954. 
Reg. št. 77•1 151* 
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875. 
Besedilo:      Gostinsko      podjetje 

»Branibor«, Celje. 
Ker je likvidacija končana. 
MLO Celje, 16. januarja 1954. 

St. II-2671/4-53 161 
876. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Ko- 
stanjevica. 

Ker je prenehala z delovanjem. 
OLO Gorica, 28.  decembra  1934. 

St.   •2-105/165-53 7 
877. 

Besedilo: Krajevna mlekarna, Se- 
novo. 

Zaradi končane likvidacije. 
St.3208/1 645 

Besedilo:    Otroška    restavracija, 
Senovo. 

Zaradi končane likvidacije. 
St. 5207/1 646 

Besedilo:     »Krajevna  čevljarska 
delavnica« Vel. Kamen — v likvi- 
daciji. 

Ker je likvidacija končana. 
Št. 3203/1 648 

OLO Krško, 12. februarja 1934. 
878. 

Besedilo:   Mestno  kmetijsko   po- 
sestvo, Postojna, v likvidaciji. 

Zaradi zaključitve likvidacije. 
OLO Postojna, 30. januarja 1954. 

UP-št. 388/1 588 
879. 

Besedilo: Krajevna pekarna, Vin- 
tarovci. 

Zaradi prehoda v upravo KZ De- 
sterni'k. 

OLO Ptuj, 20. februarja 1954. 
St. II/12-1183/2-54 582 

880. 
Besedilo:  Krajevna žaga, Cerne- 

če. 
Ker  je  prenehala  poslovati   kot 

samostojno podjetje. 
OLO Slov. Gradec, 2. ofct. 1933. 

St. 66/1-137/214-53 9076 
881. 

Besedilo: Kovačnica KLO Vrhovo. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Trbovlje,  13.  februarja  1954. 
St. 1013/1-54 501 

V upravnem odboru so: 
Zmavc Stanko, kmet, Bočna 81, 

predsednik, Purnat Ivan, uslužbe- 
nec, Bočna 76, tajnik, Miiklavc Ivan, 
kolar, Bočna 129, Miikek Franc, kmet, 
Bočna 68, Zehelj Anton, kmet, Boč- 
na 83, Brezovnik Karo!, delavec, 
Bočna, Zagrožen Ivan, Bočna 92, Re- 
mic Ludvik, KDZ Bočna, Otok, 
Vezočmik Alojz, KZ Bočna, Otok, 
Kranjc Franc, kmet, Kropa, Zavo- 
lovšeik Marija, KDZ Bočna, Kropa. 

Celje, 21. aprila 1954. 
Zt 28/54 1222 

Zadružni register 

Vpisi 
271. 

Besedilo: Vodovodna zadruga z 
o. j„ Bočna. 

Zadruga je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 10. I. 
1954. 

Naloge zadruge so: Oskrbovati 
člane z vodo za gospodrajsitvo, go- 
spodarstvo in higieno in vzdrževati 
v ta namen vodovodne naprave. 

Osnovni deilež za vsakega člana 
je 1000 din. Vsak zadružnik jamči 
za obveznosti zadruge z tokratnim 
zmesikom vpisanega temeljnega de- 
leža. Upraivni odbor sestavljajo 
predsednik, tajnik in 7—9 jčlanov. 
Zadrugo pravno zastopata in za njo 
podpisujeta predsednik in tajnik ali 
pa od njiju določen član upravnega 
odfbora. 

Spremembe 
272. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Šmihel nad Mozirjem. 

Izbrišejo se Goličnik Franc, Atel- 
šek Ivan, Bačovnik Franc, Goltnik 
Ivan in Mikek Martin in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Goličnik Pavel, Smihel 26, pred- 
sednik, Gostočnik Franc, RaJdegun- 
da 45, Gostečnik Franc, Radegunda 
42, NaTailočnik Maks, Smihel 12, 
Lesjak Valentin, Smihel 5, kmetje. 

Celje, 10. aprila 1954. 
Zadr VIII 55/5 1057 

273. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Nova Štifta. 
Izbrišejo se 'Voršnik Matija, Rih- 

ter Ivan, Vrtaćniik Jože, Petelk 
Franc, Potočnik Ciril, Stenšek 
Franc, Fale Janez in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Gluk Rafael, kmet, Tirosek 15, 
Potočnik Janez, kmečki sin, Tiro- 
sek 50, Podpečnik Janez, kmet, Ti- 
roseik 46, Trepel Jože, kmečki sin, 
Tirosek 38, Golob Jože, lesni mani- 
pulant, Šmifclavž 18, Fedran Jože, 
kmet, Dol 34, Tratnik Matevž, kmet, 
Tirosek 16. 

Celje 19. aprila 1954. 
Zadr Vn 65/14 1203 

274. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podčetrtek. 
Izbrišeta se Pestošek Anion im Ro- 

mih Franc ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Stue  Jernej, kmet,  Slake,  Korit- 
nik Andrej, Janet, Sopote, Strašek 
Ivan,   prevžitkair,   Slake,   Krhlauko 
Franc, upokojenec, Gasitrož. 

Celje, 23. aprila 1954. 
Zadr VII 90/14 1270 

275. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Družmirje. 
Izbrišejo se Videčnik Frame, Spi- 

tal Anton, Vrtacnifc Luka, Mele 
Ivan in Zaje Jože in vpišejo novi 
člani   upravnega odbora: 

Ska<za Ludvik, uslužbenec, Gaber- 
ke, Lenart Rudi, kmet, Dražmirjc, 
Brinovëek Jože, uslužbenec, Šoštanj, 
Srebre Franc, kmet, Družmirje, 
Vengusit Kristina, uslužbenka, Druž- 
mirje. 

Zadr VII 145/8 1278 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Zagorje ob Savi. 
Na občnem zboru 7. III. 1954 so 

se   spremenila    zadružna   pravila. 

Clan odgovarja za obveznosti za- 
druge z 2Qkra/tnim zneskom vpisa- 
nega temeljnega delleža. 

Izbrišejo so Drnovšek Ivan, Zore 
Leopold, Ašič Anton, Celestina Vik- 
tor, Mohär Stefan, Forte Ernest in 
Hra-ster Martin in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Kolenc Alojz, šolski upravitelj • 
pok., Zagorje, Barlič Franc, kmet, 
Kotredcž 15, Drnovšek Francka, go- 
spodinja, Kotredež 12, Cencel Ivan, 
upravnik KZ Loka, Zagorje, Snoj 
Alojz, Zagorje, Dolenja vas 20, Su- 
ša Miha, vine 2, Lavrin Jože, Loke 
52, Zagorje in Hrastelij Janez, Selo 
4, kmetje. 

Zadr VI 123/20 1279 
Celje, 26. aprila 1954. 

276. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tabor. 
Izbrišejo se Juhart Martin, Cest- 

nik Alojz, Pošebal Alojzij in vpiše- 
jo novi člani upravnega odbora: 
Ocviirk Pavlika, zadražndca, Oj- 
striška vas 52, Drobež Avgust, Pon- 
dor 19 im Bergant Anton, Črni vrh 
11, kmeta. 

Celje, 29. aprila 1954. 
Zadr VII 32/14 1336 

277. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Prebold v Sav. dolini. 
Izbrišejo se Ajdič Franc, Vidmar 

Franc, Rozman Jože, Cilenšek An- 
ton in vpišejo novi člani upravnega 
odbora: 

Hribar Zani, kmet, Marija Reka 
16, Privošnik Arnton, S t, Lovrenc 9, 
Skorjanc Franc, Dolenja vas 94, 
Vošnjak Martin, Dolenja vas 53, Ka- 
pus Jože, Ladkova vas 68, Potočnik 
Franc, Kapla vas 6, kmetje. 

Celje, 30. aprila 1954. 
,**. Zadr VIII 15/6 1335 

^""Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga jtUIaka« v Podcerkvi. 

Po sklepu Občnega zbora 25. II. 
1954 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristan- 
kom >y likvidaciji«. 

V iiJcrvudacijšUu i&omisdji so: Kîo- 
bučaT Fianc, predsednik gosp. sve- 
ta. Postajna, Sile Jakob, upravnik 
KZ Grahovo, Klemene Franc, pred- 
sednik OZZ, Bombač Jernej, usluž- 
benec OZZ, Kotnik Janez, Znidari« 
Janez, Perušek Ivan, Bavec Fr^SS 
in Kovač Francka, zadružniki KDA 
Podcerkev. 

Gorica, 16, aprila 1954. 
Zadr Vrn/14-5 1237 

279. 
Besedilo: Kmetijska odbelovama 

zadruga »15. oktober 1944« v Bra- 
niku. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 21. II. 1954 se izbriše clan 
upravnega odbora Piščanc Vilko- 
vpiže pa se novi izvoljeni član: 

Roje Zvonko, kmet, Branik-v as 
55. Pooblaščeni za podpisovanje so: 
Jogam Maks, kmet, Branik-Vas w. 
Kapelj   Anton,   traktorist   Brana«- 
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Birsi 30, in Biwsa Justin, kmet, Bra- 
nik-Birsi 26. 

Zadr VII/52-28 1231 

• Besedilo:   Kmetijska  obdelovalna 
zadruga »19. oktober« v Ložu. 

Po sklepu občnega zbora 27. II. 
1954 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Besedilo: kakor doslej, e pristan- 
kom >V likvidacijii. 

V Likvidacijski komisiji so: Klo- 
bučar, Franc, predsednik gosp. sve- 
ta OLO Postojno, Siile Jakob, 
Upravnik KZ Grahovo, Klemene 
Franc, predsednik in Bombač Jer- 
nej, uslužbenec OZZ, Mlakar Miro, 
Vidmar Janez, Svigolj Marija, Av- 
Sec Jakob in Lah Milan, zadružniki 
KDZ Lož. 

Zadr VII/100-9 1230 
® Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »12. maj« v Markovcu. 
Po sklepu občnega zbora 16. III. 

1954 je zadruga prešla v likvida- 
cijo. 

Besedilo: knkor dosJej, s pristan- 
kom >v likvidaciji«. 

V likvidacijski komisiji so: Klo- 
bučar, Franc, predsednik gosp. sve- 
ta OLO Postojna, Siile Jakob, 
upravnik KZ Grahovo, Klemene 
Franc, predsednik in Bomibač Jer- 
nej, uslužbenec OZZ, Zigmund An- 
ton, Bavec Leopold, Kočevar Franc, 
Mohar Janez in Zgonc Janez, za- 
družniki KDZ Markovci. 

Zadr VII/102-10 1229 

Beisedilo: Kmetijska zadruga na 
Planoti. 

Izbrišejo so Poljak Stefan, Pirih 
Andrej in Lahairnar Franc, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Cev   Anion,     Se'ntviäka   gora   70, 
Ozebck  Ignac,    Šentviška  gora 65, 
Pervanje  Franc,    Polje 3  in  Pirili 
Stanislav, Šentviška gora 1, kmetje. 

Zadr VII/39-35 1232 
Gorica, 19. aprila 1954. 

280. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Pod- 

gorje. 
Na občnem zboru 21. III. 1954 6o 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 300 din. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkra.tnim 
Zneskom vpisanega temeljnega de- 
leža. 

Izbrišejo so Gnzetič Ivan, Andre- 
jašič Franc, Furlan Ivan, Furlan 
Josip, Lazar Josip, Marsetič Ivan, 
faziid 18 in Marsotič Ivan, Zazid 8 
'u vpišejo novi izvoljeni člani 
Upravnega odbora: 

Svab Viktor, železničar, Zazid 25, 
Skorja Ivan, Cernatiče 9, Furlan 
Jože, Cernatičo 42, Roje Albin, 
"roprače 9, Marsetič Jože, Propra- 
ce 26 Grzctič Fraine, Podgorje 66, 
Koren Gabrijel, Podgorje 55, An- 
drejčič Jakob, Podgorje 56, kmetje. 
£a podpisovanje so pooblaščeni: An- 
drejašič Jakob, Podgorje 56, Gržetič 

Opozarjamo na knjižico 

ZBIRKA  PREDPISOV  O HIGIENI  21V1L 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tej 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 m mesa ter o veteri- 
narskem nadzorstvu nad živili živalskega izvora, v slovenskem 
prevodu, uvrščeno jo tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
lastnostih in higienski kvaliteti živil ter bo koristemjpripomoček 
veterinarjem in vsem, ki imajo opravka v prometu z živili. 

Strani 160, cena 220 din. 

Franc, Podgorje 66, Pečar Jože, 
knjigovodja. 

Gorica, 22. aprila  1954. 
Zadr VII/36-15 1273 

281. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podkraj. 
Izbrišeta se Potrovčič Franc in 

Trfcman Franc ter vpišeta nova iz- 
voljena člana  upravnega odbora: 

Trkman   Ivan,   delavci',   Podkraj 
5, in Rovan Alojzij, logar, Pod- 
kraj 67. 

Zadr VI/67-14 1274 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Se- 

žana. 
Na občnem zboru 7. III. 1954 je 

bila sprejeta sprememba pravil. Za- 
družni delež znaša 1000 din. Clan 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim jamstvom vpisanega de- 
leža. 

Izbrišejo se Ceh Franc, Gomizeilj 
Henrik, Mahnič Bogomil, Pirjevec 
Franc, Guštin Jože in Bole Miro- 
slav, vpišejo pa novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Mifclavec Adelbert, uslužbenec, 
Sežana 30, Stcgelj Jakob, kotlar, 
Podbreže 9, Miklnvec Rudi, Šmarje 
6, Bftkair Jože, Bane 30, Macaroi 
Franc, Križ, Skrl Franc, Brdo 6, 
kmetje, Guštin Zora, kmetica, Qr- 
lek 

Zadr VI/73-14 1275 
Besedilo: Trgovsko podjetje pri 

OZZ, Sežana. 
Na podlagi dopolnilne odločbe 

OZZ Sežana z dne 15. IV. 1954, štev. 
1-138/54 se v poslovni predmet pod- 
jetja doda še: Odkup in prodaja 
živine. 

Zadr  VIII/37-14 1280 
Gorica, 23. aprila  1954. 

282. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Lom 

(Tolmin). 
Izbrišejo se Pavšič Henrik, Štru- 

kelj Stanko, Levpušček Hilda in 
Gorjup Marija, vpišejo pa novi iz- 
voljeni-člani upravnega odbora: 

Štrukelj Juilijan, Tolminski Lom 
29, Gruden Alojzij, Tolmin siki Lom 
18, Pavšič Jožef, Kanali .skd Lom 46, 
Bavdaž Jožef, Kanalski Lom 21, Lev- 
pušček Zdravko Kanalski Lom 23, 
kmetje, in Prezelj Jožefa, gospodi- 
nja, Kanalski Lom 77. 

Gorica, 24. aprila 1954. 
Zadr VII/59-29 1282 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j. v Bcsnici. 

Izbrišejo se Klemenčič Jože, Be- 
ster Janez, Kalan Janko, Berce 
Prane, Knific Janez, Pogačnik Ja- 
nez in vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Sušnik Valentin, Zg. Besmca 14, 
Leben Franc, Sp. Besnica 45, Kni- 
fic Jože, Zg. Besnica 7, Mohorič Ja- 
nez, Zg. Besnica 53, Mohorič Jože, 
Podbliica 6, Pogačnik Janko, Nji- 
vica 8. 

Zadr VIII 95/2 1238 

Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 
Ljubljana okolica »Boštanj« v Bo- 
štanju pri Grosupljem. 

Poslovni predmet je odslej: Vse 
panoge kmetijske proizvodnje, 
vnovčevaujo proizvodov v predela- 
nem in nepredelanem stanju na do- 
mačem in tujem trgu ter sklepanje 
tozadevnih potrebnih poslov. 

Zadr 'VIII 102•• 1237 
Ljubljana,   19.   aprila   1954. 

283. 
Besedilo: Slikoplcsk, zadruga z 

omejenim jamstvom v Ljubljani. 
Izbriše že član upravnega odbora 

Hlebš Jože in vpiše   na novo: 
Prošek Ivan, slikar, Sp. Hrušice 

št. 24. 
Zadr V 4/10 1247 

Besedilo: 'Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Dragomeru. 

Izbrišeta se Logar Stane in Vrho- 
vec Ana ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Čuden Jože, posestnik, Dragomer 
20, Urbančič Rado, kmečki sin; Lu- 
kovica 12. 

Zadr V 84/13 1356 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., v Godiču. 
Na zboru 14. I. 1954 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. čle- 
nu. Delež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Klemene Terezija, 
Trobovšek Anton, Iskra Ivan in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Plahuta Jože, kmet, Vodice, Gor- 
bie Janez, kmet, Kršič, Burja Va- 
lentin, nameščenec, Brezje. 

Zadr VI 162/5 1551 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 
na zadruga brivske in frizerske 
stroke z omejenim jamstvom v 
Ljubljani. 
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Izbriše se član upravnega odbora 
Kolnik Danijel in vpiše 

Benga Vinko, frizer, Ljubljana, 
Gregorčičeva 15. 

Zadr III 18/13 1357 
Besedilo: Obrtno nabavno pro- 

dajna zadruga ščetarjev in metlar- 
jev za Slovenijo z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani 

Izbrišeta se Mikolič Karla in Ple- 
ša Miroslav ter vpile na novo: 

Naglic Karel, ščetar iz Smarce 79. 
Zadr*VI 222/7 1347 

Besedilo: Kmetijska zadruga_ z 
omejenim jamstvom v Martinj 
vrhu. 

Izbrišeta se Trdina Alojz in Tro- 
jar Jože ter vpišeta nova člana 
upravnega odbora: 

Stale Jože, kmet, Martinj vrh 7, 
Trpin Janez, kmet, Smoljeva 2. 

Zadr VI 32/9 1355 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Sava. 
Izbrišejo se Ovčak Pavel, Savšek 

Marija, Prostor Niko in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Bajde Alojzij, kmet, Panoviče 19, 
Mohar Jože, kmečki sin, Lese 7, Po- 
toke-r Viktor, kmet, Sp. Log 3. 

Zadr VI 102/6 1353 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

2S4. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom,  Vrhpolje. 
Izbrišejo se Cerar Miha, Požar 

Anton, Križman Vinko in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

•Birk Janez, kmet, Tustanj 8, Pe- 
terka Jože, Solo 21. 

Zadr VI 159/7 125(2 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom Cešnjica pri 
Železnikih. 

Izbrišejo se Ceferin Franc, Solar 
Franc, Gartner Polde, Šuštar Vin- 
ko, Šmid Anton in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Demšar Anton, delavec, Železniki 
88, Sifrar Franc, delavec, Cešnjica 
26, Primožič Franc uslužbenec, Že- 
lezniki 14.   , 

Zadr 'VI 45/11 1245 
Ljubljana, 19. aprila 1954. 

285. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga, Kamilica. 
Zadruga je prešla na podlagi od- 

ločbe   MLO   Maribor   dne   19.   XII. 

1953 v likvidacijo. Likvidatorji so: 
Fajdiga Lojze, električar, Maribor, 
predsednik, ing. Leban Pavel, prof. 
srednje kmetijske šole, Maribor, 
Konoilijp Jožef, uslužberoec OZZ 
Maribor, Pušnik Franjo, računo- 
vodja, Kamnica, Zlager Anton, 
upravnik KZ Karnica, Ilojko Alojz, 
zadružnik, Rošpoh, Dajčman Alojz, 
upravnik, Kamnica, Ferk Drago, 
zadružnik, Bresternica, Kraševec 
Jožef, uslužbenec, Kamnica, ki pod- 
pisujejo po  dva  skupaj. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej,   s   pristavlkom   >v   likvidacij«. 

Maribor, 13. februarja 1954. 
Zadr II 122 894 

286. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o.   j.,   Majšperk. 
Izbrišejo se Furman Jalkob, Ser- 

dinšek Maks, Korošec Jernej, Korže 
Anton, Krošl Franc in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Pislak V'ktor, kmečki sin, Lešje 
22, Marčič Anton, kmet, Preša 9, 
Sagadin Maks kmet, Majšperk, Per- 
šuh Leopold, tovarniški delavec, 
Koritno 2, Korže Jože, pismonoša, 
Lešje 16. Za banko podpisujejo Tur- 
kuš Janez, predsednik, Korže Jože, 
Sagadin Maks, kmet, Majšperk, Per- 

Maribor, 24. marca 1954. 
Zadr  III  17 1936 

287. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Berkovci. 
Izbrišejo se Slana Franc, Salaj 

Anton, Korošak Franc in Korošak 
Roman in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Murokar Karel, Berkovski Prelc- 
gi, Senear Anton, Kokoriči, Senčar 
Alojz, Bolehmečici, Slana Jožef in 
Vrbnjak Alojz, Berkovci, Žnidanič 
Alojz, Bolhnečicri, Slana Jožef in 
se vpiše Kapun Franjo, poslovodja, 
Berkovci. 

Maribor, t. aprila 1954. 
Zadr IV 14 963 

288. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Črna pri Prevaljah. 
Izbrišejo se Klavž Rado, Lagoja 

Ferdo, Osojnik Franc, Kumprej 
Pavel, Miler Franc, Mihev Rudolf, 
Potočnik Ivan, Kočnik Ivan, Knez 
Jože, Osojnik Pavel, Kompan Alojz, 

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 ìD 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 • tega 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč tudi upravičencem, do brezplačne zdravstvene oskrba 
Cena 80 din. 

Prajnik  Gašper  in   vpišejo  novi  iz- 
voljeni   člani   tipravncga  odbora: 

Fajmut   Ivan,   Topla,   predsednik, 
Klavž   Franc,   Javorje,   podpredsed- . 
nik, Pečovnik  Ivan, Javorje, Kupe<SJ 
Janko,   Koprivna,   kmetje:   Geršak 
Maks,  uslužbenec  KZ  Pristava,  Ro- 
žanc  Ivan,   uslužbenec,  Crna,  Kor- • 
dež   Ida,   kmet.   hči,  Topla.  Za  za- 
drugo    podpisujejo:    Fajmut    Ivan, 
predsednik, Lesjalk  Jakob  predsed- 
nik   u.   o.,   Drvödel" Jožef,   tajnik, 
Rožanc Ivan, uslužbenec. 

Maribor, 9. aprila 1954. 
,    Zadr V 59 1119 

289. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vel. Polana. 
Izbrišejo se Kotnjek Jože, Hozjan 

Jože, Prša Stefan, Tom pa Jože, Kot- 
njek Jože (49) in vpišejo novi iz- 
voljeni  člani   upravnega odbora:      y 

Kelenc Jožko, uslužbenec, Zerdin 
Ivan, Zerdin Stefan in Zerdin Jožef, 
kmetje, Velika Poiana. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnem poslovanju: 
Petek Andrej, predsednik, Hozjan 
Ignac, blagajnik, Hozjan Ludvik in 
Žižek Martin, odborriilka. 

Maribor, 10. aprila 1954. 
Zadr II 99 1120 

290. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kobilje. 
Izbrišejo se Laci Bela, Sabjan 

Peter, Sabjan Egon, Kerčmar Jožef, 
Horvat Jožef in vpišejo novi izvo- 
ljeni   člani  upravnega  odbora: 

Miholič Peter, Lopert Peler in 
Gene Ludvik, kmetje, Kobilje. 
Trajber Bela je predsednik, Miho- 
lič Poter, podpredsednik, Bukovec 
Pavel,' tajnik odbora. 

Maribor, 12. aprila 1954. 
Ladr III 87 1151 

291. i 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šikole. 
Izbrišejo se Peršuh Jakob, Mihe- 

laik Franc, Morgan Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Gneif Stefan, Siikole, Napast Jožef 
in Napast Alojz, Strgojnoi, kmetje. 

Maribor, 15. aprila 1954. 
Zadr III 78 H99 

292. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Križevci pri Ljutomeru. 
Izbrišejo se Dos ni k Janko, Žižek 

Franc, Korošalk Slavica, Screen Ja- 
kob in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Magdič  Franc,   Logarovci,  Lukac 
Stefan,   Bučečovcn,   Topolnik   Jože, 
Banovci,    Saboti    Alojz,    Iljaševci, 
kmetje.    Za    zadrugo    sopn^P'su' 
Magdič Jelica, knjigovodja. , 

Zadr lil 112 im 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Razkrižje. 

Izbrišejo se Makovec Franc, Ca- 
rovič Franc, Horvatič Stefan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravneg 
odbora : 
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Zajnkovič Blaž, Kutnjak Simon, 
kmeta, Razkrižje, Makoter Franc, 
uslužbenec, Pristava. Jug Ivan je 
predsednik, Makoter Franc pa taj- 
nik u. o. 

Zadr VI 148 •92 
Beeedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Št. Ilj pod Turjakom. 
Izbrišejo se Krajne Jožef, Kren- 

ker Andrej, Černič Anton in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora : 

Krušič Vinko, kmet, Plazovnik 
Alojzija, kmetica, Sentillj, Kralj 
Maiks, mlinar, Mislinja. 

Zadr IV 79 1194 
Maribor, 16. aprila 1934. 

293. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Veržej. 
Izbrišete se Jaušovec Franc in 

Sonaja Anton in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Soštariič    Mihael,    Kralj     Franc, 
Koroša    Ivan,    kmetje,    in    Sonaja 
Alojz, kmet. sin. vsi v Veržeju. 

Maribor, 20. aprila 1954. 
Zadr VI 149 1251 

294. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podgorci. 
• Izbriâejo se Sok Franc, Čuš Mi- 
hael, Nemec Tomaž, Marin Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Klemenčič Alojz, Podgorci, Kor- 
••• Ivan, Osluševci, Munda Franc, 
Ozmec Frane, Cvetkovci, kmetje. 
Sopodpisovalec je Kosi Stanko, viš. 
gospodarski tehnik, Podgorci. 

Maribor, 21. aprila 1954. 
Zadr IV 129 1250 

29Î. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

«• j., Hotiza. 
Izbrišejo se Žižek Vincenc, Far- 

kaš Ivan. Mataiič Štefan, Tivadar 
Stefan, Horvat Ignac, Balažič Ivan 
MI vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnoga odbora: 

Farkaš Jožef, Tibaut Stefan, Hor- 
vat Jožef, Horvat Stefan, Oletič Boil- 
tožar, Horvat Stefan (št. 43), kmetje v 
Hotiizi. Farkač Jožeif je predsed- 
nik, Horvat Jožef, podpredsednik 
•- o., sopodpisovalec za zadrugo pa 
Gruškovnjak Jožef, knjigovodja. 

Vpišs se sprememba zadružnih 
Pravili v 12. in 13. členu. 

Zadr  •/65 1304 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

z- j-, Podvelka. 
Izbrišeta se Grobelnifc Ivan in 

Sedmak Vilko ter vpišeta nova iz- 
voljena člana upravnega odbora: 

Rižnik Alojz, Janžev vrh, Vol- 
nmjer Ludvik, Podvelka. 

Zadr II 138 1305 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Radlje. 
Izbrišejo se Potnik Leopold, 

Helbl, Anton, Kolar Franc, Koront 
Jožef in vpišejo novi izvoljeni člani 
^Pravnega odbora: 

Napotnik Stanko, kmet. sin, Trije 
kralji, Tcrnik Albert, kmet, St. Janž, 
Bračič Albert, direktor KG, Radlje, 

Stranice Antonija, kmet. hči, St. 
Janž, Hajnc Ivan, vodja KG, Zg. Vi- 
žinga, Jamsek Maks, uslužbenec KZ, 
Radlje. Heilbl Ivan je predsednik 
upravnega odbora. 

Za zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: ing. Safcsida Ivan 
kot tajnik, Hajnc Ivan in Jamšek 
Matks, člana u. o. 

Zadr IV 76 1302 
Maribor, 24. aprila 1954. 

296. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lovrenc na Pohorju. 
Mirišejose Kasjak Anton, Vobov- 

nik Ernest, Pergarc Jože, Kasjak 
Ivan, Pajtler Adolf, in sopodpiso- 
valec Fricelj Anton ter vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Planinšič Roman, kmet, Lovrenc 
na Pohorju, Korman Leopold, kmet, 
Cinžait, Kasjak Ivan ml., kmet, Str- 
din Jože in Črešnar Viktor, usluž- 
benca, Lovirenc na Pohorju. Za za- 
drugo podpisujejo v bančnem po- 
slovanju: ing. Pernat Hrabro, uprav- 
nik, Bjegovič Panto, računovodja, 
Repas Franc, predsednik, in Šiker 
Stefan. 

Maribor, 26. aprila 1954. 
Zadr I 48 1306 

297. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Birčna vas. 
Izbrišejo se Zupančič Franc, Bele 

Antonija, Muhič Angela in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mohor Anton, delavec, B.irčna 
vas 36, Hrovatič Franc, kmet, Stran- 
ska vas 8, Šurla Alojz, kmet, Gor. 
Laikovnice 14. 

Novo mesto, 8. aprila 1954/ 
Zadr III 113/6 1066 

298. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

. j., Ambrus. 
Izbrišejo se Novak Maks, Hrovat 

Anton, Glivar Mihaela, Hočevar 
Anton, Novak Franc, Hočevar Alojz, 
Gregorio Anton in vpišejo novi, iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Vidmar Anton, kmečki delavec, 
Ambrus 16, Hocewar Baltezar, kmet, 
Višnje 12, Glivar Franc, kmet, Bre- 
zovi dol 26, Mohorčič Rudi, kmet, 
Kamen vrh 9, Hočevar Anton, kmet, 
Kal 11, Fabjan Franc, kmet, Prdmča 
vas 2, Hočevar Ciril, kmet. delavec, 
Ambrus 7. 

Novo mesto, 13. aprila 1954. 
i Zadr IV 66/6 1146 

299. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Male Dole. 
Na občnem zboru 14. III. 1954 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Članski delež znaša 1000 din. Člani 
jamčijo za obveznosti zadruge H 
desetkratnim zneskom vpisanega 
temeljnega deleža. 

Izbrišejo se Groznik Jože, Znidar- 
šič Ignac, liar Tone, Tiček Janez, 
Mulh Frančiška in vpišejo novi iz- 
völjjeni člani  upravnega odbora., 

Stopar Jože, Male Dole 2, Gran- 
dovec  Tone,  Male  Dole  7,  Lavrdh 

r 

Jože, Zubina 14, Rovanšek Ignac, 
Male Dole 9, Zidar Lojze, Brat- 
nice 4, kmetje. Za podpisovanje sta 
pooblaščena: Stopar Jože in Gran- 
dovec Tone. 

Novo mesto, 16. aprila 1954. 
Zadr IV 11/5 1169 

300. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tržišče. 
Izbrišejo se Hribar Franc, Tratar 

Anton, Flajs Oinril, Debelak Franc, 
Pungerčar Ivan in vpišejo novi iz- 
voljeni člani  upravnega odbora: 

Knez Ciril, Skrovnik 1, Murn Zan, 
MaJkovec 4, Okorn Vinko, Tržišče 8, 
Janežič Jože, Mladotiče  10,  kmetje, 
in Umek Ivan, rudar, Kaplja vas 16. 

Novo mesto, 19. aprila 1954. 
Zadr III  146/4 1205 

301. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Hinje. 
Izbrišejo se Novak Martin, Vid- 

mar Stanko, Fabjan Anton in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora : 

Plot Vinko, uslužbenec, 'Visejc 28, 
Konte Ciril, Sela 10, Papež Janez, 
Lopata 3, kmeta. 

Novo mesto, 21. aprila 1954. ' 
Zadr III 62/6 1307 

302. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Krška vas. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 15. III. 1953 se izbrišejo Račič 
Janez, Kranjc Janez, Erlah ••••• 
Oštir Vlado, Srpčič Adolf, Kodrič/ 
Janez, Teršclič Anton in.__ftp-išejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: * 

Horvatić Martin, Krška vas 8, 
Butara Martin, Krška vas 61, Komo- 
čar Janez, Krška vas 22, Kolar An- 
ton, Vel. Malence 9, Zovnik Ivan, 
Dol. Skopice 13, kmetje, in Račečič 
Viktor, kmet. sin. Gor. Skopice 35. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 21. III. 1954 se izbrišejo Bu- 
tara Martin, Komočar Janez, Kolar 
Anton, Zevndk Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Lorbar Albert, Mrzlava vas 9, 
Zokalj Ivan, Krška vas 78, Ivšič 
Mihael, Krška vas 21, Galič Janez, 
Vel. Malence 13, kmetje, Grame Jo- 
žef, kmet. sin, Stnakovo 2. 

Zadr III 103/5 1511 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Travnik - Loški potok. 
Na zboru 8. III. 1953 so bila spre- 

jeta nova zadružna pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Travnik- 
Loški potok. 

članski delež znaša 1000 din, 
družinski pa 20 din. Člani jamčijo 
za obveznosti zadruge z 20-kratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega oziroma družinskega de- 
leža. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 13. III. 1954 se izbrišejo Bar- 
tol j Jernej, Debeljak Anton, Bam- 
bič   Anton,  Lavrič   Franc,   Levstik 
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Franc   in   vpišejo   novi   Izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Levstik Franc, kmet, Travnik 14, 
Levstik Franja, kmetica, Travnik 19, 
Bambič Jože, kmet, Travnik 10, 
Lavrič Jože, delavec. Travnik 99, 
Se?a Ludvik, delavec, Srednja vas 
št. 13 in po'oblaščenka za podpiso- 
vanje pri zadrugi: Bartol j Antonija, 
poslovodja KZ Šegova vas 43. 

Zadr III 110/8 1311 
Novo mesto, 21. aprila 1934. 

303. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Globoko pri Brežicah. 
Izbrišejo se Bibič Franc, Kržan 

Mirko, Rozman Ivam, Slovene Ivan, 
Skrbeč Ivan, Vrstovšak Franc, Žga- 
lin Anton, Lesinšek Ivan in poobla- 
ščenka za sapodpisovanje Zmavčič 
Ivanka ter vpišejo novi izvoljeni 
člani  upravnega odbora: 

Zevnik Franc, kmet, Piršenbreg 65, 
Ogorevr Franc, kmet, Mali vrh 34, 
Podgoršek Franc, rudar, Globoko 1, 
Uršič Jože, Piršenbreg 7, Pečnik 
Anton, Boisno 17, Škof Stanko, 
Bojsno 49, Kocjan Jože, Mali vrh 23, 
kmetje.  Za   zadrugo   so   upravičeni 
fodpisovati:   Keržan   Andrej,  Clzelj 

rane   in   Volčanšeik   Pavla,   usluž- 
benka, Globoko 12. 

NOTO mesto, 22. aprila 1934. 
Zadr  III  57/7 1308 

pustivši naredbo poslednje volje. 
Njen sin Rozman Avguštin ie Nakla 
St. 36 se pogreša. Priglasitveni rok: 
6 mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 20. aprila 1934. 

Razne objave 

<a Izbrisi 

Besedüo:   Kmetijska   zadruga   v 
Zagorju. 

Zaradi   pridružitve   h   Kmetijski 
zadrugi v Knežaku. 

Gorica,  19. aprila  1934. 
Zadr V/49-17 1236 

303. 
Besedilo:  Potrošniška  zadruga  z 

o.  »., Dol. Toplice, »v likvidaciji«. 
Zaradi končano likvidacije. 

Novo mesto, 21. aprila 1954. 
Zadr IV 17/6 1309 

Trgovinski register 

Vpisi 
306. 

Besedilo: Pristavcc Rajko, gostilna 
(Polje  17, občina Bob. Bistrica). 

Obratni predmet: Izvrševanje go- 
stilničarske obrti. 

Lastnik gostilme: Pristavec Rajko, 
gostilničar, Polje 17. 

Ljubljana, 29. marca 1934. 
Zt 38/54 Rg A VIII 212/1   1148 

Razglasi sodišč 

O 678/53-9 2916 

Oklic dedičem 
Rozman Marija roj. Jerala iz Na- 

kla št. 36 je umrla 7. XI. 1933, za- 

Rnzpisi 
St. 391 3349 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
raspisuje mesto docenta na eko- 
nomski fakulteti za predmet zgo- 
dovina politične ekonomije. 

Roktor: 
Dr. Fran Zwitter I. r. 

St. II-2318/2 2823 

Komisija za razpis mesta direk- 
torja >Tovarne pletenine Sežana raz- 
pisuje po 89. in 90. členu uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrti 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) 

mesito direktorja 
»Tovarne pletenin«  v Sežani 

Pogoji: Tekstilni tehnik z naj- 
manj lOletno prakso in znanjem ko- 
mercialne stroke, ali tekstilni moj- 
ster z najmanj 151etno prakso in 
znanjem komercialne stroke. 

Ponudbo, in sicer: strokovni in 
osebni življenja; 's, dokazilo o šol- 
ski in strokovni izobrazbi in doka- 
zilo v potoku dosedanje zaposlitve 
je treba predložiti najkasneje do 20. 
maja 1954 pri tajništvu OLO Se- 
žana. 

OLO Sežana 
St. I1.-2318/2 2824 

Komisija za razpis mesta direk- 
torja >Tovarne steklene galanteri- 
je« Sezama razpisuje v smislu 89. 
in 90. člena uredbe o ustanavljanju 
podjetij (Uradni list FLRJ, št. 51/54) 

mesto direktorja 
»Tovarne steklene galanterije« 

Sežana 

Pogoj: Steklarski tehnik s 5lctno 
firakso  ali  gospodarstvenik  z več- 
etno prakso pri vodenju gospodar- 

skih podjetij. 
Ponudbo, in sicer: strokovni in 

osebni življenjepis, dokazilo o šol- 
ski in strokovni izobrazbi in doka- 
zilo o poteku dosedanje zaposlitve 
je troba predložiti najkasneje do 
20. maja 1954 pri tajništvu OLO Se- 
žana. 

OLO Sežana 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   «   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij   v    likvidaciji,   sicer   te   bodo 

dolgovi to<lno Izterjali. 
2722 

Kmetijska zadruga z o. j., Blejska 
Dobrava je z odločbo LO MO Jese- 
nice, št. 1/1-851/1 z dne 15. IV. 1934 
prešla v likvidacijo. Priglasitvcni 
rok: 30 dni po tej objave. 

Likvidacijska komisija 

2584 
OLO Ljubljana okolica je z od- 

ločbo, Št. II-2 Ra 1907/2-1954 z dne 
24. lil. 1954 odredil, da preide »Kra- 
jevna čevljama Šmartno pri Litiji« 
s sedežem v Smartnem pri Litiji v 
likvidacijo. Priglasitveni rok: 1 me- 
sec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 1/54 1500 

Občinsko obrtno podjetje »Šivilj- 
stvo« v Žerjavu pri Crni je z odloč- 
bo cbč. LO Crna, št. II-235/1-54 pre- 
šlo v likvidacijo. Priglasitvcni rok; 
30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
2723 

Občinski ljudski odbor Poljčanc 
je z odločbo št. P/1920-1 z dne 
14. XII. 1953 odredil, da preide pod- 
jetje Splošno čevljarstvo Poljčano 
s sedežem v Peklu pri Poljčanah — 
v likvidacijo. Priglasitvcni rok: 
1 mesec po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 155/4-54 2826 
Krajevna mesnica v Cankovi 

je prešla na podlagi odločbe št. 
T. 135/3-54 z dne 8. IV. 1954 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 120/54 2738 

Vinogradniško obdelovalna zadru- 
ga Fram  je  v  likvidaciji.  Prigla* 
sitveni rok: 30 dni ob to objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Ačko Miha, Visole, Zg. Bistrica št. 
152, osebno izkaznico št. 33050.    2688 

Aleuc Marija, Negovski vrh 2, p- 
Benedikt, osebno izkaznico, reg. št. 
12645, ser. št. 0069655. 3043 

Anderlič Vida, Maribor, Tvorniška 
št. 20, osebno izkaznico, reg. št. 5366, 
ser. št. 0011077. 3063 

Antolič Ivan, Zdolska 36, Viderrt- 
Krško, osebno izkaznico, reg. št. 
19507, ser. št. 0397817. 3136 

Arnšek Alojz, Šmartno v Rožni do- 
lini, osebno izkaznico, reg. št. 35906, 
ser. št. 0667416. 2994 

Baje JoŠt, Ljubljana, knjižico Pre£' 
vojaške vzgoje. 31°5 

Baranja Katarina, Vanča vas 71, P- 
Tišina, osebno izkaznico, reg. st. 
16806, ser. št. 0097516. 2966 

Bavec Janez, Nadlesk 11, p- S^atl 

trg pri Rakeku, osebno izkaznico, 
reg. št. 22114, ser. št. F-0632424.   2669 

Bedenc Franc. Smihel 1, p. Žužem- 
berk, osebno izkaznico, ser. Štev. 
0309384. • 3146 

Bdaj Neža, Celje, Tkalska 3, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17787, ser. st. 
0607989. 2997 

Bclšak Alojz, Zg. Radvanje, Mari- 
bor, Ob ribniku 31, osebno izkaznico, 
reg. št. 51777, ser. Št. 0052696, šofer- 
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V tisku je 

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. 

sko knjižico št. 775, izdano v Mari- 
boru, in vojaško knjižico, izdano v 

•Kragujcvcu 1951. 3173 
Berdnik Pavel, Visole 13, p. SI. Bi- 

strica, osebno izkaznico. 2387 
Bezlaj Ivica, Ljubljana, Gornji trg 

št.  33, osebno izkaznico,  reg.  štev. 
89345/51, ser. št. F-0111655. 3200 

Božič Anton, Celje, Polule 13, vo- 
jaško   knjižico,   številka   7629,   PW 
0001. 2996 

Bratanič  Avgust,  Črnuče 2,  kur- 
jaško spričevalo št. 3/48, izdano 24. 
VIL 1952 v Ljubljani. 2985 

Brezigar Angela, Ljubljana, osebno 
izkaznico,  reg.  št. 59403-51, ser.  št. 
0081713. 2986 

Brglez   Ludvik,   stanujoč   Oplot- 
nica   14,  osebno izkaznico,  reg.  št. 
17855, ser. št. 0773175. 3184 

Brtonzelj Alojz, Laško 28, osebno 
izkaznico, reg. št. 253310, ser.  štev. 
01720669. 2995 

Brune Slavica, roj. Praviček, Dra- 
kovci  17, osebno izkaznico, reg. št. 
•990, ser. št. F-0236300. 3114 
, Bučar Rupert, Zg. Hoče 18. Mari- 
bor, osebno izkaznico št. 44083.   2725 

Budja Vinko, Trotkova  19, Bene- 
dikt v Slov. gor., osebno izkaznico, 
»eg. št. 41853, ser. št. 0196396.     3083 

.Capi Martin, Kebelj 11, p. Oplot- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 26859, 
ser. št. 0781719. 3185 

Cerovšek Alojz, Brezovo 10, p. Stu- 
denec pri Sevnici, osebno izkaznico, 
«dano v Krškem. 2237 

Čahuk Karel, Križevci 107, Prek- 
TOurje,   delovno  knjižico,   reg.   štev. 
!59055. ser. št. 1715. 2690 
. Ceh Marija,  Maribor,  Beograjska 
st- 50, osebno izkaznico, reg. št. 51767, 
ser. št. 0052686. 309? 

Čelesnik Teodor,  Jesenice, Ilirska 
c- 15, osebno izkaznico, reg. št. 10185, 
ser. št. G-354895. 3155 

Celik   Mira,   Bukovo   9,   Cerkno, 
«sebno izkaznico, reg. št. 17458, ser. 
št. 0396334. 3101 

Čobanovič Božidar, Šoštanj, Pre- 
šernova 6, osebno izkaznico, reg. št. 
256440, ser. št. 0199791, izdano v Beo- 
gradu. 2760 

Čremožnik Peter, Ložnica 11, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7394, ser. št. 
0594880. 2999 

Culk Vinko, Celje, Stanetova 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 16856, ser. 
št. 0606961. 2998 

Damiš Ivan, Zg. Duplek pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
3122, ser. št. 058332. 3175 

Dolinšek Ivan, Bistričica 13, p. 
Stahovica, osebno izkaznico, reg. St. 
8628, ser. št. F-0454939. 3186 

Dolinšek Tanez, Bistričica 13, p. 
Stahovica, osebno izkaznico, reg. št. 
8083, ser. št. F-0454393. 3187 

Dovnik Ljudmila, Zabjek 20 pri 
Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. 
11189, ser. št. 0796149.      , 3069 

Drašček Jožef, Solkan, Pot na 
Breg 8, osebno izkaznico, reg. št. 
41322, ser. št. 0303595. 2954 

Emeršič Stanislav, Celje, Krožna 
pot 2, osebno izkaznico, reg. štev. 
135793, ser. št. 0603879. 3000 

Falež Barbara, Rače 39 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 4427, 
ser. št. 0589637. 3082 

Farčnik Ana, Celje, Zavodna 59. 
osebno izkaznico, reg. št. 2M3, ser. 
št. 0595649. 3001 

Felicjan Janez, Rovišče 40, p. Stu- 
denec pri Sevnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 38915. ser. št. 0383225.      2239 

Felzer Rudolf, Maribor, Košaki 79, 
osebno izkaznico, reg. št. 31454, ser. 
št. 0033572. 3085 

Fijačko Marija, Brezovec 96. Cir- 
kulane, osebno izkaznico, reg št. 
29929. ' 2761 

Fingušt Leopold, Brezola 16 pri 
Racah, osebno izkaznico, reg. št. 4278, 
ser. št. 0589488. 3079 

Fink Jože, Metnaj 26, Stična, de- 
lovno knjižico, ki je bila izdana v 
Grosupljem. 3051 

Flajs Milka, Soča 36, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5782, ser. številka 
0258492. 2968 

Florjančič Feliks, Draga 27, p. 
šentrupert, osebno izkaznico, ser. št 
508123. ' 3147 

Fridau Frančiška, Maribor, Po- 
brežje, Ulica IVX, divizije, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 16387, ser. številka 
0013401. 3088 

Friš Marija, Maribor, Rošpoh 43, 
osebno izkaznico, reg. št. 25628, ser. 
št. 0174746. 3058 

Gaberšek Franc, Celje, oficirsko 
vojaško knjižico, št. 6510. 3002 

Gagel Blažka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93177-51, ser. št. 
F-0115487. 3166 

Germ Mihael, Šmartno v Rožni do- 
lini, osebno izkaznico, reg. št. 53086, 
ser. št. 0678202. 3004 

Godec Antonija, Njiverce 23, Ki- 
dričevo, osebno izkaznico, re*, št. 
2886, ser. št. 0245193. 2692 

Gojkošek Takob, Krčevina 35, Gra- 
jena pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. 
št. 13000, ser. št. 0254914. 2762 

Golob Ignacij, Sp. Kanomlja, p. 
Idrija, osebno izkaznico, ser. šiev. 
0534160. 3208 

Goričan Ivan, Rače 167 pri Mari- 
boru, knjižico o predvojaški vzgoji, 
izdano pri >Metalni< v Mariboru 
1953. 3096 

Gorišek Marta, Celje, Korenova 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 13114, ser. 
št. 0687368. 3003 

Gorjan Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 106904/54, ser. št. 
F-0014214. 3201 

Gozdarsko avtopodjetje Maribor, 
prometno knjižico za avtomobil, 
znamke >Chevrolett št. 4401, izdano 
v Mariboru 1949• 3065 

Gozdarsko avtopodjetje, Maribor, 
prometno knjižico za tovorno vozilo 
znamke >Skodac, št. 706 R, nosilnost 
7.51. 3087 

Grajfoner Anton, Smolnik 17 pri 
Rušah, osebno izkaznico, reg. It. 
16690, serija 0575545. 3072 

Greif Marija, Marjeta na Drav. 
polju, osebno izkaznico, reg. št. 37185, 
ser. št. 0281423. 2926 

Gulič Marija, roj. Gec, Ponikve 17, 
p. Tomaj, osebno izkaznico, reg. št. 
7322, ser. št. 0208032. ' 2726 

Herceg Sidonija, roj. Kerčmar, Sa- 
lovci 60, osebno izkaznico, reg. št. 
39562, ser. št. 0121272. 2897 

Hočevar Jera, Spodnja Hrušica 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 58495/51, iz- 
dano v Ljubljani. 3137 

Horvat Anton, Hotel >Prlek<, Lju- 
tomer, prometno dovoljenje za mo- 
torno kolo, reg. št. 2160-H. 2899 

Horjak Hedvika, Lahov graben 7, 
gor., osebno izkaznico, reg. št. 2689, 
ser. št. F-0226899, izdano v Ljuto- 
meru. 3176 

Horvatin Gvido, poročnik, Malia 
št. 47, Koper, vojaško izkaznico št. 
8829. 2241 

Horjak Hedvika, Lahov Graben 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 81, ser. št. 
0637381. 3005 



Stran 150 URADNI  LIST Štev. 18 - 15. V. 1954 

Hren Jožica, osebno izkaznico, reg. Kmetec Jože, Lenart 9 v Slov. gor., Kurent   Anka,   Ljubljana,   Polje, 
št. 55463, ser. št. 0692808.             3006 osebno izkaznico, reg. 3t. 12196, ser. osebno izkaznico,  reg. št.  1944, ser. 

Hrovat   Anica,   Podkoren   21,   p. št. 057438.                                      3080 št. F-0160248.                                3204 
Kranjska gora, osebno izkaznico, reg. Knaus Albin. Sleme 15, Selnica ob Kuzma Janez, Belci vrh 17, p. Dra- 
št. 540, ser. št. 0297250.                2828 Dravi,  osebno  izkaznico,   reg.  štev. Situs, osebno izkaznico, reg. št Ilio. 

Hrovat Micka. Kamni vrh 6, p. Za- 35609, ser. št. 0198824 in  knjižico o ser. st 4094426.                               u o» 
gradeč,   osebno   izkaznico,   ser.   št. predvojašk   vzgoji, izdano v Selnici , Mavric Anton,  Sugova   vas  li. V- 
0012532.                                            3148 1952.                                                 3099 Loški  potok, osebno izkaznico štev. 

Kržič Elizabeta, Obrez 18, p. Sre- Knupleš   Marija,   Kamnica   5   pri sb]\      ,    ,      ..     .  (,         . jf.9 

disce ob Dravi, osebno izkaznico, reg. Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. ••••••. ASata, Crnc- V; pJnti
p£t7r' 

št. 18835, ser. št. 0280845.             2542 25453, ser. št. G-0199569.              3071 osebno  izkaznico,  reg.  st.  5015, sen 
Humar EmiUja, roj. Bončina, Pod- Kolmanko    Franc,    Skakovci   22, ŠS^1714-        Korit»,» 11   nOolot- 

gozd 73, IL     ."ca, p. Grgar, osebno Prekm.   osebno   izkaznico,   reg.   št. ni•  „,«{AkaŽ£  reï  St •. 
izkaznico,   reg.   št.   10808,  ser.   štev. 20187. ser. št. 0101897.                    2696 "'^Äil                                5122 
0324255                                                       PQ7n ••        n     ,      T,  1                          . ser- st' «7Ö4U11.                                      ^1"" 

Iskra Viktor   7nhiPP 22   n   II   Ri Kop Pavla, Pohorje 69, osebno iz- Ledinik Dragica, Sent:ur, Nova vas 
strica    osebnoizkaznico    rastrska kaZnico' leS'  8t  13"6' ser- Številka št. 8, osebne izkaznico, reg. št. 15700, št  6388               «Paznico,   registrska 0581951.                                            3177 ser  gt 0606206.                               3016 

'T *.,   t        T . ,,.             ,      . Koroša   Franc,   Renkovoi   120,   p. Lesno industrijsko podjetje, Ljub- 
kaznko   reHt   S-sTs«  št0'!" Turnišče v Prekm., osebno izkaznico, Ijana    prometno' : njižico, Uid.   št. 
••9939•                "081-51. ser. et F- reg. št> 16698> ser. gi 0097408.      2309 ^ iz^no y Postojni 1949 za pn. 

Jančar Rudi  Ljubljana  Ruska 17 Korošec  Herman,  Samski  dom  3, kolico znamke »Karge Hobbs«.   2988 
notni list š    090469   izdan 5   nnriln Ravne na Koroškem, osebno  izkaz- Lešnik  Irena,   Celje,  Blagovna  8. 
1954 v Liubiiani                            3167 nico,  ser.   št.  0274553,   reg.   številka osebno izkaznico, reg. št. 55227, ser. 

T   I..Tljanl-       .,        n             , 9843.                                                    2973 št. 0692571.                                        3017 
Jancic Sergej, Maribor, Gosposvct- Kos  Neža  roj   Vodeb   Modrl5 Ljudska tehnika, avtomoto društvo 

l^fio  ;»°3•-*••••^1•?•••' reg-   «Si Oplotnica, osebno izkaznico, rcg. št. Ravne na Koroškem, prometno knji- 
46689. ser. st 0039411.                  3084 26872, ser. št. 0781732.                  3158 žico   za  osebni   avtomobil   »Wande- 

Jelen  Ivan,  Sent  Andraž,  osebno Kosmač Ana, Idrija, Gradnikova 6, rer«, evid. št. S-3240.                    2728 
izkaznico,   reg.   št.   30975,   ser.   štev. osebno izkaznico št. 0540209.       2764 Logar Jožef, Vrbovo 39/61, II. Bi-. 

W.K  T          9-       v-      u t.   35°- Koštomuj Silv^  Celje, Stanetova5, »tri«,  osebno  izkaznico,   reg.   štev. 
JuJž-*' Zl£oyskl,vrh.8- zdaJ osebno izkaznico, reg. št. 14323, ser. 77 4      .,    ..     ..     . ,         „•& 
st 26, p. Ziri, osebno izkaznico, reg. gt   0688577                                       3013 Lozar Marija   Magdalena, Srednje 
št.  14266,  in osebno  izkaznico,  reg. V * -i   • -    • • ui •             u      • Gameljne  8, osebno izkaznico,  reg. 
št. 26241, ser. št 0205351 na ime Je- , ••*•• Joze- Ljubljana, osebno iz- št  273J3/51   ser  št F-0131623.     2989 
reb Štefka r '. Gantar.               2139 ^1•'   reg-   st   1(b065'   ser'   '*"; Ložar Vladimir, Vinje 28, Dol pri 

Jezernik  Franc,  Trnovlje,  osebno KW* Tfl?_ •-Êe ifì 0<.„hno wla7. Ljubljani, osebno izkaznico, reg. St. 
izkaznic,  reg.   št.   44547.   ser.   štev. ^ • J g?  35?99   seriiskaItevilkâ •9•1.' lcï st F;°î68674' izdan° 0,• 0644658.                                            3008 0662309                       serijska steviüca •• Ljubljana okolica.               5139 

Juvanovič   Antonija,   Ljubno   15, Kozoderc   Rudolf    Podlože   30    n ••••••1 AnSela r.oj. Starc. Križ 36, 
Podnart  osebno  izkaznico,   reg.   št. pSv •••   osebno izkaznico   ••• p" Tomai' 0sebn0 izkazni^- re^ ^ 
6543, ser. št  0817246.                     3119 gt   40889   M?' št  0285126              2905 3399' ser> št' 0204109 in OSebn°- ^"• 

Kalnžn Tvan   Podsteni 21   n  II  Bi V         '     \\,    ?X                    ? nic°. reg. St- 5247, ser. št. 0205957 na 
strica   osebno  izkazX   reči trska • ,ICraSovec Mihael- Griže 27- osebno ime  Macarol  Valerija   pok.  Franca It  •••              izkaznico,   registrska izkaznico>   reg.   gt.   22624.   ser.   štev. bivajoča istotam.       .                  3192 

Kandólf    Gabrijela     Klenovo   23 °6t5(4°- „            o                      ,3,010 Maček Stefan, Ceršak pri St Uju. 
preklic cizgubljeni osebnnzkaznici* Äft  ^3' Čtara ••-  Videm osebno 'Paznico, reg. št. 30729, ser. preisiic o ìzguDijeni oseoni ìzKaznici, ob  ggavmc,   osebno  izkaznico,  reg. • 0190762                                     5094 

hfn 'v uÏÏdn'eTiista LRSIter • f4:  19•' sel~ št' °081•-  izdano v Majcen Franc, Šmarje pri  Jelšah, 
naL   UradDem llStU LRb' ker SUl LJutomerÄ           „                      3070 osebno izkaznico, reg. št. 58820. ser. 

v        v     1   T • •,•         ni   1 Kreft  Marija,  Maribor,  Slovenska št. 0696146.                                    5021 

ser. št F-0079559.                         3203 ^ st< .°009!43;.       .....          Z50'9 fevju,  osebno izkaznico,  reg.  št- 
v       vu   •. i     •> i 1   o   ••       • Kremzar  Jožica, Ljubljana, sii-di- 3763, ser. št. 0550073.                    3,iy-' 
Karo Elizabeta, Potok 8. Nazarje, kalno izka-znico sindikata gosp. po- Mandi  Stefan,  Mežica 29, osebno 

osebno izkaznico, reg. št. 17418.   269? mocnic> izdano v Ljubljani.       3052 izkaznico, reg. št. '746, ser. številka 
Kavčič Slava, .Celje, osebno izkaz- Krese Danica, Trstenik, p. Golnik, 0267456.                                         314* 

nico,   reg.   št.   473224,   ser.   številka osebno  izkaznico,  reg.  št. 5004, ser. Manfreda    Boža,   Ljubljana-Polje. 
0657436.                                         3015 št. F-0005314.                                3138 Studenec 23, osebno  izkaznico, reg. 

Keiner Neža roj. Smalčic, Kapele Kreševič Jože, Jasen 40, p. II. Bi- «42811/51.                                   3140 
St- 2>1 °ft

SÄ,lzkazmC0- reg- Si *??& strica, osebno izkaznico, reg. številka Margon Ignac, Mali Kamen 8, oseb 
ser. st. 0369701.                              3188 8043                                               3104 no izkaznico, rcg. št. 30686, ser. st. 

Klajdarič Otilija, Brezovec št. 69, Kristan Alojz, Ljubljana, Suteska •••996.                                         3194 
Cirkulane, osebno izkaznico, reg. št. gt.   8,   osebno   izkaznico,   reg.   štev. Marinko Draga, Ljubljana, MiKio 
13556.                                               2763 106534/55, ser. št. F-0013844, in ribo- !j,č£•}7, oseI,no izkaznico, ieë-^ 

Klampfer Matilda, Slatina  11  pri lovno   in   člansko   izkaznico  Ribar- 58;8,0 , 1- ..  T          „.,,         . 14   n 
Svečini.   osebno   izkaznico,   reg.   št. skega društva - Ljubljani.          3168 Markovič Janez, Rihtaroyci 13. P 
26348, ser. št. 0191968.                 3078 Kučan Emilija, Gornji Petrovci 61, f£*"? $£»«; •\^5•      ^ 
. Klemenčič Andr.j Žejno 5, osebno osebno izkaznico, reg. št. 41562   ser |iaroh   ••'•••   • Sp   H jdina   136. 
izkaznico, reg.  st.  13541, ser. št. F- št. 0123772.                                      2427 osebno  izkaznico   reg   št. 2775,  ser. 
0378850, izdano v Krškem.          3046 Kukovič Ivan, Šibenik 14, osebno gt. 0245082.          '                         2555 

Klinar   Ana,   Maribor,   Mejna   14, izkaznico,   reg.   št.  27852,  ser.  štev. Martinčič   Franc,   Cimerno   1,   P- 
osebno izkaznico, reg. št. 12471, ser. 0685273, in sindikalno knjižico in iz- Radeče pri Zid. mostu, osebno izkaZ' 
št. 0012253.                                      3066 kaznico Zveze borcev.                  3012 njco gt. 0749329.                             2655 

Klun Anton, Prečno 3, Kranj, oseb- Kumparič Marija, Vescica 21, Lju- Mastnak Jakob, Šentjanž 19, Celje 
no  izkaznico, reg.  št.  9890,  ser.  št. tomer, osebno izkaznico, reg. št 9395, okolica,   osebno   izkaznico,   rcg.   s • 
0182200.                                            2870 ser. št. F-023370".                           2765 7666, ser. št. 060480.                       3lw" 
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Mejak  Alojzija,  Hrenovice  37,  p. Perger   Marija,   Maribor,   Heroja Reševalna   postaja  Maribor,  evid. 
Hruševje, osebno izkaznico, reg. št. Staneta 18, osebno izkaznico, reg. št. tablico   reševalnega   avtomobila   št. 
18549, ser. št. F-0628859.               3160 55504, ser. št. 0044875.                    3090 S-5563, izdano v Mariboru.          5073 

Melanšek  Kristina,  Maribor,  Gre- Perko Jože, Hrib 5, p. Hinje, oseb- Rihtar Rozalija, Močvirje, p. Buč- 
gorčičeva 20, osebno izkaznico, reg. no izkaznico, ser. št. 0309089.      3107 ka, osebno  izkaznico, reg. št. 38207, 
št. 2319, ser. št. 009631.                 3067 Perne Marija, Prezrenje 4, Podnart, ser. št. 0382517.                              2678 

Melink Ivan, roj. 9. XII. 1890, Mo- osebno izkaznico, reg. št. 6848, ser. Ritovšek Angela, Celje, Babno 6, 
želj 1 pri Kočevju, osebno izkaznico št. 0817551.                                      3128 osebno izkaznico, reg. št. 672, ser. št. 
št. 1963.                                           2697 Pesek   Marija,   gospodinja,   Starše 0591012.                                            5029 

Mešiček   Maja,   Maribor,   Praprot- št. 48, osebno izkaznico, reg. št. 36174, Robik Antonija, Selnica ob Dravi, 
likova 8, preklic o izgubljeni osebni ser. št. 0261411.                              2321 Janževa gora 144, osebno izkaznico, 
izkaznici,   reg.   št.   45065,   ser.   štev. Pesek Urška, Maribor, Pobreška 6a, reg. št. 35998, ser. št. 0199314.       3179 
0047251, obia ljen  v Ur. listu LRS, osebno izkaznico, reg. št. 17235, ser. Rogina Janko, Budina 49, p. Ptuj, 
ker se je našla.                              3091 št. 0018250, izdano v Mariboru.   3068 osebno izkaznico, reg.  št.  1661,  ser. 

Miklavčič  j; "Ai    Mali Korinj  10, Pesjak Terezija, Medlog 54, osebno št. 0243973.                                      2834 
P-  Zagradec,  osebno  izkaznico,  ser. izkaznico,   reg.   št.   15822,   ser.   štev. Romih Zeljko, Prevorje 24, osebno 
št. 0012789.                                   ' 3149 0605928.                                            3025 izkaznico,   reg.   št.   54068,   ser.   štev. 

Milenkovič     Božidar,     Ljubljana, Pišoter Peter, Jagoče 25, Celje ok., 0691411.                                          3028 
Smartinska 27, osebno izkaznico, reg. osebno i-kaznico, reg. št. 41264, ser. Rožič Milka, Ljubljana, Ižanska 46, 
št. 100981-51, ser. št. F-0475291.   3169 št. 0689406.                                      3024 osebno  izkaznico,   reg.   št.   93005/51, 

Mlakar Ivana, Zadobrova 72, oseb- Plemenitaš    Jože,    Rog.    Slatina, ser. št. F-0115315.                          5055 
no izkaznico, reg. št. 43688, ser. St. osebno izkaznico, reg. št. 13203, ser. Saje Jožefa, Kal 6, p. Novo mesto, 
0640798.                                            3019 št. 0765253.                                      3026 osebno izkaznico, serijsika  številka 

Močnik Avgust, Železarna Ravne Podgorelec Marija, Maribor, Stu- 0324951. 5108 
na Koroškem osebno izkaznico, reg. denci, Obrežna 93, osebno izkaznico, Salmič Ivan, Gorenja vas 2, p. Le- 
st. 8115,   er. št. 0272825.                3125 reg. št. 28249, ser. št. 0039941.      3064 skovec, osebno  izkaznico,  reg.  štev. 

Možina   Jožefa   Mrzli  vrh  1   Le- Podjaveršek Ivanka, Celje, Babno 21843, ser. št. 0400153.                   8115 
dine, p Idrija osebno izkaznico' ser št- 19, osel)no izkaznico, reg. št. 10433, Sert  Peter,  Police  13,  Gor.  Rad- 
št. 0530071       '                                3209 ser* ^- 0601619.                               3023 gona, osebno izkaznico, reg. št. 2732/1, 
. Mulič Janko. Kobarid, Mateličeva Podgrajšek  Matilda,  Gorica  2,  p ser. št. G-59431                             2550 
st. 6, osebno izkaznico  reg št  12520 Uplotnica, osebno izkaznico, reg. št. oevsek Alojz, Gorica, p. Oplotmca, 
ser 'št 03Q1123             '            '    3145 26601, ser. št. 0781461.                  3161 osebno izkaznico, reg. št. 26664, ser. 

Mm.    T          r v    T        o-> „Jh Polajžar Slavko, Draženci 36, oseb- št. 0*81524.                                    3129 
Murn Janez, Celje, Lava 22, oseb- •• izkazni      reff_ gt 28388   ser> št Sinkovič Karel, Ljubljana, PruleS. 

06950R4 Znl0°' W* lL          '      Jk 004008°-                                         2746 osebno  izkaznico, reg. št.  108260/54, 
w T,',     r,          r,   -i.      v    Mi  • postrak Stanko. Maribor, Ruška 3, ser. št. F-085170.                           3171 
iNedelko Franc, Maribor, Kurilni- knjižico o predvojaški vzgoji, izdano Smičikvas Nikola, Kamnik, osebno 

••• 5, osebno izkaznico, reg. st. 28386, v Mariboru 1951.                          3060 izkaznico,  reg.  št.  26326,  ser.  štev. 
ser. št. 004078.                             3081 Potočar Ladislav, Gor. Vrhpolje 64, 0472236.                                         3207 

Novak  Hermine, Maribor, Tezno, p. Šentjernej, osebno izkaznico, ser. Smrkje Marija, Trebanjski vrh 12, 
laborišče III, osebno izkaznico, reg. Št. 0314734.                                    3150 P- Trebnje, osebno izkaznico, ser. št. 
st. 20147, ser. št. 0017493.             3086 Povalc Milena, Celje, Partizanska 0505707.                                         3109 

Ocepek Franc, Brezje, osebno iz- št. 37, osebno izkaznico, reg. št. 6737, Sotenšek Ivica, Kolonija 1. maja 30, 
kaznico reg št 6351  ser št 0817054 ser- št. 0602022.                             3027 Trbovlje,   osebno   izkaznico,   št.   F- 
izdano v Radovljici.                     3141 Prebil  Janko, Izlake 35, evid. ta- 0722067.                                         3130 

Ober Mari m   1••••1•• US Gor   Ci- Wico S-4442 motornega kolesa.   3170 SteyoviC Marjeta, Kragujevac, oseb- 
*M&teAÌAA£;. •,••1•••• •• «* im Nnndc. ZvvT•' "*• ët i9m- "* «; 
št. 8420, ser št. 353130.               2320a Sraba 24, p. Ljutomer, vojaško knji- U1£jyi:"-

T . r     „ ...         ...    ••• 

Okmîmï   Ctohnii*     4m»rfn«   l žico- izdano v Ljutomeru.            2832 Stre,s. Jowfa. Poljcaue, diplomo o ^Krožnik   Štefanija,   Šmartno   v J opravljeni učiteljski maturi, št. 736, 
Rožni dolini, osebno izkaznico, ser. PlLlko Helena, Maribor, Betnayska iz

Hdano 1. III. 1952 od min. prosvetè 
št. 0684764                                       3022 št. 43. osebno izkaznico, reg. št. 14502, LRS                                                  2877 

Olenik Ivan, Straža, blok 3. p. • «er. št. 0276284, Izdano • Ptuju 3174 Strojna-služba 0ZZ Maribor, Ru- 
plov. Javornik, osebno izkaznico, reg. rurgcr Jožica, Maribor, Smetanova ška 63, prometno knjižico traktorja 
št. 3884, ser. št. 348594. 2676 st- 60, osebno izkaznico, reg. št. 5285, >Zadrugarc, št. 5767, izdano v Ma- 
.Onfc Helena, Ljubljana, osebno iz- *er št. 0010996. 3074 ribom. 3182 
Paznico, reg. št. 68184/51, ser. št. F- Radislav i rane, Strmec 40, Roga- Šalamun Anton, Nova vas 50, p. 
0090494                                             2990 tec, osebno izkaznico, reg. št. 12323, Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 15333, 

°štir" Janez  Kraška vas 8 osebno ser< 5t> 0794283-                             2792 ser. št. 0277115.                             2750 
izkaznico   reg   št   28726   ser. št. F- Radovičevič  Francka,  Mihovec  5, Sarkezi Aleksander, Ljubljana, Je- 
0407036 i'rdnrm v Krupni            2907 P- Stopiče, osebno izkaznico, ser. št. muova 14, osebno izkaznico, reg. .št. 
. OvuAka! Signa,   osebno 0356747                                            3151 105253/53, se, št. F-0479563.         2991 
izkaznico, rcg. št. 10339/51, ser. št. F- Kajn Stanko, Dobravce pn Hočah, Sašek Jože, Pangrč grm 11, p. Sto- 
0032649.                                         3053 osebno izkaznico, reg. št. 12738, ser. piče, osebno izkaznico, ser. številka 

Vranskem                                      3054 dem °" Sčavnici, osebno izkaznico, Brestanica, osebno izkaznico, reg. št. 
v Pavlin Bojan, Hruševac 11. p. Stra- "«• 5t" »»«• ««• št- °235461" v  '196 45905. ser št. 0390215.               . 2981 
*a,  osebno   izkaznico,   ser.   številka Ratej  Kari,  Loka  17  pri  Framu, Sirca   Olga,  Žalec,  osebno  lzkaz- 
0324694            '                                3106 osebno izkaznico, reg. st. 52151, ser. nico, reg. št. 32637, serijska številka 

Pavlin Mirko, Ravnica 29, p. Gr-   št. 0482259.        ,     «.„.,.   31°°   °6^147' .,   ,, n •     ,r 
3£34 

Sar, osebno izkaznico  reg. št. 10900,      Ravnik  Marija,  Boh.  Bistrica  30,      Sirovnik Franc, Rogoznica 35, Ve- 
st. 0018250. izdano v Mariboru.   3068   osebno izkaznico, reg. št. 16396, ser.   ličina v Slov. gor., osebno izkaznico, 

Pejčinovič  Milorad,  Maribor,  He- \<>808306-       ,   .„ T . ,..      ,Q
2835 'VVTf ^ ^f'Z'T   ?°? 

foja Tomšiča 9  vojaško knjižico, iz- Rebernik Friderik, Ljubicno 18 pri Skerl  Katarina,   Mariborski,   hrib 
dano od voiaškesa okrožia v Splitu Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. št. 37, osebno izkaznico, reg. št. 31483, 
1951.          °JasKeSa omotj*        MJO62 %^ ^ Jfc 0761108.                       3075 ser. št. 0033601.                               3178 
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Skrabanja Vid, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 476698. 2992 

Skrabec Anton, Pristavee, obč. Ga- 
ber, osebno izkaznico, reg. št. 4S3, 
izdano v Novem mestu. 3206 

Socanec dr, Valentin, Gomilsko 6?, 
vozniško izkaznico. 3031 

Spiler Ludvik, Stolovnik 5, Bresta- 
nica, osebnu izkaznico, reg. št. 29787. 
ser. št. 0408097. 2982 

Spindler Rajko, Ljubljana, Prešer- 
nova 18, nmturitetno spričevalo, iz- 
dano 1. 1944 v Ljubljani. 3142 

Sramelj Antonija, Šmarje pri Jel- 
šah, osebno izkaznico, reg. št. 17539, 
ser. št. 0770459. 3033 

Stiflar Marija, Prebold 12, osebno 
izkaznico, reg. št 58992, ser. štev. 
0693318. 3032 

Štraus Dominik, Srednji Lipovec 
št. 12, p. Dvor, osebno izkaznico, ser. 
št. 0317449. 3111 

Štrukelj Angela, Pristava 31, Nova 
Gorica, osebno izkaznico, reg, št. 
40360. ser. št. 0300670. 3197 

Sušter Antonija Podgrad 32, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 37047, ser. št. 
0671557. 3035 

TiraniČ Runis, Mengeš 157. evid. 
tablico motornega kolesa znamke 
>Ziindappc, št. S-275. 3036 

Troha Zdravko, Ljubljana, vojaško 
knjižico rezervnega oficirja, ser. PU- 
000IT- štev. 4931. izdano 22. aprila 
1950. 3172 

Unuk Jože, Apače 103, p. Lovrenc 
na Dr. polju, osebno izkaznico, reg. 
št. 17985, ser. št   0274916. 3133 

Valentinčič Peter. Maribor, Sar- 
hova 8, vojaško knjižico, št. 6804, 
serija H, izdano od vojne pošte.  3098 

Verlič Terezija, Maribor, Dušanova 
št. 9, osebno izkaznico, reg. št. 43991, 
ser. št. 0046177. 3092 

Vernekar Pavel, Libeliče 27 pri 
Dravogradu, osebno izkaznico, reg. 
št. 14460, ser. št. 0275770. 2704 

'Vičič Friderik, Ljubljana, Devova 
ulica, osebno izkaznico, reg. št. 40565, 
ser. št. 175298. 2993 

Vičič Ivan, Jasen 14, p. II. Bistrica, 
osebno izkaznico, reg. št. 8011.   3105 

Virag Terezija, Bratonci, Beltinci, 
osebno izkaznico, reg. št. 3885, ser. 
št. 008595. 2404 

Voga Karolina, Store, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 009164. 3036 

Vogrinc Anton, Loka 34 pri Fra- 
mu, osebno izkaznico, reg. št. 31293, 
ser; št. 0586879. 3180 

Vovk Antonija, Peščenik 11, p. 
Višnja gora, osebno izkaznico, reg. 
št. 46600/53, ser. št. F-0156302.      3143 

Vrhove Katarina, Logatec, osebno 
izkaznico, reg. št. 41130, fzdano od 
OLO Ljubljana okolica. 3057 

Vrhovnik Marija, Otiški vrh 98, p. 
Dravograd, osebno izkaznico, reg. 
ž-tenr. 10121, ser. št. 0274831. 2984 

Weitzer Alojz, Maribor, Gregorči- 
čeva 37, osebno izkaznico, reg. št. 
2691, ser. št. 0015003. 3093 

Zaberčnik Ljudmila, Podpeca 33, p. 
Crna, osebno izkaznico, reg. št. 741, 
ser. št. 0265431. 2751 

Zadnikar Ljudmila, Zg. Jezersko 
št. 117, osebno izkaznico, reg. št. 
5076, ser. št. 01390786. 2732 

Zadravec Jožefa roj. Maltarski, 
Pavlovci 12, Ormož, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 19895, r-rijska številka 
0263205. 3134 

Zajšek Antonija, Maribor, Kneza 
Koclja 19, osebno izkaznico, reg. št. 
5933, ser. št. 0002446. 3061 

Zgrabluč Ivan, Maribor, Studenci, 
Sokolska 34, osebno izkaznico, reg. 
št. 208, ser. št. 0567518. 3181 

Zidanšek Dušan, Maribor, Heroja 
Staneta 12, osebno izkaznico, reg. št. 
2868. ser. št. 0015179. 3095 

Zorko Alojz, Slivnica pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 17583. ser. 
št. 0607687. 3039 

Zorman Alojz. Pivka 98, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20081, .ser. št. F- 
0630391. 2912 

Zrinski Sarika, Neradnovci 41, P- 
Pctrovci, osebno izkaznico, reg. št. 
41261, ser. št. 0122971. 2406 

Zupan Jožef, Blagovna 31, osebno 
izkaznico, reg. št. 12356, ser. štev. 
0686174. 5057 

Zvržina Ana, Ljubljana, Titovu^48, 
osebno izkaznico, registrska šte- 
vilka 339. 3289 

Žagar Anton, Šentjanž, Celje ok., 
osebno izkaznico, reg. št. 5914, ser. 
št. 0669228. 3041 

Žagar Neža, Šentjanž, Celje ok., 
osebno izkaznico, reg. üt. 5918, ser. 
št. 0661272. 3042 

Zmaher Marija, Sentiur, Celje ok., 
osebno izkaznico, reg št. 38069. ser. 
št. 0675579. 3040 

Zolger Jože, Bobovo 40, osebno iz* 
kaznico, reg. št. 3485, serijska štev. 
0790835. 3038 

Zvorc Lenard, Maribor. Studenci. 
Limbuška 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 20009, ser. št. 02^0003. izdano v 
Prelogu, Hrvatska. 3077 

©i$©g©FÏE®i 
V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij tUempihar: 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) • Cena 270 din 

Dr. Jurij Stempihar: \ 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Cena 280 din 

Dr.  Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO. STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Ur. Alojzij Mnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Ur. Stujan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
I. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 2S0 din 

silverij Pakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO k      Cena 60 diu 

Dr. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEL (160 strani) Ceno 300 din 

Dr. Jož.  Goričar: ^ 
UVOD V DRU2BENE VEDE l.dcl - lemeljni oojmi pred- 

kapitalistične družbene formacije (127 strani)     Cenn 350 din 

Razen tega opozarjamo še na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(540 strani) Cena 310 dir» 

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. Erjavčeva 
11/a in v vseh knjigarnah 

izdale  »uredni ust  LUS.  -  Direktor  tn  odgovorni  urednik:  dr   Rastko Mocntk -  Tiska  tiskarna  »Toneta  TomSiïa« 
v LJubljani 
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V. kategorija: 
Sem spadajo enosobna stanovanja, ki imajo naj- 

manj sobo, kuhinjo in shrambo. Skupno suho stra- 
nišče np dvorišču, druge pritikline se lahko pogre- 
šajo. Tla v sobi lahko lesena, v kuhinji in v drugih 
prostorih lahko tudi iz cementa. Stanovanja imajo še 
električno napeljavo. Izolacija je pomanjkljiva in 
so prostori nekoliko vlažni, vendar še za stanovanje 
primerni. Sem spadajo tudi zdrava mansardna stano- 
vanja. 

VI. kategorija: 
V to kategorijo spadajo stanovanja, ki sestoje 

iz sobe in kuhinje, pogrešajo se stranski prostori in 
priitiikline, stranišče skupno, stanovanjski prostori z 
električno instalacijo. Tla v sobi navadna lesena, v 
kuhinji lahko tudi cementna. 

VIL kategorija: 
V to kategorijo spadajo vsa neprimerna stanova- 

nja v vlažnih hišah, z ilovnatim tlakom, brez elek- 
trične napeljave in vsa stanovanja, ki so zasedena 
le zaradi stanovanjske stiske in drugače za bivanje 
niso primerna ter jih stanovamjska inšpekcijo ne 
prizna za stanovanjske prostore. Stanovanja v kleteh, 
za stanovanja preurejenih, gospodarskih poslopjih, 
v lesu izvedena podstrešna stanovanja, brez toplo- 
vodne izolacije itd. 

3. člen 
Prvi dve kategoriji imata še dve podkategoriji 

k) in c), da se lahko pravilno določi višina najem- 
nine v okviru posamezne kategorije glede na po- 
samezne vidike kategorij, ki so razsežni, tako da so 
kategorizirana stanovanja v okviru ene kategorije 

' z la, Ib, Ic itd. 
4. člen 

Ta odlok «velja takoj. 
St. 472/5-54 
Murska Sobota, dne 30. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar I. r. 

282. 
Ljudski odbor mestne občine v Murski Soboti je 

na seji dne 20. IV. 1954 sprejel na podlagi 20. in 117. 
člena zakona o spremembah in dopolnitvah zaikona 
o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni Jist LRS, št. 31/53). 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v ljudski od- 

bor mestne občine v voliilni enoti št. 9, ki obsega 
ilice: Ivanocijevo, Tomšičevo, Kroško, Zorana Vel- 
narja, Matije Gubca ulico in Tišinsko cesto, ker je 
prenehal mandat odborniku ljudskega odbora mestne 
občine Murska Sobota Vilaju Francu, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 6. junija 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«, na raz- 

košnih deskah LO MO in po razglasni postaji mestne 
občine. 

Murska Sobota, dne 20. aprila  1934. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

283. 
Ljudsfii odbor mestne občine Postojna izdaja na 

podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni 1st LRS, 
št. 19-90/52), 6. člena uredbe o pravici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takso (Uradni list FLRJ, 
št, 19-53) in poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske  skupščine LRS na seji  dne  10. aprila  1954 

ODLOK 
o vpeljavi mestnih taks 

I. DEL — SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen • 
Poleg taks, ki se plačujejo po veljavnih predpisih 

in po odloku o uvedbi  taks  v okraju   Postojna, št. 
3482-7/38 (Uradni list LRS, št. 43/33) se določajo takse, 
ki so predpisane s tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Takse, ki se pobirajo po določbah tega odloka, so 

dohodek LO MO Postojna. Uporabiti se smejo samo 
za komunalne gradnje (vzdrževanje in zidanje sta- 
novanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvetnih 
in drugih zavodov ter komunalnih objektov), za gra- 
ditev cest in podobno. Ustvarjeni dohodki se stçkajo 
v sklad za komunalne gradnje. Sklad ima predračun 
dohodkov in izdatkov, ki ga sprejme svet za gospo- 
darstvo LO MO Postojna. S sredstvi tega sklada raz- 
polaga svet v mejah predračuna. 

3. člen 
Takse se plačujejo v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks po 

veljavnih predpisih, se ne morejo pobirati takse, ki 
so predpisane s tem odlokom. 

Takse po tem odloku se tudi ne pobirajo v pri- 
merih, določenih z mednarodnimi pogodbami in v 
primerih, če izvira oprostitev iz mednarodnih pogodb 
do držav, s katerimi obstoji o tem vzajemnost. 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68/46), z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnit- 
vami se primerno uporabljajo tudi glede taks, pred- 
pisanih s tem odlokom, kolikor s tem odlokom ni 
drugače določeno. 

6. člen 
Pojasnila in navodila za izvršervanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO 
MO Postojna, za izvrševanje tega odloka skrbi tajni- 
štvo tega sveta. 

Ta odlok začne veljati v 8 dneh po objavi v 
»Uradnem listu LRS«. 

II. DEL — TARIFA 

1. Taksa za pse 
1. Za pse čuvaje od psa letno 100 din. 
2. Za pse ovčarje pri čredi od psa letno 100 din. 
3. Za lovske ipse, katerih lastniki so lovci, od psa 

letno 100 din. 
4. Za luksuzne pse, od psa letno 1500 din. 

, Pripomba: 1. Taksni zavezanec je hranilec psa. 
2. Takse po tej tarifi so oproščeni psi varnostnih 
organov in psi gorske reševalne službe. 3. Luksuzni 
psi so vsi psi na območju LO MO Postojna, ki niso 
p.i osamljenih hišah ali pri skladiščih za čuvaje, ki 
niso za čuvaje čred, niti jih neposredno ne uporab- 
ljajo lovci za lov. 
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2. Turistična taksa ,. 

Taksa za osebe, ki se mudijo y kraju kot turisti 
od postelje: 

1. v glarvni sezoni 30 dim 
2. v predsezoni in posezoni 20 dim 
Pripomba: Taksa je predpisana samo na nočnino 

za vsako posteljo, ki se da turistom proti plačilu 
na -azpolago za prenočevanje v hotelih in prenoči- 
ščih ter pri zasebnikih. 

St. I/T 224/3-54 
Postojna, dne 10. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa L r. 

284. 

Občinski ljudski odbor Gabrje je na 16. seji dne 
24. IV. 1954 na podlagi 20. in 117. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list 
LRS, št. 51/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št 4, ki obsega celo vas Kapca, ker je odborniku 
Lečku Vendili, odborniku občinskega ljudskega od- 
bora, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti, prenehal 
mandat. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 20. junija 1954. 

3. člen 
Odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in v vasi 

Kapca na krajevno običajni način. 
St 236/1-54 
Gaberje, dne 50. aprila 1934. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Bernjak 1. r. 

285. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih, odborov (Uradni list LRS, št. 
51-102/53) je občinski ljudski odbor Kostanj na 20. «eji 
dne 26. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih voIHev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št 102, ki obsega vso vas.Sarei, ker se je dosedanji 
odbornik Kupčič Ivan, ki jo bil izvoljen v tej volilni 
enoti, pismeno odpovedal mandatu zaradi zaposlitve 
v Mariboru. 

Volitve bodo v modeli jo dne 20. junija 1954. 

2. člen 
Odlok se objavi v  >Uradneni listu LRS«  in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 102. 
St 64/3-54 
Kostanj, sedež Tomaž pri Ormožu, 27. aprila 1954 

Predsednik Obč. LO: 
Alojz Hergula 1. r. 

286. 

Občinski ljudski odbor Prežganje je na podlagi 
20. m 117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljud- 
skih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53 na seji dne 
19. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 4. volilni 

enoti, ki obsega'vasi Zg. Besnica in Ravno brdo, ker 
je prenehal mandat Maroltu Antonu, odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora Prežganje, ki je bil iz- 
voljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Nadomestne volitve v tej volilni enoti bodo v 

nedeljo, dne 6. junija 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 4. volilni enoti. 
St  353/54 
Prežganje, dne 19. aprila 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Janez Kavšek 1. r. 

287. 

Na podlagi 133. člena zakona o spremembah ij1 

dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni- 
kov ljudskih odborov izdaja okrajna volilna komisija 
v Kräkem 

ODLOČBO 
o razpisu glasovanja o odpoklicu odbornika 

občinskega ljudskega odbora v volilni enoti št. 1 na- 
selja Pesje, občinski ljudski odbor Artiče 

1. Razpisuje se glasovanje o odpoklicu odbornika 
Strnada (Antona) Antona, kmeta, Pesje št. 12. 

2. Glasovanje o odpoklicu bo v nedeljo, dne 
30. maja 1954. 

3. Ta odločba volja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 5/2-54 
Krško, dne 4. maja 1954. 

Okrajna volilna komisija 
v Krškem 

Tajnik: 
Mišo Keršič 1. r. 

Predsednik: 
Zvonimir Gaberšček 1- r' 

Izdaja »Uradni Ust LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« •- vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna êtevilKa: 8 din •• 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani i din več,, jw 
pošti  8 din  veS  — Uredništvo in  uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lia. poštni predal 336 — Telefon uprave 23-J7» 

Čekovni račun: 601-»2«-157 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 20. maja 1954 Številka 19 
VSEBINA: 

67. odlok o razpisu Volitev v delavske svete enot In v de- 
lavski svet železniškega prevoznega podjetja LJubljana. 

88. Odredba o pristojnostih Izpitnih komisij za opravljanje 
strokovnih izpitov za kvalificiranega In visoko kvalifi- 
ciranega delavca Iz nekaterih poklicev v gradbeni stroki, 
stroki za Izdelovanje gradbenega materiala In kovinski 
stroki. 

69. Odločba  o  določitvi  Števila  vajencev  v  trgovskih  pod- 
jetjih. 
Odloki ljudskih odborov: 

288. odlok o  spremembi  družbenega  plana  mesta  ••••  za 
leto 1953. 

289. Odlok o Izdelavi in potrditvi Investicijskega programa 
OLO LJubljana okolica za objekte, ki se flnanslrajo Iz 
sredstev, s katerimi gospodarska organizacija prosto raz- 
polaga. 

MO. Odlok o sprrmembah in dopolnitvah odloka MLO Mari- 
bor o uvedbi mestnih taks in mestnega davka od prometa. 

291. Odlok o uvedbi občinskih taks in občinskega prometnega 
davka v okraju Maribor okolica. 

292. Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi okrajnega 
proračuna okraja Maribor okolica za leto 1952. 

293. Odlok o  proračunu  OLO  Maribor okolica za  leto  1954. 
29«. Odlok o potrditvi sklepnega računa OLO Murska Sobota 

za leto 1953. 
295. odlok o proračunu OLO Murska Sobota za leto 1954. 
29$. Odlok o organizaciji hišnih svetov, stanovanjskih skup- 

nosti, kategorizaciji stanovanj in določanju najemnine 
v okraju Murska Sobota. 

297. Odlok o proračunu OLO Novo mesto za leto 1954. 
298. Odlok o uvedbi občinskega prometnega davka v okraju 

Sežana. 

29». Odlok o potrditvi proračuna OLO Sežana za leto 1952. 
300. Odlok o proračunu OLO Sežana za leto 1954. 
301. Odlok o višini dnevnic za uradna potovanja v okraju 

Šoštanj. 
302. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 11. volilni enoti 

okraja Šoštanj. 
303. Odlok o potrditvi sklepnega računa OLO Tolmin za 

leto 1952. 
304. Odlok O proračunu OLO Tolmin za leto 1954. 
305. Odlok o obvezni izdelavi investicijskega programa za 

objekte, ki se flnanslrajo Iz sredstev, s katerimi gospo- 
darske organizacije prosto razpolagajo. 

306. Odlok o dopolnitvi odloka o mestnih taksah In promet- 
nem davku v Ptuju. 

307. Odlok o popravku in spremembah odloka o obratovalnem 
času za gospodarska podjetja na območju mestne ob- 
čine Ptuj. 

308. Odlok o spremembi odloka o tržnem redu v mestu Ptuju. 
309. Odlok o določitvi okvirnega poslovnega časa, v katerem 

morajo biti gostinska podjetja oziroma gostišča v mestu 
Skofjl Loki odprta. 

310. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
občine Pesnica. 

311. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. volilni enoti 
občine Salovci. 

312. Odločba o razglasitvi občinskega vodovoda Vransko— 
Tešova za finančno samostojen vodovod. 

— Popravek odloka o obveznem škropljenju krompirjevih 
nasadov na strnjeno okuženih območjih okraja Maribor 
okolica. 

67. 

Na podlagi 83. točke navodil za volitive delavsikih 
svetov i.u upravnih odborov na jugoslovanskih želez- 
nicah (Uradni List FLRJ, št. IS/54) izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o razpisu volitev v delavske svete enot in v delavski 

svet železniškega prevoznega podjetja Ljubljana 

1. Razpišejo se volitve v delavslke svete enot in 
\ delavski svet železniškega prevoznega podjetja 
Ljubljana. 

2. Volitve v delavske svete enot in v delavski 
svet železniškega prevoznega podjetja Ljubljana 
bodo v četrtek, dne 10. junija 1954. 

3. Ta odlok velja taikoj. 

Št. U-9/2-54 
Ljubljana, dne 18. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
' Boris Kraigher 1. r. 

68. 

Na podlagi tretjega odstavika 3. člena p.,raviilniika 
o opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega 
in visoko kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, 
št. 57-20S/52) izdaja državni sekretar za gospodarstvo 
LRS 

ODREDBO 
o pristojnosti izpitnih komisij za opravljanje stro- 
kovnih izpitov za kvalificiranega in visoko kvalifici- 
ranega delavca iz nekaterih poklicev v gradbeni 
stroki, stroki za izdelovanje gradbenega materiala in 

kovinski stroki 

1. Samo pred izpitno komisijo v Ljubljani oziroma 
v Mariboru se delajo strokovni izpiti za kvalificira- 
nega in za visoko kvalificiranega delavca v gradbeni 
stroki iz poklicev: asf alter, betonar, fasader, izdelo- 
valec podov iz umetnega kamna (teracer), kamnosek, 
klesar, miner, mozaičar, popločevalec, tesar, tesar po- 
tapljač, vrtalec terenov za preizkušanje (somdaž) za- 
vijale« železa in armirec, zidar, zidar potapljač, zidar 
tovarniških dimnikov, zidar vodnjalkov in zidar z 
nepregornim gradivom, — v strdki izdelovanja grad- 
benega materiala iz poklicev: apneničar, mlinar ce- 
menta, mlinar mavca, žgađec cementa, žgalec mavca, 
žgalec opeke in strešnikov (opakar) in žgailec samota, 
— v kovinski stroki iz poklicev: gradbeni klepar, 
gradbeni ključavničar, instalater parnega, vodnega in 
zračnega ogrevanja, instalater vodovodov, kanalizaci- 
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je in plinskih naprav, upravljač gradbenih strojev in 
mehanik za gradbene stroje. 

2. Izpitna komisija v Ljubljani obsega območje 
glasnega mesta Ljubljana in okrajev: Črnomelj, Go- 
rica, Kočevje, Kranj, Krško, Ljubljana okolica, Novo 
mesto, Postojna, Radovljica, Sežana, Tolmin in 
Trbovlje. 

Izpitna komisija v , Mariboru obsega območja 
mesta Maribor ter okrajev: Ćelije, Ljutomer, Maribor 
okolica, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec in 
Šoštanj. 

3. Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1•-52/3-54 
Ljubljana, dne 30. marca 1934. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina I. r. 

69. 

Na podlagi 26. in 28. člena uredbe o vajencih 
>Uradni list FLRJ, št. 39-478/52) izdaja državni sekre- 
tar za gospodarstvo LRS tole 

odločbo : 
Odločba o določitvi števila vajencev, kd jih mora- 

jo imeti trgovska podjetja (Uradni list LRS, štev. 
32-187/52, se spremeni in dopolni tako, da se njeno 
•prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOČBA 
o določitvi števila vajencev pri trgovskih podjetjih 

1. Število vajencev, ki jih morajo imeti trgovska 
podjetja (trgovina na drobno)), se glede na število v 
trgovini zaposlenega kadra in potreb po novih kvali- 
ficiranih delavcih v trgovini določa takole: 

a) na območju ljudskega odbora za glavno mesto 
Ljubljana in ljudskega odbora mesta Maribor  10% 

od   celotnega   osebja,   zaposlenega   v   trgovini   na 
drobno, 

b) na območju vseh drugih okrajev 5—10% od 
celotnega osebja, zaposlenega v trgovini na drobno. 

2. V mejah odstotkov i« prednje točke izdajo 
okrajni (mestni) ljudski odbori na predlog okrajnih 
(mestnih) trgovinskih oziroma trgovinako-gostinskih 
zbornic odločbo o številu vajencev za vsaiko trgovsko 
podjetje na drobno. 

3. Razmerje med moäko in žensko mladino, ki jo 
je treba sprejeti za vajence v trgovskih podjetjih 
(samostojnih trgovinah), je praviloma: 4 vajenci proti 
6 vajenkam. 

Ljudski odbori okrajev in mest določijo na pred- 
log okrajnih (mestnih) trgovinskih oziroma trgovin- 
sko-gostinsikih zbornic razmerje števila vajencev ozi- 
roma vajenk za vsako podjetje posebej. 

4. Podjetja, ki nimajo toliko vajencev, kolikor bi 
jih morala imeti po odločbi ljudskega odbora, ali ki 
ne smejo imeti vajencev, morajo plačati v sklad za 
strokovno izobrazbo vajencev v trgovini 4000 din 
mesečno za vsakega vajenca, ki ga iina podjetje manj, 
kot bi ga morailo imeti po odločbi. 

Zneski iz prvega odstavka se plačajo do 10. v me- 
secu za pretekli mesec. Za izdajo odločbe o dolžnosti 
plačila je pristojen ljudsiki odbor okraje (mesta), kjer 
je sedež gospodarske organizacije. Izterjava neplača- 
nih prispevikov se opravi po predpisih za administra- 
tivno izvršbo. 

5. Odločbe po 2. in 3. točki te odločbe izdajo 
ljudski odbori okrajev in mest vsako leto do 15. av- 
gusta. 

6. Ta odločba velja od 1. junija 1954. 
St. 1/1-271/3-54 
Ljubljana, dne 11. maja 1934. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
2S3. 

Na podlagi 24. in 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin je mestni ljudski od- 
bor Celje na seji mestnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 13. avgusta 1953 sprejel 

ODLOK 
o spremembi družbenega plana mesta Celje 

za leto 1953 
1. člen 

Drugo poglavje 1. člena se glasi talko, da se sred- 
stva, 'ki se formirajo na območju mesta povečajo za 
101,694.000 din, in sicer se povečajo akumulacija in 
skladi državnih podjetij od 5,258.107.000 din na 
5,359.801.000 din. 

2, člen 
Tretje poglavje se glasi talko, da se dopolnilna 

sredstva mesta Celja povečajo za 66,101.000 din. Za- 
radi višjih stopenj akumulacije in skladov je pre- 
sežen znesek akumulacije in skladov, določen v repu- 
bliškem družbenem planu kot absolutna obveznost 
mesta, za 352,062.000 din. 

Od te^ri zneska se uporabi: 
35 % za potrebe delovnih kolektivov     123,222.000 din 
65 % za potrebe MLO 228340.000 din 

3. člen 
Četrto poglavje se glasi talko, da se razdelijo 

sredstva, razpoložljiva na območju mesta, takole: 
1. skupna sredstva 471,517.000 din 
2. razdelitev 471,517.000 din 

a) družbeni skladi 229,381.000 
b) investicije iz sred.       242,136.000 

4. člen 
Stopnja   akumulacije   in   skladov,   določena   • 

1. členu VI. poglavja, se spremeni, in sicer: 
stroka 120 — kemična industrija 

Kemična tovarna       od 800 na   330 
Aero od 680 na 1500 

Sprememba stopenj akumulacije in skladov velja 
od 1. januarja 1933. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko sta ga sprejela oba 

zbora mestnega ljudskega odbora Celje. Objavi se 
v >Uradn'em listu LRS«. • 

St. 1-2965/2-53 
Celje, dne 13. avgusta 1953. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. *• 
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289. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter na podlagi drugega odstavka 1. člena 
uredbe o izdelavi in potrditvi investicijskega pro- 
grama (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Ljubljana okolica na seji obeh zborov dne 
20. marca 1954 sprejel 

ODLOK 
o izdelavi in potrditvi investicijskega programa za 
objekte,  ki  se  finansirajo iz  sredstev,  s  katerimi 

gospodarska organizacija prosto razpolaga 

1. člen 
Investicijski program se inora izdelati tudi za 

gradbene objekte in gradbena dela, ki se linansirajo 
iz sredstev, s katerimi gospodarska organizacija 
prosto razpolaga. 

Investicijski program, predviden v prvem od- 
stavku, se mora izdelati za gradbene objekte in grad- 
bena dela, za katera je tudi po določbah zvezne 
uredbe o izdelavi in potrditvi investicijskega pro- 
grama predpisana izdelava investicijskega programa. 

2. člen 
Za postopek pri izdelavi investicijskega programa 

veljajo smiselno določbe uredbe o izdelavi in po- 
trditvi investicijskega programa (Uradni ilist FLRJ, 
št. 5-56/54). 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 3000/1-1954 

ljama, dne 20. marca 1954. 
Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

290. 
Mestni ljudski odbor v Mariboru je na skupnih 

sejah mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. XII. 1953, 10. II. in 1. III. 1954 na podlagi 65. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52), v zvezi s 6. členom 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pisujejo takse in prometna davek (Uradni list FLRJ, 
št. 19-118/53) in v zvezi z novo tarifo prometnega 
davka kot sestavnim delom uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ, St. 55-474/53) izdal po po-' 
trditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slove- 
nije pod št. 318/2-54 z dne 8. aprila 1954 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka MLO Maribor 
o uvedbi mestnih taks in mestnega davka od prometa 

(Uradni list LRS, št. 54-403/53) 

1. člen 
V tar. št. 9 A taksne tarife se določba pod točko 4 

razveljavlja. 
2. Člen 

Tar. št. 9 A taksne tarife se dopolni s točko 5, ki se 
glasi: 

>5. Za javne prostore, kd se uporabljajo v grad- 
bene namene za vsak m1 površine dnevno po 1 din.< 

Ta taksa se plačuje od 1. januarja 1954 dalje. 
3. člen 

Tar. št. 12 A, točka 2 taksne tarife se spremeni in 
v spremenjenem besedilu glasi: 

»Od lovskega in športnega psa z rodovnikom 
500 dim.« 

4. člen 
Tar. št. 7 C tarife prometnega davka se spremeni 

in v spremenjenem besedilu glasi: 
>Od loterij in drugih iger na srečo, razen loterij, 

ki jih prireja Jugoslovanska loterija, ob pogojih 
uredbe o loterijah in drugih igrah na srečo (Uradni 
list FLRJ, št. 4-26/52) od vrednosti izdanih srečk oz. 
vplačanih vložkov 10%.t 

5. člen 
Dosedanje besedilo tar. številke 8 C tarife pro- 

met lega davka se črta. 
Na novo pa se vpelje davek od prometa s kozme- 

tičnimi proizvodi ter se novo besedilo tar. številke 8 C 
glasi: 

»Od prometa s kozmetičnimi proizvodi za nego 
lica, kože in lasišča 10%.< 

Pripomba: Mestni prometni davek po tej tar. 
številki plačajo trgovine na drobno od neposredne 
prodaje teh kozmetičnih proizvodov potrošnikom. 
Osnova za odmero davka je prodajna cena na drobno. 

Mestni prometni davek se ne plačuje od sredstev 
za nego dojenčkov in od mila vseh vrst. 

Zavezanci po tej tar. številki morajo vpisovati 
v posebno knjigo nabavo dn prodajo kozmetičnih pro- 
izvodov, od katerih se plačuje mestni prometni davek. 

6. člen 
Dosedanje besedilo tar. številke 9 C tarife pro- 

metnega davka se črta. 
Na novo pa se vpelje davek od prometa s krznom 

in kožo divjadi. Novo besedilo tar. številke 9 C ee 
glasi: 

>Od prometa s krznom in kožo divjadi 5%.t 
Pripomba: Davek plača prodajalec krzna oz. 

prodajalec kože divjadi. Osnova za odmero daivka je 
prodajna cena. Od kož in krzna domačih živali • 
m -sitni prometni davek ne plača. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS<. 
St. P-1408/1-1954 

•Maribor, dne 22. aprila 1954. 
Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

291. 

Na'podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajmih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/92) in 
6. člena uredbe o pravicah ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse (Uradni list FLRJ, št 19-116/53) in 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 
55-474/53) in po prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS je okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica na XIII. redni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajailcev dne 30. marca 1954 sprejel • 
prečiščenem besedilu 

ODLOK 
o uvedbi občinskih taks in občinskega pmmetnegc 

davka 

I.DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

po 

i. cuen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačuje 

veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Maribor 
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okolica še takse in prometni daveik, ki so predpisani 
y II. delu tega odtoka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se pobirajo po od- 

ločbah tega odloka, so dohodek občin. Zbrana sred- 
stva se smejo uporabiti samo za komunalno graditev 
[za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za zida- 
nje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in 
komunalnih objektov), za graditev cest, mostov in 
podobno. Način uporabe se določi z občinskim pro- 
računom. 

3. člen 
Dohodki od taks in prometnega davika pripadajo 

občini, na katere območju so bili plačani oziroma 
pobrani. 

Takse, ka se plačujejo pri okrajnem ljudskem 
odboru, pripadajo občinam po temle kiljuču: 

Brezno-Podvelka 2% Pekre-Limbuš 2% 
Duplek 3% Prageflsko 2% 
Hoče 6% Ruše 4% 
Juroviski dol 2% Srednje 2% 
Lovrenc 3% Šmartno 2% 
Ožbalt 2% Kungota 4% 
Poljčane 5% Drvanja 2% 
Ribnica 2% Gradišče 3% 
Bistrica 9% Jarenina 2% 
Smarjeta 2% Lenart 3% 
Voli čin a 3% Oplotnica 4% 
Sčavoica 5% Pesnica 2% 
Cerkven jak 5% Rače 3% 
Fram 3% Selnica 3% 
Jakobski dol 2% Šentilj 3% 
Korena 2% Velika 3% 
Malečnik 2% Polsikava 2% 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka znamk ne more dobiti, plača 
takso v gotovini. Uslužbenec, tki talkso pobere, pa 
mora preskrbeti lokalne taksne znamke in jih uničiti 
na spisu. 

Dokler taksne^znamke ne bodo tiskane, se takse 
plačujejo z državnimi kolki do zneska 500 din, večji 
zneski pa se plačujejo v gotovini. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. člen 
Takse po tem odloku pobirajo tudi tiste ustanove 

okrajnega ljudskega odbora in občinskih ljudskih 
odborov, ki so upravičene pobirata zvezne takse. 

6. člen « 
V primerih, ko je priznana oprostitev talks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse in prometni davek, 
kd so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se ne 
pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi po- 
godbami in v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
vzajemnost  (reciprociteta). 

7. člen 
Splošne določbe zakona o taksah (Uradna list 

FLRJ, št. 68-485/46), uredbe o prometnem davku 
(Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) se primerno upo- 
rabljajo tudi glede taks in prometnega davûca, pred- 
pisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

8. člen 
Za izvajanje odloka je odgovoren svet za gospo- 

darstvo okrajnega ljudskega odbora; ta izda po po- 
trebi tudi navodila za izvajanje odloka. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem 

listu LRS, obenem preneha veljati odlok o uvedbi 
taks z dne 15. avgusta 1953, št. 1-6664/1-53. 

II. DEL 

^ A. T a k s e 
Tar. št. 1 

Za vloge, ki' se naslavljajo na okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica in na občin- 
ske ljudske oidbore: din 

1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 20.— 
2. za vsako pritožbo 90.— 

Tar, št. 2 
1. Za vsako odločbo, ki jo izdajo okraj- 

ni ljudski odbor ali občinski ljudski odbori, 
razen za odločbe iz 5., 6., 7. in 15. točke 
2. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da   lahko  predpisujejo  takse   (Uradni   list 
FLRJ, št. 19-118/5.3) 75.— 

2. Za odločbo, s katero se dovoljuje pri- 
ložnostno točenje alkoholnih pijač 1.000.— 

Tar. št. 3 
1. Za potrdila, kd jih izda oikraijni LO in 

občinski ljudsiki odbor 
2. Za potrdila o lastnini in zdravju živi- 

ne (živinski potni list) kakor tudi za pre- 
nos lastnine na kupca 

a) za izdajo živinskega potnega lista: 
pri drobnici, od glave 
pri živini, od glave 

bj za prenos lastnine na kupca se plača 
taksa, kakor pod a). 

Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega LO in 

občinskih LO izven uradnih prostorov na 
zahtevo stranke, razen kadar gre za stano- 
vanjske zadeve ali zadeve neznatne vred- 
nosti,- se plača: 

1. za pregled siavbišoa ali prostora za 
naprave 

2. za pregled vse zgradbe ali posamez- 
nih prostorov, da bi se izdalo upo- 
rabno dovoljenje: 
a) do 5 prostorov 
b) od 6 do 20 prostorov 
c) nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo stranike, ne 
glede na število uslužbencev 

Tar. št. 5 
Za odločbe, s katerimi se izdajo dovo- 

ljenja za gospodarsike delavnosti: 
1. za trgovske prodajalne na debelo 1.200.— 
2. za trgovske prodajalne-na drobno 700.— 
3. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 1.200.— 
b) z nestalnim sedežem 700.— 

4. za agencije, komisije, trgovska za- 
stopstva dm druge posredniške posle 4.800.— 

50.— 

10.- 
30.- 

200.— 

100.- 
200.- 
500.- 

100.- 
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5. za zasebno   poklicno   udejstvovanje 
javnih pravnih zastopnikov, zdravni- 
kov,   inženirjev,   veterinarjev,   geo- dim 
metrov, babic in podobnih poklicev 500.— 

6. za gostinske obrate: 
a) za restaviraoije in gostilne, v ka- 

terih &e ne točijo alkoholne pijače 
(menzc) 4.800.— 

b) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami,   gostilne,   krčme,   bifeje   in 
vinske Meti 12.000.— 

c) za hotele 2.400.— 
č) za mlekarne  in obrate, v katerih 

se   točijo   mleko,   čaj,   kava   in 
osvežujoče pijače 1.200.— 

7. za prevoz potnikov in blaga: 
a) avtobusna in avtoprevozniška 1.200.— 
b) avtotaiksijska 600.— 
c) prevozniška s konjsko vprego za 

tovorni in osebni promet 250.— 
č) za prevoz z brodovi, brez lastnega 

pogona 500.— 
z lastnim pogonom 1200.— 

8. za dimnikarje 1.200.— 
9. za trgovine » tobačnimi izdelki, vži- 

galicami in cigaretnim papirjem 250.— 

Tar. št, 6 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin, 

ki jih opravljaijo okrajni ljudski odbor ali 
občinski ljudski odbori: 

1. za   potrditev   poslovnih,   bančnih   in 
podobnih knjig, od vsakega lista po 2.50 

2. za potrditev načrta, če to zahtevajo 
zasebniki 500.— 

3. za potrditev pogodbe: 
a) za movo sklenjeno pogodbo, Ika- 

tere vrednost znaša: 
do     10.000 din 75.— 
do     50.000 din 150.— 
do   150.000 din 300.— 
do   250.000 dim 500.— 
nad 230.000 din 0.25% 
če   se   vrednost   pogodbe   ne   da 

oceniti 125.— 
b) za  potrditev  podaljšane  pogodbe 

se plača iz točke 3/a te tar. št. 50% 
c) za potrditev pooblastila 45.— 

Tar. St. 7 
Za upravne kazenske odločbe sodnika 

24 prekrške, razen za odločbe, izdane v 
Mandatnem postopku 250.— 
Tar. gt. 8 

Za glasbo v gostinskih in podobnih 
javnih lokalih, če se za vstop ne pobira 
vstopnina: 

1. če godba igra 1 do 2-<krat tedensko, 
se plača mesečno 800.— 

2. če godba igra več kot tri dni teden- 
sko, se plača mesečno 1.000.— 

3. če godba igra na občasni zabavi brez 
dob rod ein eg a   namena,   se   plača   za 
vsak primer 800.— 

Pripomba: Taksni zavezanci morajo 
najkasneje do zadnjega dneva v mesecu 
Priglasiti glasbo in plačati takso za pri- 
hodnji mesec organu, bi jim izda dovolje- 
nje za godbo. V primeru iz točke 3 to tar. 

številke morajo taksni zavezanci priglasiti 
glasbo in plačati takso najkasneje 48 ur 
pred prireditvijo. 

Tar. št. 9 
Za uporabo javnega prostora: din 
1. če  se   prostor   uporablja  trajno,  od 

1 m« letno 200.- 
2. če se prostor uporablja občasno za 

postavitev stojnic, vrtiljakov, cirku- 
sov   in   podobno,  za   vsak  m2   in   za 
vsak dan 10.— 

Pr i p o m b a : Ta taksa se plača le, če 
se zaseženi prostori uporabljajo v prido- 
bitne namene. Taksni zavezanci morajo 
priglasiti uporabo prostora do konca leta 
za prihodnje leto in plačati takso pristoj- 
nemu občinskemu ljudskemu odboru. Ce 
uporabljajo taksni zavezanci prostore le 
občasno, morajo priglasiti in plačati takso 
pred uporabo. 

Tar. št. 10 
Za izobešanje firme se plača letno: 
1. pri površini table do     Vz m2 400.- 
2. pri površini table do       1 m2 800.- 
3. pri površini table do       4 m2 1.500.- 
4. pri površini table nad 4 m2 2.500.- 
Pripomba: To takso plačajo le pri- 

dobitne firme. Taksni zavezanci morajo 
priglasiti firmo in površino table oziroma 
velikost napisne ploskve občinskemu ljud- 
skemu odboru do 3. I. za tekoče leto in 
plačati takso. Će izobesijo firmo med letom, 
morajo taksni zavezanci priglasiti firmo in 
površino   table   oziroma   napisne   ploskve 
24 ur pred izobešenjem firme in plačati 
celotno letno takso. 

Tar št. 11 
Za reklame, ki se zaradi materialne 

koristi obešajo ali kako drugače pritrdijo, 
napišejo ali naslikajo na zidovih ali v no- 
tranjosti javnih lokalov, na ograje, v iz- 
ložbenih oknih in podobno, se plača letno 
glede na velikost rcMame: 

1. pri površini do     V2 m
2 400.- 

2. pri površini do      1 m2 800.- 
3. pri površini do       4 m5 1.500.- 
4. pri površini nad   4 m2 .        2.5O0.- 
Pripomba: Ta taiksa se ne plača za 

reklame, napise in druga obvestila v po- 
slovnih prostorih in izložbenih oknih, ki 
spadajo v sklop gospodarskih enot. Korist- 
niki reklam kot taksni zavezanci morajo 
najkasneje 24 ur pred publikacijo reklame 
priglasiti reklamo občinskemu ljudskemu 
odboru in plačati tafoso. 

Tar. št. 12 
Za registracijo motornih vozil se plača 

letna taiksa: 

1. za vsak avtomobil, osebni ali tovorni, 
priklopnik ali avtobus 2.000.- 

2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez nje 1.000.- 

Pripomba: Te takse ne plačajo za 
svoja vozila JLA, Ljudska milica, Ljudska 
tehnika, Rdeči križ, rešilne postaje, gasil- 
ska društva, zdravniki in veterinarji. 
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Takse pobira tajništvo za notranje za- 
dave OLO Maribors'okoìica ob registraciji 
vozil. Taiksa se ne pobira za priklopnike, 
ki se uporabljajo v kmetijske namene. 

Tar. št 13 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih ustanovah in zavodih, gospodar- 
skih in drugih organizacijah se plača glede 
na vrednost dela, za katero se daje po- 
nudba: 

1. za vrednost do       20.000 din 500.— 
2. za vrednost do      100.000 din 1.000.— 
3. za vrednost do     500.000 din 2.000.— 
4. za vrednost do   1,000.000 din 3.000.— 
5. za vrednost nad 1,000.000 din poleg        3.000.— 

še 0.015%. 
Tar. št, 14 

Za dovoljenje za kopanje peska, gra- 
moza, kamenja, zemlje, žganje apna in po- 
dobno letno 1.000.— 
Tar št. 15 

Za podaljšanje obratovalnega časa v 
gostinskih obratih preko obratovalnega 
časa, dovoljenega po odloku OLO Maribor 
okolica (Uradni list LRS, št. 13-95/53) 

z* vsak večer 1.000— 
Pripomba: Takso po navedeni tar. 

števila mora plačati taksni zavezanec naj- 
kasneje 3 dni po izdaji dovoljenja upravi 
za dohodke OLO Maribor okoMca. 

B. Prometni davek 
Tar. št. 1 

Od .potrošnje aiLkoholnih pijač vseh vrst 
v gostinsikih podjetjih in obratih (gostinski 
mreži) se plača 5% od prodajne cene na 
drobno. 

Pripomba: Davek se plačuje me- 
sečno po obračunu, ki ga morajo davčni 
zavezanci predložiti upravi za dohodke 
OLO Maribor okolica do 5. v meeeou za 
pretekli mesec. 
Tar. št. 2 

Od vstopnic za fizkralturne prireditve, 
vstopnic za veselice, vrtiljake, cirkuške 
predstave, artistične nastope in sploh za 
prireditve, • razen kino predstav, kjer se 
ljudje zbirajo zairadi razvedrila in zabave, 
od prodajne cene vstopnic 598 

Pripomba: Prireditelj mora pred- 
ložiti vstopnice občinskemu LO v žigosanje 
in plačati prometni davek. 

Za kultumo-prosvetne in teleftnovzgoj- 
ne prireditve brez veselice in točenja alko- 
holnih pijač «e ta taiksa ne plačuje. 
Tnr. št. 3 

Od nakupa in prodaje nepremičnin od 
zvezne tarife G/3 (Uradni Ust FLRJ, št 
55/53-474) 
Tar. li. 4 

Za prirejanje loterij in drugih iger na 
srečo, razen Če jih prireja Jugoslovanska 
loterija, ob pogojih uredbe o loterijah in 
dragih igrah na srečo (Uradni Jist FLRJ, 
M. 4-26/52) od vrednosti izdanih srečk ozir. 
vplačanih vtložkov 

• 

Pripomba: Davek v višini 10% od 
vrednosti izdanih srečk oziroma vplačanih 
vložkov se predpiše takrat, če je finančni 
organ, ki daje dovoljenje za loterije in 
druge igre na srečo predpisal prispevek 
15% ali manjši odstotek od vrednosti iz- 
danih srečk oziroma .vplačanih vložkov na 
svoj proračun po 5. členu navedene uredbe 
o loterijah in drugih igrah na srečo. Ako 
je finančni organ predpisal večji odstotek, 
se za isti odstotek zmanjša davčna stopnja 
po tej tar. številki, vendar skupni odstotek 
prispevka in tega davka ne sme presegati 
25% vrednosti izdanih srečk oziroma vpla- 
čanih viložkov. 

Ce imajo prireditelju, ki na območju okraja 
Maribor okolica prirejajo igre na srečo, svoj sedež 
iaven okraja, plačajo takso, določeno za prireditelje 
iger na srečo, pri upravi za dohodke OLO MariboT 
okolica. 

Prireditelji iger na srečo morajo predložiti igral- 
ni načrt in srečke upravi za dohodke OLO Maribor 
okolica zaradi žigosanja in plačila davka, preden dajo 
srečke v promet. 

St. 1-1998/4-54 
Maribor, dne 30. marca 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

292. 
Na podlagi 3. točke 6*. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih je OLO Maribor okolica na XIV. 
redni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 29. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi okrajnega 

proračuna okraja Maribor okolica za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o äzwsitvi proračuna 

OLO Maribor okolica za leto 1952, sestavljen po 
predpisih 48. člena temeljnega zakona o proračunih 
in 39. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1952 s sklepnimi 

računi zavodov s samostojnim finansiranjem za 
leto 1952 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašala 

po okrajnem sklepnem računu v letu 1952: 
I. po okrajnem proračunu: 

dohodki 197,962.357 din 
izdartki 197,146.350 din 
presežek döhodlkov 
nad izdatki 816.007 din 

II. po ««klopnih računih 
olkrajnih zavodov 
s samostojnim finansiranjem 

10% 

dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 
nad izdatki 

4,123.038 din 
4,104.143 din 

16.895 din 
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4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1952 se prenese 'kot dohodek 
v proračun za leto 1953. 

5. ölen 
Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 

nim finansiranjem se prepusti posameznim zavodom 
e samostojnim finansiranjem v znesku, kakor je bil 
pri posameznih zavodih dosežen. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 
St 1-2165/1-54 
Maribor, dne 29. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

293. 
Na .podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica na XIV. redni seji obeh zborov sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega  ljudskega  odbora  Maribor 

okolica za leto 1954 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora za leto 1954 

• posebnimi prilogami obsega: 
I. okrajni proračun 

z dohodki v znesku 601,578.000 din 
z izdatki v znesku     » 601,578.000 din 

II. predračune finančno samo- 
stojnih zavodov 
z dohodki v znesku 115,312.000 din 
z izdatki v znesku 192,377.000 din 

1 in presežkom izdatkov 77,065.000 din 
III. predračune posebnih skladov 

z dohodki v znesku 288,236.000 din 
z dzdatlki v znesku 288,236.000 din 

2. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje predračunov vseh 

tajništev okrajnega ljudskega odbora je tajnik ljud- 
skega odbora. 

3. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- « 

nih zavodov v »kupnem znesku 77,065.000 din se kra- 
jšo z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

4. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
a*d izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1954 po 
7-. 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954, ra- 
zen pri Domu duševno defektnih v Hrastovcu, •••• 
ne sme presegati vplačilo v ta sklad  15%  letnega 

• plačnega fonda, 
b) v siblad za nadomestitev in dopolnitev ostali 

del presežka. 
Ce okrajni ljudski odbor v letu 1954 ustanovi 

nov finančno samostojni zavod, za katerega določi, da 
»ma,še kak drug sklad, ali če v letu 1954 določi, da 

imajo obstoječi finančno samostojni zavodi še kak 
drug sklad, okrajni ljudski odbor obenem določi, ko- 
likšen del presežka po odbitku vplačila v sklad za 
nagrade gre v letu 1954 v sklad za nadomestitev in 
dopolnitev in kolikšen del v druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne ustvari na način, določen v prvem odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem ra- 
čunu o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim finansiranjem 
(Uradni list LRS, št 17/1953). 

5. člen 
Ce se zavodi ukinejo, združijo ali spremenijo, 

porazdeli izdatke, določene v posameznih predraču- 
nih teh zavodov, na novo organizirane zavode okraj- 
ni LO na predlog resornega tajništva ali sveta. Pred- 
račune na novo ustanovljenih okrajnih 'zavodov po- 
trjuje komisija za proračun na predlog resornega 
tajništva ali sveta. 

6. člen 
Po določbah 4. odstavka 9. člena zakona o prora- 

čunu (Uradni list FLRJ, št. 13/1954) .pooblašča ljudski 
odbor komisijo za proračun (33. člen zakona o prora? 

' čunih), da razpolaga s proračunskim rezervnim skla- 
dom do višine 50.000 din posameznih izplačil. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1-1659/5-1954 
Maribor, dne 29. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

294. 
Na podlagi 3. točke 64. člena v zvezi s 96. členom 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 'list LRS, 
št. 19/52) ter 48. in 49. členom zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/54) je okratjmi ljudski odbor 
Murska Sobota na seji okrajnega zbora in z>bora pro- 
izvajalcev dne 23. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi  sklepnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Murska Sobota za leto 1953 

1. člen 
Doseženi   dohodki  in  izvršeni   izdatki   znašajo 

v proračunskem letu 1953 po okrajnem proračunu: 
dohodki 279,561.630 din 
izdatki 221,601.917 din 
presežek dohodkov     57,959.713 din 

2. člen 
Potrdijo se sklepni računi proračunskih ustanov 

s samostojnim finansiranjem; njih doseženi dohodki 
• izvršeni izdatflci po predračunih za leto 1953 zna- 
šajo: din 

dohodki 77,260.675 din 
izdatki 72,174.125 din 

presežek dohodkov      5,086.550 din 
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Sklepni računi proračunskih ustanov s samiosioj- 
nim finansiranjem so 'kot priloge sestavni deli za- 
ključnega računa za leto 1953. 

3. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

bora Murska Sobota za leto 1953, ki je sestavljen v 
skiladu z 48. in 49. členom zakona o proračunu in z 
39. členom uredbe o izvajanju proračuna. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema ter po objavi 

v >Uradnem listu LRS«. 
St. 4843/1-54 
Murslka Sobota, dne 23. aprila 1934. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez 1. r. 

295. 
Na podlagi 17. člena in 3. točke 64. člena in v 

zvezi z 96. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št. 18-89/52) ter 2. člena te- 
meljnega zakona o proračunih (Uradni lisi FLRJ, 
št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Murska Sobota 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
23. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora 

Murska Sobota za leto 1954 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora Murska 

Sobota za lato 1954 s posebnimi prilogami obsega: 
1. okrajni proračun 

z dohodki v znesku 329,046.000 din 
z izdatki v znesku 329,046.000 din 

2. predračune finančno 
samostojnih zavodov 
z dohodki 101,691.000 din 
z izdatki 107,594.000 diu 
s presežkom dohodkov 111.000 din 
s presežkom izdatkov 5,903.000 din 

3. predračune posebnih 
skladov 
z dohodki v znesku 22,890.000 din 
z izdatlki v znesku 22,890.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 5,903.000 din se krije z 
dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s siklepnim računom zaroda za leto 1954, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v siklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta skilad ne sme presegati 
10%  zneska temeljnih plač zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev dn dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika popravila ostali del pre- 
sežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavodi ne ustvarijo z uspešno organizacijo dela, tem- 
več na kalk drug način, bo razdeljen z odlokom o 
slklepnem računu proračuna okrajnega ljudskega 
odbora za leto 1954. 

Za ie/karae bo okrajni ljudski odbor določil deli- 
tev presežka na siklade posebej, skladno s predpisi, 
ki bodo veljali za te zavode. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odtok o po- 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list LRS, št. 
14/53) in uredba o skladih zdravstvenih zavodov s 
samostojnim finansiranjem (Uradni list LRS št. 17/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo usta- 
novljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z 
odločbo o ustanovitvi zavoda določil delitev presežka 
na siklade. 

4. člen 
Uradni organi upravnih, prosvetnih in sociaiino- 

zdravstvenih zarvodov in drugih finančno samostojnih 
zavodov so odgovorni za pravilno izvrševanje pred- 
računov dohodkov in izdatkov. 

5. člen 
Ta  odlok  valja  od  dneva  objave   v   .Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 4201/8-54 
Murska Sobota, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez 1. r. 

296. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 4., 32, 
40, 41. in 92. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni list FLRJ, et. 52/53) ter 3. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ. 
št. 46/31) je okrajni ljudski odbor Murska Sobota na 
seji okrajnega zbora dn zbora proizvajalcev dne 23. 
aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o organizaciji hišnih svetov, stanovanjskih skupnosti, 

kategorizaciji stanovanj in določanju najemnine 

I. Stanovanjske skupnosti 

1. člen 
Stanovanjske hiše, -ki so last splošnega ljudskega 

premoženja, zadružna last in last družbenih organi- 
zacij, teir več kot dvostanovanjeke zgradbe zasebni- 
kov sestavljajo na območju vsalke občine eno stano- 
vanjslko skupnost. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba; njena 
organi so: svet stanovanjske skupnosti in poravnalni 
svet. 

2. člen 
Internati, zgradbe gospodarskih in družbenih or- 

ganizacij, ki eo namenjena za prenočišče delavcev, 
zgradbe gospodarskih in družbenih organizacij, ki 
imajo pomen poslovnih zgradb, pa je v njih eno m 
dvoje stanovanj (šole, zadružni domovi), se ne vklju- 
čijo v stanovanjisiko skupnost. 

3. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so last 

splošnega ljudskega premoženja, zadružnih in druž- 
benih organizacij, ter zasebni lastniki hiš, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, morajo izročiti pristoj- 
nim stanovanjskim skupnostim stanovanjske hiše y 
upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in podatki. 

Odločbe o vlključevanju hiš v stanovanjsko skup- 
nost izda občinski ljudski odbor. 
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Zaključni računi gospodarskih organizacij 
IZVLEČEK 

h poročila o poslovanju »Slovenija projekta«, podjetja za projektiranje v Ljubljani za poslovno leto 1953 

Na zasedanju, dne 25. II. 1954 je »Delavski svet« »Slovenija projekta« razpravljal in potrdil 
zaključao račune za poslovno leto 1953. 

Oh tej prilliiiki je bilo ugotovljeno, da je podjetje dovolj Mitro prilagodilo svoje finančno 
poslovanje novim finančnim predpisom ter ustrezno novemu finančnemu sistemu zaključilo poslovno leto 
s pozitivnim rezulltatom. dim 

Realizacija projektantskih storitev  je dosegla v letu 1953 102,856.951 
proti planiranemu 94,755.000 
torej z 8.5% presežkom. 

Osnovna sredstva podjetja 
Po novi oceni z novimi nabavkama v letu 1953 znaša: 

nova vrednost 16,728.310 
današnja vrednost (po odbitku odpisov) 11,834.360 

Amortizacijo je izplačalo podjetje v višini 1,600.000 dinarjev, 
ta znesek je bil pozneje zvažan na 1,736.282 

Bhtgajna izkazuje 14.778 
Redni tekoči račun pri Narodni banki 4,415.395 
Obratni kredit 
V preteklem poslovnem letu je Narodna banka 

odobrila obratnega kredita podjetju 3,500.000 
Sklad za samostojno razpolaganje izkazuje saldo 4,192.528 

v tem znesku je zajet znesek 5,836.729 
ki ga je votiral kolektiv podjetja iz sklada plač 
za racionalizacijo in investicije podjetja. 

Dolžnikov izfkazuje podjetfje 15,509.966 
ki so pa v tem letu že skoro vai poravnali svoje obveze. 

Podjetje  pa  je  dolgovalo raznim  upnikom 474.144 
kar je bilo prve dneve januarja 1954 vse poravnano. 

Akumulacije (100%)  je odvedlo podjetje za leto 1953                                  44,165.139 
Dosežen sklad za plače je bil razdeljen takole: 44,026.856  

za plače (zaslužka, dnevnice) 27,324.034 
davek od sklada za plače 13,468.093 
investicije 3,236.729 

Podjetje je tako odvedlo družbeni skupnosti                                                  57,633.232 

Materialni stroški so znašali 11,691.701 
Tuje storitve 1,044.368 
Neobdavčljiv povprečni sklad plač je znašali 21,644.172 
Povprečno število zaposlenih uslužbencev 128. 

Mestni Mudsiki odbor glavnega mesta Ljubljana je •• seji dne 9. IV. 1954 po 23. členu uredbe 
o zaključnih računih gospodarskih organizacij za leto 1953 izdati tole 

odločbo 
o pntrditvi k zaključnemu   računu  podjetja  »Slovenija projekt«, podjetja za projektiranje v Ljubljani, 
Cankarjeva 1 za leto 1953. 

Ljudski odbor je pregledal zaključni račun podjetja za leto 1953 gflede pravilnosti obračuna 
dohodka in njegove razdelitve ter upravljanja s splošnim ljudskim premoženjem v letu 1953, in daje nanj 
svojo pritrditev, koikor sledi: 

Zap. 
it. Opis 

Od strani podjetja 
predlagani xseselc 

Znesek, za katerega 
te daje soglasje 

Razlika 
+ (i-4)        - (4-3) 

1 Bilančna vsota 
2 Sklad osnovnih sredstev 
3 Poprave vrednosti osnovnih sredstev 
4 Ostali skladi: 

^a) Sklad za samostojno razpolaganje 
b) Amortizacijski slklad 
d) Ostali sMadi 

Sklad za racionailiaecijo 

35,666.920 
11,824.360 
4,903.950 

991.928 
852.000 

3,850.000 

35,666.920 
11,824.360 
4,903.950 

5,209.683 
886.654 

371.336 

— 4,217.755 
— 54.654 
+ 3,850.000 
— 371.336 
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Zap. 
št. Opis 

|   Od strani podjetja 
predlagani znesek 

Znesek, za katerega 
>e daje soglasje 

Razlika 
+ (3-4)        - (4-3) 

1 2 1                   3 4 S 

10 
11 

14 
15 

16 
18 

19 

21 
22 

23 
24 
25 

26 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 
46 

Struktura realizacije 
Znesek fakturirane realizacije 
ustvarjeni dohodek 
Dohodek za razdelitev (6—7) 
Stopnja akumulacije in skladov 
a) Zvezna — republiška 
Razdelitev dohodka 
Dohodek za razdelitev 
Akumulacija in skladi po višid stopnji 
Razdelitev akumulacije in skladov 
Akumulacija in skladi po nižji stopnji 
Povečanje po 9. in 10. členu uredbe 

Skupno 
Sklad za prosto razpolaganje 
Prispevek za socialno zavarovanje 
a) na izplačani del zaslužkov 

Skupno (16 + 17 + 18) 
Družbeni prispevek po aižji stopnji 

Skupno 
Doseženi sklad za plače in njegova razdelitev 
Doba januar—marec 1953 
Doseženi sklad za plače 
Od tega se odštejejo: 
a) nagrade za katere se ne evidentira po- 

rabljeni delovni čas v I. tromesečju 1953 
(19. člen uredbe) 

b) nagrade vajencev za I. tromesečje 1953 
Ostane (21—22) 

Povprečni sklad za plače januar—marec 
Presežek sklada za plače (23—24) 
b) del presežka sklada za plače, ki se raz- 

poredi v sklad za samostojno razpolaganje 
c) davek od presežka sklada za plače 
č) presežek sklada za plače za izplačilo 

Skupno 
Sklad za plače za izplačilo 
Doseženi sklad za plače 
Od tega se odštejejo: (zneski, ki so navedeni 
v/ 12. členu uredbe o davku za plače II., III. 
in IV. tromesečje) 

Ostane (29—30) 
Povprečni sklad za plače april—december 
Presežek sklada za plače (31—32) 
b) del presežka sklada za pdače, ki se raz- 

poredi v sklad za samostojno razpolaganje 
c) davek od sklada za plače 
č) presežek sklada za plače za izplačilo 

Skupno 
Sklad za plače za izplačilo 
Skupaj doseženi sklad za plače (21 + 29) 
Skupaj   zneski  za obvezno krd-tje  po  uredbi 
(25 a + 33 a) 
Skupaj preneseno v sklad za samostojno raz- 
polaganje (25 b + 33 b) 
Skupaj davek od sklada za plače (25 c + 33 c) 
Celotni sklad za plače za izplačilo  (26 + 34) 
Celotni razporejeni del sklada za plače 
Nerazporejeni ostanek sklada za plače 31. XII. 1953 
Izplačano iz sklada za plače (141 in 146) 
Dejanska izplačila iz sklada za plaće 1953 

Obveznosti podjetja 

102,890.207 102,890.207 _ 
89,565.250 88,053.713 ,+ 1,511.537 
89,565.250 88,053.713 + 1,511.537 

100% 100% — 

89,565.250 88,053.713 + 1,511.537 
44,782.625 44,026.857 + 755.768 

44,782.625 44,026.857 .+ 755.768 
— 138.282   138.282 

44,165.139 617.486 
2,821.395 2,782.404 '+ 38.901 
2,515.513 2,660.974 — 143.461 
. 217.989, 71.410 + 146.579 
5,554.807 5,514.788 + 40.019 

39,228.818 38,650.351 + 578.467 
39.228.818 38,650.351 + 578.467 

10,994.134 10,808.593 + 185.541 

17.177 

10,976.957 . 
5,022.500 
5,954.457 

2,450.000 
1,965.995 
1,538.462 
5,954.457 
6,578.149 

33,788.491 

1,242.481 
32,546.010 
15,621.672 
16,924.338 

1,400.000 
11,631.004 
3,893.334 

16,924.338 
20,757.487 
44,782.625 

1,259.658 

3,850.000 
13,596.999 
27,335.626 
25,155.732 
2,179.894 

27,075.610 

do skupnosti 

17.17? 

10,791.416 
5,022.500 
5,768.916 

2,504.291 
1,749.839 
1,514.786 
5,768.916 
6,554.563 

33,218.263 

1,242.481 
31,975.782 
15,621.672 
16,354.110 

732.438 
11,716.254 
3,905.418 

16,354.110 
20,769.571 
44,026.856 

1,259.658 

3,236.729 
13,468.093 
27,324.034 
26,609.736 

714.298 
27,075.610 
26,609.610 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

185.541 

185.541 

54.291 
216.156 

23.676 

23.686 
570.22S 

+ 570.228 

+ 570.228 

+ 667.562 
— 85.250 
— 12.084 
+ 570.228 
— 12.084 
+ 755.769 

+ 613.271 
+ 128.906 
+ 11.592 
— 1,454.004 
+ 1,465.596 

Zap. 
st. 

Obvez- 
nost na 

kontu it. 

 Obveznosti od prej in iz dobe od 1. I. do 31. XII. 1953 
sadlo iz leta I        nastale v letu 

1952 | 1953 skupno plačano do odobritve 
zaključnega računa 

Ostane za 
vplačilo (vračilo) 

1 139 11,095.838 39,227.818 
s 132 10,252.828 2,733.502 
3 135 11.911.868 13,466.093 
4 136 1.435 JÌ7.416 
5 139 __ 867.884 

50,323.656 
12,986.330 
25,377.961 

28.851 
867.884 

50,541.645 
12,768.341 
25,307.868 

28.851 

217.989 
217-989 

70.093 

867j84_ 

937.977 33,261.969 56,322.713 89,584.682 88,646.705 
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1. Obveznosti do proračuna mora podjetje poravnati v 10 dneh, po odobritvi zaključnega računa. 
2. Podjetje mora uvesti v knjigah leta 1954 popravke, navedene v zapisniku o pregledu 

zaključnega računa. 
3. Proti tej odločbi je dopustna pritožba na Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, ki jo je 

vložiti v roku 15 dni po prejemu te odločbe pri tainištvu za gospodarstvo MLO glavnega mesta Ljubljana. 
Pritožba je zavezana -taksi 20 din po tarifni številki 1 odloka MLO Ljubljana, vsaka priloga pa mora biti 
koOkovana s 25 din po tarifni številki 6 zakona o taksah. 

St. 1950/71-49-54 
Ljubljana, dne 10. aprila 1954.- 2950 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana 
Tajnik: Predsednik: 

Silva Sivic L r. Dr. Heli Modic l. r. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Tajništva  okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov  razglašajo! 

Vpisi 
882. 

Besedilo: Mesarija pri mostu, 
Trate v Tratah 49. 

Poslovni predmet: Vsi posli me- 
sarske obrti, trgovina z mesom in 
mesnimi izdelki na drobno. 

Ustanovitelj: Obč. LO Volka, 
sldlop št. 1108/1-53 z dne 5. I. 1954. 

Za podjetje podpisujeta: Krabo- 
nja Jožef, poslovodja, Ačko Ivanka, 
knjigovodja. 

OLO Maribor ok., 5. febr. 1954. 
St. II-249/1-54 477 

883. 
Okrožna fodlSEa razglašajo! 

Besedilo: Obnova OZZ Celje v 
Žalcu. 

Poslovni predmet: Obnova sadov- 
njakov, vinogradov na vsem ob- 
močju OZZ Celje in tudi izven te- 
ga • območja, opravljanje _ uslug 
Upravi cest, gradbenim podjetjem 
i. p. z uporabo težkih strojev, bul- 
dožerjev itd., opravljanje prevozov 
in sploh poljskih del, popravila 
kmetijskih strojev, lastnih in tujih. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza z o. j., Celje. 

Direktor: Stern Maks v. d. direk- 
torja, ki vodi podjetje do konstitu- 
iranja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Stern Maks v. d. direktorja, in 

Maček Jože, računovodja. 
Celje, 8. aprila  1954. 

Zt 26/54 1046 
884. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
»Prešnik« (Šmartno v Rožni dolini). 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja, prodaja lastnih izdelkov. 

Ustanovitelj: MLO Celje, svet za 
gospodarstvo in komunalne zadeve. 

Upravnik: Cizej Branko.JSmartno 
v Rožni dolini, ki podpisuje samo- 
stojno, v Okviru zakonitih določb in 
Pravili podjetja, Koložnik • Maks, 
"redsednik upravnega odbora. 

Celje, 29. aprila 1954. 
Zt 30/54 1316 

885. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Lava (št 9, Celje). 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja in prodaja lastnih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj: MLO Celje, odločba 
št 1441/54-19. 

Ravnatelj: Maslo Drago, Celje. 
Za podjetje podpisujejo: 
Maslo Drago, ravnatelj, s poobla- 

stilom v mejah pravil in zakonov; 
Kodrič Ivanka, knjigovodja, vse li- 
stine finančnega pomena, Raspot- 
nik Marica, v odsotnosti Kodrič 
Ivanke. 

Celje, 6. maja 1954. 
Zt 33/54 1401 

886. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

železniško transportno podjetje, 
Ljubljana. 

Gospodarska delavnost: Oprav- 
ljanje javne službe potniškega in 
blagovnega prevoza na progah jugo- 
slovanskih železnic. 

Ustanovitelj: Direkcija jugoslo- 
vanskih železnic v Ljubljani, od- 
ločba št. IV/M i/54 z dne 29. III. 
1954. 

Direktor do konstituiranja: 
ing. Dobovišek Alfonz, Ljubljana, 

Pražakova 17. 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

Zt 64/54 Rg III 676/1       1326 
887. 

Besedilo: Kurivo — Železničar 
Ljubljana (Prešernova 35). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z ^rvmi in premogom. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
Železničar v Ljubljani, odločba z 
dne 24. IV. 1954. 

Direktor do konstituiranja pod- 
jetja: Jazbinšek Zdravko, Ljublja- 
na, Prešernova 35. 

Zt 68/54 Rg III 676/1       1324 

Besedilo: Obrtno podjetje, Selca. 
GospodaTska delavnost: Obrtni- 

štvo: tesarstvo, zidarstvo, klepar- 
stvo, opekama, žaga, mlin, čevfjaT- 
stvo, krojaštvo, šiviljstvo. 

Ustanovitelj: Podjetje »Remont« 
Selca in Krajevno gospodarsko pod- 
jetje »Tabor« Selca, ustanovna li- 
stina z dne 20. IV. 1954, št. 67/54. 

Upravnik do kostituiranja pod- 
jetja: Sparovec Franc, Lipnica 1 
pri Podnartu. 

Zt 67/54 Rg II 128/1       1321 

Besedilo: Slikopleskarstvo, škof- 
ja Loka. 

Gospodarska delavnost: Vsa dela 
slikoplesikars tv a. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, odločba št. 53-3/54 z 
dne 21. IV. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Pri- 
možič Jože, Skofja Loka. 

Zt 65/54 Rg II 127/1       1322 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

888. 
Besedilo: »Počitniški dom Miloša 

Zidanška«, Pohorje. 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve, prenočevanje gostov in daja- 
nje penzionov med rednimi letnimi 
dopusti delavcev in uslužbencev, in 
to prvenstveno za člane sindikalne 
podružnice, pa tudi za vse delovne 
ljudi. 

Ustanovitelj: Sindikat uslužben- 
cev državnih ustanov, sindikalna 
podružnica št 2 pri MLO Maribor. 

Upravnik: Beribah Jože, poslo- 
vodja, Urankar Ciril, ki bo hono- 
rarno opravljal računovodske in 
knjigovodske posle. 

- Maribor, 23. aprila  1954. 
Zt št. 637/54 1291 

889. 
' Besedilo: Kmetijsko poskusno go- 
spodarstvo Čepinci, s sedežem v Sa- 
lovcih. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
kmetijskih »pridelkov, obdelava 
zemlje, organoziianje sodobne živi- 
noreje in drugih panog kmetijstva. 
Namen kmetijskega gospodarstva je 
v glavnem ta, da z uvajanjem na- 
prednih načel gospodarjenja dvigne 
tudi smisel kmetijskega sloja • 
Prekmurju za intenzivnejšo kme- 
tijsko proizvodnjo. 

Ustanovitelj: Kmetijsfea zadruga 
Oepinei. 

Upravnik: Sandor Anton. 
Za bančno poslovanje podpisujeta: 
Sandor Anton, upravnik, Simon 

Jože, računovodja. 
Maribor, 28. aprila  1954. 

Reg 99/1 1312 
890. * 

Besedilo: Farmacevtski laborato- 
rij Krka, Novo mesto. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
farmacevtskih, kemičnih, farmacevt- 
sko-kozraetačnih in sanitarno higi- 
enskih izdelkov. 

Ustanovitelj: OLO Novo mesto, 
odločba I 2615/2-54 z dne 23. IV. 
1954. 

Direktor podjetja: Mr. Andrija- 
nič Boris, Novo mesto, Komandanta 
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Staneta 14, ki je pooblaščen tudi za 
podpisovanje in otpravljati opravila 
po 20. členu lredbe o ustanavlja- 
nju podjetij in obratov. 

Novo mesto,  7.  maja   1954. 
Zt 7/54 Rg III 7/1 1402 

Spremembe 
891. 

Besedilo: Ščetkarska delavnica, 
Slovenske Konjice. 

Izbriše se Vaiuhner Iv<an in vpiše 
Konbar  Marjan,  poslovodja. 

OLO Celje ok., 3. sept. 1953. 
Št. II-1/455-53 4857 

892. 
Besedilo:   Pekarna,  Gorenja  vas. 
Izbrišeta se Sorli Slavko in Osred- 

kar Anika ter vpišeta 
Šorlii Slavko, upravnik, ki podpi- 

suje samostojno, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravdu podjetja; 
T reek Ljudmila, knjigovodja, ki 
sopodpisuje vse listine finančnega 
pomena po 47. členu szdgp. 

OLO Kranj, 22. januarja 1954. 
Št 8355/2-54 288 

893. 
Besedilo:  Čevljarstvo, Bučečovci. 
Besedilo odslej: Čevljarstvo Bu- 

čečovci, v likvidaciji. 
Il-št. 4628/2-53 482 

Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 
Lukavci. 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
je KLO Lukavci, v likvidaciji. 

Il-št. 4625/2-53 103 
Za  podjetji   v   likvidaciji   podpi- 

sujejo: Noa/k Jože, predsednik, Got- 
lih Jože in Skuhala Franc, člana li- 
kvidacijske komisije. 
OLO Ljutomer! 19. novembra  1953. 
894. 

Besedilo:   Krojaško-šiviljska   de-, 
lavnica  Sv. Miklavž. 

Besedilo odslej: Krojaško-šivilj- 
ska delavnica Sv. Miklavž, v likvi- 
daciji. 

Izbrišeta se Podkrižnik Tilika im 
Veršič Alojz in vpišejo: 

Janežč Avgust, predsednik, Simo- 
nie Jožko in Tušok Stanko, ciana li- 
kvidacijske komisije, ki podpisuje- 
jo skupaj. 

OLO Ljutomer, 21. oktobra 1953. 
Št. II-4274/2-53 9160 

895. 
Besedilo: »Žica«, Ljutomer. 
Besedilo odslej: »Žica«, industrija 

žičnih proizvodov, Ljutomer. 
OLO Ljutomer, 22. jan.  1954. 

Št. II-132/4-54 303 
896. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Kri- 
ževci, v likvidaciji. , 

Za podjetje v likvidaciji podpi- 
sujejo Novak Jože, predsednik, Got- 
lih Jože in Skuhala Franc, člana 
likvidacijske komisije, skupaj. 
OLO Ljutomer, 27. januarja 1954. 

Št.  4344/4-54 339 
897. 

Besedilo: Čevljarska delavnica, 
Križevci, v likvidaciji. 

Za podjetje v likvidaoiji podpisu- 
jejo Novaik Jože, predsednik, Got- 

lih Jože in Skuhala Franc, člana li- 
kvidacijske komisije, po dva skupaj. 
OLO Ljutomer, 28. januarja 1954. 

Št. U-4627/3-54 338 
898. 

Besedilo: Mestne krpalnice, Mari- 
bor. 

Besedilo odsdej: Mestne šivalnice, 
Maribor. 

Poslovni predmet: Krojaštvo žen- 
skih in otroških oblek. 
MLO Maribor, 1. decembra  1953. 

Št. Pov 4/204 223 
899. 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Studenci« Maribor, Limbuška cesta 
i?. 

Podjetje je prešlo s 6. XI. 1953 v 
likvidacijo. Za podpisovanje so po- 
oblaščeni: Tonejc Avgust, predsed- 
nik, Rakovec Ladislav, Zagrajšek 
Ernest, člana likvidacijske komi- 
sije. 

MLO Marbor, 12. decembra 1953. 
Št. Pov 4/216 211 

900. 
Besedilo: Mestne šivalnice, Mari- 

bor. 
Izbrišejo se obrati v Mariboru: 

Kopališka 11, Koroška 49, Marčiče- 
va30, Kalohova2, in Meljski brib3. 
MLO Maribor, 24. decembra 1953. 

Št. Pov 4/249 191 
901. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje »Gradnje«, Maribor, Rotovški 
trg. 

Sedež odslej: Maribor, Kettejeva 
št. 15. 
MLO  Maribor,  25.   decembra   1953. 

Št. Pov 4/252 186 
902. 

Besedilo: »Javor«, tovarna furnir- 
ja in vezanih plošč, Pivka. 

Upravnogospodairski organ odslej: 
OLO Postojna, svet za gospodar- 
stvo. 

OLO Postojna, 1. oktobra 1953. 
UP-št 2260-96/179 7071 

903. 
Besedilo: Krajevna brivnica, 

Crna. 
Besedilo odslej: Občinska briv- 

sko-frizerska delavnica, Črna. 
Izbrišejo se Drofelndk Edi, Brum- 

ker Greta in Svetec Erna ter vpi- 
šejo 

Fajmut Alojz, predsednik u. o., 
in štiftar Ivan, poslovodja, kd pod- 
pisujeta v viseh zadevah skupaj, po 
zakonitih pooblastilih. 
OLO Slovenj Gradec, 16. dec. 1953 

Si 137/288-53 44 
904. 

Besedilo: Občinsko gostišče, 
Ljnbno. 

Besedilo odslej:Gostinsko podjet- 
je »Savinja«, Ljubno. 

s podružnicami — gostilnami: na 
»Klancu«, Ljubno trg 10; pri »Tonč- 
ki«, Ljubno 95; na Forštu, Ljubno 
65; pod »Lipo«, Primož 32; >Ter« 62; 
pri »Postò«, RadmiMJe 23 dn pri »Pot- 
niku«, Okonina 37. 

OLO Šoštanj, 18. marca 1954. 
Št 1269/1-54 897 

905. 
Besedilo: Gostišče KLO Ljubno. 
Besedilo odslej:   Občinsko   gosti- 

šče, Ljubno. 
OLO Šoštanj, 16. julija 1953. 

Št. 'V-64/29-53 583 

Okrožna sodišča razglašajo: 
906. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »špe- 
cerija« v Celju. 

Poslovalnica »Tovst« je spreme- 
nila naslov, ki se odslej glasi: »Mer- 
kur«, poslovalnica »Lipa« pa je od- 
slej: »Pri Metki«. 

Celje, 23. aprila 1954. 
Rgo IV 85/2 Rgo IV 88/2    1258 

907. 
Besedilo: Mestno podjetje »Me- 

hanika«, Trbovlje. 
Besedilo odslej: »Mehanika«, Tr- 

bovlje. 
Celje, 28. aprila 1954. 

Rgo 248/2 1317 
908. 

Besedfflo: Gostinsko' podjetje, Di- 
vača. 

Izbriše se Kobeja Boris in vpiše 
Bändel j Milan, direktor. 

Gorica, 27. aprila 1954. 
Zt 45/54-2 1320 

909. 
Besedilo odslej:  Pekarija, Litija. 
Besedilo: Mestna pekarija, Litija. 

Rg II 6/3 1152 
Besedilo: Mestno elektrotehnično 

podjetje, Litija. 
Besedilo odslloj : Elektrotehnično 

podjetje, Litija. 
Rg II 58/4 1151 

Ljubljana,   14.   aprila   1954. 
910. 

Besedilo: Mestno podjetje »Zima«, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej : »Podjetje »Zima«, 
Ljubljana. 

Rg I 30/15 13U1 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Vrh- 

nika. 
Vpiše se dopolnilni posloval pred- 

met: Tiigovima s tekstilnim blagom 
in tekstilno galanterijo na drobno. 

Rg I 169/6 1328 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

911. 
Besedilo:    Državno   gospodarsko 

podjetje »Silvaprodukt«, Ljubljana. 
Besedilo odslej:    Gozdno gospo- 

darsko     podjetje     »Silvaprodukt«, 
Ljubljana. 

Na podlagi odločbe MLO Ljublja- 
na, št G-1565/1-54 z dne 7. V. 1954 
se poslovnemu predmetu še doda: 
ter predelava istih. 

Ljubljana, 5. maja 1954. 
Rg III 599/7 1406 

912. 
Besedilo:  »Svila«, Maribor«. 
Izbriše se posilovalmioa — jzven- 

indusitrijislki obrat Šiviljska delavni- 
ca in krpallnäca, Maribor, Pobrežj«t 
Zrkovska c. 83. 

Maribor,  19. aprila  1954. 
Reg št. 69/11 1367 



4tev. 19 — 20. V. 1954 URADNI  LIST Strta 167 

913. 
Besedilo: Mestni uslužnostni »Ser- 

vis«, Maribor, Kneza Koclja 5. 
Izbriše ee Bergant Evgen in vpiše 

novi imenovani komercialni vodja 
Mihelač Anton, ki je hkrati poobla- 
ščen, da zastopa in podpisuje v od- 
sotnosti direktorja. 

Maribor, 23. aprila 1954. 
Reg. št. 238/54 1265 

914. 
Besedilo: Občinski mlin na Muri, 

Hrastje Mota. 
Besedilo odslej: Mlin na Muri, 

Hrastje Mota. 
Izbrišeta se Diibclčai Maks in Pe- 

tretič Maks ter vpišeta 
Vrbajnšak   Alojz,   poslovodja   in 

Trdina Andrej, knjigovodja, poob- 
laščenca za podpisovanje podjetja. 

Maribor 24. aprila 1954. 
Rog št. 42/IV 1292 

915. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Jeruzalem. 
Besedilo odslej: Vinogradniško 

gospodarstvo, Jeruzalem. 
Maribor, 26. aprila 1954. 

Reg št. 89/11 1353 
916. 

Besedilo: Kolodvorska restavra- 
cija Podvelka. 

Izbriše se Stepišmik Štefka in 
vpiše novi podpisnik Kokol Ana, 
knjigovodja. 

Maribor, 28. aprila 1954. 
Reg št. 35/1 1368 

91?. 
, Besedilo:   »Slikoplesk«,   slikarsko 
• pleskarsko podjetje v Mariboru, 
Taborska 6. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Maribor, 30. aprila 1954. 

Rog št. 109/11 1366 
918. 

Besedilo: Zeleznina, veletrgovina 
z železnino in tehničnim materialom 
v Mariboru, Partizanska 34. 

Besedilo odslej: »Jeklotehna«, 
trgovina s tehnično železnino in 
kovinskim blagom na debelo in 
drobno. 

Maribor, 6. maja 1954. 
Rog št 45/11 1414 

922. 
Besedilo: Mestno obrtno podjetje 

kleparstvo in vodovodne inštalacije, 
Murska Sobota. 

Ker je bilo z odločbo LO MO 
M. Sobota z dne 8. X. 1952, št 1097/1 
ustanovljeno novo podjetje >Mest- 
no remontno podjetje »Kleparstvo<, 
Murska Sobota. 

OLO Murska Sobota, 5. febr. 1954. 
St. H/25-2131/1-54 428 

923. 
Besedilo: Kovaško ključavničar- 

ska delavnica KLO Izlake. 
St. 221/3-54 M3 

Besedilo: Krojaško-šiviljska de- 
lavnica, Loke pri Zagorju. 

St. 221/3-54 114 

Bcisodilo.-Frizerski salon, Zagorje. 
St.  221/2-54 109 

Besedilo:   Mlekarna  KLO  Zagor- 

ko,    uslužbenec   LO   MO   Videm- 
Krško. 

OLO Krško, 5. aprila 1954. 
St. 3712/4-54 994 

Izbrisi 
919. 

Besedilo:  Krajevna  gostilna,  Ce- 
povan. 

Ker je prenehala delovati. 
OLO Gorica. 29. decembra 1953. 

St II/2-105/169-53 4 
920. 

Besedilo: Krajevna mesnica, Prva- 
cina. 

Ker jo je prevzela Kmetijska za- 
druga, Prvačina. 

Gorica, 20. januarja 1954. 
St. II/2-105/161-53 286 

je. 
St. 221/2-54 108 

Podjetja   se   izbrišejo,   ker   niso 
poslovala. 
OLO Trbovlje, 12. januarja 1954. 

Okrožna sodišča razglašajo: 
924. 

Besedilo: Lesno-industrijsko pod- 
jetje, Nazarje. 

Izbriše se obrat  >2aga«  Solčava, 
ker se je osamosvojil. 

Cell je, 29. aprila  1954. 
Rg I 1/2 1319 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem   . 

921. 
Besedilo:      Krajevna      gostilna, 

Bilje. 
Ker je prenehali» delovati. 

" OLO Gorica, 3. februarja 1954. 
St. II/2-105/186-54 414 

Vpisi 
925. 

Besedilo: Zavpd »Komunalna 
uprava Vidcm-Krško. 

Delokrog in naloge: Izvrševanje 
remontnih del na stanovanjskih hi- 
šah, kakor tudi vzdrževanje in po- 
pravljanje komunalnih naprav na 
območju LO mestine občine Vddem- 
Kršfco; upravljanje javne tehtnice; 
upravljanje tržnice in sejmišča; 
upravljanje stadiona; skrb za pra- 
vilno delovanje vodovodnih naprav; 
upravljanje kopališč; upravljanje 
pogrebnega zavoda in pokopališč; 
upravljanje parkov, občdmsikih cest 

, ter pobov; skrb za pravilno delova- 
nje kanalizacije in javde razsvet- 
ljave. ^ 

Ustanovitelj zavoda: LO MO Vi- 
dem-Krško, odločba št. 410/54 z dne 
26. II. 1954. 

Za zavod podpisujejo: 
Vegliar Branko, upravnik, Rratoch- 

vil Josip, knjigovodja, Kunej Slav- 

Register 
invalidskih podjetij 

Vpisi 
926. 

Besedilo: Invalidsko podjetje, 
Celje (Tomšičev trg, poslopje Slom- 
škov'trg 1. 

Poslovni predmet: Prodaja rab- 
ljenih predmetov. 

Ustanovitelj: Invalidsko podjetje. 
Promet z rabljenimi predmeti, Ce- 
lje. 

Za poslovalnico podpisuje uprav- 
nik Jensterle Vinko. 

Celje, 5. maja 1954. 
Zt 32/54 1361 

Spremembe 
927. 

Besedilo: Invalidsko podjetje, 
Celje. 

Vpiše se prenos podjetja Invalid- 
sko podjetje, promet z rabljenimi 
predmeti na Tomšičev trg 12. 

Celje, 5. maja 1954. 
Rtp IV 123/1 1362 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katernh bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se   sami   ne   zglasijo   aH   ne   Imenujejo 

pooblašSence. 
G 69/54 3348 

Tožba za razvezo zakona: 
Vindiišman Adolf, rudar v Salkd 

vasi, prav Klinja vas 35, p. Kočev- 
je proti Vindišman Jožefi roj. Bar- 
toltme, zdaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 16. junija 1954, ob 
10.30 uri pri tem sodišču, v sobi št. 
52, I. nadetr. Skrbnik je Obranovič 
Anton, uslužbenec pri OLO Ko- 
čevje. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 26. apriila 1954. 

Razne objave 

St. 426/1-54 3432 
Razpis 

Rektorat Medicinske  visoke šole 
v Ljubljani razpisuje: 

na medicinski faikulteti: 



Stran '158 URADNI LIST štev. 19 — 20. V. 1954 

1. eno docentako mesto za rent- 
gen- in radium-terapijo; 

2. eno asistentsko mesto v hdsto- 
loško-embriološkem inštitutu; 

3. dve asistentski mesti na otori- 
nolaringološki kliniki; 

na stomatološki fakulteti: 
1. eno asistentsko mesto pri ka- 

tedri za konzervirajoče zobozdrav- 
stvo; 

2. eno asistentsko mesto pri ka- 
tedri za paradentozo; 

3. eno asistentsko mesto za fiksno 
proteriko; 

4. eno asistentsko mesto za snera- 
no proteriko. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba  vložiti  na  rektoratu,  Vrazov 
trg 4/1 v 15 dneh po objavi razpisa 

"    "        "'      LRS<. v >Uradnem listu 
Rektorat 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aa)   v   danem   roki-   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   tvoje   obveznosti   do 
podjetij    v    likvidaciji,   tlcei    se    bodo 

dolgovi talno Izterjali. 

St. 61/54 k št. 2134 
Kmetijska zadruga Mostje je po 

sklepu zbora zadružnikov z dne 
8. I. 1954 prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni od objave v 
Št. 16 Ur. lista LRS z dne 29. IV. 
1954. 

Likvidacijska komisja 
2135 

Odrejena    je    rodna   likvidacija 
podjetja   »Vrtnarija«:,  Novo   mesto. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 

3112 
Z odločbo LO mestne občine Tr- 

bovlje, št. 48/4 z dne 22. IV. 1954 je 
prešla delavsko uslužbenska restav- 

racija Cementarne Trbovlje v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

Liikvidaoijsika komisija 
St. II 1108/7-1934 2935 

Mestno zlatarstvo Maribor, Koro- 
ška cesta 8, je prešlo v likvidacijo. 
Likvidator je Hraetoiik Ivan, poslo- 
vodja Mestnega urarskega podjetja 
Maribor, Gosposka ulica. Priglasi- 
tveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidaoijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jeje 

AjJrič Hasan, Ljubljana, Galjevi- 
ea 72, osebno izkaznico, registrska 
številka 646/50, izdano v Drventi, 
Bosna. 3274 

Ajnilk Milena, Jezica 121, osebno 
izkaznico, reg. Št. 104919/53, ser. št. 
035052. 3385 

Arlič Vari, Socka 9, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 47956, ser. številka 
0658068.      . 3304 

Avtopromet Kamnik, Kamnik. 
evdd. tablico tovornega avtomobila, 
št. S-5128. 3275 

Babic Angela, Maribor, Studenci, 
Leningrajska 30, osehno izkaznico, 
reg. št. 17024. ser. št. 004034.     3257 

Ban Ludvik, Maribor, Vrazova 16, 
prometno knjižico za motorno kolo, 
reg. št. 5609, št. motorja 484297, št. 
okvira 1159248, izdano v Mari- 
boru. 3237 

Balan Viljem, Maribor, Komen- 
skega 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
35311. ser. št. 0040568. 3373 

Bele Terezija por. Beltram, Vo- 
grsko 49, p. Volčja draga, osebno 
izkaznico, reg. št, 22951, ser. štev. 
0302294. 3210 

Bera Ivan, Zg. Bistrica 61 pri Slo- 
venski Bistrici, osebno izkaznico, 
reg. št. 33118, ser. št. 0766898.     3243 

Bervar Marija, Celje, Breg 44, 
osebno izkaznico, reg. št 12645, •••. 
št. 0602778. 3305 

Bevk Ivan, Kranj, Stržov 2, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6485. 3292. 

Birsa Vladimir, roj. 16. X. 1930 v 
Braniku, zdaj »Smrečina«, •••••- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 24129, 
ser. št. 0308275. 3113 

Bohinc Antonija, Zapoge, p. Vo- 
dice, osebno izkaznico, reg. številka 
10658, ser. št. 0199768. 3386 

Bohinc Marija, Praše 5 pri Kra- 
nju, osebno izkaznico, reg. števiilka 
10535, ser. št 0199645. 1408 

Bolha Franc, Maribor, Stalingraj- 
s>ka 29, preklic o izgubljeni šoferski 
izkaznici I. razr., izdani v Maribo- 
ru pod št. P-244, objavljen v „Ur. li- 
stu LRS, ker se je našla. 3254 

Boäkovic Vojislave, Brežice, Gub- 
čeva 19, osebno izkaznico, reg. štev. 
6530, ser. št. 0043071. 3293 

Božnar Franc, Malli vrh, osebno 
izkaznico, reg. št. 490/50, ser. štev. 
F-0OOOSO0, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica. 3344 

Bronce Anton, Visole 49, p. Slov. 
Bistrica, osebno izikaznico, reg. št. 
15254, ser. št. F-0768674. 3284 

Brezmik Jože, Luče, Krnica 44, 
osebno izkaznico, reg. št. 11234, ser. 
št. 0434545. 2724 

Brlič Franc, Zimica, Korena v 
Slov gor., osebno izkaznico, reg. St.. 
50065, ser. št. 0879272. 3367 

Budaik Slavko, Kranj, Savski 
breg 19, osebno iakazmico, reg. št. 
18536, ser. št. 0608833. 3276 

Butara Vera, Trstemik 9, p. Mirna, 
osebno izka/znico, ser. številka 
509313. 3352 

Cverlin Ivana, Slivnica, Bukovje, 
osebno izkaznico, reg. Št. 5592, ser. 
št. 0660906. 3306 

Cvinglak Cecilija, •••••• pri Jel- 
šah, osebno izikaznico, reg. št. 3525, 
ser. št. 0790875. 3507 

Cevka Alojzij, Zaikal 11, p. Staho- 
vica, osebno izikaznico, reg. št. 8872, 
ser. št. 04555182. *   •       3263 

Cibej Ivana Ljubljana, Resljeva 
31, osebno izkaznico, reg. številka 
29897/51. 1409 

Ciirič Allojz, Gajševci 5, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6597, ser. številka 
0230907. 3214 

Cucek Martin, Ranca 24, p. Pesni- 
ca, knjižico za kolo, št. 1544000, tov. 
znamke »Steyer«, izdano v Mari- 
boru. 3372 

Čuda Frančiška, Zg. Kašelj 106, 
Ljubljana-Polje, osebno izikaznico, 
reg. št. 4644, ser. št. 0193954.     3115 

Damiš Jožefa roj. Ceh, Zg. Kore- 
na 39 v Slov. gor., osebno izkaznico,, 
reg. št. 17850, ser. št. 0521127.     3252 

Debeljak Marija, Dolenja vas 44, 
Selca, osebno izkaznico, reg. št. 
38171. 3264 

Dermal Ludvik, Celje, Medlog 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 8226, ser. 
št. 0451536. . 3509 

Deželak Ivan, Laško, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
16266, ser. št. 0643172. 3310 

Dogša Marija, Libanja 32, pošta 
Ivanjkovci pri Ormožu, osebno iz- 
kaznico, izdano v Ljutomeru.    3295 

Dvoršak Alojzija, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 17940, ser. štev. 
0608242. 3308 

Ferk Marija, Svečane 15, p. Ma- 
rija Snežna, osebno izkaznico, reg. 
št. 13735, ser. št. 0164378. 3239 

First Ljudmila, osebno izkaznico, 
reg. št. 33459, ser. št. 0653969.      5311 

Franko Anica, Maribor. Crnogor- 
ska 24, osebno izkaznico, reg. štev. 
11894, ser. št. 0006676.  '., 3256 

Gabrovšek Frančiška, Ljubljana, 
Viška 11, osebno izkaznico, reg. št. 
102400/53, šer. št. F-0476710.      3277 

Gantar Jožef, Moste 28, Žirovnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 1144, ser. 
št. 383668. 3044 

Glavač Andrej, Ljubljana, ama- 
tersko vozniško dovofljenje za mo- 
torna vozila, izdano v Ljub- 
ljani, 3387 

Glogoški Ana, Ljubljana, Rožna 
dolina, osebno izkaznico, reg. štev. 
98968/51. 3270 

Golob Rudolf, Maribor, Stalin- 
grajska 29, osebno izikaznico, reg- 
st. 13578, ser. št. 0020262, šofersko 
knjižico št. 331, kategorije D, izda- 
no v Mariboru. 3384 

Golobic- Franc, Trebalnik 6, po- 
šta Podbočje, osebno izkaznico, reg. 
št. 26538, ser. št. 0404848. 2867 

Golobic Milena, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 101510, ser. št 
F-0475825. 3279 

Golubič Marija, St. Peter, Gret 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 14214, 3312 

Gornik Neža, Grabrovec 15, po. 
šta Metlika, invalidsko izplačilno 
knjižico št 050479. invalidsko od- 
ločbo Višje invail. komisije, Štev. 
122337 na imo otrok Martin, Marija, 
Ivanka in Nežka Gornik, invalidsko 
člansko izkaznico št. 3047 in oseb- 
no izkaznico št. 2399, izdano v Čr- 
nomlju! * 3267 

Granda Peter, Maribor, Studenci, 
osebno izkaznico, reg. št. 2764Î. ser. 
št. 0034347. 3380 
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Grl Pavle, Ostrožno, spričevalo 
št. 26 o strokovnem in št. 20 o za- 
ključnem izpitu. 3313 

Grmok Albin, Lukovec 1, p. Sta- 
nje], osebno izkaznico registrska 
šl 4374. 2869 

Gutenberger Ludvik, šofer, Vuze- 
fàoa, naselje elektrarne, šofersko 
izkaznico, reg. št. 81, izdano 1. 1948 
v Mariboru. 3216 

Herle Štefka, Cemšenik 23, pošta 
Izlake, osebno izkaznico, reg. štev-. 
20338, ser. št. F-0733648. 2827 

Hlad Marija roj. Lavrenčič, Du- 
ple 14, p. Vipava, osebno izkaznico, 
reg. št. 28428, ser. it. 0519547.     3388 

Hočevar Antonija, Ljubljana, 
Vodnikova 56, osebno izkaznico, 
reg. št. 34107/51, ser. št. F-0056417 in 
knjižico za kolo, številka ogrodja 
335649. 3229 

Horvat Julijana, Komarnica 9, po- 
šta Cerkvenjak v Slov. gor., osebno 
izkaznico, reg. št. 8079/1. 2900 

Hribar Marica, 2erovnica 25, po- 
šta Grahovo pri Certbnioi, osebno 
izkaznico št.  12994. 3297 

Huš Ladislav, Prebold 31, osebno 
izkaznico, reg. št. 24104, ser. štev. 
0673522. 3314 

Imenšek Štefka, Miklavž pri Ho- 
*ah, osebno izkaznico, reg. It. 6324, 
»er. št. 0577754. 3370 

Ipavec Leopold, Skodniki 16, po- 
šta Rocinj, osebno izkaznico, reg. 
št. 33212, ser. št. 0335166. 2901 

# Jemec Marjan, VižmaTJe, Ljub- 
ljana 98, indeks gradbene fakulïtete 
TVS v Ljubljani. 1410 

Jesih Alojz, Ljubljana, Zavrti 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 835/50, ser. 
st. F-0025145. 3231 

Jesih. Stane, Ljubljana, blok VI, 
osebno izkaznico, reg. št. 49616/51, 
ser. F-0O71926. 3230 

Jori Franc, Šmarje pri Jelšah, 
Breiovo44, vozno kanto št. 14,     3315 

Jurtkošok Konrad, Podgorica 35, 
vojaško knjižico. 3316 

Kastelic Albin, Tisovec 2, Dobre- 
Polje, osebno izkaznico, reg. štev. 
1&074, ser. št. 0016384. 3280 

Kelc Ivan, Prepolje 74, p. Starše, 
osebno izkaznico št. 37142. 2796 

Kolher Ivam, Maribor, Tezno, 
Samski blok, osebno izkaznico reg. 
st. 48020, ser. št. 0048542. 3240 

Kerle Miroslav, Planica 23 pri 
£ramu, osebno izkaznico, reg. štev. 
"36, ser. št. 0588411. 3250 

Klare Marija, Gorenja vas 45, po- 
sta Ribnica na Dol., osebno izkaz- 
nico, reg. številke 11733, ser. štev. 
0558043. 3281 

Klopčič Frančiška, Cemšanik 21, 
P. Izlaike, osebno izkaznico, reg. št. 
«0*76, ser. št.-F-0733788. 2829 

Kmetijska zadruga Kostrevnica, 
Šmartno pri Litiji, evdd. tablico 
trailotorja št. S-855. 3345 

Kolenko Jožef,' Odranci, p. Bel- 
ici, osebno izkaznico, reg. štev. 
16609 ser. št. 0241119. 2742 

Kolšetk Ivanka, Celje, Svetina 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 7849, ser. 
ät. 0670699. - 3318 

Korošec Julijana, Šmartno pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
št. 32601. ser. št. 0769751. 3381 

Kovic Zvone, Celje, Muzejski trg 
4, osebno izkaznico, reg. št. 12405, 
ser. št. 0602538. 3320 

Kragolnik Drago, Košnica 43, 
osebno izkaznico, reg. št. 18218, ser. 
št. 0608519. 3317 

Krainjc Bogomir, Ljubljana, Do- 
linska 7, osebno izkaznico, reg. št. 
78734/51, ser. št. F-0101044.        3346 

Krajne Ivan, Boračeva 41, p. SI. 
Radenci, osebno izkaznico, reg. št. 
1518, ser. št. G-O038217.       ,       3219 

Krajne Janez, Mali Moravščak 10, 
p. 'Videm ob Sčavnici, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 12094, ser. številka 
0255407. 1557 

Krajner JosipLna roj. Počkaj, Po- 
stojna, TržaSka 3, osebno izkaznico, 
reg. št. 19456, ser. št. F-0629766.     3232 

Krajner Leopold, Maribor, Ribi- 
ško selo 25, evid. tablico za motor- 
no kolo št. S-4399, izdano v Mari- 
boru. 3383 

Krenkeir Jože, tajništvo za notra- 
nje zadeve OLO Slov. Gradec, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29232, ser. št. 
0367942, planinsko izkaznico števil- 
ka 09481 in vozniško izkaznico 
kat. B 19/52, izdano v Slovenjem 
Gradcu. 3190 

Križaj Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. številka 42552/51, ser. 
šte. F-0064862. 3389 

Kumprej Neža, Mežica, Lom 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 3164, ser. 
št. 0267874. 3290 

Kuntarič Jožef, Kalce-Nakilo 22, 
osebno izikaiznico, reg. št. 17696, ser. 
št. 0395906. 3347 

Kupec Marija, St. Lovrenc, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 23641, ser. št. 
0669038, 3319 

Kupšek Martini Trbovlje II, Knez 
dol 31, osebno izkaznico, reg. št. 
30436, ser. št. F-0743746. 3421 

Kuželj Ivana raj. Kožar, Čatež ob 
Savi, osebno izkaznico, reg. številka 
15249, ser. št. F-0578559. 3159 

Lah Oskar, Maribor, Heroja 
Slandra 23, prometno evidenčno ta- 
blico št. S-5912 •• tovorni avto 
znamke >Biissingc, izdano v Mari- 
boru. 5245 

Lazar Matilda, Cešče pri Kranju, 
osebno izkaanico, reg. št, 13850, ser. 
št. 0841140. 5390 

Logar JosipLna, Ljubljana, Trža- 
ška 27, osebno izkaznico, reg. štev. 
659, ser. št. 011209. 1411 

Lovec Simon. Sp. Potiskava 67 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, leg. št. 
37941.  ser.  št.  F-0590215. 3246 

Lovrenčak Stanka, CeLje, osebno 
izkaznico, ser. št. 0650625. 5321 

Luzar Ludvik, Gor. Dol 6, p. Sko- 
cijan, osebno izkaznico, ser številka 
0313572. 3400 

Majmiik Pavla, Bela 7, Crni vrh 
nad Idrijo, osebno izkaznico, ser. 
št 0552084. 5220 

Marguč Elizabeta, Gladomee pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
št. 29228, ser. št. 0181078, izdano v 
Slov. Bistrici. 5247 

Maxin Mirko, Bresnica 59, Pod- 
gorci, osebno izkaznico, reg. štev. 
23554, izdano v Ptuju. 3500 

Markon Mirko, Maribor, Heroja 
Tomšiča 11, vojaško knjižico, izda- 
no od vojaškega okrožja v Cetlju 
1947. 3249 

Maroševio Greta, Maribor, Jadran- 
ska 23, osebno izkaznico, reg. štev. 
32530,  ser. št. G-24460. 5241 

Medja Cilka, Borovnica 76 pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
56310. 3591 

Mežner Peter, DMingerjeva 11, 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 9539, ser. številka 
0274248. 5221 

Mihelak Ignac, Ptuj, Trnovska 
vas 12, osebno izkaznico, reg. štev. 
11225, ser. št. 0255538. 3322 

Miiklič Justina, Hudenje 1, pošta 
Skooijan, osebno izkaznico, reg. št.. 
0345451. 3351 

Miikolič Angela, Kilenovnik 16, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0583535. 3599 

Ob'išar Antonija, Stara vas 46, p. 
Velenje, osebno izkaznico št. 20900, 
izdano v Celju. 2763 

Obšteter Tončka, Ljubljana, Ši- 
ška osebno izkaznico, reg. številka 
76364/51. 1412 

Ogreševič Ale, Turboinstitut, 
Šentvid, Ljubljana, preklic o iz- 
gubljeni osebni izkaznici, reg. štev. 
82651-52, objavljen v Uradnem listu 
LRS, št. 11/54, ker se je našla.   3282 

Onič Jožica roj. Viher, Poljčane 
8, osebno izkaznico, reg. št. 16062, 
ser. št. G-0277372, izdano v Slov. 
Gradcu. 5574 

Orač Martin, Celje, Medlog, 20, 
osebno izkaznico, reg. 5490, ser. št. 
0597824. 3323 

Pajnkiher Helena, Gruškovje 154, 
p. Podlehnik, osebno izkaznico, reg. 
št. 15240, ser. št. 027022. 3558 

Pečarič Cveta, osebno izkaznico, 
reg. št. 41568, ser št. G-0045769, iz- 
dano v Mariboru. 5592 

Pečarič Mitja, Žalec, Gotovilje, 
osebno izkaznico, reg. ši 52456, ser. 
št. 0650968. 3325 

Perme Anton, Ljubljana, Dolenj- 
ska 1, vojaško knjižico za konja 
»Fuhsa<, izdano v Ljubljani.      3283 

Perger Marija, Maribor, Heroja 
Staneta 18, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 35504, ser. 
št. 0044875, objavljen v Ur. listu 
LRS, ker se je našla. 5255 

Perš Štefan, Ljubljana, službeno 
izkaznico št. 50755, izdano v Ljub- 
ljani. 5397 

Peternelj Milica, Kamnica pri 
Mariboru, preklic o osebni izkazni- 
ci, reg. št. 5695, ser Št. F-0026003, 
objavljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 3578 

Pivk Maks. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 85045/52, ser. štev. 
F-0107555. 5284 

Plešnar Ivica, Hrastje 1 pri Pe- 
krah, osebno izkaznico, reg. štev. 
49869,. ser. št. 089075. 3251 

Ploj Franc, Jakob v Slov. gor., 
osebno izkaznico, reg. 5t. 56516, ser. 
št. 0196764. 3577 
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Podgornik Mirko, Petrovce, •••• Soršaik Julijaoa, Maribor, Cafova Tomiinšek  Lojzka,   Ravenska   vas 
vas 25, oseirno izkaznico, reg. štev. 1, osebno  izikaznico,  reg.  št. 21056, 78, p. Zagorje o. S., osebno izkazni- 
6547, ser. št. 0229257.                     5326 ser. št. 50025300.                            3248 oo,  reg.   štev.   21656,   ser.   številka 

Pogačnik Ma>rija, Preizrenje, Ra- Steiner Tatjana, Ljubljana, Litij- 0734966. 2681 
dovljica, osebno izkaznico, reg. št. skia 1, osebno izkaznico, reg. štev. Tratnik Frančiška, Celje, Breg 21, 
10897, ser. št. 0210007, sindikalno iz- 1500788, ser. št. 0038098. 14-14 osebno izkaznico, reg. št. 35747, ser. 
kaznico sindikata tovarne »Sava< Stanič Marija, Inteks, Kranj, oseb- št. 662257. 3339 
in izkaznico za 75% popust vožnje uo izkaznico, reg. št. 21326, ser. št. Tratnik Marija, Pečovje 29, oseb- 
na železnici, izdano v Kranju.   1415 0222636 in sindikalno knjižico. 3303 no izikaznico, reg. št. 11783, ser. št. 

Pogeljšek   Franc,   Liboje,   Koseze Strniša  Franja,  Kranj,  Gregorči- 0683603.                                            3336 
11, osebno izkaznico, reg. št. 12886, čeva 9, osebno izkaznico, reg. štev. Trgovsko podjetje OZZ, Ljublja- 
sex. št. 0687140.                              3328 5594, ser. št. 0181904.                    2910 na oko'Mca, eviid. tablico tovornega 

Pomer  Erika,  Maribor,  Studenci, Stražišar Alojzij, Unec 107, oseb- avtomobifla     znamke     »Chevrolet«, 
Heroja Sercerja 6, osebno izkazni- no izkaznico, reg. št. 98238, •••. št. št. S-1183.                                        3235 
oo, reg. številka 54800, ser. številka 0120548.                                            3050 Uprava   >Slovensikega   poročeval- 
0055672.                                            3255 Šavoren Peter, Fikšinci 6, osebno ca«, evdd. tablico osebnega avtomo- 

Poteoin   Marija,  Ceilje,   Rifnik  4, izkaznico,   reg.  št. 49114,  ser.  štev. bila Adler-Junior, št. S-5419.       3394 
osebno izkaznico, reg. št. 53612, ser. 0130824.                                            2940 Uršič Humbert, Rožna dolina 74, 
št. 0681730.                                      3327 Simnovec  Josip,  Ljubljana, oseb- p.  Nova  Gorica, osebno  izkaznico, 

Potočar Alojz, Novo mesto, Kolo- no izkaznico, reg. št. 91143/51, ser. reg. št. 39750, ser. št. 0294484. 2703 
dvorska 10, osebno izkaznico ser. št. F-0113453, in vojaško knjižico, Vajda Martin, Sovjaik 56, p. Va- 
st. 0326321.                                    3350 izdano od vojaškega odseka Ljub- dem ob Scagnici, osebno izikaznico, 

Potočnik   Slavka,   Maribor,   Ribi- ljama mesto.                                   3393 reg. št. 16304, ser. št. 0073314.     3225 
ška 2, osebno izkaznico, re>g. št. 1197, Skerget Verona, Maribor, Kozaki Vencel Bogo, Mamibor,  Einspiler- 
ser. št. 000260S.                              3376 53, osebno izkaznico, reg. št. 29827, jeva 26, osebno izkaznico, reg. štev. 

Povšič Jože, Orešje 20, p. Šmar- ser. št. 0027986.                              3238 14142, ser. štev. 2295495, izdano na 
jeta, osebno izkaznico ser. številka Skrilec   Josip,   Tešamovoi   80,  p. Reki, Slov.  Primorje.                 3366 
0315750.                                            3401 Martjanci,   osebno   izikaznico,   reg. Veristovšek     Marijana,     Maribor, 

Prah Karel, Trhčno 10, p. Roga- št. 8432, ser. št. 009142.                2702 Maistrova 14, osebno izkaznico, reg. 
tec,   osebno   izikaznico,    reg.   štev. Sorn   Viljem,   Veliko Mraševo 7, gt_ 53157  ser. št  0054109.            3371 
11933, ser. št. 0793893.                   2876 p. Podbočje, osebno izikaznico, reg. Veseniîk Anton, Maribor, Betnav- 

Pungerl Anton, Skofja vas, Žepi- št. 17117, sor. št. 0395427.              3223 ^ 77> osebno izikaanico, reg. štev. 
na   4,   osebno   izkaznico   ser. štev. Špitaflar Mihael, St. Pavel, osebno 21122, ser. št. 0025468.                 3369 
0681514.                                            3324 izkiaznioo,  reg. št.  42417,  ser.  štev. nr»j„«s„i, •,'„,„   -»„••    vi  „••• 

Rafolt Karel. Zg. Hoče 33, osebno 0690559.                                            3335 .•"^»    S   JL,    S 
izkaznico,   reg.   št. 9987, ser. št. F- Sporer Fani  roj. Kkmjšek, Sent- ^86704                                            5340 
0585871.                                            3382 j UT 72 pri Celju, osebno izkaznico, v«iki   •«*..„,;;„     7„i.„„•-   AA   4V 

Ramšak   Franc,   Celje,   Zidanško- reg. št. 12529, ser. št. 0686783.    3332 ••^^ J P^f'3w ?.Wnico' 
va 26, osebno izkaznico,  reg. štev. Špruk Marija, Gozd  10, p. Kam- *£r]ft ?,",/T'îA       S 
30806, ser. št. 0646316, sindikalno iz- niška Bistrica, osebno izkaznico, reg. l'l\'lvj"' f S " „Jbno 
kaznico,    izkaznico   ZB,    izkaznico št. 9122, ser. št. F-0455432.           3395 ;Ä

C„ F*a!\4Ä' *  « 
OF in vojaško knjižico.              3329 Stabus   Lucija,   Rogatec,   osebno p OoS'                  ^82/51,  ser   st 

Rehar  Nevenka,  Maribor,  Nasip- izkaznico, reg. štev. 1064, ser. štev. V„äU^ •„1•„   •„,'•„ QA „  •-••. 
na 122, osebno izkaznico, reg. štev. 0761818.                                            3334 «J^^Ä 'iJl-^   ^£   5tev 
44916, šer. št. 0047103.                   5365 Stirn Roži, Ljubljana, osebno iz- ""£•  0seha0 ^aZMO°'   •S-   ^g 

Repše   Vinko,   Glino 32, p. Sent- kaiznico, reg. št. 06064.                  3285 w'•    ••••••   Skntke  ori   Hočah, 
janž na Dolenjskem   osebno izkaz- Strigelj Le0p(>id, ZaieC 3, osebno osebno izkaznico, reg. št   2191, ser. 
S1^'Ji£f-  stev-          '   ser-  stevll.5 izkaznico, reg. štev. 9955, ser. štev. št  F-0586301                                   3379 
F-0M2325       ...              2747 0433265.                                            3356 Za,jc Alojz, St. Lovrenc, vas Vel. 

Rovan Alojzij   Creance 6  p. Do- gtumberger Ivan, Maribor, Kaju- Videm, osebno izkaznico, reg. štev. 
fej",*?"*  A"*"             Vn?" h°7a  17' °!sd,no ^ka•ic°.  re'S- št- 13596, ser. št. 0328156. izdamfv •>- kagnico, reg. et. 5979.                   3502 55^2, ser. št. 0056494.                   3368 vem meshl.                                     3288 

Ruper    Julka,    Grmovilje    11, p. gustar Josipima, Ljubljana, oseb- 7 1     -IT-        •      ..   v   <o27 
Skoči jan, osebno  izkaznico ser.  št. n„T izkaznico   res   a^69513/51   ser Zakonjsek Jože, rojen 14. X. 19<" 
0314031.                                            3598 gt° •(•5    "*' S'' ^1"51, £& ' B^1^',^ »Smrečma«. zdra- 

Rudolf Mirka, Ceilje, Ljubljanska Tekavec    Vladimira     Rudnik    1 Vlilsče T0?011*100' osebno izkaznico, 
70. osebno izkaznico,  reg. št.  1312, y^gTa,   osebtTfzkaSreg! 'T ^•^' £ ^"^aìa 
ser. si 0592452.                              3550 •1 78930/51   ser It  0101269         3396 Za•'llk   ••••,   Kozjame,   Sezaoa. 

Sagadin    Zofija,    Rogoza   73   pri ^•'"' Se': .et J1•~'   „ ,3.% osebno izikaznico, reg. št. 12921, ser- 
Maribora, osebno izkaznico, reg. št. •«•»! ^•^ Rogaška Slatina. št. 0360241.                                      1415 
8736   se'   št  0579121                     3256 ?sehno ^••••••, reg. st. 6248. ser. Zdolšuk Neža, Dobje, Celje, oseb- 

Selič   'Frančiška, ' Sp.    Tmovlje, 8t- «w         xr   -k      n ,1     v 3 •? n? izkaznico' ^g. št. 15992, ser. M- 
osebno dakaznico, reg. št. 45029, ser! Tirk Ivan   Manbor, Delavska 12, 0683246.                                            3341 
št 0645140                                       3531 oseibn'° nzkazmco, reg. st. 49626, ser. Zupane Jernej, Ljubljana, Kodro- 

Senekovdč Marija, Marjeta ob Pes- «V 00m.ibi 
ia t°T?li^e EfQ5iblSSč va 27> ,^iden&1? ^aWic<> towrn,^5 

aici. osebno iakaanix», reg. št. 45529, ni P38' azda°° v. Maraboru 1953. 5258 av,tomobila   št. S-958          .        3235 
ser. št. 0877517.                              5564 Tkailcic   Marija,   Dogoše   155   pri Zefrao   Stefamija,  Kailobje,   usre 

Slatk Ivan   Naklo 78   Kran i   ree Mariboru, osebno izikaznico, reg. št. dak •5, osebno izkaznico, reg. stev. 
št. 31586, ser. št. 0555858.            3259 &591. sor. št.. 0578001.                    5242 37437, ser. št., 0671948.                  334^ . 

Slamek  Tomo,   Gradiš   Vuzemica, Tom.ee Marija, Gradec 62, litija, ZAlavec   Julij,  Ptuj,  Ljutomera 
osebno izkaznico, reg. št. 2121, ser. osebno izkaznico, reg. št. 50271, ser. ceste,   osebno   izkaznico, reg. štev- 
št. 0120500.                                      3417 »t F-0170972.                                  5287 1005, ser. št. 0245515.                    29.63 

Smola  Olga, Semtjmr 72 pri Ce- Tomažič Jožef, Radlje 10, osebno Znidar Konrad, Ceilje,- oeebno <&~ 
ljiu, oeebno izfeaznioo, reg. številka izikaiznico,  reg.  št.  19375, ser. štev. kaznico, reg. št. 73856, ser. števTiBKa 
57001. 5555 0280685, izdano v Slov. Gradou. 5575   0658068.       Jffg 

Izdaje  »Uradni  llet LBS«  — Direktor In  odgovorni  urednik:  dr.  Rastko Močnik  —  Tiska  tiskarna  »Toneta  Tomaia« 
v t,JubllanJ 
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Zoper odločbo občinskega ljudskega odbora je do- 
voljena pritožba na okrajni ljudski odbor. Pritožba 
se vloži v 8 dneh po sprejemu odločbe. 

II. Hišni sveti 

4. člen 
Uživalci stanovanj in podnajemniki v hišah, ki 

imajo do pet stanovanj, izvolijo 3, v hišah nad pet 
stanovanj pa 5 članov hišnega sveta. V manjših hi- 
šah, ki preidejo pod upravo stanovanjske skupnosti, 
sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in pod- 
li ajemniki. 

Stanovanjske hiše zasebnikov z enim ali dvema 
stanovanjema nimajo hišnih svetov, kolikor ieh hiš 
lastniki sami s pogodbo ne izročijo v upravo stano- 
vanjski skupnosti. 

- 5. člen 
Hišne svete volijo uživeaci in podnajemniki sta- 

novanj vsako leto v mesecu januarju na sestanku, na 
katerem mora biti navzočih najmanj Vi volilnih upra- 
vičencev. 

Ce se ob začetku sestanka ugotovi, da ni navzočih 
potrebno število volilnih upravičencev, se pol ure 
netto opravijo volitve ne glede na število navzočih. 

6. člen 
Volilni upravičenci v vsaiki hiSi odločajo, ali naj 

bodo volitve javne aili tajne. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci izja- 

vijo z dviganjem roike za posameznega kandidata. 
Tajno se voli po seznamu kandidatov, in sicer ta- 

ko, da na razmnoženih seznamih kandidatov volilni 
upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih želijo iz- 
voliti. 

Seznam (kandidatov predlagajo in sestavijo volil- 
ni upravičenci na predvolilnem ali samem volilnem 
sestanku. 

7. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter po 

enega zastopnika v svet stanovanjske skupnosti. 
Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvoljenih 

članov upravi stanovanjske skupnosti. 

8. ölen 
Hišni sveti se morajo zbrati vsaj enkrat mesečno. 

Sestanek skliče predsednik sveta .oziroma se ta zbere 
na zahtevo en tretjine članov hišnega sveta. 

Sklepi, iki jih sprejme hišni svet na sestanku, se 
vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in hrani predsed- 
nik hišnega sveta. Predsednik sikrbi, da se sklepi izva- 
jajo oziroma po potrebi predložijo v izvršitev upravi 
stanovanjske skupnosti. 

III. Sveti stanovanjskih skupnosti 

9. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podnajemniki, 

izvoljeni po 7. členu tega odloka, sestavljajo svet sta- 
novanjske slkupnosti. V primeru iz 40. člona uredbe 
° upravljanju stanovanjskih hiš sodelujejo v svetu 
stanovanjske skupnosti kot polnopravni člani tudi 
zastopniki delavskega sveta zadevnega podjetja ali 
kolektiva zavoda. Ce so v hišah, ki so v upravi sta- 
novanjske skupnosti, uživalci stanovanj vojaške ose- 
be, se v svet stanovanjske skupnosti imenuje na pred- 
ig vojaške enote tudi zastopnik vojske. 

Zastopniki hišnih svetov za svet stanovanjske 
skupnosti se volijo po določbah 5. člena tega odloka, 

in sicer vsako leto po izvršenih volitvah v hišne sve- 
te, vendar najpozneje do 15. februarja. 

Najpozneje v 15 dneh po volitvah morajo člani 
stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sebe predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika. Svet stanovanjske 
skupnosti se mora zbrati vsaj vsaka dva meseca, po 
potrebi pa tudi večkrat. Zasedanje sveta skliče pred- 
sednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Zase- 
danje sveta skliče tudi na zahtevo tretjine članov 
sveta stanovanjske slkupnosti. 

10. člen 
O sejah stajnovanjske skupnosti piše tajnik sveta 

zapisnik. Zapisnik se vodi v obliki vezane knjige, 
podpišeta ga predsednik in tajnik sveta. Izvod sej- 
nega zapisnika se mora poslati upravi stanovanjske 
slkupnosti in stanovanjski inšpekciji pri okrajnem 
Ijudlkem odboru. 

11. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 

je navzočih več kot polovica članov.- Pri volitvah pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika sveta kakor tudi 
treh članov poravnalnega sveta mora biti navzočih 
najmanj dve tretjini članov. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se opravijo volitve v 10 dneh na ponov- 
nem sestanku ne glede na število navzočih. 

Sklepi seje sveta stanovanjske skupnosti se spre- 
jemajo z večino glasov navzočih članov. 

12. člen 
Administracijo stanovanjske skupnosti vodi upra- 

va stanovanjske skupnosti, šefa uprave postavi občin- 
ski ljudski odbor. 

V občinah z manjšim številom stanovanjskih hiš 
opravlja administracijo stanovanjske slkupnosti taj- 
ništvo ljudskega odbora pod vodstvom tajnika. 

IV. Kategorizacija stanovanj 

13. člen 
Stanovanjski prostori na območju vsake občine 

se delijo v sedem kategorij in vsaka kategorija v tri 
potika iegori je. Kategorije se določijo po legi, upo- 
rabni virednosti stanovanj, gradbenotehoicni vredno- 
sti, sanitarni in gospodinjski udobnosti ter po sta- 
rostni dobi poslopja. 

Posebne predpise za 'kategorizacijo stanovanjskih, 
prostorov bo izdal svet za komunalne zadeve OLO. 

14. člen 
Občinski» ljudski odbori organizirajo in izvedejo 

na svojih območjih popis stanovanjskih prostorov io 
kategorizacijo. Stanovanja popišejo in kategorizirajo 
najpozneje v 15 dneh po objavi tega odloka. 

V. Določanje in delitev najemnine 

15. ölen 
Najemnino za vsako posamez.no stanovanje dolo- 

či uprava stanovanjske skupnosti (tajništvo ljudske- 
ga odbora) na podlagi stanovanjske tarife, ki jo pred- 
piše okrajni ljudski odbor. 

Za vrtove in parke, ki pripadajo k posameznim 
hišam splošnega ljudskega premoženja plačajo uži- 
valci poseben prispevek, katerega višino določi občin- 
ski ljudski odbor po krajevnih razmerah. 

16. člen 
Najemnine za stanovanjske prostore se delijo v 

amortizacijski sklad, sklad za hišno upravo in sfclad 
za vzdrževanje hiše v tehle odstotkih: 
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- 30% v amortizacijski sklad po izločitvi dela na- 
jemnine, ki odpade po določbah 70. člena uredbe o 
opravljanju stanovanjskih hiš; 

50% razdeli svet stanovanjske skupnosti v sklad 
za hišno upravo in sklad za vzdrževanje. 

17. člen 
Občinski ljudski odbor lahko predpiše, da se dei 

amortizacijskega sklada odvede v sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš. Ta del ne sme presegati 20% ce- 
lotnega amortizacijskega sklada. Občinski ljudski od- 
bor prav/tako lahko predpiše, kolikšen del najemnine 
za poslovne prostore v hišah splošnega ljudskega pre- 
moženja in zasebnih hišah se naj odvede v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

IS. člen 
Najemnina za vrtove in parke se steka v sklad 

za vzdrževanje stanovanjskih hiš. 

VI. Prevzem stanovanjskih hiš v upravo 
stanovanjske skupnosti 

19. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti morajo najpozneje 

do 1. julija 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjske hiše, ki so last zasebnikov, razen 
tistih hi!, glede katerih bo okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota po 14. členu uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš odločil, da ostanejo še nadailje v 
upravi  hišnega  lastnika. 

20. člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske ko- 

misije, ki jih imenujejo občinski ljudski odbori. Pre- 
vzema se udeleži hišni lastnik ali njegov zastopnik, 
ki skupno s člani komisije podpiše zapisnik o pre- 
vzemu hiš* v upravljanje Zapisnik mora obsegati po- 
pis hiše *cr opis stanja, v katerem je hiša. Ce hišni' 
lastnik ali nj<s*-.>v zastopnik noče podpisati zaipisnika 
o prevzemu ali noče biti navzoč pri prevzemu hiše, 
se to zapiše v zapisnik z obrazložitvijo. 

21. ölen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo ina stanovanj- 

sko skupnost pravice do pobiranja najemnine, skle- 
panja najemnih pogodb, odpovedi najemnih razmerij 
in dolžnosti, vzdrževati hišo ter odplačevati morebit- 
ne dolgove iz določb 2. točke 70. člena uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

VIL Prehodne in končne določbe 

22. člen 
Zaradi o^anizacije stanovanjske skupnosti ime- 

nujejo oböinsäb. ljudski odbori začasne komisije 3—5 
članov, ki bodo do izvolitve, sveta stanovanjskih skup- 
nosti organizirale in vodile volitve hišnih svetov in 
svetov stanovanjske skupnosti, sodelovale pri popisu 
stanovanjskih prostorov in prevzemov hiš. 

Prve volitve hišnih svetov bodo do 31. maija 1954, 
prve volitve stanovanjskih skupnosti pa do 15. junija 
1954. Začasne komisije sikličejo najpozneje v 15 dneh 
po volitvah zasedanje sveta stanovanjske skupnosti. 

23. Ölen 
Tajništva občinskih ljudskih odborov vodijo do 

formirania uprave stanovanjske skupnosti vse admi- 
nistrativne zadeve sveta stanovanjske skupnosti ka- 
kor tudi~administrativne zadeve komisije iz 20. in 22. 
člena tega odloka. 

24. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se ukinejo ob- 

stoječi hišni skladi pri občinskih ljudskih odborih. 
Razdelijo se tako, da imajo lastniki zasebnih hiš, ki 
ee ne vključijo v stanovanjsko skupnost, pravico, 
črpati obstoječe sklade za vzdrževanje hiš v mejah 
določb odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list LRS, št. 16-148/53). kolikor pa skladi ne 
bodo izčrpani do 1. julija 1954, se sredstva skladov 
prenesejo 50% v amortizacijski sklad in 50% v sklad 
za vzdrževanje hiš.  • 

25. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

3000 din: 
1. kdor ob popisovanju etanovemjskrh prostorov 

ne da pravih podatkov; 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prostorov 

pri popisovanju in zbiranju uradnih podatkov; 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 

vi poverjeni mu popis stanovanjskih prostorov. 
Upravni in kazenski postopek vodi in izreka 

kazni na prvi stopnji sodnik za prekrške pri OLO 
Murska Sobota, 

26. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc 
Št. 11-1836/4-54 
Murska Sobota, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez i. r. 

297. 
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 temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list LFRJ, št. 13-147/54), je okrajni ljudski 
odbor Novo mesto na skupni seji obeh zborov dne 
23. aprila 1954 izdal 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora Novo mesto 

(okrajnem proračunu za leto 1954) 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1954 e posebniimi pri- 

logami obsega: 

II. 

III. 

Okrajni proračun: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
in s presežkom izdatkov 
Predračune finančno samostojnih 
zavodov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
in s presežkom dizdatfkov 
Predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

256,058.000 din 
342,058.000 din 
86,000.000 (fin 

210,480.000 din 
219,669.000 din 

9,189.000 din 

132,955.000 din 
132,955.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj dohodkov v okrajnem proračunu 

v znesku 86,000.000 din se krije z dotacijo iz prora- 
čuna LRS (republiškega proračuna). 

Primanjkljaj dohodkov v predračunih finančno 
samostojnih zavodov v skupnem znesku 9,189.000 »m 
bo Ikrit z dotacijo iz okrajnega proračuna. 



Štev. 19 — 20. V. 1934 URADNI LIST Siran 531 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1934 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotov- 
ljen z zaključnim računom zavoda za leto 1934 po 7., 
8-, 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z ome- 
jitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 10% 
zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954; 

b) v sfklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1954 ustanovi nov 
finančno samostojni! zavod, za katerega določi, da 
ima še kakšen drug sklad, ali če v letu 1954 določi 
za obstoječe finančno samostojne zavode, da imajo 
še kakšen drug sklad, določi okrajni ljudski odbor, 
kolikšen del presežka po odbitku plačila v sklad za 
nagrade (točka a) prvega odstavka) gre v letu 1954 
v sklad za nadomestitev in dopolnitev, in kolikšen 
del v drage sklade. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
siranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/1953) in odredba o skladih zdravstve- 
nih zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni 
ust LRS, št. 17/1953). 

4. člen 
Okrajni ljudski odbor je pooblaščen, da v pri- 

meru ukinitve, združitve aili spremembe okrajnih 
uradov in zavodov izdatke, določene v njihovih pred- 
računih, porazdeli na nove urade oziroma zavode. 

Predračune na novo ustanovljenih okrajnih uradov 
• zavodov potrjuje okrajna proračunska komisija. 

5. člen 
Okrajni ljudski odbor pooblašča komisijo za 

Proračun, da razpolaga z rezervnim skladom do 50% 
za kritje nepredvidenih in nezadostno predvidenih 
izdatkov med letom. 

6. člen 
Ta odlok valja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS<, uporablja pa ee od 1. januarja 1954. 
St. 1-4044/1-54 
Novo mesto, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

298. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 3. členom uredbe 
0 prometnem davku in delom D tarife prometnega 
d'avka (Uradni-list FLRJ, št. 55-474/53) tei s pritrdi- 
tvijo Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS je 
°krejn.i ljudski odbor Sežana na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 15. aprila 1954 
sprejel 

ODLOK 
o uvedbi občinskega prometnega davka 

I. del: Splošne določbe 

1. člen 
,   Poleg prometnega davka, ki se plačuje po veljav- 

nih predpisih, se pobira v okraju Sežana občinski 
Prometni davek, ki je predpisan s tarifo v drugem 
delu tega odloka. 

2. člen 
Občinski prometni davek, ki se pobere po določ- 

bah tega odloka, je proračunski dohodek občine, na 
katere območju je bil pobran, in se sme uporabiti 
samo za komunalno graditev. 

3. člen 
Določbe uredbe o prometnem davku in njene ta- 

rife (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) 6e primerno upo- 
rabljajo tudi za občinski prometni davek, predpisan 
s tem odlokom. 

4. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo, za izvrševanje odloka pa 
skrbi tajništvo za gospodarstvo OLO. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objav« v >Uradnem 

listu LRS«. 
II. del: Tarifa 

Tar. št. 1: 
Od potrošnje in prodaje alkoholnih pijač 

v gostinskih in trgovinskih obratih na drobno, 
od prodajne cene 59g 

Tar. št. 2: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se pla- 

ča od stopenj po tar. žt. 1-C-tarife prometnega 
davka lojg 

St. 1-2234/3-1954-11 
Sežana, dne 15. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

299. 

Na podlagi tretje točke 64. Cilena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 49. člena zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je sprejel okrajni 
ljudski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora 
in zbor» proizvajalcev dne 29. aprila 1954 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okraja Sežaea 

za leto 1952 

1. ölen 
Potrjuje se sklepni račun o tera&tvi proračuna 

«okraja Sežana za leto 1952, sestavljen po predpisih 
temeljnega zakona o proračunih in uredbe za iz- 
vajanje proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1952 e sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1952 
je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni, 

po okrajnem sklepnem računu za 
I. po okrajnem proračunu: . 

dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 

II. po sklepnih računih 
finančno samostojnih 
zavodov: 
dohodki 
izdatki 
presežek dohodkov 

izdatki so znašali 
leto 1953: 

108,500.601 din 
108,024.950 din 

475.651 din 

19.9O0.5S9 din 
19,431.589 din 

469.000 din 
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4. ölen 
Presežek dohodkov nad izdatka po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1952 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1953. 

5. ölen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavo- 

dov se razdeli taikole: 
v okrajni proračun se odda znesek      120.810 din 
za razdelitev na sklade se prepusti 

finančno   samostojnim   zavodom 
znesek 348.190 din 

6. ölen 
Ta odlok velja talkoj. 

St. 1-2427/2-1954-9 
Sežana, dne 29. aprila 1954. 

Piredsednik OLO: 
Danilo Petrinja i. r. 

300. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih äijudskih 
odborih je sprejel okrajni ljudski odbor Sežana na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 29. aprila 1954 

ODLOK 
o proračunu okraja Sežana za leto 1954 

1. ölen 
Proračun okraja Sežana za 

prilogami obsega: 
I. okrajjni proračun: 

z dohodki v znesku 
z izdatki v znesiku 

II. predračune finančno 
samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesiku 
z izdatki v znesku 
s presežkom dohodkov 
s presežkom izdatkov 

III. predračune posebnih 
skladov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesiku 

leto 1954 s posebnimi 

221,292.000 din 
221,292.000 din 

127,422.960 din 
128,985.960 din 

79.200 din 
1,563.000 din 

42,479.000 din 
42,479.000 din 

2. ölen 
Primanjikljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 1,563.000 din ee kri- 
jejo z dotacijami iz ofcrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zarodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo presežek dohodkov nad 
izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotov- 
ljen s sklepnim računom zavoda za leto 1954, po 
7., 8., 9. in 10. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sfclad za' nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v, ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih'izdatkov zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostal» 
del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari na način, določen v prvem od- 
staviku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu o izvršitvi okrajnega proračuna za 
leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, 
ki ga dosežejo zdravstveni  zavodi, veljata odlok o 

finansiramju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-85/1953) dn odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim finansiranjeni 
(Uradni iliet LRS, št. 17-39/1943). 

4. člen 
Komisija za proračun okrajnega ljudskega od- 

bora je pooblaščena, da ob izvedbi novega plačilnega 
sistema porazdeli za to določena sredstva v drugem 
poglajvju prvega razdelka okrajnega proračuna na 
ustrezne razdelke proračuna. 

Komisija za proračun okrajnega ljudskega od- 
bora je tudi pooblaščena, da po zaslišanju pristojnih 
svetov OLO iz kredita, določenega v proračunu za 
subvencije in podpore družbenim organizacijam, dru- 
štvom dn štipendistom, dodeljuje subvencije, podpore 
in štipendije posameznim družbenim organizacijanii 
društvom in štipendistom po ugotovljenih potrebah. 

. 5. člen 
Za kritje primanjtbljaja v občinskih proračunih 

*e iz okrajnega proračuna dodelijo dotacije, in sicer: 
1. občini Crni kal 
2. občini Divača 
3. občini Dutovlje 
4. občini Gračišče 
5. občini Komen 
6. občini Materija 
7. občini Podgorje 
8. občini Podgrad 
9. občini Virarne 

500.000 din 
1,200.000 din 
1,070.000 din 
1,220.000 din 
2,270.000 din 

670.000 din 
440.000 din 

1,470.000 din 
600.000 din 

6. člen 
Ta odlok  velja  takoj, uporablja pa se od dne 

1. januarja 1954. 

St. 1-2427/2-1954-8 
Sežana, dne 29. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 

Danilo Petrinja 1. r. 

301. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) in v zvezi s 1. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih stroških 
(Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) je okrajni ljudski 
odbor Šoštanj na ločenih sejah obeh zborov dne 
24. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
e višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Šoštanj 

1. člen 
Višina dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Šoštanj se določa: 
1. za uslužbence od V. plačilnega razreda navzgor 

800 din; 
2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega razreda 

in za visokokvalificirane delavce 700 din; 
3. za druge uslužbence in delavce 6O0 din. 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja uslužbence*' 

tistih uradov in zavodov, katerih delavnost je omeJe' 
na na območje okraja Šoštanj. 
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3. člen 
Ta odlok  velja od  dneva  objave   v   >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 2419/1-54 
Šoštanj, dne 24. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ülrih 1.1. 

302. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

• dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je bil na seji okrajnenga zbora in zbora proizvajalcev 
••• 24. aprila 1954 sprejet 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve odbornika v 

okrajni zbor okrajnega ljudskega odbora Šoštanj 
• H. volilni onoti, ki obsega naselje Topolščico, ker 
Je odborniku Globačniku Jožetu, ki je bili izvoljen v 
tej volilni enoti, prenehail mandai, po 3. točki 120. 
olena zaikona o okrajnih ljudskih, odborih. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 13. junija 1954. 

2. člen 
Ta odllok se objavi v lUradnem listu LRS« in na 

oglasnih deskah v volilni enoti št. lil. 
St. 2418/1-54 
Šoštanj, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Tone Ulrih 1. •. 

303. 

Na podlagi tretje točke 64. člena zaikona o okraj- 
nih, ljudskih odborih (Uradni ilist LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Tolmin sprejel na skupni seji 
°beh zborov dn<e 29. aprila 1954 

ODLOK 
0 Potrditvi zaključnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Tolmin za leto 1952 

1. člen 
Potrjujejo se zaključni račun o izvršitvi proračuna 

°*rajnega ljudskega odbora Tolmin za leto 1952 in 
sklepni računi finančno samostojnih zavodov za leto 
J**2, sestavljeni po predpisih 49. alena temeljnega za- 
^ona o proračunu in 39. člena uredbe o izvajanju 
Proračuna. 

2. ölen 
Okrajni zaključni račun za leto 1952 z zaključ- 

nimi računi finančno samostojnih zavodov za leto 1952 
so sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po 

okrajnem zaključnem računu v letu 1952: 
L dohodki 151,481.468 din 

izdatki 151,477.053 din 
presežek dohodkov 4.415 din 

•- Po sklepnih računih finančno samo- 
stojnih zavodov: 
dohodki 13,256.805 din 
izdatki 13,121.793 din 
Presežek dohodkov 438.083 din 
Primanjkljaj 303.071 din 

4. čletn 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem, za- 

ključnem računu za leto 1952 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1953. 

Presežek dohodkov nad izdatki finančno samo- 
stojnih zavodov po zaključnem računu za leto 1952 
se prenese v sklad za nadomestitev in dopolnitev teh 
zavodov. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1-1603/1-54 
Tolmin, dne 29. aprila 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

304. 

Na podlagi 1. odstavka 17. člena ter 3. točke 64. 
člena v zvezi s 96. členom zakona- o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni 
ljudski odbor Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 
29. aprila 1954 sprejel 

ODLLOK 
o proračunu okraja Tolmin za leto 1954 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1954 s posebnimi prilo- 

gami, obsega: 
I. Okrajni proračun 

z dohodki v znesku 292,150.400 din 
z izdatki v znesku 292,150.400 din 

II. predračune finančno samo- 
stojnih zavodov 

z dohodki v znesku 28,046.840 din 
z izdatki v znesku 45,539.940 din 
in presežkom izdatkov v znesku    17,493.100 din 

2. člen 
Primanjkljaj   v   predračunih   fi- 

nančno samostojnih zavodov v skup- 
nem znesku 17,493.100 din 
se  krije  z  dotacijami   iz  okrajnega 
proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1954, po 7., 
8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih taiko, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1934 ustanovi nov 
finančno samostojni zavod, za katerega določi, da ima 
še kakšen drug sklad, ali če v letu 1954 določi za ob- 
stoječe finančno samostojne zavode, da imajo še kak- 
šen drug sklad, okrajni ljudski odbor obenem določi, 
kolikšen del presežka po odbitku plačila v sklad za 
nagrade (točka a) prvega odstavka) gre v letu 1954 
v sklad za nadomestitev in dopolnitev in kolikšen del 
v druge sklade. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vod ne ustvari na način, določen v prvem odstavku 
tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem ra- 
čunu o izvršitvi okrajnega proračuna za leto 1954. 
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Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14/1953) in odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim finansiranjem 
<Uradni list LRS, št. 17/1953). 

4. člen 
Ce se okrajni organi in zavodi ukinejo, združijo 

ali spremenijo, porazdeli okrajni ljudski odbor izdat- 
ke, določene v njihovih predračunih, na nove organe 
oziroma zavode. 

Predračune na novo ustanovljenih okrajnih or- 
ganov in zavodov .potrjuje okrajni ljudski odbor na 
predlog gospodarskega sveta. 

5. člen 
Okrajni ljudski odbor porazdeli ob izvedbi nove- 

ga plačnega sistema za to določena proračunska sred- 
stva na okrajne organe in zavode. Okrajni ljudski 
odbor dodeljuje iz kredita, določenega v proračunu 
za subvencije družbenim organizacijam in društvom, 
subvencije posameznim družbenim organizacijam in 
društvom po ugotovljenih potrebah. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS t, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. I 177/26/1934 
Tolmin, dne 29. aprila 1954. 

Podpredsednik 0L0: 
Franc Skok 1. r. 

305. 
Okrajni ljudski odbor Tolmin je na podlagi 2. od- 

stavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 2. odstavkom 
1. člena uredbe o izdelavi in potrditvi investicijskega 
programa (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54) na skupni seji 
obeh zborov sprejel dne 7. maja 1954 

- ODLOK 
o obvezni izdelavi investicijskega programa za 
objekte, ki se iinansirajo iz sredstev, s katerimi 

gospodarske organizacije prosto razpolagajo 

1. člen 
Gospodarske organizacije s sedežem na območju 

okraja Tolmin morajo izdelati investicijski program 
tudi za objekte in gradbena dela, ki jih finansirajo 
iz sredstev, s katerimi prosto razpolagajo, in to ne 
glede na to ali ta dela opravljajo v lastni režiji ali 
jih oddajajo v izvedbo projektivnim ali gradbenim 
podjetjem. 

2. člen 
Določba 1. člena ne velja za objekte družbenega 

standarda in ne za adaptacije, če se z njimi bistveno 
ne spreminja dosedanji namen obstoječega objekta 
aü tehnološkega procesa proizvodnje. 

3. člen 
Določbe uredbe o izdelavi in potrditvi investicij- 

skega programa (Uradni list FLRJ, št. 5-56/54) veljajo 
smiselno tudi za investicijske programe za objekte, 
ki se finansirajo iz sredstev, s katerimi gospodarske 
organizacije prosto razpolagajo. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Ur. listu'LRS«. 
St. 1-1625/1-54 
Tolmin, dne 11. maja 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

306. 

V zvezi z odlokom o mestnih taksah in prometnem 
davku mestne občine Ptuj (Ur. list LRS, 1-12/54, št. 
1/1-855/4-53 z dne 22. oktobra 1953) je ljudski odbor 
mestne občine Ptuj na seji dne 28. I. 1954 na podlagi 
2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občan sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvah odloka o mestnih taksah in prometnem 

davku (Uradni list LRS, št. i-12/54) 
i. člen 

K tar. št. 5 se doda točka 14 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje za go- 

spodarsko delavnost, se plača: 
Za trgovska podjetja in prodajalne: 
a) na veliko 1200 din 
b) na drobno 720 din 
c) za  agencije,  komisije,  trgovska  za- 

# stopstva in druge posredovalnice        4800 din 
č) za  trgovska podjetja in  prodajalne 

z orožjem, municijo in eksplozivom      960 din 
d) za prodajalne s starimi predmeti 720 din 

2. člen 
Ta odlok velja od  dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-336/1-54 
Ptuj, dne 28. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

307. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni lis' 
LRS, št. 19/52) ter 8. člena temeljnega zafcona o pre- 
krških (Uradni list LRS, št. 46/51) je ljudski odbor 
mestne občine Ptuj na seji dne 28. I. 1954 sprejel 

ODLOK 
0 popravku in spremembah odloka o obratovalnem 
času  za  gospodarska  podjetja   na  območju  mestne 

občine Ptuj 

1. člen 
V 4. členu odloka o obratovalnem času za gospo- 

darska podjetja na območju mestne občine Ptuj se 
točka 3/II spremeni ter se spremenjeno besedilo gla*1 

takole: 
Obvezni obratovalni čas za brivce in frizerje «e 

določi: 
V letnem času: 
ob sobotah od 7. do 12. in 14. do 19. ure, 
ob drugih delavnikih, razen ob ponedeljkih, od '• 

do 12. in 14. do 18.30 ure. 
' V zimskem času: 
ob sobotah od 7. do 12. in 13. do 19.30 ure, 
ob drugih delavnikih, razen ob ponedeljkih, °" 

7. do 12. in 15. do 19.30 ure. 
Ob ponedeljkih posluje le en dežurni obrat od 8. 

do 12. ure. 
2. člen 

15. člen odloka se spremeni in se novo besedilo 
glasi: 

Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznujejo: 
I. lastniki obrtnih delavnic, ki bi imeli proti pre - 

pisom tega odloka svoje obrtne prostore zaprte v   a' 
su, določenem v tem odloku: 
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II. trgovske in gostinske obratovalnice, ki bi ime- 
le proti predpisom tega odloka zaprte lokale vTasu, 
ki je določen v tem odloku. 

St. 1/1-335/4-54 
Ptuj, dne 28. januarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

308. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
Üst LRS, št. 19/52) ter 8. člena temeljnega zakona za 
prekrške (Uradni list FLRJ, št. 48/51) je ljudski od- 
bor mestne občine Ptuj na seji dne 22. aprila 1954 
izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o tržnem redu v mestu Ptuj 

1. člen 
19. člen odloka o tržnem redu v mestu Ptuj se 

spremeni tako, da se glasi: 
Na tržnem prostoru je dovoljeno prodajati: 
1. predelane ali nepredelane kmetijske pridelke 

vseh vrst, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, divjačino, 
ribe in druge užitne gozdne živali; 

2. obrtne izdelke lončarjev, pečarjev, rezbarjev, 
izdelike iz protja, listja, tretja, ličja in slame, pred- 
loge za ročna dela, predmete dz naravnega in umetne- 
ga cvetja, izdelke medičarske, voskarske in svečar- 
ske obrti, vlite figure iz mavca, kadi, škafe, izdolbena 
korita, žlice, kuhalnice, ščipalke za perilo, pipe, ustni- 
ke, mlinske kamne in bruse. 

Drugega blaga ni dovoljeno prodajati, zlasti ne 
izdelkov drugih obrtnih delavnosti in rabljenih pred- 
metov. 

Na živilskem trgu ni dovoljeno prodajati alko- 
holnih pijač. 

2. člen 
20. člen navedenega odloka se spremeni tako, da 

•e glasi: 
Prodajati smejo: 
1. kmetijsflce zadruge in državna kmetijska po- 

sestva tiste kmetijske pridelke, 'ki jih smejo proda- 
jati po uredbi o ustanavljanju in delu trgovskih pod- 
jetij (Uradni list FLRJ, št. 6/32) in zasebni kmetijski 
Proizvajalci svoje lastne kmetijske pridelke; 

2. nabiralci cvetlic, zdravilnih zelišč An gozdnih 
sadežev, če so blago sami nabrali; 

3. lovske in ribiške zadruge oziroma družine 
divjačino in ribe; 

4. proizvajalci predmetov domače obrti svoje 
kstne izdelke domače obrti ter obrtniki izdelke, na- 
vedene v 2. točki 19. člena tega odloka; 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vanja. 

Zasebni proizvajalci, našteti v 1., 2. in 4. točki 
Prejšnjega odstavka, smejo prodajati ali sami ali pa 
P° družinskih članih, ne pa z najetimi ljudmi. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRS<. 
St. 1/1-1077/3-53 
Ptuj, dne 22. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

309. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni Üst LRS, 
št. 19/52) in v zvezi z 2. in 3. odstavkom 48. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 6/54) je ljudski odbor mestne občine 
Skofja Loka sprejel na seji dne 20. aprila 1954 

ODLOK 
o določitvi okvirnega poslovnega časa, v katerem 
morajo biti gostinska podjetja oziroma gostišča 

odprta 

1. ölen 
Restavracije, gostilne, bifeji in kavarne smejo 

pričeti obratovati pred 5. uro, morajo pa pričeti 
obratovati najkasneje, do 7. ure zjutraj. 

2. člen 
Restavracije in gostilne obratujejo do 23. ure. 

Posamezna gostinska podjetja oziroma gostišča lahko 
za določeno obdobje (n. pr. zimsko) oziroma določene 
dni (n. pr. delavnike) določijo obratovalni čas do 
22. ure. 

3. člen 
Bifeji obratujejo do 22. ure. 

4. člen 
Restavracije, gostilne in bifeji ob železniških in 

avtobusnih postajah morajo pričeti obratovati pol 
ure pred prihodom oziroma odhodom prvega vlaka 
oziroma avtobusa in obratovati pol ure po prihodu 
oziroma odhodu zadnjega vlaka oziroma avtobusa ne 
glede na določbe gornjih členov. 

5. ölen 
Kavarne so odprte ob delavnikih do 1. ure po- 

noči, ob sobotah, nedeljah, ob praznikih in dan pred 
prazniki do 2. ure po polnoči. 

6. ölen 
Menze obratujejo le v času, ko se izdajajo obroki 

hrane. 
7. Člen 

Restavracije, gostilne in kavarne smejo na pustni 
torek, na dan 30. aprila, 1. maja, 21. julija, 28. no- 
vembra, 29. novembra, 31. decembra, na dan občin- 
skih praznikov podaljšati obratovanje do 5. ure 
zjutraj naslednjega dne. 

8. člen 
Po' uri, ki je določena za zapiranje, se ne sme 

postreči niti z jedjo niti s pijačo. Najkasneje četrt 
ure po uri, ki je določena za zapiranje, je treba 
obratne prostore izprazniti -in zapreti. 

9. člen 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje va 

podobno se smejo na prostom igrati do 22. ure. V pro- 
storih, v katerih se ne moti nočni počitek sosedov 
in, kolikor sme biti gostinsko podjetje oziroma go- 
stišče odprto, ta omejitev ne velja. 

10. člen 
Za posamezna gostinska podjetja oziroma gostišča 

lahko, kolikor io narekujejo krajevne potrebe, svet 
za gospodarstvo z odredbo določi drugačen obrato- 
valni čas, kot je določen s tem odlokom. 

11. ölen 
Za posebne potrebe in za posamezne dni lahko 

svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine 
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z odločbo podaljša obratovalni čas. Za takšno podalj- 
šanje pa se plača iaiksa, določena za prekoračenje 
obratovalnega časa. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRSc 
St. 178/3-54 
Škofja Loka, dne 21. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Sveto Kobal 1. r. 

310. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o volitvah io odpoklicu 
odbornikov Ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31- 
102/53) je občinski ljudski odbor Pesnica po sklepu 
17. seje ljudskega odbora z dne 15. aprila 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v II. volilni 

enoti občine Pesnica, ki obsega naselje Ranca. 

2. člen 
Ker se je odborniku občinskega ljudskega odbora 

Pesnica za I. volilno enoto Domajnko Milko zaradi 
premestitve na novo službeno mesto v Slivnico od- 
povedal mandatu, mu je mandat po sklepu občinskega 
ljudskega odbora Pesnica preneha1!. 

3. člen 
Nadomestne volitve za II. volilno enoto bodo v 

nedeljo, dne 20. junija 1954 s pričetkom oh 7. uri 
zjutraj. 

4. člen 
Ta odlok se objarvi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v II. volilni enoti. 
5t 222/1-54 
Pesnica, dne 30. aprila 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Mirko Bezjak 1. r. 

311. 
Na podlagi 20. in 117. člena zaikona o spremembah 

in dopolnitvah zaikona o volitvah an odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski ljudski odbor Salovci na seji dne 24. apri- 
la 1954 sprejeil 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 3, ki obsega vas Rudinci, ker je zaradi odselitve 
prenehal mandait ŠkinjaTJu Francu, odborniku občin- 
skega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej volil- 
ni enoti. 

2. Člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 20. junija 1954. 

3. Člen 
Ta odllok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 3. 
St. 245/1-54 
Salovci, dne 24. aprila 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Koloman Korpič .1. r. 

312. 
Občinski ljudski odbor Vransko je na podlagi 12. 

člena, 2. odstavka 21. člena im 16. točke 50. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-83/52) v zvezi s 1. odstavkom 2. člena, 1. in 2. od- 
stavkom 7. člena in nadaljnjimi členi temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) 6prejel na seji dne 3. februarja 1954 

ODLOČBO 
o razglasitvi občinskega vodovoda Vransko-Tešova 

za finančno samostojen zavod 

1 
Občinsko vodovodno omrežje Vransko-Težova se 

razglasi za finančno samostojen zavod. 
Ime in sedež zavoda: 
Občinsko vodovodno omrežje Vransko, štev. 81. 

2 
Delovno področje zavoda je preskrbovati vse ko- 

ristnike omrežja z zdravo in pitno vodo. 

3 
Zavod ima pravico, gospodariti z vsemi vodovod- 

nimi   napravami   občinskega   vodovodnoga   omrežja 
Vransko-Tešova. 

V treh mesecih od dne ustanovitve zavoda se mo- 
rajo popisati vsa osnovna sredstva, ki so mu dana s 
to odločbo v gospodarjenje, popišejo se na podlagi 
veljavnih predpisov in tako dobljena cena osnovnih 
sredstev je premoženje zavoda, s katerim ima pra- 
vico gospodariti. t 

Upravo vodovoda imenuje občinski ljudski od- 
bor, načeluije ji predstojnik administracije. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen občinski 
ljudski odbor Vransko. 

' 5 
Zav»d bo imel tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcem iu uslužbencem, 
b) slklad za nadomestitev iu dopolnitev osnovnih 

sredstev. 
6 

Cene storitev in drugi predpisi  za vzdrževanje 
občinskega   vodovoda   so   predpisani   z   odlokom   o 
vzdrževanju   in   čuvanju   občinskega    vodovodnega 
omrežja, sprejetim na seji dne 19. III. 1954. 

Odredbodajailčeve pravice se predpišejo pozneje. 
7 

Ta odločba velja taikoj, objavi pa se v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 622/2-54 
Vransko, dne 9. aprila 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Franc Pečbvnik 1. x. 

POPRAVEK 
V odloku o obveznem škropljenju krompirjevih 

nasadov ma strnjeno okuženih območjih v okraju Ma- 
ribor, okolica (Uradni list LRS, št. 15-245/54 je treba 
popraviti besedilo 1. člena odloka, ki se v skladu z 
izvirnikom pravilno glasi: 

' 1. ölen 
»Vse površine posajene s krompirjem na območja 

okrajnega ljudskega odbora Maribor okolica se m10" 
rajo z ozirom na strnjene okužbe po koloradske» 
hrošču obvezno škropiti vsaj dvtaikrat na leto«. 

St. 1-490/2-54 
Maribor, dne 4. maja 1954.    Predsednik OLOi 

Stane Škof 1. r. 

Izdaja »Uradni list LHS. — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tlaka tiskarna »Toneta Tomalča« — vsi 
v LJubljani — Naroînina: letno 800 din — Posamezna številKa: 8 din 'o 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več. P" 
poŠti 8 din več — Uredništvo In  uprava: LJubljana,   Erjavčeva ulica Ila.  poStnl predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»2«-157 



Poštnina plačana v gotovini 

ADN 
CENA 20 din 

LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 27. maja 1954 Sieviìka 20 
VSEBINA: 

313. 

314, 

315, 

Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
mesta LJubljane. 
Odlok o dnevnicah za uradna potovanja v mejah mesta 
LJubljane. 
Odlok  o  poslovanju  In  uporabi  sklada  za  kreditiranje 
investicij v letu 1954 za okraj Črnomelj. 

316. Odlok o proračunu okraja Kočevje za leto 1954. 
317. Odlok o proračunu okraja Krško za leto 1954. 
318. Odlok   o   začasnem   flnanslranju   proračunskih   potreb 

okraja Ljutomer za I. tromesečje 1954. 

319. Odlok 
cijska 

320. Odlok 
321. Odlok 

stvene 
323. Odlok 
323. Odlok 

stvene 
Odlok 
mestni 
Odlok 
občine 

324. 

325, 

o obrestnih merah In odplačilnih rokih za lnvestl- 
posojlla v letu 1953 v okraju Ljutomer. 
o dodatnem proračunu okraja Ljutomer za 1. 1953. 
o oprostitvi In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
storitve na območju okraja Ljutomer. 
o proračunu okraja Ljutomer za leto 1954. 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
storitve na območju okraja Tolmin. 
o  uvedbi  mestnih  taks  in  prometnega   davka  v 
občini Bled. 
o razpisu nadomestnih volitev  v 7.  volilni  enoti 
Vransko. 

Odloki Ljudskih odborov 
313. 314. 

I 

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) ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) 
v zvezi s sklepom zbora proizvajalcev je mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na XXXII. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 14. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
nnzpisujejo se nadomestne volitve v 9. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev MLO Ljubljana. 

2. člen 
Ker je odbornik zbora proizvajalcev za 9. volilno 

enoto ing. Beno Svetina, Ljubljana, Ruska ul. št. 17, 
za stalno zapustil svoje dosedanje službeno mesto pri 
>Slovenija projektuc, in je zato prenehalo njegovo de- ' 
lovno razmerje oz. članstvo v gospodarski organizaciji 
na območju mesta, mu je po sklepu zbora proizvajal- 
cev prenehal tudi mandat. 

3. člen 
Nadomestne volitve bodo v torek, 13. julija 1954. 
Ta odlok se objavi v >Urndnem listu LRS<, na 

oglasni deski MLO v Ljubljeni in pri vseh gospodar- 
skih organizacijah te volilne enote. 

4. člen 
Odlok velja takoj po objavi. 
Tajn št. 587-6/54 

Ljubljana, dne 14. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
je na podlagi drugega odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) v zvezi s 1. členom uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ, št. 53-462/53) na XXXII. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev z 
dne 14. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o dnevnicah za uradna potovanja v mejah 

mesta Ljubljane 
1. člen 

Za uradna potovanja v mejah mesta Ljubljane • 
posamezne kraje in naselja, ki so oddaljeni več kot 
lOkrn, se določijo tele dnevnice: 

— za uslužbence od V. plačilnega razreda navzgor 
800 din*, 

— za uslužbence od IX. do VI. plačilnega razreda 
ir za visokokvalificirane delavce 680 din, 

— za druge uslužbence in delavce 560 din. 
2. člen 

Ta odlok volja takoj. 
Tajn št. 580/1-54 
Ljubljana, dne 14. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

. 315. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 

zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. 
št. 19-89/52) in v zvezi z 15. ."Ionom uredbe o posojilih 
za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, št. 
4-30/54) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora Črnomelj na seji dne 16. apri- 
la 1954 sprejela 

ODLOK 
o poslovanju in uporabi sklada za kreditiranje 

investicij v letu 1954 za okraj Črnomelj 
1. člen 

Sklad za kreditiranje investicij okraja Črnomelj, 
ki je bil ustanovljen z odlokom okrajnega ljudskega 
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odbora Črnomelj (Uradni list LRS, št. 25-270/53) se bo 
v letu 1954 uporabljal po predpisih tega odloka, 

2. člen 
V ta sklad se stekajo sredstva, kj jih določi gospo- 

darski plan okraja Črnomelj, in sicer neizkoriščena 
sredstva sklada iz leta 1953, obresti in anuitete od 
investicijskih posojil in drugi dohodki, ki jih okrajni 
ljudski odbor Črnomelj v ta namen določi. 

5. člen 
Investicijska posojila iz okrajnega skilada za kre- 

ditiranje investicij daje podružnica Narodne banke 
v Črnomlju v soglasju z gospodarskim svetom OLO 
Črnomelj. 

Prvi natečaj za dajanje kreditov bo podružnica 
Narodne banke v Črnomlju razpisala, dne 25. maja 
1954. 

Poznejše razpise pa bo določila podružnica Na- 
rodne banke v Črnomlju v sporazumu z gospodarskim 
svetom OLO Črnomelj. 

4. člen 
Natečaja za dajanje kreditov za investicije se 

lahko udeleže vse gospodarske organizacije v okraju 
Črnomelj po pogojih, ki so našteti v 20. do 23. členu 
uredbe o posojilih za gospodarske dovestiticije (Urad- 
ni list FLRJ, št. 4/1954,). 

5. člen 
Kot najdaljši odplačilni rok za posojila iz okraj- 

nega sklada za kreditiranje investicij se določi 10 let, 
najnižja obrestna mera pa 2 %. 

6. člen 
Za kredite, ki so bili dani gospodarskim organi- 

zacijam v letu 1954 do izdaje tega odloka je potrebno 
naknadno, najpozneje pa v 30 dneh po objavi vskla- 
diti dokumentacijo s predpisi tega odloka. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-1581/22-54 
Črnomelj, dne 16. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

316. 
Na podlagi prvega odstavka 17. člena ter 3. točko 

64. člena, v zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih ter 2. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) izdaja okraj- 
ni ljudski odbor Kočevje no seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 22. aprila 1954 

ODLOK 
o proračunu okraja Kočevje za leto 1934 

1. člen 
Proračun okraja Kočevje za leto 1954 obsega: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 191,115.000 din 
in izdatiki v znesku 191,115.000 din 

II. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 57,360.000 din 
z izdatki v znesku 56,810.000 din 
s presežkom dohodkov 550.000 din 

2. člen 
Finančno samostojna zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi dohodek, ki bo ugo- 
tovljen z zaključnim računom po določbah 7., 8., 9. in 
40. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40 % presežka, ven- 
dar izplačilo nagrad ne sme presegati 10% letnih 
osebnih prejemkov, 

b) ostanek presežka se deli po pravilniku usta- 
nove. 

3. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da iz kre- 

dita določenega v proračunu za subvencije družbe- 
nim organizacijam in društvom dodeljuje subvencije 
posameznim društvom in organizacijam po ugotov- 
ljenih potrebah. 

4. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena, da razpo- 

laga s proračunsko rezervo. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 
St. 3311/1 
Kočevje, dne 22. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

317. 
Na podlagi 2., 25. in 28. člena zakona o proračunih 

(Uradni list FLRJ, št. 13/54) ter 17. člena zakona o 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/53) je okraj- 
ni ljudski odbor ••••• na skupni seji obeh zborov 
dne 27. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Krško za leto 1954 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora Krško za 

leto 1954 s posebnimi prilogami obsega: 
I. okrajni proračun 

z dohodki v višini 399,902.000 din 
z izdatki v višini 399,902.000 din 

II. predračune finančno 
samostojnih zavodov 
z dohodki v višini 81,558.966 din 
z izdatki v višini 81,553.966 din 

III. predračune posebnih 
slkladov 
z dohodki v višini 46,326.000 din 
z izdatki v višini 46,326.000 din 

2. člen 
Finančno samostojni, zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen z zaključnim računom zavoda za leto 1954, 
po 7., 8., 9. in 10. členu temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50% ^presežka z 
omejitviijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegal 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu. 1954 ustanovi 
nov zavod s samostojnim financiranjem, za katerega 
določi, da ima še kakšen drug sklad, ali če v letu 1954 
določi za obstoječe finančno samostojne zavode, da 
imajo še kakšen drug sklad, določi okrajni ljudski 
odbor obenem, kolikšen del presežka po odbitku 
sklada za nagrade gre v letu !954 v sklad za na' 
domestitev in dopolnitev in kolikšen v druge sklade. 

Presežek dohodkov nad izdatki, ki ga finančno 
samostojni zavodi ne ustvarijo tako kakor je dolo- 
čeno v prvem odstavku  tega člena, bo razdeljen z 
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odlokom o sklepnem  računu o izvršitvi okrajnega 
proračuna za leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, velja odtok o fdnan- 
siranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) ia odredba o skladih zdravstvenih 
zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni list 
LRS. št. 17/53). 

3. člen 
Okrajni ljudski odbor Krško bo ob ukinitvi, zdru- 

žitvi ali spremembi okrajnih organov in zavodov 
izdatke, določene v njihovih proračunih, porazdelil 
na nove organe ali zavode. 

4. člen 
Predračune na novo ustanovljenih okrajnih orga- 

nov in zavodov potrjuje komisija za proračun okraj- 
nega ljudskega odbora na predlog pristojnega tajni- 
štva svota. 

5. člen 
Komisija za proračun okrajnega ljudskega od- 

bora je pooblaščena, da iz kredita, določenega v pro- 
računu za subvencije organizacijam ia društvom, do- 
deljuje subvencije posameznih družbenim organizaci- 
jam in društvom po ugotovljenih potrebah. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1934. dalje. 
St. 4020/54 
Krško, dne 27. aprila 1934. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

318. 

Na podlagi 17. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Urad. list LRS, št. 19-89/52) in 20. Mena 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 53/31) ter 
točke 1-2 odloka Zvezne ljudske skupščine o začasnem 
finansirariju v I. tromesečju leta 1954 (Uradni list 
FLRJ, št. 52-431/53) je okrajni ljudski odbor Ljutomer 
na skupni seji obeh zborov dne 27. februarja 1954 
sprejel 

ODLOK 
0 začasnem finausiranju proračunskih potreb okraj- 
nega ljudskega odbora Ljutomer za I. tromcsečje 1954 

I 
Do sprejetja proračuna za leto 1954, vendar naj- 

dalje do 31. marca 1954, se bodo proračunske potrebo 
okrajnega ljudskega odbora Ljutomer finansirale po 
Proračunskih dvanajstinah predloga okrajnega pro- 
lacuna za loto 1934, pokrivale pa se bodo z viri do- 
hodkov, predvidenimi v odloku zveznega Izvršnega 
'veta o razdelitvi dohodkov za začasno finansiranje 
Proračunov (Uradni list FLRJ, št. 52/53). 

II 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma po- 

rabljeni na podlagi odloka, so sestavni del proračun- 
skih dohodkov in izdatkov okrajnega ljudskega od- 
bora za leto 1954. 

III 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. janu- 

arja 1934. 
St. I 2343/11-54 
Ljutomer, dne 27. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

319. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52 
in 19. člena uredbe o začasnem finaasiranju investicij v 
letu 1933 (Uradni list FLRJ, št. 2/53) ter 4. točke odlo- 
ka zveznega izvršnega sveta o obrestnih merah in, 
odplačilnih rokih za investicijska posojila, dovoljena 
v letu 1953 (Uradni list FLRJ, št. 6-74/54), je okrajni 
ljudski odbor Ljutomer na sejah obeh zborov dne 
27. februarja 1954 sprejel 

ODLOK 
o obrestnih merah in odplačilnih rokih za investicij- 

ska posojila, dovoljena v letu 1953 
1. elea 

Za investicijska posojila za investicije, ki so bile 
dovoljene v letu 1953 iz lokalnega sklada za finansi- 
ranje investicij, za katere nista s pogodbo bila dolo- 
čena obrestna mera in odplačilni rok, se zaračunajo 
2 % letne obresti, odplačilni rak pa znaša 10 let. 

2. člen 
Ne glede na pogoje iz 1. člena tega odloka se za 

okrajni premogovnik Ljutomer določijo 1 % obresti 
in 25 letni odplačilni rok. 

5. člen 
Koristruiki investicijskih posojil iz leta 1953 mo- 

rajo glede določitve datuma, kdaj naj se začne vra- 
čati posojilo in plačevati obresti, ravnati po 5. točki 
zveznega odloka o obrestnih merah in odplačilnih 
rokih za investicijska posojila, dovoljena v letu 1933 
(Uradni list FLRJ, št. 6-74/54). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm listu 

LRS*. 
St. 2348/12-54 
Ljutomer, dne 27. februarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev I. r. 

320. 
Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter po 
28., 52. in 33. členu zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 58/51) je okrajni ljudski odbor Ljutomer 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 29. aprila siprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu OLO Ljutomer za lcfo 1933 

1. člen 
Dodatni proračun okrajnega ljudskega odbora 

Ljutomer za leto 1953 obsega: 
dohodke v višini 12,980.000 din 
izdatke v višini 12,980.000 dia 

2. člea 
Dohodki po dodatnem proračuau se ae smejo 

uporabljati za proračunske izdatke, ki v dodatnem 
proračunu niso upoštevani. 

3. člen 
Virmiranje dovoljuje predsednik OLO Ljutomer 

v sporazumu s svetom za gospodarstvo. 
4. člen 

Ta odlok velja od 28. aprila 1954. 
St. 2348/19-54 
Ljutomer, dne 2S. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 
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321. 
Na podlagi dragega odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 14-83/53) jo c-!ira;ni Ijtu'sK1 odbor Ljutomer na 
sejah okrajnega zbora in 'bora proizvajalcev :lue 
23. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Ljutomer 
1. člen 

Poleg tistih, ki so po zveznih in republiških pred- 
pisih popolnoma ali deloma oproščeni plačevanja 
oskrbnin v zdravstvenih zavodih, se popolnoma opro- 
ščajo plačevanja stroškov za zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od prometa 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 zdravljenje; 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnicah, čeprav zdravljenje v bolnišnici ni pred- 
pisano; 

č) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpisih 
višjih organov; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bo- 
lezen, zaradi katere so bili napoteni v bolnico. 

2. člen 
Tisti, ki so navedeni v točki a) 1. člena tega od- 

loka se oproščajo plačevanja stroškov za tele zdrav- 
stvene storitve: 

a) za zdravniško pomoč in oskrbo v bolnišnicah, 
sanatorijih in v vseh drugih zdravstvenih zavodih; 

c) za sprejemanje zdravil in sanitetnega mate- 
riala: 

č) za prevoze z rešilnim avtomobilom, če je pre- 
voz odredil pristojni zdravnik; 

d) za prevoze z vlakom im avtobusom na zdrav- 
ljenje v specialne zdravstvene zavodö, če je zdrav- 
ljenje odredil pristojni zdravnik. 

3. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davek, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve v bolnišnicah, spe- 
cialni'h bolnicah in sanatorijih po tejle lestvici: 
Bolnik plača od pred- če znaša davčni predpis 

pisane zdravstvene od premoženja ali dohodka 
storitve: na družinskega člana letno: 

25 % 151 do 300 din 
50 % 301 do 450 din 
75 % 451 do 600 din 

Če znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na bolnikovega družinskega člana 601 din ali 
več, plača bolnik polni znesek za zdravstveno sto- 
riteF- 4. člen 

Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 
ali deloma oprostijo od plačevanja zdravstvenih sto- 
ritev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih, 
pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, 
ako bi morali plačati stroške za zdravstveno storitev 
v delnem ali polnem obsegu. 

5. člen 
Izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO Ljutomer in v 

vsakem posameznem primeru se lahko dovolijo preje- 
manje ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomoč- 
kov, zdravniško in klimatsko zdravljenje ter special- 
ni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnimi vo- 

zili so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljive bolezni, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obvezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) osebe ki so navedene v točkah a), c), č) in d) 
1. člena tega odloka, čo je odredil prevoz pristojni 
zdravnik. 

7. elon 
Olajšave in oprostitve po 1. in 3. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem na podlagi poseb- 
nega potrdila o upravičenosti. To potrdilo mora pred- 
ložiti upravičenec zdravstvenemu zavodu ob prvem 
iskanju zdravstvene pomoči. V nujnih primerih pa 
se lahko potrdilo predloži najkasneje 8 dni po spre- 
jemu v zdravstveni zavod oziroma po sprejemu ob- 
računa za opravljeno zdravstveno storitev. 

8. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja za opravljeno zdravstveno 
storitev mora obsegati konkretno navedene okolnosti 
in razloge za oprostitev pa tudi ohseg oprostitve, t. j. 
ali gre za potpolno ali delno oprostitev. 

Taka potrdila izdaja: 
a) za osebe iz točke a) 1. člena in za osebe iz 3. 

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. 
9. člen 

Odločbo o popolni aH delni oprostitvi od plačeva- 
nja za opravljeno zdravstveno storitev po 4. členu 
tega 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. 

10. člen 
Proti zavrnitvi zaprošenega potrdila po 8. členu 

tega odloka je dovoljena pritožba na svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO po splošnih pred- 
pisih za upravni postopek v 15 dneh po sprejemu pis- 
menega sporočila, da je prosilcu prošnja zavrnjena. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
St. 2348/13-54 
Ljutomer, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

322. 

Na podlagi 1. odstavka 17. člena ter 3. točke M. 
člena v zvezi z 96. členom zakona o okrajnih ljudskih 
odborih in 2. člena temeljnega zakona o proračunu 
(Uradni list LRS št. 13-147/54) je okrajni ljudski od- 
bor Ljutomer na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Ljutomer TA leto 195i 

1. člen 
Proračun okraja Ljutomer za ielo 1954 obsega. * 

posebnimi prilogami: 
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C. 
Opozarjamo na knjižico ~ 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI ZIVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tei 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, uvrščeno 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. 

Strani 160, cena 220 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Okrožna soaiSEa razglaSajo: 

Vpisi 
928. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Koz- 
je (s trgovino v Pilštanju). 

Poslovni predmet: Trgovina s tek- 
stilnim blagom in tekstilno galante- 
rijo, z mešanim blagom, tobačnimi 
izdelki, vžigalicami, cigaretnim pa- 
pirjem in kurivom. 

Ustanovitelj: Obč. LO Kozje, ki 
je tudi gospodarski voditelj pod- 
jetja. 

Začasni direktor: Ranter Albin. 

Celje, 10. marca 1954. . 
Zt 15/54 808 

929. 
B&sedißo: »Jadran« (Celje, Pre- 

šernova 7). 
Poslovni predmet: Prodaja obut- 

ve, nogavic ter drobnih predmetov 
za čiščenje obutve. 

Ustanovitelj:   Trgovsko   podjetje 
Usnje, Ljubljana, Wolfova l/II. 

Celje, 21. aprila 1954. 
Rgo IV 164/1 1214 

930. 
Besedilo: Klavnica in mesnica 

Kmetijske zadruge, Tabor (Ojstri- 
ška vas 47). 

PosUovni predmet: Izvrševanje 
mesarske obrti. 

Ustanovitelj: Kmetijska zadruga 
* o. j., Tabor. 

Poslovodja: Metalan Ivan. 

Celje, 8. maja 1954. 
R 25/54 1429 

931. 
Besedilo: Odkupna postaja, Pri- 

stava (št. 14). 
Poslovni predmet: Nakup perut- 

nine, jajc, perja in divjačine na de- 
belo. 

Ustanovitelj: Izvozno podjetje 
»Perutnina«, Ptuj. 

Poslovodja: Beroko Jože, Pristava 
14. 

Celje, 10. maja 1954. 
Zt 35/54 1430 

932. 
BesediJIo: Gostinsko podjetje »Tu- 

rist«  (Trbovlje, Trg  revolucije 26). 
Poslovni predmet: Gostinska de- 

lavnost, dajanje prenočišč, restav- 
racije, kavarne in gostišča. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Trbovlje. 

Začasni direktor: Sribar Mirko, 
Trbovlje, Trg revolucije 26. 

Celje, 14. maja 1954. 
Zt 31/54 1780 

Jescdilo:Trgovsko podjetje »Že- 
lezničar«, Pivka, Rudoliova vas 40. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, tobačnimi izdelki, 
in cigaretnim papirjem na drobno. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Železničar« v Ljubljani, odločba 
z dne 28. IV. 1954. 

Vodja podjetja; Rebec Franc, po- 
slovodja, Pivka. 

Gorica, 12. maja 1954. 
Zt 49/54-2 1483 

.934. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — direkcija jugoslovanskih že- 
leznic v Ljubljani. 

Delavnost: Pravilna uporaba enot- 
nih prometno-tehničnili predpisov 
o zanesljivosti ' prometa?" "voznega 
reda v sikladu z javnimi^ in gospo- 
darskimi potrebami mreže skupno- 
sti železniških podjetij in mreže ju- 
goslovanskih železnic, opravljanje 
v imenu skupnosti železniških pod- 
jetij nadzorstvo nad poslovanjem 
podjetij in zagotovitev enotnega na- 
čina poslovanja na jugoslovanskih 
železnicah, skrb za sredstva, ki so 
potrebna za razvoj in napredek 
mreže skupnosti. 

Ustanovitelj: Zvezni izvršni svet, 
odločba Rp št 322 z dne 23. XII. 1953. 

V. d. direktorja: Lepin Daniel, 
Ljubljana, Prešernova 46. 

Ljubljana, 6. maja 1954. 
Zt 66/54 Rg III 679/1       1403 

935. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Špik« na Jesenicah (Gosposvetska 
13). 

Gospodarska • deflavnos t : Trgovina 
z mešanim blagom, s tobačnimi iz- 
delki, vžigalicami in cigaretnim pa- 
pirjem na drobno. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Železničar« Ljubljana, odločba z 
dne 28. IV. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Po- 
lajnar Franc, Ljubljana, Gregorči- 
čeva 14. 

Zt 71/54 Rg I 70/1       1456 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Do- 

brina«, Ljubljana (Masarykova 15). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, trgovina s tobačnimi izdel- 
ki, vžigalicami in cigaretnim papir- 
jem na drobno. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»ZelezničaT«, Ljubljana, odločba z 
dne 28. IV. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Le- 
der Stanislav, Ljubljana, Kilunova 
ul. 14. 

Zt 72/54 Rg III 681/1 1454 

Besedilo':Trgovsko podjetje »Go- 
lovec«, Ljubljana (Prešernova 35). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, trgovina s tobačnimi izdel- 
ki, vžigalicami in cigaretnim papir- 
jem na drobno. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Železničar« v Ljubljani, odločba z 
dne 28. IV. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Tiller 
Janez, Ljubljana, Cankarjeva cesta 
7/III. 

Zt 70/54 Rg III 690/1       1455 
Ljubljana, dne 12. maja 1954. 

936. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Dravinjski vrh. 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

kmetijske in vinogradniške proiz- 
vodnje, vnovčevanje proizvodov v 
predelanem in nepredelanem stanju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Marciò Janko. V banč- 

nem poslovanju podpisujeta: Mar- 
čič Janko, direktor, Seruga Jože, 
računovodja, v mejah zakonitih do- 
ločb. 

Maribor, 30. aprila 1954. 
Reg št. 182/11 1363 

937. 
Besedilo: Mesarija pri tovarni 

Sladki vrh na Sladkem vrhu 44. 
Gospodarska delavnost: Mesarska 

obrt in trgovina z mesom in mesni- 
mi izdelki na drobno. 
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Ustanovitelj: Obč. LO Velika. 
Upravniìk: Niki Janez, ki podpi- 

suje neomejeno, Čopič Ivan, računo- 
vodja, ki podpisuje v računskih in 
finančnih zadevah. 

Manibor,  4.  maja   1954. 
Reg št. 375/11-2 1364 

938. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — podjetje za popravljanje voz, 
Dobova. 

Podjetje je v skupnosti železniš- 
kih podjetij Jugoslovan siki h želez- 
nic, ki ga vodijo njeni organi po 
direkciji j u gostov an siki h žefeznic 
Ljubljana. 

Poslovni predmet: Popravljanje 
železniških vozil, popravljanje in 
izdelovanje strojnih naprav in 
opravljanje po potrebi tudi druge 
razne pomožne delavnosti. 

Direktor: Jurman Ludvik, visoko- 
kvallificiraai ključavničar I. sikupi- 
ne, ki je pooblaščen tudi za podjet- 
je podpisovati; v odsotnosti direk- 
torja podpisuje po 4. členu pravil 
namestnik Kopinč Anton, ključa/v- 
ničar-snimač in Certk Ivan, pristav, 
kot sopodpisnik. 

Novo mesto,   12. maja 1934. 
Zt 8/34 Rg III 8/1-54        1464 

Spie membe 
939. 

Besedilo: Industrija usnja, Vrh- 
nika. 

Vpišeta se 
Ja<rm Anica, upravnik izvenindu- 

strijskega obrata »Restavracija 
Blagajnac, ki podpisuje za obrat 
samostojno v obsegu zaikonitih po- 
oblastil in pravil podjetja, in Abram 
Gvido, računovodja obrata, sopod- 
pisuje za obrat listine po 47. členu 
szdgp. 
Državni sekretariat za proračun in 
državno administracijo LRS, Ljub- 

ljana, dne 28. maja 1954. 
St. •-252/5-53 4194 

943. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ko- 

rotau« Maribor, Črtomirova 8. 
Vpišejo se obrati: gostilna »Koro- 

tan« Maribor, Črtomirova 8, gostil- 
na »Železnica« Maribor, Leningraj- 
ska 30 in bife, Maribor, Ob železni- 
ci 11. 
MLO Maribor, 18. decembra 1953. 

St. Pov 4/237 175 
944. 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Stra- 
žc-Mislinja. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je, Mislinja. 
OLO Slovenj  Gradec, 25. jan.1954. 

St.  157/299-53 343 
945. 

Besedilo:    Čevljarska    delavnica 
obč. LO Šmartno ob Pakl. 

Gospodarski voditelj odslej: Obč. 
LO Šmartno ob Poki. 

Izbriše  se   Ploskan   Vlado,   član 
delavskega sreta in vpiše 

Traner Tončka, knjigovodja OLO 
Šoštanj. 

OLO Šoštanj, 6. januarja  1954. 
St. 64/193-53 62 

946. 
Besedilo:  Mestno  gostinsko   pod- 

jetje, s Rudar«, Velenje. 
Besedilo odslej: Gostišče »Rudar«, 

Velenje. 
Izbriše   se   Gorjup   Jože,  knjigo- 

vodja in vpiše 
Siljan Dušan. 

OLO Šoštanj, 9. aprila 1954. 
St. 1944/2-54 1137 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

940. 
Besedilo:  »Grajska  restavracija«, 

Ljubljana  (Grajsika planota  1). 
Izbriše se Kilopčič Vlado in vpiše 
Oražem  Jaka, upravnik, ki pod- 

pisuje  samostojno, v obsegu  zako- 
nitih pooblastil in  pravil podjetja. 

MLO Ljubljana, 12. maja 1953. 
G-št. 33S9/53 4108 

941. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Rogatec 
Izbriše se Hernaus Martin in vpi- 

še Grosak Ivan, iki podpisuje po za- 
konitih pooblastilih. 

OLO Celje ok., 12. maja 1954. 
St II-1/528-53 9518 

942. 
Besedilo: Občinski mlin, Renče. 
Izbriše se Krpan  Boris  in  vpiše 
Vodopirvec Stevoj, knjigovodja. 
OLO Gorica, 26. januarja 1954. 

St.  II/2  105/160-53       354 

Okrožna sodišča razglaiajo: 
947. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje »Megrad«, Trbovlje.        f^\ 

Besedilo odslej: Gradbeno podjet- 
je »Graditelj«, Trbovlje (Rudarska' 
4, talefon 74). 

Stranski obrat: Gradbeno podjet- 
i'e    »Graditelj«,    obrat    Umetnega 
iamna, Trbovlje. 

Celje, 14. maja 1954. 
Rgo II 203/2 1481 

948. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ti- 

mav« v Divači   . 
Izbriše se Kobeja Boris, upravnik 

in vpiše upravnik 
Srebotnjaik Jakob, trgovski po- 

močnik. Lokve 208/108. 
Zt 51/54-2 1491 

Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 
kov, Postojna. 

Izbriše se pooblaščenec za podpi- 
sovanje  Bednaršek Janko in  vpiše 

Cellar Leopold,- računovodja, ki 
podpisuje po 47. členu szdgp. 

Zt 31/54-7 1492 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Soča«. 

Vpiše se pooblaščenec za podpi- 
sovanje Magajna Ciril, računovodja, 
ki bo podpisoval skupaj z upravni- 
kom Brelihom Maksom in Flajsom 
Mirkom. 

Zt 36/54-4 1485 
Gorica, 11. maja 1954. 

949. 
Besedilo: Remontno gradbeno 

podjetje mesta Ajdovščina. 
K poslovnemu predmetu se še do: 

da: Podjetje prosto nabavlja vse 
vrste lesa za lastne potrebe. 

Zt 21/54-6 1490 

• Bosediuoj »Jugoslovanske železni- 
ce — podjetje za vzdrževanje pro- 
ge« (Pivka). 

Izbriše se sedež Pivka na Krasu 
in vpiše: Postojna, Kolodvorska 
ulica, železniška postaja. 

Zt 22/54-9 1487 

Besedilo: Mizarsko podjetje, Vi- 
pava. 

Izbriše se pooblaščonka za podpi- 
sovanje Baje Irma ter vpiše za pod- 
pisovanje pri Narodni banki poleg 
že vpisanih Bukovica Stanka, po- 
slovodje in Maglos t Ivana, še Baje 
Anton, član delovnega kolektiva. 

Zt 43/34-4 14S9 
Gorica, 13. maja 1954. 

950. 
Besedilo: »Volna«, Ljubljana. 
Izbriše se Cveta Ciber in vpiše 

na novo: 
Senčar Magda, računovodja, Ljub- 

ljana, Pokopališka 4. 

Ljubljana, 14. aprila 1954. 
Rg II 305/3 1519 

951. 
Besedilo: Elektro-Ljubljana oko- 

lica, Ljubljana. 
Vpiše se poslovni predmet: Pro- 

izvodnja električne energije, nakup, 
razdeljevanje in prodaja električne 
energije; vzdrževanje in gradnja 
daljnovodov visoke in nizke nape- 
tosti, razdelilnih in transformator- 
skih postaj; izvrševanje električnih 
inštalacij in priključnih vodov na 
račun strank; projektiranje na ob- 
močju LRS električnih omrežij in 
transformatorskih postaj; projekti- 
ranje, gradnja in izvrševanje hi- 
droelektrarn lokalnega pomena na 
območju LRS. To poslovanje se vr- 
ši v sklopu Elektroenergetskega si- 
stema LRS. 

Rg II 94/3 1409 

Besedilo: Mestno podjetje »Ce- 
mentnine«, Ljubljana. 

Besedilo odslej :Ccmentnine, Ljub- 
ljana. 

Na podlagi dopisa MLO Ljublja- 
na, št. G-2529/1-54 z dne 2. V. 1954 
se izbriše prisilna uprava in prisil- 
ni upravnik ter vpiše: 

Kogovšek Franc, direktor, Ljub- 
ljana, Riharjeva 8/b. 

Rg I 141/18 1407 

Besedilo: Mestne opekarne, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej: Opekarne, Ljub- 
ljana. 

Izbriše se računovodja Poljšak 
Ras tko in vpiše 

Mehle Loja, knjigovodja, Ljub- 
ljana, Bežigrad 5. 

Rg I 140/14 1403 
Ljubljana,  5. maja   1934. 
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952. 
Besedilo: Mestna krojačnica in ši- 

valnica  Litija. 
Besedilo odslej: Krojačnica in ši- 

valnica, Litija. ' / 
Izbriše se Kolšek Marjan in Vpi- 

še ina novo: 
Brinjovec Motka, računovodja, 

Litija. 
Rg 12/3 1459 

Besedilo: Industrijsko podjetjp 
MLO »Kuverta«, tovarna kuvert in 
papirnatih vrečic, Ljubljana. 

Besedilo odslej: »Kuverta«, tovar- 
na kuvert in papirnatih vrečic, 
Ljubljana. 

Izbriše se Zvan Frančiška in vpiše 
na novo: 
.Mam Ana, računovodja, Ljublja- 

na, Jamova 30. 
Rg I 115/1 1457 

Besedilo: »Kmetijski raagacin«, 
Ljubljana. 

Na podlagi dovoljenja za poslo- 
vanje na debelo in drobno, izdane- 
ga od Državnega sekretariata za go- 
spodarstvo, št. V/l-221-54 z dne 18. 
III. 1954 se vpiSe poslovni predmet: 
Trgovanje na debelo in drobno s 
kmetijskimi stroji, napravami, orod- 
jem, umetnimi gnojili, krmili, sred- 
stvi za zaščito rastlin in drugimi 
potrebščinami za kmetijsko proiz- 
vodnjo domačega izvora in dz uvoza. 

Na podlagi odločbe MLO, pover- 
Ì'eniStrvo za trgovino in gostinstvo v 
jjublijani, št. 900/52 z dne 5. IV. 1952 

se vpišeta skladišči: Ljubljanska 
cesta 51, Tavčarjeva ulica 11. Po- 
slovni predmet: Trgovina s kmetij- 
skimi stroji, orodjem, umetnimi 
gnojili in sredstvi za varstvo rast- 
lin, na d'ebelo in drobno. 

Rg II 499/10 1458 
Ljubljana, 12. maja 1954. 

953. 
Besedilo: Restavracija »Pri kolo- 

dvoru«, Prevaljc. 
Izbriše   se   Rotar Mara   in vpiše 

novo imenovani knjigovodja 
Brunker Greta. 

Maribor,  16. aprila  1954. 
Rog št. 51/IV 1181 

954. 
Besedilo:   Klavnica   in   mesnica, 

Lukavci. 
Za podjetje podpisuje: 
Novak   Jožef,   honorarni   knjigo- 

vodja, listine finančnega pomena. 
Reg št. 129/1 1212 

Besedilo: »Kavarna Astorija«, go- 
stinsko podjetje, Maribor. 

Izbriše se Vernic Sonja dn vpiše 
novi imenovani podpisovalec za pod- 
jetje Potočnik Kristina, knjigo- 
vodja. 

Reg št. 227/1 1266 
Maribor, 19. aprila 1954. 

955. 
Besedilo: »Elektro«, Slovenj Gra- 

dec. 
Izbriše se v. d. direktorja Debe- 

lak Bojan in vpiše 
Debelak Bojan, direktor. 

Maribor, 26. aprila  1954. 
Rog IV 50 1314 

956. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

podjetje za popravljanje strojev v 
Mariboru. 

Poslovni predmet odslej: Poprav- 
ljanje vozov in strojev, popravlja- 
nje in izdelovanje strojnih naprav, 
t'er po potrebi opravljanje tudi 
raznih pomožnih delavnosti, med 
katere spada tudi dezinfekcija in 
dezinsekcija voz, cianizacija sadja, 
popravila inštalacij vodnih postaj, 
vlivanje kovin. 

Reg št. •2•1 1418 
Besedilo: »Brana«, trgovina s 

poljskimi stroji, Murska Sobota. 
Na podlagi odločbe LO mestne 

občine Murska Sobota, št 757/1-54 
z dne 12. IV. 1934 je podjetje pre- 
šlo v likvidacijo. 

Likvidatorja sta Vogrinec Franc, 
računovodja tovarne perila, M. So- 
bota, in Vlaj Franc, član komisije. 

Izbrise se pooblastilo za podpiso- 
vanje: Sabjauu Štefanu, direktorju, 
in Berke Štefanu, računovodji. 

Reg št. 34/II 1416 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Sel- 

nica ob Dravi. 
Omeji se pravica podpisovanja 

Zvoklja Mirka, poslovodje tako, da 
bo imel odslej pravico do neomeje- 
nega podpisovanja le v odsotnosti 
komercialnega vodje podjetja, Fran. 
ka Stanka. 

Reg št. 225/11 1419 
Maribor. 5. maja 1954. 

957. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Orel«, Maribor. 
Izbriše se Pnšenjak Janko in vpi- 

še novi imenovani namestnik ravna- 
telja Tomažič Leopold. 

Reg št. 160 1431 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mer- 

kur« v Prevaljah. 
Vpišejo s'e že pred 24. XII. 1953 

ustanovljene in 21. IX. 1953 oziroma 
13. XI. 1953 priglašene poslovne eno- 
te podjetia: 

1. »Oddelek na veliko«, Prevalje 
št. 60, trgovina s prehransikim bla- 
gom in industrij sikimi in tobačnimi 
izdelki na veliko; 2. >Pri Goščarjih«, 
Dobja vas 12, trgovina z mešanim 
blagom in tobačnimi izdelki na 
malo; 3. »V Podjuni«, Lokovica 4, 
trgovina z mešanim blagom in to- 
bačnimi izdelki na malo; 4. »Pod 
Kaštelom«, Lese 29, trgovina z me- 
šanim blagom dn tobačnimi izdelki 
na malo; 5. »Na vasi«, Prevalje 8, 
trgovina z mešanim blagom in .to- 
bačnimi izdeliki na malo; 6. »Pri 
Matjažu«, Prevalje 109, trgovina z 
mešanim blagom s posebnim oddel- 
kom za tekstil na malo; 7. »Pri Mal- 
gaju«, Prevalje 176, trgovina z me- 
šanim blagom in tobačnimi izdelki, 
porcelanom, keramiko, votlim stek- 
lom, radiijisfcimi aparati in pohišt- 
vom ter emajtllrano posodo • ko- 
vinskimi izdelki na malo in 8. »Ku- 
rivo«, Prevalje 178, trgovina s pre- 
mogom in drvmi. 

Reg st. 50/11 1412 
Maribor, 8. maja  1934. 

958. 
Besedilo: »Mestno skladišče piva 

in mineralne vode« Ptuj, Testenja- 
kova 1. 

Izbriše se Kodela Franc in vpiše 
Bernhrad Mirko, novi imenovani 
knjigovodja, ki bo podpisoval v ra- 
čunskih, finančnih in ikmjigovodskih 
zadevah v mejah zakonitih določil 

Reg št. 44 1449 
Besedilo: Krajevno mizarstvo »v 

likvidaciji« Straže, p. Mislinja. 
Izbrišeta se Pirš Vinko, upravnik, 

in Dvorjak Cveta, honorarni knji- 
govodja. 

Reg št. 152•1 1448 
Maribor, 12. maja 1954. 

959. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ki- 

no kavarna« v Mariboru, Grajski 
trg 1. 

Izbriše    se   Smajde   Stane, v. d. 
upravnika   in   vpiše   Keršič   Karel, 
novi imenovani upravnik podjetja. 

Maribor, 14. maja 1954. 
. Reg št. 225• 1495 

960. 
Besedilo: »Perutnina«, Ptuj. 
Vpiše se odkupna postaja v Pri- 

stavi (št. 14). 
Poslovni predmet: Nakup perut- 

nine, jajc, perja in divjačine na de- 
belo. 

Poslovodja: Breko Jože, Pristava 
št. 14. 

Maribor, 15. maja 1954. 
Reg št. 175/11 1529 

Izbrisi 
961. 

Besedilo:     Krajevna    kovačnicu, 
Lancova vas. 

Ker je likvidacija končana. 
St. II/12-956/2-54 497 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
lavnica, Zg. Pristava. • 

Ker je likvidacija končana. 
Št II/12-957/2-54 494 

OLO Ptuj, 11. februarja 1954. 
962. 

Besedilo: Krajevna čevljarska de- 
lavnica, Leskovec. 

-   Ker je likvidacija končana. 
St. II/12-1245/2-54 581 

Besedilo:  Krajevna krojaška de- 
lavnica, Leskovec. 

Ker je likvidacija končana. 
St II/12-1246/2-54 560 

OLO Ptuj, 20. februarja 1954. 
963. 

Besedilo:Krajevna   mizarska   de- 
lavnica, Cirknlane, v likvidaciji. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ptuj, 23. februarja 1954. 

St II/12-1349/2-54. (610 
  'vi 

964. 
Okrožna sodišča razglašajo: 

Besedilo:    Čevljarska    delavnica 
KLO Cemšenik. 

Zaradi končane likvidacije. 
Celje, 26. aprila 1954. 

Rgo 134/2 1289 
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965. 
Besedilo:      Prodajalna      čevljev 

»Jadran«, Celje (Prešernova ulica). 
Zaradi     prepustitve     prodajalne 

podjetju >Usnje«, Ljubljana. 
Celje, 13. maja 1954. 

Rgo 144/2 1495 
966. 

BesedLlo: Krajevno gospodarsko 
podjetje »Tabor«, Selca. 

Zaradi spojitve z novo ustanov- 
ljenim podjetjem »Obrtno podjet- 
je«, Selca. 

Rg I 69/2 1410 
1 Besedilo:  Splošno remontno pod- 

jetje, Selca. 
Zaradi spoitve z novoustanovlje- 

nim podjetjem »Obrtno podjetje«, 
Selca. 

Rg 1 166/2 1411 
Ljubljana, 5. maja 1954. 

Zadružni register 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
967. 

Besedilo: Okrajni zavod za social- 
no zavarovanje, Ljutomer. 

Naloge ustanove: Služba socialne- 
ga zavarovanja za zavarovance 
okraja Ljutomer. 

Ustanovitelj: OLO Ljutomer, od- 
ločba št. I-1185-104Î/52 z dne 2. III. 
1952. 

Za ustanovo podpisujejo: 
Dernikovič Tončka, direktor, sa- 

mostojno, v mejah zakonitih poob- 
lastil in pravil ustanove; Plevel Ja- 
nez, namestnik, v odsotnosti direk- 
torja, kakor on; Jurkovič Franc, 
referent, sopodpisuie plačilne na- 
loge; Prelog Silva, knjigovodja, so- 
podpisuje listine finančnega pome- 
na. 

Zavod ima izpostavo v Gor. Rad- 
Joni, za katero podpisujeta: Stelcl 
ože, šef, za finančne naloge, Kuz- 

mič Esta, sopodpisuje finančne na- 
loge. 
OLO Ljutomer, 20. januarja 1954. 

St. H-4964/3-53 290 
968. ^ 

Besedilo: Industrijska rudarska 
šola Zagorje v Zagorju ob Savi. 

Poslovni predmet: Teoretično in 
praktično usposabljanje učencev 
rudarske in kovinarske stroke. 

Ustanovitelj zavoda: Rudnik rja- 
vega premoga Zagorje, odločba sve- 
ta za kulturo in prosveto vlade LRS, 
št. 156. 

zavod podpisujejo: Kolenc Du- 
ravnatelj, samostojno, v okvi- 

ru zakonitih določb in pravil zavo- 
da; Povirk Anton, računovodja, so- 
podpisuje vse listine finančnega po- 
mena, Pirnait Karel, tajnik, v od- 
sotnosti finančnega knjigovodje, v 
istem obsegu. 

OLO Tibovlje, 29. aprila 1954. 
St. 2186/1-54 1360 

Vpisi 
307. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Stročja vas okolica. 

Zadruga  je  bila  ustanovljena na 
zboru 22. II. 1954. 

Clan; upravnega odbora so: 
Koprivniik Florjan,  kmet, Stročja 

vas,   predsednik,   Klobasa   Stanko, 
uslužbenec,   Podgradje,   tajnik,   Li- 
Covec Ignac, traktorist, Podgradje, 

lagujnik, Bedekovič Avgust, usluž- 
benec, Globoka, llabjanič Matija, 
Rinčetova graba, Brglez Martin, 
Rinčetova graba, Kardinar Alojz, 
zadružnik, Globoka, Pevec Franc, 
km'et, Pristava, Trstenjak Ivan, 
kmet, Stročja vas. 

Maribor, 20. aprila 1954. 
Zadr VI 166 1249 

Spremembe 
30S. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Galicija. 

Izbrišejo se Stampe Rudolf, Vi- 
denšeik Ivan, Verde! Franc, Dolar 
Jakob, Potočnik Franc, Herman 
Ferdo, Teržan Henrik in Lešnik 
Matevž ter vpišejo novi Slani uprav- 
nega odbora: 

Speglič Franc, nameščenec, Že- 
lezno, Voh Alojz, kmet, Gorica, Je- 
len Rudolf, kmet, Železno, Kruleč 
Franc, kmet, Hramše, Pejovnik 
Stane, uči teli j, Galicija, Potočnik 
Franc, kmet, Zavrh. 

Calie, 21. aprila 1954. 
Zadr VIII 24/6 1224 

309. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Radeče. 
Na občnem zboru 28. II. 1954 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlja 13 članov. 
Delež znaša 500 din. Clan odgovar- 
ja za obveznosti zadruge z 20krat- 
nim zneskom opisanega enkratnega 
temeljnega deleža. 

Vpišejo se novi člani upravnega 
odbora: 

Kramžar Franc, upravnik KZ Ra- 
deče 86. Kržan Franc, trg. poslo- 
vodja, Radeče 40. 

Celje,  23.  aprila   1954. 
Zadr VII 10/6 1268 

310. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Ljubečna. 
Izbrišejo se Kosec Martin, Kra- 

meršak Ivan, Gaijšeik Ivam, Golež 
Franc. Jošt Ivan, Vengust Franc, 
Naglic Ludvik in Kožuh Adam in 
vipišejo nova člami upravnega od- 
bora: 

Malien Ivan, kmečki sin. in Ru- 
novc Ivan, kmečki sin, Trnovlje, 
Kožedj Martin, čevdjaT, Cizej Milko, 
kmečki sin, in Ropan Adolf, kmet. 

UJipi  Vlado, poslovodja, Ljubečna, 
Avžner Alojz, kmečki sin, Zepina, 
Vrečko  Jože,  kmečlSi  sin, Lipovec. 

Celje, 26. aprila 1954. 
Zadr VII 125/5 1277 

311. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Bočna. 
Izbrišejo se Kranjc Franc, Ročnik 

Janez, Kropušek Gregor in Preseč- 
nik Anton in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Strmìck 'Vlado, čevljar, Bočna 
107, Fcdran Ludvik, srednji kmet, 
Podhom 5, Žmavc Stanko, kmečki 
sin, Bočna, Fncelj Ivan, mali kmet, 
Kropa 57. Zmavc Stanko je pred- 
sednik. 

Celje, 28. aprila 1954. 
Zadr VII 85/14 1338 

512. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rogaška Slatina. 
Izbrišejo se Perkovič Jože, Drofe- 

nik Karel, Anderlič Janez in vpiše- 
ta nova člana upravnega odbora: 

Sket Martin, Vel. Rodne 39, Berk 
Anton, Zg. Sečevo 3, kmeta. 

Zadr VII 58/11 1337 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šmartno ob Dreti. 
Izbrišejo se Zaje Anton, Matek 

Jože, Bele Franc in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Cajncr Ivan, kmet, Volog, Štru- 
kelj Franc, kmečki sin, Rovte 7, 
Zagožen Poter, kmet, Volog 20, Slap- 
nik Ivan, kmet, Ro\ ie 5, Remic An- 
ton, delavec, Volog 26. 

Zadr VII 88/10 1334 
Celje, 30. aprila 1934. 

313. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Braslovčc. 
Na občnem zboru 27. XII. 1954 so 

se spremenila zadružna pravila v 
32. členu, kateremu se doda: Vsak 
član hmeljar je obvezan, da plača 
za vsako sadiko hmelja 2 din do- 
datnega, deleža, ki se obrestuje ka- 
kor hranilna vtloga. Dodatni delež 
se lahko odpove med letmn in se 
izplača konec leto, čr so obveznosti 
člana do zadruge med letom porav- 
nane. Dopolni se 2. člen: Jamstvo 
za dodatni defež je desetkratno. 
Clan hmeljar jamči s s>vojim do- 
datnim deležem za svoje obveznosti 
do zadruge. Jamstvo preneha, ko je 
član plačal vse dolgove v zadrugi. 

Izbriše se Švajger Avgust in vpiše 
nov član upravnega odibora 

Grah Franc, kmet, Braslovče 35. 
Za podpisovanje se pooblaščata 
Grah Franc in Virant Karel, knji- 
govodja, Brasilovče, ki podpisujeta 
po določbah zadružnih pravil. 

Zadr V 349/52 1371 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trnnva. 
Izbrišejo se Cizej Adolf, Greoiko 

Martin in Korun Franc ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Turk Franc, Trnava, Korent Mar- 
tin, Orla vas, Jelen Rudi, Rupert, 
kmetje. Za podpisovanje zadruge se 
pooblaščajo:   Zolnir   Henrik,   kmet, 
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Orla vas, predsednik, Cizej Ivan, 
kmet, Rupert, Jezernik Angelca, 
poslovodja, Rupert. 

Zadr VII 135/5 1370 
Celje, 5. maja 1954. 

314. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Gorenje. . 
Izbrišejo se Strmšek Anton, Gla- 

senčnik Franc, Pilesnik Vinko in 
Kladnik Vinko in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Dvornik Anton, nameščenec, Pa- 
ška vas, Kumer Jože, kmet, Paška 
vas, Ramšak Martin, kmet, Skorno, 
Mazej Franc, kmet, Skorno. 

Zadr. VIII 40/7 1388 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga, Vransko. 
Izbrišejo se Košenina Boris, Gr- 

čar Vera, Berčič Leopold, Urh Ma- 
ra in Kladnik Jože in vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Košenina Stanislava, predsednik, 
Terglav Francka, Stancar Ludvik, 
Kok Franc, odborniki. 

Zadr 'VIII 81/2 1387 
Celje, 7. maja 1934. 

315. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gornji grad. 
Izbrišejo se Hren Alfonz, Tratnik 

Jože, Pustoslemšok Franc, Krivec 
Anton in Matjaž Jože in vpišejo no- 
vi člani upravnega Odbora: 

Zalesnik Franc, Florjan 4, Preseč- 
niik Ivan, Lenart 1, Poznič Jakob, 
Gornji grad 121. Kolenc Ivan, Gor- 
nji grad 8, kmetje, Božič Marija, 
upokojenka, Gornji grad 26. 

Zadr VII 59/16 1434 
Besedilo: Kmetijsko zadruga z 

o. j., Rogatec 
Izbrišejo se Einfalt Ivan, Cvetko 

Vinko, Mikolič Alojz, Sv. Florjan. 
Kamenšak Jurij, Mikolič Alojz, Stoj- 
no solo, Lazar Anton in Sotošck 
Zdravko in vpiše nov član upravne- 
ga odbora: 

Tepež Ignac, kmet, Donačka gora. 
Zadr VII 94/6 1432 

NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 
PIJ - DODATEK 

Avtor Tone Klemenčič je 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 najemnin, 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. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba   o    upravljanju 
stanovanjskih  poslopij. Cena 140 din. 

316. 
Celje, 10. maja 1954. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. }., Knmnjc. 
Izbriše se Bizjak Alojz in vpiše 

novi izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Vodopivcc Alojzij, kmet, Kamnje 
št. 100. 

Gorica, 4. aprila  1954. 
Zadr VI/27-20 1281 

317. 
BesedMo: Kmetijska zadruga z 

°- j., Godovič. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 29. III. 1954 je bila sprejeta 
sprememba pravil. Ulani jamčijo z 
10-kra'tnim zneskom vpisanega de- 
leža. 

Izbrišejo so Zcavec Janko, Pišljar 
Franc, Gruden Franc, Rupnik Franc 
in Car Anton in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Rupn/ik Franc, mizar. Godovič 25, 
Cul Paveđ, uslužbenec, Godovič 24. 
Rupnik Vincenc, kmet, Godovič 27, 

Pegan Viktor, kovač, Godovič 9, 
Plešnar Franc, Godovič 18. Za pod- 
pisovanje se določa Gruden Anica, 
knjigovodja, Godovič 8. 

Zadr VI/3 46 1342 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Za- 

tolmin. 
Izbrišejo se Kavčič Andrej, Lipu- 

šček Jožef, Kenda Andrej, Kutin 
Anton, Perše Anica, Rutar Anton 
in Gabršček Franc in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Skoči r Jože, kmet, Zatolmin 65, 
Rutar Jože, delavec. Volarje 45, 
Rutar Ivan, delavec, Cadrg, Gabr- 
šček Ivan, delavec, Gabrije 14, Kra- 
Îolj Alojz, kmet. Ravne, Gregorčič 
ožef, kmet, 'Volarje, Leban Janko, 

Zadilaz. 
Zadr VI/82-36 1341 

Gorica, 26. aprila  1954. 
318. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Pregarje. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 7. III. 1934 se spremenijo pra- 
vila zadrugo glede jamstva članov, 
ki odslej odgovarjajo za obveznosti 
zadruge z 10-kratmim zneskom vpi- 
sanega deleža. 

Izbrišejo se Kuret Franc, Kone- 
stabo Srečko, Dakleva Marija, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Tomažič Franc, Huje 32, Kone- 
stabo Jože. Pregarje 111, Bubnič 
Milan. Pregarje 1, Sever Anton, 
Pregarje 44, Frank Matija, Pregar- 
je 20, kmetje. 

Zadr HI/31-24 1339 
Besedilo: Zivinorejska-mlekarska 

zadruga z o. j., Sužid. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 2. III. 1954 se spremenijo pra- 
vila zadruge glede jamstva članov, 
ki odgovarjajo odslej za obveznosti 
zadruge z 10Jkratnim zneskom vpi- 
sanega deleža. 

Izbrišejo se Volarič Ivan, Sovdat 
Ivan, Stih Ignac in Breška Anton, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Ohojak Anton, Sužiid 49/33, Lah 
Ivan, Sužid 10/11, Stres Jožef, Sužid 
t/28, Gorenjšček Franc, Sužid 7/J4, 
kmetje. 

Zadr VII/7-22 1340 
Gorica, 27. aprila 1954. 

319. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Branik. 
Izbrišejo se Cebron Anton, Vid- 

mar Franc, Colja Franc, Pavlica 
Alojz, Rchar Ivan in Jcičič Rafael, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Bizjak Anton, Branilk, Britof 8, 
Vitez Janez, Gabrje 6, Lisjak Alojz, 
Spodnja Braniča 55, kmetje; Lisjak 
Ivan. šofer, Branik, Polje 10, Jogan 
Maks, Branik, Vas 52, Ličen Rado. 
Branik, 'Vas 86, Zgonik Danijel. 
Branik, Britof 34, Ličen Stanko, 
Branik, Vas 123, kmetje. 

Zadr IV/47-19 1345 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga, Dobrovo. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 20. 11. 1954 so po obstoječih 
predpisi! briše iz naziva zadruge 
ime »Marinič Antone Izbrišejo se 
člani upravnega odbora Sosolič 
Alojz, Podbršček Dragi, Prinoič 
Rajmund, Simoič Valentin, Siničič 
Anton, Klinec Karol, Vuga Franc, 

^Pavletič Mihael, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani: 

Marinič Karel, Biljana 38, Žuljan 
Ivan, Bidjana 9, Movja Karel, Do- 
brovo 36, Polenčič Alojz, Snežeče 9 
in Marinič Anton, Zailibrog 11, 
kmetje. 

Zadr VII/72-20 1344 
Gorica, 29. aprila 1954. 

320. 
Besedilo: Vinarska in sadjarska 

zadruga z o. j., Vipava. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Furlan Ernest, Gruntar Albin, 
Ličen Franc, Marc Ivan in Furlan 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jcjoič Ivan, Zavino, Šmarje 28, 
Turk Jožef, Brje 83, Petnic Jožef, 
Planina 97, Vitežnik Franc, Pod- 
breg 7, Podnanos, kmetje. 

Gorica, 5. maja 1954. 
Zadr VI/5-39 1372 

321. 
Besedilo: Trgovsko podjetje kme- 

tijskih pridelkov, in izdelkov »Za- 
družnik«, Ilirska Bistrica. 
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Izbriše se pooblaščenec za pod- 
pisovanje Rebéc Ivan • vp|išejo 
novo določeni pooblaščenci za pod- 
pisovanje podjetja: 

Bubnič Jožko, direiktot podjetja, 
Ilirska Bistrica, Kosoveïova 5, Jen- 
ko Izidor, računovodja, Topolec 59, 
Batista Franc, komercialist, IMrsika 
Bistrica, Prešernova 9. 

Zadr VIIÌ/20-•• 1394 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Breginj. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
boja Šimac Benedikt, Rosic Andrej, 
Šimac Alojz, Lenkič Ignac, Rakar 
Jože, Cebokli Karlo, Sabotič Jože, 
Modrijančič Ivan, Kuntih Valentin, 
Meline Anton in 'Dugon Anton, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani: 

Gašperut Franc, delavec, Breginj 
142, Šimac Franc, Breginj 120, Čuš 
Jožef, Breginj 55, kmeta, Tonfcli 
Dominik, delavec, Breginj 148, Kra- 
mar Ivan, Sedlo 32, Cenčič Štefan, 
Sedlo 69, Kosmačin Jože, Sedlo 36, 
Baloh Viktor,Homec 10, Terlikar Av- 
guštin, Logje 71, Rosic Rudi, Logje 
61, kmetje. Za podpisovanje je po- 
leg članov Gašperuta Franca, Šima- 
ca Franca in Cuša Jožefa poobla- 
ščen še Cebokli Franc,' knjigovodja 
KZ Breginj. 

Zadr VI/76-30 1390 
Besedilo: Kmetijska zadruga, Ga- 

brovica. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 28. II. 1954 se vpiše spremem- 
ba pravil. Članstvo preneha po 
enem mesecu od dneva odpovedi, 
garancija pa šele po dveh letih. 
Clan odgovarja za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom vpisa- 
nega deleža. 

Zadr VI/61-22 1396 

Besedilo: Kmetijska zadruga .z 
o. j. Kred. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 6. III. 1954 so bile sprejete 
spremembe pravil. Delež znaša 500 
din ne glede na socialni sestav čla- 
nov. Clan odgovarja za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Lavrenčič Jožef, Urbančič 
Franc in Skočir Karel, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani: 

Danjelič Anton, Sak Ignac, Batolj 
Pavel, Skočir Peter, Kred, kmetje. 
Poleg članov Soka Ivana in Skočir- 
ja Petra podpisuje za zadrugo še 
Sok Pavla, poslovodja, Kred. 

Zadr VI/79-16 1375 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ravnik. 

izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Požar Mara, Zakrajšek Alojzij 
in Zaikrajšak Franc, vpišejo pa no- 
vi izvoljeni člani: 

Mamic Jakob, zidar, Ravnik 11, 
Zalar Alojzij, kmet, Gradiško 3, In- 
tihar Karel, kmet, Zavrh 11. 

Zadr VI/42-39 1393 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. Skopo. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Brundula Franc in Srednik 
Alojz, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Švara Miro, Skopo 4, Stoka Vik- 
tor, Krajna vas 28, GuIHč Jožef, Br- 
je pri Koprivi 2, Ukmar Anton, Ko- 
priva 24, kmetje. 

Zadr VII/38-23 1391 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Slap ob Idrijci. 

Vpiše se sprememba pravil: De- 
lež znaša 500 din, družinski delež 
250 din. Clan odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega  enkratnega  deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kuštrin Jožef, Vončina Franc, 
Klemenčič Franc in Rijavec Andrej, 
vpišejo pa novi izvolieni člani: 

Šuligoj Vincenc, Slap 27, Humar 
Jožef, Slap 3, Bremec Ivan, Roče 21, 
Laharnar Jožef, Pećnice 42, kmetje. 
Za podpisovanje so pooblaščeni 
Vončina Andrej,. Rejc Albert, Vo- 
grič Ivan in Šuligoj Vincenc. 

Zadr VI-34/24 1389 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Stari trg. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Avsec Josip, Strle Matija, Ko- 
midar Alojz, Antončič Janez in Pir- 
nat Nežka, vpišejo pa novi izvolje- 
ni člani: 

Zignrand Janez, Stari trg, Grego- 
rio Jakob, Vrhnika, Troha Alojz, 
Nadlosk, Kotnik Jakob, Podcerkev, 
in Mule Alojz, Nadlesk, kmetje. 

Zadr VI/30-39 1374 

Besedilo: Kmetijske zadruga z 
o. j., Volčc. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Jug Alojz, Strgar Ivan in Ko- 
nec Jožef ter vpišejo novi izvoljeni 
člani: 

Fon Jožef, kmet, Voice 159, Fon 
Jožef, Ciginj 26, Čančar Jožef, kmet, 
Rute 26. Poleg Rutarja Franca, 
Fortunata Mihe, Konca Antona in 
Velikonje Antona je upravičen pod- 
pisovati za zadrugo še Gabršek Jo- 
že, upravnik, Voice 15. 

Zadr VI/41-26 1376 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zali hrib. 

Izbrišejo se Mrenlje Lado, Sini- 
goj Alojz, Pavlica Andrej, Bric 
Danilo in CotaT Teodor, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Cotar Danijel, Tabor 37, Primo- 
žič Jože, ZaLi hrib, Prešernova 23, 
Cotar Jože, Tabor 9, Saksida An- 
ton, Zaiošče 8, Adamič Milovan, 
Gradišče 76, Zorž Viktor, Zaïi hrib, 
Skominova 5, kmetje. Za podpisova- 
nje za zadrugo je poleg že vpisa- 
nih Kavčiča Andreja in šdnigoja 
Adolfa pooblaščen še Simčič Jožef, 
Zali hrib, Vodnikova 30. 

Zadr VII/58-26 1393 
Gorica, 6. maja 1954. 

322. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kostajevica na Krasu. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Gri.l j Leopoüd, Frančeškm Ma- 
rija in Špacal Alojz ter vpišejo no- 
vi izvoljeni člani: 

Trampuž Karel, Kostanjevica 116, 
Urdih Karel, Kostanjevica 52, Okre- 
tič Karel, Kostanjevica 68, kmetje. 
Za podpisovanje je pooblaščen 
Trampuž Peter, nameščenec, Tem- 
nica 16. 

Gorica,  7.  maja   1954. 
Zadr V/13-13 1392 

323. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Babno polje. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Troha Janez, Janež Amalija, 
Zalar Alojz in Mlakar Janez, vpife- 
jo pa novi izvoljeni člani: 

Mainar Valentin, Babno polje 33, 
Janež Fani, Babno polje 54, Veber 
Marija, Babno polje 99, Poje Franc, 
Babno polje 90. 

Zadr V/44-10 1500 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Obrov. 
Izbrišeio se člani upravnega od- 

bora Bubnič Jože, Valenčič Jožef, 
Dodič Jožef, Jurišcvič Jožef, Cerna- 
tič Ivan, Dodič Karel in Šturm Ama- 
lija, vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Dodič Ivan, Obrov 47, Valenčič 
Franc, Brezovo brdo 17, Maglica 
Karel, Gradišče 15, Vailenčič Ivan, 
Javorje 33, Brožič Jožef, Poljane 38, 
Dodič Anton, Obrov 25. Za podpiso- 
vanje za zadrugo sta poleg članov 
upravnega odbora Dodiča Ivana in 
Dodiča Antona, pooblaščena še Poč- 
kaj Jožef, poslovodja, Obrov 6 in 
šturm Franc, knjigovodja, Gradišče 
št. 13. 

Zadr III/47-25 1499 

"Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Prem. 

Izbrišeta so člana upravnega od- 
bora Poökaj Miha in Roiih Alojz, 
vpišeta pa nova izvoljena člana: 

Vidovič Jožko, kmet, Spodnja Bat- 
nja 18, Medved Anton, kmet, Jane- 
zovo Brdo 13. 

Zadr IV/5-30 1502 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Rož- 
na dolina. 

Na podlag; sklepa občnega zbora 
z dne 9. III. 1954 obstoja upravni 
odbor iz 5 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Susič Ciril, Pjavec Mirka, 
Stanič Jože, Komel Leopold, # Gru- 
den Allojz in Ipavec Jože, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani: 

Figel Emil, kmet, Stara gora 9, 
Sosič Dionizij, kmet, Rožna dolina 
21, Merljak Alojz, kmet, Stara go- 
ra 7, Mervič Aiójz, kolar, Ajševi- 
ca 9. 

Zadr VI/16-14 1503 
Gorica, 10. maja 1954. 
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324. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom, Bizovik v li- 
kvidaciji. 
r Na podlagi odločba Okrožne dr- 
žavne arbitraže v Ljubljani, štev. 
L 2/54 z dne 19. III. 1954 se vpiše 
Prisilna likvidacija. 

Likvidacijski upravitelj: Maselj 
Milan, pravni referont občine Po- 
lje, Ljubljana-Polje. 

Razveljavi se vpis pod tek. St. 7 
Zadr VI 41/7 z dne 27. II. 1954. 

Ljubljana, 8. aprila 1954. 
Zadr 41/7 1108 

325. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Grosuplje-Gatinn« v Gro- 
supljem. 

Na izrednem obenem zboru 30. III. 
1954 je zadruga prenehala poslovati 
m prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
sleJ, s prietavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Pavčič Anton, 
patina 11, Strubel j Jaka, Grosup- 
lje 7, Zupančič Jože, Gatiina 22, 
kmetje, Haring Alojzija, delavka, 
Grosuplje 9, Kralj Cirili, traktorist, 
Grosuplje 501, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Ljubljana, 14. aprila  1954. 
Zadr VIII 84/4 1346 

326. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°« it Predoslje. 
Izbrišejo se Gašperlin Franc, 

Umnik Jože, Ribnikar Janez in vpi- 
šejo novi  člani   upravnega odbora: 

Ovseniik Janez, kmečki sin, Pre- 
doslje 44, Korenjak Ivan, kmet, 
Predosilje 14, Sink Franc, kmet, 
ouha 9. 

Ljubljana,   19.  aprila   1954. 
Zadr VI 55/4 1244 

327. 
Besedilo: »Živila«, obrtna nabav- 

ua prodajna zadruga živilskih strok 
2 omejenim jamstvom v Ljubljani. 

•Izbrišeta so Rotar Janez, Sinko- 
vec Janez in vpišeta nova čV.ana 
upravnega odbora: 
p Cebin Sonja, Stožice 84, Vrbovec 
^••••, Milana Majcna uiloca 39, oba 
v Ljubljani. 

Zadr VI 77/6 1554 
Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 

ni zadruga z omejenim jamstvom 
•• okraj Jesenice v Radovljici. 

Po sklepu zbora 15. XII. 1950 je 
zadruga prenehala poslovati in pre- 
S1^ v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s Pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji:    Mencinger    Anton, 
fedlar, Zgoše 46, Kocijančič Janez, 
umetni mizar, Vrbnje 11, Mali Slav- 
"?•   irhar,   Radovljica,   Linhartova 

-*• ki podpisujejo po dva  skupaj. 
Zadr VI 165/2 1349 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Moravčah. 
p Izbrišejo se Kos Maiks, Klopci! 
pane, Koikalj Stanislav, Urbani ja 
H1«». Lavrač Ivan, Rokavec Anton 
j"1 vPišejo novi člani upravnega od- 

Ribič Forane, kmet, Drtija, Šuštar 
Ernest, kmet, Drtija, Kos Franc, 
kmečki sin. Rudnik. 

Zadr VI 172/7 1348 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

328. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

z omejenim jamstvom, Gabrovka. 
Na zboru 28. II. 1954 so se spre- 

menila zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 13 čla- 
nov. 

Izbriše se član upravnega od- 
bora Pavlin Julijan m vpišejo na 
novo: 

Rappl Jože, poslovodja, Gabrov- 
ka, Baje Anton, Tihaboj, Leben 
Alojz, Brezove, Mrhar Jože, Laze,' 
Sket Jože, Klane, kmetje; Tavčar 
Franc, upokojenec, Gabrovika, Bre- 
mec Rozalija, kmetica, Tlaka. 

Zadr VIII 73/13 1422 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Kovorju. 

Izbrišejo se Franlar Janez, Zupan 
Vinko, Slibar Jože, Aljančič Anton 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Mršol Janez, Kovor 25, Golmajer 
Vinko, Kovor 26, Rožič Jože, Hudo 
7, Uranič Anton, Loka 5, kmetje. 

Zadr VI 48/6 1425 

Besedilo: Čevljarska obrtniška 
proizvajalna in predelovalna zadru- 
ga z o. j. v Kranju. 

Z odločbo LO mestne občine v 
Kranju, št. 1171/1-54 z dne 5. IV. 
1954 je zadruga prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska komisija: Vodnik 
Pavel, Janežič Matiko, Paternoster 
Mirko, vsi v Kranju. 

Likvidator: Hafner Mijo, Ljublja- 
na, Grudnovo nabrežje 5, ki podpi- 
suje za firmo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Zadr V 5/10 1427 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Sv.  Katarina. 

Izbrišejo se Dovžan Franc, Car- 
man Jože, Meglic Jože in poobla- 
ščenka Jereb Mira ter vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Meglic Anton, Lom 79, Meglic Jer- 
nej, Lom 4, Polajnar Gašpar, Doli- 
na 6, Meglic Jože, Lom 19, kmetje. 
Meglic Janez, Dolina 46, namešče- 
nce. 

Zadr VI 239/7 1433 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Šmnrje-Sap. 

Izbrišejo se Babnik Ivan, Preda- 
lič Lojze, Mehlc Mihaela, Dolinšek 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kramar Franc, Sap 27, Perčič An- 
ton, Paradisèe 10, Krištof Maks, 
Razdrto H, kmetje, in Gruden Ma- 
rija, poslovodja, Šmarje 20. 

Zadr VIII 110/2 1435 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Vodicah. 

Izbrišejo se Tavčar Feliks, Bui- 
gar Franc, Jež Janko, Blažič Stane, 
Ziherl Frančiška, Jeraj Anton in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Borčnik Stefan, poslovodja, Utik 
1, Sodnik Franc, delovodja. Vodice 
39, Kmetic Franc, delavec, Dobru- 
ša 13, Jeraj Alojzij, Vodice 67, Je- 
reb Franc, Vodice 93, Bravhar Jo- 
že, Repnjé 33, kmetje. 

Zadr VI 268/6 1424 

Besedilo: Čevljarska produktivna 
zadruga »Ratitovec« v Studnem pri 
Železnikih, zedr. z o. j. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Hudolin Janez in vpiše na novo: 

Benedičič Lovro, čevljarski moj- 
ster. Studeno 12. 

Zadr I 51/14 1428 
Ljubljana, 7. maja  1954. 

329. * 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Brezovica pri 
Ljubljani. 

Izbrišeta se Samsa Lado, Urban- 
čič Janez in vpišeta nova člana 
upravnega odbora. 

Tomšič Ignacij, upokojenec, Bre- 
zovica 31, Rotar Andrej, sin kmeta, 
Brezovica 119. 

Zadr V 134/4 . 1469 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Gorice. 

Izbrišejo se Zaplotnik Lojze, Za- 
plotnik Stane, Kern Janez, Svegelj 
Ignacij, Ribnikar Jože in vpišejo no- 
vj člani upravnega odbora: 

Mali Jože, kmet, Letence 2, Gros 
Jože,  kmečki  sin,  Srednja  vas   16, 
Udir   Cilka,   gospodinja,  Gorice   2, 
Bidovec Janko, kmečki sin, Zalcc 7. 

Zadr V 129/10 1470 
Besedilo: Obrtna nabavno prodoj- 

na zadruga kleparjev, instalaterjev, 
kotlarjev in kovinostrugarjev z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se Košenina Franc, Ko- 
kalj Valentin, Pičman Lovro, Fuchs 
Anton, Božič Ivan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Bokavšek Vinko, Vevče 117, Cotič 
Dinko, Kapusova 1 a, Kumelj Ivan, 
Ločnikarjeva 5, Babnik Gabriel, 
Polje 69, Derganc Alojzij, Vide Pre- 
garčeve 33, Krušec Ciril, St. Vid 13, 
RemškaT Filip. Tržaška Cesta 88, 
vsi v Ljubljani. 

Zadr VI 192/2 1473 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Podbrezjah. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Zupan Janez in pooblaščenka, Po- 
točnik Ljudmila ter vpis« na novo: 

Fajfar Jaze, kmet, Podbrezje 30. 
Zadr VI 88/6 1466 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Prežganje. 

Izbrišejo se Jeriha Franc, Vidic 
Franc, Breskvar Anton, Ulčar Jože, 
Skubic Valentin, Skrjanc Ivan in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Rome Ivan, kmet, Volavi jo 19, Ga- 
le Ivan mL, kmečki  del, Volavlje 



Stran 168 URADNI LIST Štev. 20 — 27. V. 1954 

14, Skubic Iranka, kmečka del. Pre- 
žgan j e 12, Kastelic Franc, kmet, 
Vel. Trebeljevo 13, Cerne Lado, 
kmet. Reka Gozd 19, Jamnik Jože, 
kmet. M. Trebeljevo Š. 

Zadr VI 8/4 1468 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Šmartno v Tu- 
hinju. % 

Izbrišejo se Vrankar Jože, Pavlic 
Franc, Pestotnik Marija, Hribar 
Franc in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Razpotnik Jernej, kmet, Kostanj 
10, Hribar Ivica, delavka, Buč 17, 
Cevec Janez, kmet. Buč '10, Pavlic 
Franc, kmet. Buč 3. 

Zadr VI 231/4 1465 
Ljubljana, 12. maja 1954. 

330. 
Besedilo: Kmetijska zadruga za 

napredno gospodarstvo z o. j., Do- 
brovce-Skoke. 

Izbrišejo se Rajh Jože, Naglica 
Ivan, Veber Ivan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kirbiš Anton, delavec, Pečovnik 
Jože, ključavničar, Pajtler Ivan, 
uslužbenec, Polanec Franja, gospo- 
dinja, vsi v Dobrovcili. Kirbiš An- 
ton je predsednik, Pohar Maks pod- 
predsednik, Polanec Franja pa taj- 
nik upravnega odbora. 

Maribor, 16. aprila 1954. 
Zadr HI/99 1193 

331. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lipovci. 
Izbrišejo se Mesaric Martin, Sra- 

ka Ana, Sraka Karel in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Krauthaker Stefan, kmet, Sebijan 
Ivan, kmet. delavec, in Ulen Stefan, 
kmet. Lipovci. Škafar Viktor je 
predsednik, Skergot Karel pa taj- 
nik u. o. 

Zadr III/48 1300 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Poljčane. 
Izbrišejo se Zorko Ludvik, Kri- 

vec Lucijan, Modric Jožef, Rigler 
Henrik, Stumpf Ignac, Pogoršek 
Anton in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upra-vnega odbora: 

Kodrič Alojz, Spod. Poljčane, 
Godec Jožef, Stanovska, Detiček 
Anton, Poljčane, kmetje; Onič Jo- 
že, kmet. sin, Podboč, Kogu Danijel, 
kmet. sin, Ljubno, Jazbec Stefan, 
poslovodja KZ, Studenice, Ribič 
Franc, delavec, Poljčane, Kodrič 
Karel je predsednik, Knez Rudi, 
podpredsednik, Dravinc Milan, taj- 
nik u. o. 

Zadr VI 102 1301 
Maribor, 23. aprila 1954. 

332. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gor. Slaveči. 
Izbrišejo se Fartek Viiljem. Rac 

Stefan, Skodnik Ludvik, Hubor 
Franc, Rac Ludvik in vpišejo nori 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Kovač Alojz, Skodnik Evgen, Kre- 
nos Josip, Bertalanič Jožef, kmetje. 

in Fartek Stefan, čevljar, vsi Gor. 
Slaveči. 

Zadr' III 67 1299 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vel. Nedelja. 
Izbrišejo se Ozmec Franc, Kra- 

bonja Franc, Stager Ivan, Moravec 
Franc, Meško Franc, Kace Anton, 
Fistrovec Peter, Meško Ivan, Skrlec 
Jožef in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Bezjak Franc, kmet, Mihovci, Žu- 
ran Andrej, uslužbenec, Mihovci, 
Munda Stamko, kmet, Vičanci, Raušl 
Peter, kmet, Trgovižče, Meško Raj- 
mund, kmet, Senešoi, Petek Ivan, 
kmet. sin,, Senešci, Rajh Ivan, 
kmet, Trgovišče, Kumer Alojz, 
kmet, Trgovišče, Vajda Anton, kmet, 
Vel. Nedelja. V bančnem poslovanju 
podpisujejo: Bezjak Franc, pred- 
sednik, Žuran Andrej in Raušl Pe- 
ter, člana u. o. 

Zadr III 51 1303 
Maribor, 24. aprila 1954. 

333. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cen Uba. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 26. II. 1954 
v likvidacijo. Likvidatorji so: Hor- 
vat Josip, predsednik, Vida Ludvik 
in Vida Bela, kmetje, Čentiba, Po- 
žanec Deziderij, knjigovodja, Dol. 
Lendava, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom: »v likvidacijic 

Zadr III 103 1383 
Besedilo: Športno turistični cen- 

ter Pohorje, zadruga z o. j. »Pohor- 
ska vzpenjača, Maribor«. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 24. II 1934 
v likvidacijo. 

Likvidatorji:   dr.   Nemec   Janez, 
Pri 7avodu za revizijo, Maribor, 

lesko Ivan, tovarna trakov in su- 
kanca, Maribor, Kožuh Marjan, 
>Putnik«, Maribor. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom:  »v  likvidaciji«. 

Zadr VI/54 1380 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Središče ob Dravi. 
Izbrišejo se dosedanji člani uprav- 

neça odbora Skcrget Franc, Horvat 
Lojze, Novak Stefan, Kocijan Ciril 
in vpiše: 

Goršič Vlado, krojač, Središče. 
Kot sopodpisovalec v bančnih za- 
devah se vpiše Zličar Minka, knji- 
govodja. 

Zadr III 26 1437 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ptuj. 

Izbrišejo se Horvat Franc, Slabe 
Karel, Ritonja Franc, Skaza Maks 
in vipišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Breg Jurij, Orešje, Janžekovič 
Alojz, Rabeljčja vas, Ribič Franc, 
Krïevina, kmetje. Glušič Dominik 
je predsednik zadruge. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnih zadevah: 
Belšak Martin, upravnik, Pen Pav- 

la,   knjigovodja,    Perger   Leopold, 
poslovodja. 

Zadr  V/5 1381 

Besedilo: Kmetijska zadruga t 
o. j., Odranci. 

Izbriše se Bežek Karel in vpišeta 
nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Zver Ivan In Balažič Martin. 
Odranci. 

Zadr III 49 1384 
Maribor, 27.  aprila  1954. 

334. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i 

o, j., Lenart v Slov. goricah. 
Izbrišejo se Kramberger Franc, 

Mlasko Jakob, Skamlec Ivan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Rop Vinko, Lormanje, Kramer 
Ivan, Zamarkova, Kramberger Fric, 
Lenart, kmetje. Za zadrugo podpi- 
sujejo v bančnem poslovanju: Šu- 
man Franc, predsednik. Babic Jo- 
žef, odbornik, Titan Jožica, računo- 
vodja zadruge. 

Zadr II 127 1377 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Mislinja. 

Izbrišejo se Križovnik Franc, 
Krenker Jože, Jesenicnik Stane in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Jeromol Mirko, Zg. Dolič, Planin; 
šec Franc, M. Mislinja, Uršej 
Franc, Mislinja, Urbano! Franc, Mi- 
slinja, Rosei Jože, Mislinja, Golčer 
Jože, Zg. Dolič, kmetje. Britovšek 
Ludvik je predsednik, Prevolnik 
••••, knjigovodja, in Jeseničnik 
Stane. 

Zadr IV 54 1379 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Pacinje. 
Izbrišejo se Slatič Anton, Lenart 

Mihae.1, PiMar Ana, Pihflar Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kovačič Anton, cestar, Sp. Vetov- 
lak, Pintarič Franc in Majcen Av- 
gust, Pacinje, Cuš Franc, Sp._ Ve- 
lovlak. Zà zadrugo podpisujejo v 
bančnem poslovanju: Simonič Ja- 
nez, predsednik, Majcen Avgust, 
tajnik, Čuš Franc, blagajnik. Ro- 
sicar Dragica, knjigovodja. 

Zadr F 43/a 1378 
Maribor, 4.' maja 1954. 

335. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kebelj. 
Izbrišejo se Tič Rok, Smogavc 

Maks, Zvižaj Franc, Kumer Marija, 
sopodpisovalec Veber Marija in vpi- 
jo novi izvoljeni članj upravnega 
odbora: 

Rupnik Anton, kmet. sin, Smo- 
gavc Ludvik, kmet, in Juhart Franc, 
kmet. Kot, Obrovnik Ludvik, lernet- 
sin, Božje, Lova Franc, kmet. Mo- 
dric, .Globovnik Franc, nameščenec, 
Lačna gora. •••••• Jože je pred- 
sednik u. o. Za zadrugo podpisu- 
jejo v bančnem poslovanju: FridriH , 
Franc,   Capi   Martin   in   Globovm« 
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frane,    odborniki.    Zadružni  delež 
znaša odslej 1000 din, delež družin- 
skega člana zadružnika pa 200 din. 

Maribor, 6. maja  1954. 
Za dr VI 97 1438 

336. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- j., Pesnica. 
Izbrišeta se Harc Ivan in Laufer 

Jože m vpišeta nova izvoljena člana 
"Pravnega odbora: 

Zupanič    Ivan,    tehnik,    Jelenče, 
Kraner Vlado, trg. pomočnik. Ranca. 

Maribor, 7. maja  1954. 
Zadr II 101 ~1442 

337. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- j.. Domova. 
Izbrišejo se Rašl Franc, BratuSa 

Ozvald, Cvetko Jožef, Simonie Ma- 
rija, Cigula Martin, Mi&lovič Ma- 
nja in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Pukšič Franc, kmet, Mezgovci, 
Irofeailk Ignac, upok., Domava, 
Hrga Alojz, kmet. sin, Mezgovci, 
Ceh Gera, kmet., Domava, Cuš 
Mirko, kmet, Mezgovci. Za zadrugo 
podpisujejo v bančnih zadevah Tro- 
leoiik Ignac, predsednik, Zgeč Alojz, 
Alojz, tajnik, Zgeč Simon, odbornik. 

Zadr V 10 1439 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
0,J>, Stoperce. 

Izbrišejo se Jus Janez, Jerič Vin- 
jene, Fideršek Janez, Kamenšek 
Janez in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora- 

Kamenšek Jakob, kmet, Stoperce, 
"iciga Antonija, gospodinja, Sto- 
perce, Dolšak Janko, kmet. sin, Gr- 
dlr'a, Kos Franc, kmet, Grdina. Za 
zadrugo podpisujejo v bančnem 
poslovanju Kamenšek Jakob, pred- 
sednik, Korže Franc in Taciga An- 
{°nija, odbornika, Adam Franc, 
knjigovodja. 

Zadr IV 103 1440 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°- J., Zctnle. 

Izbrišejo se Kolar Aleksander, 
porvat Jernej, Strlič' Jurij, Pullko 
lVani Zajko Katarina in vpišejo no- 
ll izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Ber Franc, Cermožiše, ••• Janez, 
fibrina, Plajnšek Anton, Kočiče, 
•••• Nežika in Horvat Janez, Do- 
rina, kmetje. Za zadrugo podpisu- 
'ejo v bančnem poslovanju: Pulko 
'mko, predsednik, Kos Angela in 

outolen Matevž, odbornika, Verban- 
ne Stanko, knjigovođi i. Kot podpi- 
sovalec za zadrugo se vpiše Sven- 
*e'i Franc, upravnik, ki podpisuje 

•aaeve trgovskega poslovanja. 
Maribor, 8. maja  1954. 

Zadr III 54 1443 
338. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
"• J-, Spodnja Kungota, 

izbriše se Marksl Karel in vpiše- 
* nova izvoljena člana upravnega 

•Ve 

Muršič Jože,   Gradiška    Požauko 
Jože, kmeta v Gradiški. Za zadrugo 
podpisujeta Čepe Anton,    predsed- 
nik, in Muršič Jože, tajnik u. o. 

Maribor, 12. maja 1954. 
Zadr III 97 1450 

339, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ruše. 
Izbrišejo se Zidarič Jože, Robnik 

Rado, Harič Alojz st. in sopodpiso- 
valec Frank Stanko in vpišejo novi 
imenovani člani upravnega odbora: 

Napotnik Miha, tehnik, Bezena, 
Jurko Gašper ml., kmečki sin. 
Smol n tik , Stemberger Ivan ml., 
kme&ki sin, Bezena, Brumen Berta, 
kmetica, Smolnilk, Serbina Pepca, 
polj. delavika. Ruše, Kovše Milan, 
kmečki sin, Lobnica, Glazer Alojz, 
kmet, Ruše, Harič Drago ml., kmeč- 
ki sin, Smolnik. Za zadrugo podpi- 
sujejo v bančnem poslovanju: Tunk 
Angel, upravnik, Crnko Jernej, 
predsednik, Fuis Janez in Jauk Ma- 
rija, knjigovodja. 

Maribor, 17. maja 1954. 
Zadr II 63 1553 

340. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Karlovica. 
Na zboru 8. III. 1953 so bila spre- 

jeta nova zadružna pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Clan- 
ski delež znaša 500 din. Ulani jam- 
čijo za obveznosti zadruge z to- 
kratnim zneskom vpisanega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 6—11 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Skulj Alojz. Dolšak 
Franc, Hribar Anton in vpiSejo no- 
vi izvoljeni člami upravnega od- 
bora: 

Ogrinc Anton, deilavec, Podžaga 
9, Žužek Jože, kmet, Brlog 6, Bucik 
Ivan, učitelj, Karlovica 2. 

Novo mesto 25. januarja 1954. 
Zadr IV 95/4 509 

341. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Boštanj pri 
Sevnici. 

Na zboru 22. II. 1953 so bila spre- 
jeta nova pravila. Članski delež 
znaša 500 din. Člani jamčijo za ob- 
veznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 13 
članov. 

Izbrišejo se Dobovišak Franc, Ze- 
leznik Franc, Salamon Alojz, JekoJ 
Marija, Kneiz Antonija, Revinšak 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Felicijan Albert, upokojenec, 
Šmartno 30. Božič Franc, Lipoglav 
3, Prinčič Jožef, Vrh 16, Brinovec 
Slavko, Radna 1, Rak Janez, Laze 
13, kmetje, Paskvale Leopold, na- 
meščenec. Boben 31. in Jekoš Alojz, 
deilavec, Boštanj 54. 

Novo mesto, 22. februarja 1954. 
Zadr III 118/6 1061 

342. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Kočevje. 
Na podlagi sklepa zbora z dine 29. 

IV. 1953 so se spremenila zadružna 
f»ravila, po katerih zveza odslej de- 
uje. Članice jamčijo za' obveznosti 

zveze solidarno z tokratnim zne- 
skom vplačanega deleža. 

Izbrišejo se Blatnik Ludvik, Poni- 
kve 64, Skrl Ciril, Ožura Viktor, 
Prš' Cveta, Kosmač Rado, Adamič 
Janez in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Sporar Franc, nameščenec, Ko- 
čevje 402, Blatnik Ludvik, name- 
ščenec, Videm 3, Malležič Anton, 
kmet. Gorenja vas 1, Barabic Ciri- 
la, nameščenka, Travnik 38, ftigler 
Alojz, kmet. Praproče 2, Stampfelj 
Matija, Banja loka 5. Za zvezo sta 
pooblaščena podpisovati Blatnik 
Ludvik dn.šporar Ivan. 

Novo mesto, 29. aprila 1954. 
Zadr III 9/10 1359 

343, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j,, Ribnica na Dolenjskem, 
Na podlagi siklepa občnega zbora 

z dne 14. III. 1954 se spoji s to za- 
drugo Obnovitvena zadruga z o. j., 
Ribnica na Dolenjskem. 

Izbrišejo se Maležič Anton, Pri- 
jatelj Ignacij, Klun Janez in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Allegro Bogomil, Hrovača 52, 
Klun Jože, Ribnica 88, Drčar Jože, 
Ribnica 44, nameščenci. 

Novo mesto, 30. aprila 1954. 
Zadr II 39/11 1358 

344. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Hrib. 
Izbrišejo se Anzeljc Matija» Knavs 

Franc, Lavrič Franc, Kordis Franc, 
Lavrič Franc, Pajnič Filliip, Lavrič 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Mohar Jože, Rotje 27, Car J->že, 
Ret je 97, Sanusa Janez, delavec, Malli 
Log 46, Knavs Danijela, gosipodinja. 
Mali Log 48, Knavs Anton, Hrib 76, 
Bartolj Antonija, gospodinja, Hrib 
4, Lavrič Alojz, Segava vas 14, 
kmetje. Poleg že vpisanih poobla- 
ščencev za podpisovanje se vpiše 
še Mohar Jože. Na podlagi sklepa 
zbora z dne 15. III. Ï954 se je s to 
zadrugo spojila Kmetijska zadruga 
Retje. 

Zadr H 33/9 1398 

Besedilo: Kmetijska zadruga Pod- 
bočje ob Krki. 

Izbrišejo se Kodrič Jože, Kodrić 
Ivan, Jurečič Anton, JaTkovič An- 
ton, Kerin Kaiel in Hribar Franc, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Glinšek Franc, Podbočje 3, Kuii- 
tarič Viiniko, Pristava 4, Dornik 
Alojz, Vrhoviska vas 2, Cdlarii 
Stanko, Dol 8, kmetje. 

Zadr III 60/ž- l»9 
Novo meeto, 4. majn  1954. 
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345. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Čatež. 
Na občnem zboTU 14. III. 1954 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Članski delež znaša odslej 50O din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadru- 
ge z tokratnim zneskom vpisanega 
enkratnega temeljnega oziroma 
drnzimskega deleža. 

Izbrišejo se Brandstätter Janez, 
Krištof Franc, Miklič Ignac, Zupan- 
čič Jože in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora. 

Miklič Matija, upokojenec, Čatež 
14, Zore Iran, kmet, Razbonje 4, 
Stepec Matija, kolar, Razborje 19, 
Vrêaj Stane, delavec, Čatež 7. 

Novo mesto, 6. maija 1954. 
Zadr IV 13/4 1397 

346. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dobova. 
Na podlagi sklepa o zboru z dne 

21. III. 1954 se izbrišejo Gerjevič 
Jože, Sablič Ivan, Merslavič Jože, 
Antolovič Franc, Peterkovič Franc, 
Kežman Martin in vpišejo novi, iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Kežman Alojz, Mali Obrez 7, 
' Stajnko Ivan, Gaberje 4, Pinterič 
Andrej, Mostec 20, Gašperin An- 
drej, Mihaïovec 28, Gerjevič Anton, 
Bigonce 23, Križanec Hubert, Dobo- 
va, kmetje. Vpiše se zadružno kino- 
podjetje pod upravo zadruge. Za 
zadrugo in podjetje podpisujeta 2i- 
bert Ivan in Križanec Hubert. 

Zadr III 30/17 1447 
Novo mesto, 8. maja  1954. 

347. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Cerklje ob Krki. 
Izbrišejo se Butara Albin, Andre- 

ws Ivan, Kodrič Jože, Pavlovič 
Franc, lic Jože, Andrejaš Janez in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

komotar Franc, kmet, Crešnjica 
68, Butara Franc, kmet, Cerklje 20, 
Srpčič Ivan, kovač, Ceriklje 27, Ra- 
čič Anton, kmet, Župeča vas 51, Ma- 
rinček Anton, kmet, Zupeča vas 46, 
Drečnik Jože, kmet, Gor. Pirošica 
št.  12. 

Zadr III 97/5 1444 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

o. j., Dragatuš. 
Izbr '" 

in vpišejo    novi    izvoljeni    člani 
upravnega odbora: 

Brulc   Anton,   Smolenja   vas   65, 
Suštaršič Franc,   Smolenja vas 40, 
Košmrlj Alojz,    Veliki Sktnik 37, 
Luzatr Anton, Potovvrh 16, kmetije. 

Zadr III 91/6 1475 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Adlešiči. 

Izbrišejo se Požele Jože, Cvitkovič 
Jurij, Rozman Marko, Petek Mati- 
ja, Novak Peter, Adlešič Niko, Ad- 
lešič Niko št. 12, Jankovič Janez, 
Vrlinič Stevo, Skube Marija, Vrli- 
nič Ilija, Peteh Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Jankovič Jože st., kmet, Jankovi- 
či 3, Cvitkovič Alojz, kmet, Purga 
11, Adlešič Anton, kmet, Adlešiči 
20, Adlešič Marica, delavka, Adleši- 
či 14, Mušič Mrko, kmet, Velika se- 
la 12, Vranešič Janez, kmet, Go- 
renjci 2. 

Zadr III 13/7 1477 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Predgrad. 

Izbrišejo se Rade Jože, Stenk Jo- 
že, Mihor Peter, Mavrin Peter in 
vpišejo novi izvoljeni članj uprav- 
nega odbora: 

Kobe Mihael, uslužbenec, Pred- 
grad 94, Mavrin Peter, uslužbenec, 
Jelenja vas 12, Majerle Ivan, kmeč- 
ki sin, Predgrad'28, Vajdetič Jože, 
kmet, Dol. Podgora 10. 

Zadr IV 33/6 1474 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Smarjeta. 

Izbrišejo.se Medle Franc, Udovč 
Jože, Kopina Franc, Granda Alojz, 
Prešeren Janez, Vodopivec Alojz, 
Keglevič Ivanka, Macedoni Marje- 
ta in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Turk Anton, Vinji vrh 16, Beve 
Franc, Gorenja vas 24, Papež Jože, 
Orešje 7, Kavčič Alojz, Družinaka 
vas 56, BarboriČ Anton, Gorenja 
vas 27, Medja Anton, Strelac 3, ter 
pooblaščenka za sopodpisovanje 
Kranjc Cilka, smarjeta 11. 

Zadr • 2/8 1478 
Novo mesto,   13.  maja  1954. 

350. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 

na zadruga z omejenim jamstvom 
za okraj Jesenice v Radovljici. 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 27. aprila 1954. 

Zadr VI 165/2 1349 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katernh bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost in stroSke dokler 
se   sami   ne  zglasijo   ali  ne  imenujejo 

pooblaščence. 
O  102/54-6 3541 

Golmajer Marija, Breg 1 pri Tr- 
žiču, je umrla 2. I. 1954 brez sporo; 
čila poslednje volje. Njeni sinova 
Franc, Stanislav in Ludvik se po- 
grešajo. Priglasitveni rok: 6 mese- 
cev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 24. aprila  1954. 

Razne objave 

St. 447 3580 
Razpis 

Reiktorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje mesto asistenta za seoh- 
zLko s .poudarkom na seizmologij1 

pri Geofizikalnem institutu Priro- 
doslovno-matematične fakultete. 

Prošnje se sprejemajo 14 dni po 
objavi v >Uradnem listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti do 
podjetij   v   likvidaciji,   sicer   se   bođo 

dolgovi sodno Izterjali. 

St. II7I-16ÓO/1 2951 
Mizarsko-kolarsko podjetje Do- 

brovo pri Gorici je prešlo v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: en mesec 
od te objave. 

Likvidacijska komisij* 

_ jrišejo se Svajger Marjan, Pa- 
njan Alojz, Žagar Franc, Klobučar 
Anton, Adlešič Anton in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Mušič Janez, kmet, Dragatuš 2, 
Flajnik Matija, kmet, Belčji vrh 19, 
Stefanič Anton, kmet, Tanca gora 
14, Bahor Frančiška, babica, Draga- 
tuš 64. 

Zadr IV 39/5 1446 
Novo mesto,  11. maja  1954. 

348. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Smolenja vas. 
Izbrišejo se Košmrlj Jože, Seničar 

Alojzija, Radež Franc, Blažič Jože 

Izbrisi 
349. 

Besedilo: Zadružna špedicija 
Kranj-Škof ja Loka. 

Ker se je spojila s podjetjem 
>Avtopromet< v Škof ji Loki. 

Zadr VIII 78/2 1462 

Besedilo: Remont RLO III, Ljub- 
ljana. 

Zaradi priključitve k Rajonskemu 
gradbepemu podjetju Moste v Ljub- 
ljani. 

RLO III 20/3 1463 
Ljubljana, 12. maja 1954. 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Alene Marija, Radvenei 9, p. 1•^•" 
ci, osebno izkaznico, reg. ätevaw» 
13526/II,~ser. št. 0070536. ^38 

Arnuš Jože, Podvinci, Ptuj, inva- 
lid VII. 30%, invalidsko železiuS« 
izkaznico št. 98352. „_25 „ 

Artič Vinko, Ljubljana, Wolfora 
ulica 10, osebno izkaznico, reg. * • 
105842/53, ser. St. 0480152, amatersko 
šofersko izikaznico in ribolovnico * 
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leto   1954,   izdano   od   Ribarskega Fias   Alojz,   Polička   vas   47   pri nico, registrska št. 13046, serijska št. 
društva v Ljubljani.                    3572 Jarenini, osebno izkaznico, reg. št. 0365756.                                          3459 

Avguštin Franc, Ljubljana, oseb- 49059, ser. št. 0194313.                 3566 Juhart Boris, Pesniški dvor 11 pri 
no izkaznico, ser. št 0339953.     3625 Frelili Rajko, Laznica 6, p. Lim- Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 

Bagari Marija, Ljubljana, osebno buš, osebno izkaznico, reg .. št. 15255, 55022, ser. št. 0055894.                   5565 
izkaznico,  reg. št.  62495/51,  ser. št. ser. št. 0387610.                              3466 Jurjaševič  Marija,   Jurjevski  dol 
F-0084805.                                      3473 Gabrijelčič   Oskar,   Anhovo   19, v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 

Ban Pavla, Trbovlje I, Novi dom vozniško dovoljenje poklicnega voz- št. 9214, ser. št. 0010424 in sindikal- 
ît. 28, osebno izkaznico, regisrtr. št. nika D kategorije, št. 277.          3418 no knjižico učiteljskega društva za 
25199, ser. št. F-0737509.               3538 Grame Jože, Ljubljana, osebno iz- Maribor okolico.                            3471 

Berden Martin, Filovci 107, p. Bo- kaznico, reg. št. 29160, serijska št. Kavas Jožef, Dokležovje, p. Bel- 
gojina,  osebno   izkaznico,   reg.   St. F-04O7470, izdano v Krškem.       3475 tinci, osebno izkaznico, reg. št. 1951, 
1606, ser. št. G-224316.                  3439 Gregore Milan, Mala vas  10  pri sor. št. 0083661.                              2971 

Bogataj Mirko, Zepovci 59, p.Apa Tomažu v Slov. gor., osebno izkaz- Klinkon   Marija,   Zatolmin   40/26. 
če, osebno izkaznico, reg. št. 5550/1, njco>  reg.  št.  1739,  ser. št. 0241709, p. Tolmin, osebno izkaznico, reg. št. 
ser.   št.   0062250,   člansko  izkaznico izdano v Ljutomeru  1951,  šofersko 9835, ser. št. 0262545.                     3540 
ZK, št. 320789 in člansko izkaznico poklicno knjižico, ser. št. 51327, reg. Kmetec Franc, Sikole  39, osebno 
ZB, številka D-05016, izdano v Rad- §tev. 589321,  prevedena  v  Zagrebu izkaznico, registr. št. 17916, ser. št. 
goni.                                                 2923 19513^   uč.no   spričevalo   za   elektro- 0274816.                                            3542 

Bordon Bozena, Ljubljana, Gestri- monterja, izdano od >Elektromonta< Kmetijska zadruga Poljčane, pro- 
nova   5,  osebno  izkaznico,   reg.  št. v   Mariboru,   in   delovno   knjižico, me.tno    tablico    prikolice,    številka 
95053/51, ser. št. F-0117363.          3530 gt. 3227, izdano v Mariboru pod ser. S-6536.                                              3298 

Borko Julijana, Lokanja vas 8, p. st. 187341.                                        5571 Kočiš Josip, Lončarovci 32, p. Kri- 
Laporje, osebno  izkaznico,  reg. št. Gregore Marija, Leskovec 56 pri zevci   v   Prekm., osebno  izkaznico, 
52995.                                               3211 Pxagerskem, osehno izkaznico, rteg. reg. št. 42945, ser. št. 0124655.     2352 

Brecl Benjamin, Maribor, Studen- •. 30452, ser. št. 0193282. 3555 Kolman Ivan, Begunje 109 pri Le- 
ci, Šarfova 33, knjižico o predvoja- Gregorič Julijana, Ljubljana, Stre- scali, osebno izkaznico, reg. št. 11364, 
• vzgoji z listino o naboru št. 3, ••• ulica, službeno izkaznico EC2, ser. št G-0383584. 5477 
«dano v Mariboru 1951.              3548 izdano v Ljubljani.                      3476 Kovač Mitja, Ljubljana, Zarniko- 

Bukovec    Jolanda     roj.   Crmelj, Heber  Alojz,   Maribor,   Pobrežje, va 6, indeks MVS, izdan 22. IX. 1947 
Ljubljana, Tovarniška 5, osebno iz- 'Vzhodna ulica 2, osebno^ paznico, v Ljubljani.                                  3489 
kaznico, reg. št. 45367. izdano v Go- reg. št?» 45694. ser. Št. 004<881.   •••• kozar   Jožef,   Juru   ob   Sčavnici. 
rici       '     

ö                                    3488 Hlad  Milan,  Vrhpolje  75,  p.  Vi- zdaj Soilsko naselje >Gradis«, Toma- 
Bukovnik Katarina. Voglje 96. p. pava, osebno izkaznico, registr   Št. čevo osebno izikaznioo, reg. št. 55861, 

Šenčur,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 28280, ser. št. 0518975.                  5217 ser. st. P-0078171, izdano v Ljublja- 
13392  ser   št  0202102                  3498 Horvat Cecilija, Cernelavci, Mur. ni,  m  prometno   knjizieo   za   kolo 

Cente Marija, Stolovnik29, p. Bre- Sobota,   osebno   izkaznico,   reg.   št. št. 646430                                         3470 
»tanica,  osebno   izkaznico,   reg.   št. 6218, ser. št. 0087928.                     2929 Koželj   Terezija,   Bianca    Krško. 
30223   ser   št   0408533.                  2967 Horvat Mihael, Sp. Porčič v Slov. osebno izkaznico, reg. st. 2>197, ser. 

Cei Hnìonn   Koniišče 9  o  Apače gor., osebno izkaznico, reg. št. 2689, št. F-0401507.                                  3420 
ose^-ict

nSešHi9A |^t.  F-0226899, .dano v  Ljuto- ^^•, •^ 

CeïS8' Franc,   Maribor.   TezS Horvat Ana, Cernelavci 66. Mur. 2503/50. ser   št. F-0002818.          5512 
Strdki jeva    24,    osebno    izkaznico, Sobota,   osebno   izkaznico,   reg.   st. Kranjc   Kazimir,   Lahonci   59.   p. 

reg. štJ 5779. ser. št. 0248092.       3553 ^^^•^•^••••, Š>t ìcì&Z^tT^^'  1• 
Ä ì^l^^rZeén -iiaa ».  •U  iakaZniC°- Uli ••••• Martin, Liubno ob Savi- 
gmnazije, izdano 1. VII. 1948 v To,- ^* Albin,  Gorictt  6,  •••?- ^••steAlTfeo.^S 

J?"'      j,          T        •      •••, M;r• Ijica, osebno izkaznico,  registr. st. §teivd]lka F-0455761.                        3487 
Corne Franc, Jesenice, Pod Mirco, «W ser št. 0821832.                    3346 „        .   T     ..      „.     .           , 

osebno izkaznico   re"   št. 2224. ser. 1Ä/-*' *"•,'"      ,   T   ,     .      .         , kurent   Lucija,   Gaberje,   osebno 
žt. G-346934                  '                 3559 Hrovat Mihael, Lukovim 1, oseb- iakuznico.   reg.  št.   1939-50,  ser.   št 

C1 Dajčman'Mirko.  Jakobski  dol v »^Š^JAS F-°^02,4:5' izdano od OLO Ljublia" Slov. gor., osebno izkaznico, reg. št. &t. F-04;9S68, izdano od OLO Ljub- na j^^        .                            -3i78 

31021, ser. št. 0190354.                 3467 Ijana oMica.         '                    >£r Lapanja   Milovan,   Postojna,   Vil- 
Damiš  ElizabQta,  Maribor,  Molj- Hrovat ••••   SvAna 84,  Irz.č, ]••••••

•
•   vozni&ko knjtiž

J
ico štev. 

»ka   50.  osebno  izkaznico,   reg.   št. •c]£Ojzkazmoo, rcg. st. 1^83, ser ^                                              ym 
41652, ser. št. 0045833,                 3569 š4°t

13,?.2J(>   , n   T :,lW;nTln   04Phno Lenarčič Ivan, Ljubljana. Trdino- 
.Debevec Franc. Ljubljana, Srna*- .  ••» l^t\^mlS • va 8, osebno izkaznico,  registr. št. 

tmska 16, osebno izkaznico, reg. št. '•^2°-  re5- št- »1412/51. ser.  »t 2?129/51  ser_ gt# mm_              3534 

5811/50, ser. št. F-0028121. .       3531 F"f•/7"-      ..       „.,„  Stlf " Lešnik  Franc,    Maribor,'  Tezno, 
Dermol. Anton,. Družmi,rje  51. p. . Jainčar ,k,süna   M»"^ Sgg£ Zn.avčeva  3,  potrdilo o stalni' ne- 

Sostanj, osebno  izkaznico,   reg.  st. «.. Cirü.Metoda ft osebno w^z- bn(ÄÜ  2£f vojužko  siužbo>  iz. 
0^3,^r-ÌHF-°4^5-       ,   t   5i116 Ä/«g                              SCnjSGv35^ dano v Celju 1947.                       3567 Deržč Cilka roj. Omrzel, Lesko- 00?6J48.                             .      ,    p• J 

vec pri Krškem, osebno izkaznico, Janko  Gizela,  Motvarjevci 64, p. Lind.c Jože ml., Slepsek 1, p. Mo- 
teg. št   175804   ser' št   0170992, iz- Prosenjakovci,    osebno    lzkazniico, kronog,  osebno  izkaznico,  številka 
dano v'Beogradu.   '     *               34S4 reg. št. 145, ser. št. 0222853.       2543 10•4                                                2932 

Drol Ana, Leben 25, p. Ribnica na Janžekovič Konrad, Stojnci 77, p. Lorber •••••••, Sp   Gasteraj pri 
Pohn   '              •          •  •         •              «*     »«---i   _:x-  P*„;„   ^«•• irl-o,. lunu v Slfiv-?or.. osebno ìwlcnznip« 

4145 

lj-e 
6210375Î* sTr"Tt" ^-0084415. '      °3509 no izkaznico, reg. š"t.  18411/50, ser. 23127, seir. št. 0023545.                   3465. 

Fabja'n Alojzija, Bate 127, p. Gr- št. F-0140721.                                3533 Matjašič Tončka, Viltuš, Dom one- 
Sar, osebno izkaznico  reg. št. 11150, Jelcnko Alojzija, Janžev vrK 63, inoglih,  osebno  izkaznico,   reg.   št. 
sör. št. 0323770                             ••7 p. Slatina   Radenci,   osebno   izkaz- 47498, ser. št. 0176756.                 3549 
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Merčnik   Jakob,  Maribor,  Tezno, Polaoec Verona roj. Kramberger, Sajnovič Iran, Urban, p. Strigova, 
Zmavčeva 9, osebno izkaznico, reg. Velka  25  pri   Cmureku, preiklic o Medmurje,  osebno  izkaznico,   reg. 
št. 18801, ser. št. 0008147.             3558 izgubljeni o'sebni izkaznici, reg. št. št. 25449, ser. št. M-0853344.         3465 

Mlakar Alojz, Ponikve 3, p. Stu- 7152, ser. št. 0063952, objavljen v Ur. Skoper Ludvik, Stalcerjd pri Ko- 
denec pri Sevnici, osebno izkaznico, listu LRS, ker se je našla.          3557 čevju, delovno knjižico, izdano od 
reg. št. 38694, ser. št. 0383004.   3048 Povše   Franc,   Goriška  vas   1,  p. Gozdne uprave Brežice.             2980 

Mezek   Marija,   Vrhnja   peč   pri Mirna peč, osebno izkaznico, ser. št. Stajer  Albina,  Apače   14,  rojena 
Kamniku, osebno izkaznico, reg. št. 0323052.                                            3495 13. XI. 1933, osebno izkaznico.   2959 
10381/51, ser. št. 0456691.             3513 Podgornik Anton, Radvanje, Stre- Svagel   Franca,   por.   Senčair,   Sp. 

Muršec   Margareta,   Maribor,   Za liška 25 pri Mariboru, osebno izkaz- Porčič  36  v  Slov.  gor., osebno iz- 
Kalvarijo 5, osebno izkaznico, reg. nioo,   registrska   št.  27404,   serijska kaznico,   registi,   št.   12148,  ser.  št. 
št. 42740, ser. št. 0045852.              3468 št. 0034103.                                         3472 F-0574332.                                          3464 

Muster Stanko, Maribor, Počehova Podlogar    Milena    por.   Laznik, Straus Erika, Maribor, Tvorniška 
št. 58, osebno izkaznico, registr. št. Ljubljana, Kožarje 90, osebno izkaz- cesta 20, osebno izkaznico, reg. št. 
31044, ser. št. 0033192.                   3552 nico, registrska št. 16028/50, serijska 51530, ser. št. 0052045.                  3551 

Muren  Frančiška, Vrbovec 29, p. št. 0038338.                                      3480 Svelc   Marija,   Dolenja   vas   pri 
Dobrnič, osebno izkaznico, s potrdi- Podlogar Vaici por. Meško, Ljub- Cerknici, osebno izkaznico, reg. št. 
lom od TNZ Novo mesto, da ne po- ljana. Tržaška 12, osebno izkaznico, 17361, ser. št. 0627671.                 3517 
sedu je kartice.                             3496 reg. št. 16029/50, ser. št. 0038339. 4081 Tekavc Peregrin, Maribor, Kneza 

Mutvar Ivan, Kresniška industri- Prezelj   Alojz,   Ljubljana,   Kolo- KocJja   16,  osebno  izkaznico,   reg. 
ja apna. Kresnice, osebno izkazni- dvorska  41, osebno  izkaznico,  reg. št. 18749, ser. št. F-0464659.         3132 
co,  reg.  št.  26085,  ser.  št.  0151752, št. 9156/50, ser. št. F-0031466, in to- Teršavec Marija, Korena v Slov. 
izdano v Prelogu.                         3428 varniško izkaznico, izdano od >Lito- gor., osebno izkaznico, reg. št. 17984, 

Natlačen  Franc, Radmirje št.  14, stroja< v Ljubljani.                    3490 ser. št. 0581260.                            3462 
osebno izkaznico, reg. št. 13065, ser. Prime   Janez,   Ljubljana,   Križna Toroš Marija, Medana, Plešivo 31, 
št. F-0436376.                                  3405 ul.  29a,  prometno knjižico za mo- osebno izkaznico, reg. št. 2106.   2362 

Nikolič  Obren, Maribor,  Šarano- torno kolo, št. S-2104.                 3491 Tratnik  Marija,  Kranj,  Struževo 
vičeva 53, osebno izkaznico, reg. št. Princi   Mihael,   Sp. Hajdina   130, št. 29, osebno izkaznico, reg. št. 2921. 
49251, ser. št. 0049773.                  3560 osebno izkaznico,  serijsika  številka ser. št. 0179231.                              3492 

Nose  Jože,  Kompolje, osebno iz- 0248472.                                            3429 Trdina Jože, blok Tiskaaina, Pla- 
kaznieo,   registr.   št.   15877,  ser.  št. Puntar Franc, Senuše 35, Lesko- nina,  p.   Kranj,  osebno  izkaznico, 
0016187.                                            3126 vec pri  Krškem, osebno izkaznico, reg. št. 4564, •••. št. 0180874.   30505 

Novak Ignac, Cetež 2, p. Turjak, reg. št. 22359, ser. št. 0400659.   3448 Udel Marija, Jarenina  13, osebno 
osebno izkaznico, reg. št. 16387, ser. Pušnik Slavko, Zrkovci 5 pri Ma- izkaznico, reg.  št. 46208,  ser.  štev. 
št. 0016697.                                      3454 riboru,  osebno  izkaznico,   reg.   št. 0196162.                                          10955 

Oblak  A*nton, Trboje  12, osebno 838858, seir. št. 0878009.                 3556 Vedliu Olga, Ptujska gora 5, oseb- 
izkaznico   številka   9710,   izdano  v Radenkovič    Gavrilo,    Ljubljana, no izkaznico, reg. št. 17863, ser. Št. 
Kranju.                                            3514 Korotanska 20, vojaško knjižico, iz- 0274793.                                            3506 

Odlak Davorin, Kamnica pri Ma- dano od vojaškega odseka Ljublja- Vodopivec   Ivan,   Jesenice,   Gor., 
riboru, vojaško knjižico, izdano od na mesto.               .                      3536 Blejska cesta 23, osebno izkaznico, 
štaba 43. divizije v Mariboru.   3561 Raščan Ivan, Brezovica št. 37, p. registrska štev. 255527, serijsika štev. 

Oven   Jože,  Ljubljana,  Kladezna Črenšovci, osebno izkaznico, reg. št. M-1046170.                                     3576 
št. 14, osebno izkaznico, registr. št. 22166, ser. št. 246746.                   2974 Vojni odsek Sežana,  tablico šte- 
51945/51, ser. št. F-0074255,         3515 Ravnikar Božena roj. Zidar, Ljub- vilka 7453 motornega kolesa znam- 

Pavlin Franc, Ljubljana, Jerano- ljana, osebno izkaznico, registr. št. ke >Bianki«. 
va št. 2, osebno izkaznico,  reg. št. 32933/51, eer. št. F-0055243.           1516 Zajko   Jurij,   Ljubljana,   vojaško 
76870/51.                                           3535 Reisp Ana, Ljubljana, osebno iz- knjižico,  izdano od  vojaškega od- 

Pavlin Mirko, Ravnica 29, p. Gr- kaznico, registr. št. 86324/53, ser. št. seka Ljubljana mesto.                3493 
gar, osebno izkaznico, reg. št. 10900, F-0108634, izdano v Ljubljani.   3575 Zavrotnik Elizabeta, Mihalovci 43, 
ser. št. 0324404.                            3127 Reme Franc, Sladki vrh 1, p. St. p.  Ivanjkovci pri  Ormožu, osebno 

Penca Marija, Vratno 15, p. Sent- lij, preklic o izgubljeni osebni iz- izkaznico, registr. št. 14536, ser. Št. 
Jernej,   osebno   izkaznico,   serijska kazni«,   registr.   št.   13785,   ser.   št. F-0238846.                                        3529 
št. 0314538.                                      3494 G-0164428, objavljen v Ur. listu LRS, Zrinšek Milan, Ljubljana-Bizovik. 

Peitan   Alojzija,  Trbovlje,  Nasipi ker se je našla.      «                     3570 osebno izkaznico, reg. št. 100702/51. 
št. 25, osebno izkaznico, registr. št. Repniik Marta, Pivola 37, p. Hoče, ser.  št.  F-0475012, in spričevalo IL 
9806, ser. št. F-0723116.                 3049 osebno izkaznico, reg. št. 10153, se*, letnika šole za učence v gospodar- 

Petek Janez, Vrhpolje 26, osebno št. 0581337.                                    3564 stvu   kovinske  stroke,   izdano  leta 
izkaznico, registr. št. 10002, ser. št. Rola Marija roj. Vogrin, Voličina 1952 v Ljubljani.                          343v 
F-0456312, izdano od OLO Ljublja- v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. Zupane Rok, Mošnje 3, p. Radov- 
na okolica.                                     3479 št. 18909, ser. št. F-0586587.          3469 ljica, osebno izkaznico, registr. sy 

Petek Stefan, Malin« pri Murski Ritonja   Marija,   Moravci   74,   p. i4/057> ser- št- 0814488.                  2941 
Soboti, osebno izkaznico, registr. št. Bučkovci, osebno izkaznico, reg. št. , Z en er  Marija,  Ljubljana,  Vidov- 
31337, ser. št. G-0113047.             3574 •894 ser  št  0236204                    3301 danska 24, osebno izkaznico, reg. st- 

Petkovič Dragica, Maribor, Melj- ^n R•^   ^   TW• 90998/51, ser. št. F-01.13308.    ^3431 
ski hrib 5, osebno izkaznico, reg. 
23282, ser. št 1975876, izdano v No- 
vem Sadu.                                       3554 .                                               , — „„  

Pire  Frančiška,  Maribor, Gorke- • Seme   Jože,   Hrastnik,   Log   325, 2nidar Konrad, Celje, osebno JZ- 
ea 55, osebno izkaznico, registr. št. osebno izkaznico, reg. št. 27432, ser. kaznico. reg. št. 7•536, ser. številka 
13601, ser. št. 20285.     .                3562 ft F-W4074B.     .       TT ,       .      5525 0658068.                                          J^ 

Plesec Franc, Ljubljana, Smartin- Sodnik Katarina, Hotemaze 10, p. 2van Franc, Jesenice, Gor., Tom- 
ska   32,  osebno   izkaznico,   reg.   št. Preddvor, osebno izkaznico, reg. št. šičeva 20, osebno izkaznico, reg. st. 
11662, ser. št. 0169966.                 3455 7375^ ser. št. 0196585.                    4082 58OI, ser. št. 348511.                   . 3*3^ 

Podboj Minoš, Ljubljana, Poljan- Svete  Marija,  Ljubljana,  osebno ZvegliČ   Ivan,   Leskovec   pri   K-V
r" 

' ska 28,   osebno   izkaznico,   reg. št. izkaznico,  reg. št.  88482/51,  ser.  št. škem osebno izkaznico,  registr. si- 
83512.  3456   F-0110792. 5537   21564, ser, št. 0399874. __2•_- 

Izdaja   »uradni  Ust  LRS«  —  Direktor In  odgovorni   urednik:  dr.   Rastko Moinlk  —  Tiska  tiskarna  »Toneta  Tomšiča« 
v Ljubljani 
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I. okrajni proračun: 
z dohodki 274,965.000 din 
in izdatki 274,965.000 din 

II. predračune   finančno   samostojnih 
zavodov: 
z dohodki 115,506.670 din 
z izdatki 117,981.670 din 
1er presežkom izdatkov 2,475.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v sikupnem znesku 2,475.000 din se krije z 
dotacijo iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki bodo dosegli v 

letu 1954 z uspešno organizacijo dela presežek do- 
hodkov nad izdatki, razdelijo ta dohodek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom za leto 1954 po 7., 8., 9. 
in 40. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

1. v sklad za nagrade največ 40 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
!0% zneska osebnih izdat/kov zavoda za leto 1954; 

2. v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in večja popraviila ostaiK del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ne bo dosežen z uspešno 
organizacijo dela, bo razdeljen z odlokom o sklepnem 
računu okrajnega ljudskega odbora Ljutomer za leto 
1954. 

Za lekarne bo okrajni ljudsiki odbor določil deli- 
lev prescžlka na sklade v skladu s predpisi, ki bodo 
veljali za lokamo. 

Za delitev presežka nad izdatki, ki ga dosežejo 
zdravstveni zavodi, veljata odlok o finansiranju in 
Poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 14-85/53) in odredba o sikladih zdravstvenih zavo- 
dov s samostojnim finansiranjem (Uradni list LRS, 
St. 17-59/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudsiki odbor z odločbo o 
Ustanovitvi določil delitev presežka na sklade. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 705/9 
Ljutomer, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Vcrdev 1. r. 

323. 

Okrajni ljudsiki odbor Tolmin je na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. maja 
1934 na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih v zvezi s 24. točko odloka 
o finansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-85/53) sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Tolmin 
1. člen 

Pravica do popolne ali delne oprostitve plačila 
stroškov za zdravstvene storitve po tem odloku se pri- 
zna tistim, ki ne-morejo plačati stroškov za zdravniško 
Pomoč in ne uživajo zdravstvenega varstva po dru- 
gih predpisih. 

2. člen ' 
Popolnoma so oproščeni  plačevanja stroškov  za 

zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od premoženja ali dohodka družinske 
skupnosti bolnika ne presega 150 din na družinskega 
člana letno; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje; 

c) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnicah, če oprostitev ni odrejena z drugimi 
predpisi; 

č) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se morajo 
po zdravnikovi odredbi obvezno zdravit; v bolnišnici, 
pa oprostitev ni določena v predpisih višjih organov^ 

3. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davek, se določi delna oprostitev od 
plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 
Bolnik plača od .pred-        če znaša davčni predpis od 

pisane zdravstvene premoženja al j dohodka na 
storitve družinskega člana letno 

25% od 151 do 300 din 
50% od 301 do 450 din       ^ 
75% od 451 do 600 din 

4. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo od plačevanja zdravstvenih sto- 
ritev tisti, ki bi bili zaradi svojih socialnih, prido- 
bitnih ali drugih razmer gospodarsko' ogroženi, ako 
bi morali plačati stroške zdravstvene pomoči zase ali 
za tiste, za katere morajo skrbeti. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v pristojni ambulanti; 
b) obisk krajevno pristojnega zdravnika na 

domu ; 
c) prevoz z reševalnimi avtomobili, če to odredi 

krajevno pristojni zdravnik; 
č) sprejemanje zdravil  in  sanitetnega materiala; 
d) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah in 

v drugih zdravstvenih zavodih po napotilu krajevno 
pristojnega zdravnika; 

e) 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 
Upravičenec ima pravico do popolne ali delne 

oprostitve plačila za zdravstvene storitve samo na 
podlagi potrdila, ki ga mora predložiti ob prvem 
iskanju zdravnišike pomoči, razen v nujnih primerih, 
ko ee to potrdilo lahko predloži pozneje, najikasneje 
pa 8 dni po sprejemu računa za opravljeno zdrav- 
stveno storitev. 

To potrdilo izda: 
a) za osebe iz točke a) 2. člena in za osebe iz 3. 

člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega odbora; 

b) za vse druge primere iz 2. člena tega odloka 
pristojni zdravnik. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO. 

7. člen 
Odločbe za popolno ali delno oprostitev plačeva- 

nja zdravstvenih storitev po 4. členu tega odloka iz- 
daja tajnik pristojnega občinsikega ljudskega odbora 



Stran 342 URADNI UST Štev. 20 — 27. V. 1954 

na podlagi sklepa sveta za ljudsko zdravstvo in so- 
cialno politiko občinsikega ljudskega odbora. 

8. člen 
O pritožbah proti zavrnitvi zaprošene oprostitve 

po 2., 3. in 4. členu tega -odloka odloča načelnik taj- 
ništva za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okraj- 
nega ljudskega odbora po splošnih predpisih za 
upravni postopek. 

Pritožba mora biti vložena v 15 dneh po zavrnitvi 
zaprošene oprostitve ali olajšave. 

9. člen 
V primerih ugotovljene zlorabe pravic po tem 

•odloku, mora tisti, ki se je s tem okoristil, povrniti 
vse neopravičeno izplačane zneslke in stroške, ki s 
tem v zvezi nastanejo. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-225/5-54 
Toìmin, dne 7. maja 1954. 

Predsednn'ik OLO: 
C Franc Skok 1. T. 

324. 

Ljudski odbor mestine občine Bled je na podlagi 
23. in 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mest.nih občin (Uradni list LRS, št. 19/52), 
6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse in prometni davok (Uradni list 
FLRJ, št. 19/53) ter 2. in 3. člena uredbe o prometnem 
davku (Uradni list FLRJ. št. 55/53) ter po poprejšnji 
pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske slkupščine LRS na 
seji  z dne 29, aprila  1934 sprejel 

ODLOK 
o uvedbi mestnih taks in prometnega davka 

I. DEL: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih se pobirajo v mestni občini 
še takse in prometni davek, ki so predpisani s tarfo v 
II. delu tega odldka. 

2. člen 
Takse in prometni davek, ki se poberejo po do- 

ločbah tega od'lrtka, so dohodek mestne občine. Upo- 
rabiti se smejo samo za komunalno graditev, kot 
vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, zidanje 
zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov in komu- 
nalnih objektov. 

Vsa ta sredstva se stekajo »v sklad za komunalno 
graditevc. Sklad sam ima predračun dohodkov in 
izdatkov, sprejme ga svet za gradnje in komunalne 
zadeve LO MO Bled. Odredbodajalec za izvrševanje 
tega proračuna je tajnik LO MO Bled. 

5. člen 
Talkse se plačujejo v posebnih, lokalnih taksnih 

znamikah. Če teh znamk ni oziroma dokler se ne na- 
tisnejo, se plačujejo takse v gotovini, na spisu pa se 
mora zapisati, da je taksa plačana in v kateri višini. 
Taksne znamlke je treba na spisu uničiti. 

Prometni davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 

ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se tu- 

di ne morejo pobirati takse in prometni daveik, ki so 
predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni daveik se po tem odloku 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). 

5. člen 
Določbe zaikona o taksah (Ur. list FLRJ, štev. 

18/4-185/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 53-474/53) se primerno uporabljajo tudi 
glede taks in prometnega davika, predpisanih s tem 
odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda svet za 

gospodarstvo LO MO Bled. Za izvrševanje tega odlo- 
ka skrbi tajništvo LO MO Bled. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
H. DEL: TARIFA 

A. Takse 
Tar. štev. 1: 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudski odbor mestne 

občine Bled  ali njegove organe se plača: din 
a) za vsako vlogo,   razen   pritožbe 20 
b) za vsako pritožbo 90 

Tar. št. 2: 
Za odločbe, ki jih izdajo ljudski odbor 

mestne občine Bled ali njegovi organi: 
a) za vsako odločbo, kolikor ni za posa- 

mezne odločbe drugače predpisano 75 
b) za odločbe o podaljšanju obratovalne- 

ga  časa v gostinskih obratih, za vsaik 
večer 1.0QC 

b) za odločbe o dovoljenju priložnostnega 
točenja alkoholnih pijač, za vsaki 
primer 500 

Tar. št. 3: 
Za vsako potrdilo, ki ga izdajo ljudski 

odbor mestne občine Bled ali njegovi organi, 
se plača: 

a) kolikor ni drugače predpisano 50 
b) za potrdilo o lastnini in zdravju ži- 

vine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: 
za živino, od glave 50 
za drobnico, od glave 1" 

Tar. št. 4: 
Za odhod uslužbencev ljudskega odbora 

mestne občine Bled izven uradnih prostorov 
na zahtevo stranke, razen kadar gre za sta- 
novanjske zadeve ali zadeve do vrednosti 
1.000 din, se plača: j 

a) za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 20O 

b) za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

100 
200 
500 



.Štev. 20 — 27. V. 1954 URADNI LIST Stran 343 

c) za vsako pot izven uradnih prostorov 
na zahtevo zasebnika, ne glede na šte-       dm 
vilo uslužbencev 100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarsko delavnost, se plača: 
1. za trgovska podjetja na debelo 1.200 
2. za trgovska podjetja na drobno 720 
3. za gostinska podjetja in obrate: 

a) za restavracije in gostilne, v kate- 
rih se ne točijo alkoholne pijače 4.800 

b) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, kavarne, krčme, bifeje in 
vinske kleti 12.000 

c) za hotele 2,400 
č) za pensione in prenočišča 1.200 
d) za kavarne in mlekarne, kjer se to- 

čita le čaj in kava 1.200 
e) za bare 48.000 

4. za podjetja za prevoz oseb in blaga: 
a) avtobuse 1.200 
b) avtoizvožoke 600 
c) izvožčke s konjsko vprego 240 

5. za obrti: 
s stalnim sedežem 2.400 
brez stalnega sedeža 900 
(zdravniki, inženirji itd) 480 

6. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
7. za opravljanje prostih poklicev 
8. za prodajo monopolskih predmetov na 

drobno 240 
9. za opravljanje bančnih poslov 7.20O 

10. za potniške in turistične agencije 3.600 
11. za kinematografe 2.400 

Pripombe: 
1. Taikse po tej tarifni štev. se plačujejo 

za  vsako poslovalnico oziroma  stroko 
, posebej. 

2. Takse se plača pri izdaji odločbe. 

Tor. št. 6: 
Za vse odločbe o kaznih za prekrške v 

upravnem kazenskem postopku, za katere je 
Pristojen sodnik za prekrške in katere izda 
*a območje Bled se plača 230 

Tar. št. 7: 
Taksa za potrjevanje pogodb in drugih 

"Stin se plača: 
1- za overitev vseh listin: 

za prvo polo 
za vsako nadaljnjo polo 

2. za overitev podpisa ali pečata 
3. za potrditev ocenitve premoženja 
4. za potrditev   poslovnih   knjig  od  vsa- 

kega lista 2 

Pripomba: 
Te takse so oproščene knjige, ki jih vo- 
dijo zasebniki izključno za potrebe dr- 
žavne  administracije. 

5- za  potrditev   načrta,  če  to  zahteva  za- 
sebnik 500 

20 
25 

250 

Tar. št. 8: 

Za stalno glasbo v javnih lokalih (kavar- 
na, bari in podobni lokali) se plača za čas 
sezone od 1. V. do 30. IX. mesečno: din 

za čas izven sezone, mesečno 2.000 
za občasno glasbo v lokalih ali na 
veselicah 1.000 
za vsak dan posebej 300 
Pripomba: 

Za glasbo na prireditvah Rdečega križa 
se ta taksa ne plača. 

Takso plača prireditelj pri tajništvu LO 
MO Bled ob priglasitvi pri notranji upravi, 
OLO Radovljica. 

Tar. št. 9: 
Za uporabo pločnikov in drugih javnih 

prostorov pred poslovnimi prostori se plača: 
a) za uporabo pločnika pred poslovnimi pro- 

stori od m2: 
za celotno uporabo od m* 300 
za sezonsko uporabo od m* 200 

b) za postavitev kioskov, letno 3.000 
c) za uporabo javnih prostorov za postavitev 

vrtiljakov, strelišč in podobno, dnevno 500 
č) za čistilce čevljev, letno 5.000 
d) za stojnice na dan 50 

Pripombe: 
1. Taksni zavezanci so gospodarske organizacije, 

obrtniki in drugi poslovalci, ki uporabljajo javni 
prostor. 

2. Takse se plačajo ob izdaji odločbe oziroma 
dovoljenja. 

Tar. št. 10: 
Za reklame, ki se obesijo ali drugače pritrdijo, 

napišejo ali naslikajo na zidove ali notranjosti javnih 
lokalov, izložbenih oknih in podobno zaradi mate- 
rialne koristi se plača enkratna taksa letno: din 

a) do površine 1 m! 400 
b) nad 1 m2 800 

Pripomba: 
1. Za plačilo je odgovoren tisti, ki obesi ali pri- 

trdi reklamo na javnem kraju. Ce tega ni mogoče 
ugotoviti,  plača   takso tisti,  v   čigarv korist  je  bila 

»reklama izdana. 
2. Za premestitev reklame se plača taksa kakor 

za novo reklamo. 

3. Ta taksa se mora plačati pred objavo reklame 
na tajništvu LO MO Bled. 

4. Taksa po tej tarifni štev. se ne plača za kul- 
turno-umetniške predstave, šolske nastope, fizkultur- 
ne prireditve in prireditve množičnih organizacij. 

5. Taksa po tej tarifni številki se ne plača za 
razne objave, cenike in podobno, ki jih dajejo gospo- 
darske organizacije in obrtniki v lastna izložbena 
okna. 

Tar. št. 11: 

Takse za izobešanje firm na območju občine Bled 
plačajo vse gospodarske organizacije, pravne in fizič- 
ne osebe od velikosti izobešene firme, in sicer: 

din 
a) od napisane firme  do  1  m2, letno 400. 
b) od napisane firme nad 1 m1, letno 800 
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Pripomba: 
Lastniki firm morajo placati predpisano tarkso v 

50 dneh po objavi tega odloka v Uradnem listu LRS, 
nadalje pa za vsako nadaljnje leto najpozneje do 15. 
januarja. 

Tar. št. 12: 
Za pse na območju LO MO Bled se plača: din 
a) za psa čuvaja na verigi, letno 100 
b) za lovskega psa, letno 200 
c) za luksuznega psa, letno 2.000 

Pripomba: 
1. Za rodovniške pse se plača polovična taksa. 
2. Takse za pse ne plačajo varnostni organi, če 

se psi uporabljajo za službene namene. 

Tar. št. 13: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri drž. ura- 

dih in zavodih, gospodarskih in drugih organizacijah 
se glede na vrednost dela, za katero se daje ponudba 
plača: din 

do   20.000 din 500 
od      20.000 do      100.000 din 1.000 
od 100.000 do      500.000 din 2.000 
od    500.000 do 1,000.000 din 3.000 

nad 1,000.000 se poleg 3.000 din plača še 0.015% od 
presežika preko 1,000.000. 

Pripomba: 

Takso po tej tarifni štev. pobere organ, ki je raz- 
pisal ofertalno licitacijo. V 3 dneh po licitaciji mora 
ta organ predložiti obračun o pobranih taksah. 

Tar. št. 14:    * 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, kame- 

nja in zemlje se plača enkratna taksa v znesku 2.000 
dinarjev. 

B. Prometni davek 
Tar. št. 1: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih podjetjih in obratih se plača od pro- 
dajne cene 5% 

Za plačilo prometnega davka so odgovor- 
na gostinska podjetja ali obrati. 

Tar. št. 2: 
Od vstopnic za kino predstave in druge 

prireditve se plača: 
1. Od kino vstopnic 5% 
1. Od vstopnic na veselice, vrtiljake, cir- 

kuške predstave, artistične nastope in 
podobno 5% 

Pripomba: 
Prometni davek se ne plača od vstopnic za fizkul- 

turne in kulturne' umetniške prireditve. 
Davčni zavezanec je prireditelj. 
Ce je prireditev iz te tarifne štev. zvezana z 

glasbo in je na prireditev vstop dovoljen le z vsopni- 
co, se ne plača taiksa po tax. št. 8 tega odloka, ampak 
samo prometni davetk po tej tarifni številki. 

Tar. št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača pro- 

metni davek v višini 10% od stopenj, ki jih predpi- 
suje tarifa prometnega davka, tar. št. 1-C. 

Tar. št. 4: % 

Od loterij in drugih iger na srečo, razen loterij, 
ki jih prireja Jugoólovaska loterija, se plača: 

1. od loterije in drugih iger na srečo, pri katerih 
vrednost izdanih srečk ne presega 100.000 din, 10% 
od vrednosti prodanih srečk; 

2. na vse druge loterije in igre na srečo, kjer 
vrednost izdanih srečk presega 100.000 din, 5% od 
vrednosti izdanih srečk. 

Skupni odstotek davščin po uredbi o loterijah 
(Uradni list FLRJ, št. 4/52) in prometnega davka po 
tej uredbi v nobenem primeru ne sme znašati več kot 
25% od vrednosti izdanih srečk. Ce bi bila ta vred- 
nost presežena, se prometni davek primerno zniža. 

Pripomba: 
Davčni zavezanec je prireditelj. Davek se plača 

ob predložitvi srečk v žigosanje. 

Tar. št. 5: 
Od krzna in kože divjačine se plača od prodajne 

cene 10%. 
Davek plača prodajalec krzna oziroma prodaja- 

lec kožo divjadi. 
Davčna osnova je prodajna cena. Od kož in krzna 

domačih živali se občinski prometni davek ne pl°" 
čuje. 

St. 1-335/8-54 
Bled, dne 30. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janez Frčej 1. r. 

325. 

Občinski ljudski odbor Vransko je na seji dne 
19. aprila 1954 na podlagi 20. in 117. člSna zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah in oà- 
poklicu odbornikov ljudskih odborov sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enou 

št. 7, ki obsega vasi Tršca, Selo, Prilope, Creta, ker je 
prenehal mandat Vraniću Hubertu, odborniku <">" 
črnskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

II 
Volitve bodo v nedeljo, dne 20. junija 1954. 

III 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti št. 7. 

St. 583/3-54 
Vransko, dne 19. aprila 1954. 

Predsednik OU. LO: 
Franc Pečovnik 1. r« 

Izdaja »Uradni list LRS. — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomalča« — vsi 
v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna stevilKa: 8 din   'o 8 «tram viake nadaljnje 4 strani 4 din več,, v» 
pošti  8 dui več — Urednlitvo In uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica lis. poštn predli 336 - Telefon uprave 23-573 

Čekovni račun: 60l-»2«-157 



PoStnina plačana v gotovini CENA 16 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leio XI V LJUBLJANI, dne 3. junija 1954 Številka 21 

VSEBINA: 

40. Odlok   o   sestavi   Sveta   LR   Slovenije   za   prosveto   In 
^.^ulturo. 

/ njOdlok o sestavi Sveta LR Slovenije za zdravstvo In socl- 
l—'alno politiko. 

72. Odlok o ustanovitvi Republiške inšpekcije parnih kotlov. 
'3. odlok   o  plačevanju   prispevkov   v   republiški   sklad  za 
^urejanje voda. 
4i»/Odloeba   o   ustanovitvi   Zavoda   za   proučevanje  varnosti 
^^Dri delu. 
di^adločba o razglasitvi doma za duševno defektne v Hra- 

stovcu  pri  Mariboru  za  socialno-zdravstenl  zavod. 
TO Odločba o ustanovitvi bolnice za duševne bolezni v Idriji. 

Odloki ljudskih odborov: 
326. Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, volitvah 

hišnih svetov ter svetov stanovanjskih skupnosti v okraju 
Kočevje. 

327. Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi prora- 
čuna mesta Maribora za leto 1952. 

328. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto' 1954 v okraju Murska Sobota. 

329. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 23. volilni enoti 
okraja Novo mesto. 

330. Odlok o proračunu ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje za leto 1954. 

331. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Gotna vas. 

70. 

Na podlagi 92. olona ustavnega zakona o temeljili 
družbene in politične ureditve in o organili oblasti 
Ljudske republike Slovenije je Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije izdal 

ODLOK 
o sestavi sveta LR Slovenije za prosveto in kulturo 

I. Izvršni svet je sklenil, da se imenujejo: 
I. za predsednika Sveta za prosveto in kulturo: 
Vogelnik dr. Dolfe, univerzitetni profesor v Ljub- 

ljani ; 
2 za člane Sveta za prosveto in kulturo: 
Lunaček dr. Slava, načelnik oddelka pri Central- 

nem higienskem zavodu, Ljubljana, 
Silili Gustav, pedagog. Maribor, 
Berkopec ing. Jože, direktor »Kmeöke knjige«, 

Ljubljana, 
Goričar dr. Jože, univerzitetni profesor v Ljub- 

ljani, 
Ribičič Marinka, predsednica sveta za prosveto 

in kulturo OLO Gorica, 
Kovač Pavle, predsednik DPD »Svoboda« II, 

Trbovlje, 
Zima Vrščajeva, urednica >Cieibana«, Ljubljana. 
II. Od zavodov in organizacij so bili za člane 

Sveta za prosveto in kulturo delegirani: 
1. od Slovenske akademije znanosti in umetnosti: 
Peterlin dr. Anton, akademik, Ljubljana; 
2. od Univerze, Teliniške visoke šole, Medicinske 

visoke šole ter Agronomske, gozdarske in veterinar- 
ska fakultete: 

Ilešič dr. Svetozar, univerzitetni profesor, Ljub- 
ljana; 

3. od Slovenskega narodnega gledališča: 
Kozak Juš, upravnik SNG, Ljubljana ; 
4. od Slovenske filharmonije: 
Skerjanc Lucijan Marija, upravnik SF Ljubljana; 
5. od Zveze sindikatov Jugoslatvije — repuMiSke- 

Sa sveta za Slovenijo: 
Albreht Roman, član glavnega odbora Zveze sin- 

dikatov Jugoslavije — republiškega sveta za Slove- 
nijo; 

6. od Zveze prijateljev mladine Slovenije: 
MiMavič Zvone, član glavnega odbora Zveze pri- 

jateljev mladine Slovenije; 
7. od Ljudske  mladine Slovenije: 
Seliger Drago, član CK LMS, Ljubljana; 
8. od Društva  slovenskih književnikov: 
Kreft dr. Bralko, književnik, Ljubljana; 
9. od Društva slovenskih upodabljajočih umet- 

nikov : 
Pregelj Marij, akad. slikar in profesor Akademije 

v Ljubljani; 
10. od Ljudske prosvete Slovenije in Zveze dru- 

štev >Svoboda«: 
Kranjec Miško, književnik, Ljubljana; 
11. od Zveze športov Slovenije in »Partizana« — 

zveze za telesno vzgojo Slovenije: 
Krese Leopold, predsednik Zveze športov Slove- 

nije, Ljubljana; 
12. od Zvez© inženirjev in tehnikov LRS: 
Tonkar ing. Janko, sekretar Zveze inženirjev in 

tehnikov LRS, Ljubljana; 
13. od Združenja vzgojiteljev Slovenije: 
Milek Julika, vzgojiteljica v Ljubljani; 
14. od Združenja učiteljev Jugosßavije — repuMi- 

,  škega odbora za Slovenijo: 
Cvetko Vladimir, prosvetni inšpektor v Ljubljana; 
15. od Združenja profesorjev in predmetnih učite- 

ljev Jugoslavije — republiškega odbora za Slovenijo: 
Ravbar Miroslav, direktor klasične gimnazije v 

Ljubljani; 
16. od Združenja učiteljev in profesorjev stro- 

kovnih šol Jugoslavije — republiškega odbora za 
Slovenijo: 

Sbirizaj Danilo, profesor v Ljubljani; 
17. od Združenja učiteljev specialnih šol Jugo- 

slavije — republiškega odbora za Slovenijo: 
Zaikošek Jože, ravnatelj Zavoda za gluho mladino 

v Ljubljani. 
IIL Ta odlok velja takoj. 
Št. U-24/2-54 
Ljubljana, dne 27, maja 1954. 

Izvrsni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 
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71. 

Na podlagi 92. člena us.tav.nega 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 sestavi Sveta LR Slovenije za zdravstvo in socialno 

politiko 

I. Izvršni svet je sklenil, da se imenujejo: 
1. za predsednika Sveta za zdravstvo m socialno 

politiko: Fajfar Tone, ljudski poslanec Zvezne ljud- 
ske skupščine; 

2. za člane Sveta za zdravstvo in socialno po- 
liti ko: 

Akč Tone, rudar v Trbovljah, 
Avsenik Janko, metalurški delavec na Jesenicah, 
Kiovsky    dr.   Rudolf,    univerzitetni    profesoT    v 

Ljubljani, 
Marušič dr. Franc, zdravnik v Novi Gorici, 
Pohar dr. Maks, zdravnik v Mariboru, 
Sivic dr. Aihin, zdravnik JLA v Ljubljani, 
Toman Tone, član Glavnega odbora Socialistično 

zveze delovnega ljudstva. 
Bradač Pavla, predsednica sveta za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko OLO Kočevje, 
Mušič dr. Drago, upravnik Poliklinike v Ljub- 

ljani. 
II. Od zavodov in organizacij so bili za člane 

Sveta za zdravstvo in socialno politiko delegirani: 
1. od Zveze sindikatov Jugoslavije — republiške- 

ga sveta za Slovenijo: 
Sturm Anton, član tajništva Republiškega sveta 

ZSJ, 
Plazer Franc, predsednik Republiškega odbora 

sindikata kemičnih delavcev, 
Salberger Milica, član Republiškega odbora sindi- 

kata zdravstvenih delavcev; 
2. od Zveze vojaških vojnih invalidov Slovenije: 
Smnšek Rudolf, sekretar glavnega odbora Zveze 

vojaških vojnih invalidov Slovenije v Ljubljani; 
3. od Zveze borcev NOV Slovenije: 
Bertoncelj   Marijan,   sekretar   glavnega   odbora 

Zveze borcev NOV Slovenije; 
4. od Zveze ženskih društev Slovenije: 
Vodopivec dr. Katja, pomočnik direktorja Zavoda 

za statistiko in evidenco LRS; 
5. od Medicinske visoke šole: 
Lunaček dr. Pavel, ddkan medicinske fakultete v 

Ljubljani; 
6. od Zavoda za socialno zavarovanje LRS: 
Plevaik Jože, predsednik upravnega odbora Za- 

voda za socialno zavarovanje LRS; 
Kovačič Fedor, član skupščine Zavoda za socialno 

zavarovanje LRS; 
Spat Viljem, predsednik upravnega odbora Za- 

voda za socialno zavarovanje, Celje; 
7. od Centralnega higienskega zavoda: 
Cvahte dr. Saša, šef ambulante za poklicne bo- 

lezni pri Centralnem higienskem zavodu; 
8. od Rdečega uariža Slovenije: 
Kraigher Olga, članica glavnega odbora Rdečega 

križa Sloyenije; 
9. od Slovenskega zdravniškega društva: 
Novaik dr. France, zdravnik v Ljubljani; 

10. od Farmacevtskega dituštva: 
Bakarčič mx. Leon, šef Zavoda za praktično far- 

macijo v Ljubljani; 
11. od   Partizana   Slovenije,   zveze   za   telesno 

vzgojo, in Zveze športov Slovenije. 
Trček Stane, podpredsednik Partizana Slovenije, 

zveze za telesno vzgojo. 
III. Ta odlok velja takoj. 

St. U-25/2-54 
Ljubljana, 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. t. 

72. 

Na podlagi sklepa petega odstavita 72. člena 
ustavnega  zakono  o temeljih  družbene  in  politične , 
ureditve in o organih oblasti Ljudske republike Slo- 
venije izdaja Izvršni svet Ljudske sikupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOK 
o ustanovitvi Republiške inšpekcije parnih kotlov t 

1. Ustanovi se Republiška inšpekcija parnih ko- 
tlov. Inšpekcija je v sestavu Državnega sekretariata 
za gospodarstvo LRS. 

2. Inšpekcija parnih kotlov opravlja: 
•nadzorstvo parnih kotlov, parnih posod in posod 

pod pritiskom, 
nadzorstvo toplotnih naprav v industriji, 
nadzorstvo plinskih generatorjev, 
nadzorstvo manometrov in 
druge zadeve, bi po svoji naravi spadajo v njeno 

delovno področje. 
3. Inšpekcija parnih kotlov opravlja svoje naloge 

po inšpektorjih. Inšpektorje imenuje Izvršni svet LRS. 
Za svoje delo so inšpektorji odgovorni državnemu 

sekretarju za gospodarstvo LRS. 
Državni sekretar za gospodarstvo LRS daje smer- 

nice, navodila in naloge Republiški inšpekciji parnih 
kotlov glede opravljanja zadev iz njene pristojnosti. 

4. Zoper odločbo republiškega inšpektorja parnih 
kotlov jo dovoljena pritožba na državnega sekretarja 
za gospodarstvo LRS. 

5. Inšpekcija parnih kotlov LRS v Ljubljani, kj 
je bila ustanovljena z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ske sikupščine LRS, št 786/2-53 z dne 7. novembra 
1953 kot predračunska ustanova s samostojnim fin an- 
siranjem, preneha. 

6. Državni sekretariat za gospodarstvo LRS pre- 
vzame sredstva Inšpekcije parnih kotlov. 

Glede na to se posebni likvidacijski postopek 
ne izvede. 

7. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS*. 

St. 1-119/54 
Ljubljana, dne 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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73. 
Na podlagi 74. člena ustavnega zakona Ljudske 

republike Slovenije v zvezi z 12. in 13. členom 
zakona o skladih za urejanje voda (Uradni list LRS, 
št. 13/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o plačevanju prispevkov v republiški sklad 

za urejanje voda 
1 

Za vodne in javne toplotne elektrarne, združene 
v Elektroenergetski skupnosti Slovenije, plačuje pri- 
spevek v republiški sklad za urejanje voda po 
11. členu zakona o skladih, za urejanje voda ia 
2. točki XX. poglavja zakona o družbenem planu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1954 Elektro- 
energetska skupnost Slovenije. 

Elektroenergetska skupnost plačuje prispevek v 
četrtletnih obrokih najpozneje 15 dni pred iztekom 
vsakega četrtletja za tekoče četrtletje. 

'Višino četrtletnih obrokov (akontacij) določi 
Uprava za vodno gospodarstvo LRS na podlagi koli- 
čine električne energije, ki je bila predana oziroma 
porabljena v lastnih obratih in napravah v preteklem 
letu. Dokončna odmera se izvrši ob koncu leta. Ce 
se ob dokončni odmeri pokaže, da je Elektroenerget- 
ska skupnost plačala z akontacijami več, ko je bila 
dolžna, se preplačilo všteje v prispevek za prihodnje 
leto, če pa je plačala manj, doplača razliko naj- 
pozneje v 15 dneh po dokončni odmeri. 

Elektroenergetska skupnost Slovenije mora za- 
radi določitve akontacij v letu 1954 sporočiti Upravi 
za vodno gospodarstvo LRS podaUke o količini v letu 
1953 predane oziroma v lastnih obratih in napravah 
elektrarn porabljene električne energije najpozneje 
v 15 dneh po objavi tega odloka. Zaradi dokončne 
odmere prispevka mora sporočiti omenjene podatke 
vsako leto do konca januarja za preteklo leto. 

5 
Ta odl'ok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-120/54 
Ljubljana, dne 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

74. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o £i- 
mančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zavoda za proučevanje varnosti pri delu 

1 
Ustanovi se Zavod za proučevanje varnosti pri 

dein (v nadaljnjem besedilu: Zavod) kot finančno 
samostojni zavod. -   • 

Sedež Zavoda je v Ljubljani. 

Zavod proučuje celotno področje tehničnega in 
zdravsiveno-tehničnega varstva ljudi pri delu in po- 
sreduje najnovejše izsledke na tem področju. 

V ta namen ima Zavod zlasti tele naloge: 
a) proučuje primernost in uporabnost varnostnih 

naprav in osebnih zaščitnih sredstev, možnosti njiho- 
vega izdelovanja ter daje o tem strokovno mnenje; 

b) proučuje organizacijo in racionalizacijo dela 
z vidika varstva ljudi pri delu; 

c) na podlagi najnovejših izsledkov in svojih 
ugotovitev daje gospodarskim organizacijam, zavo- 
dom in drugim predloge in neposredno strokovno 
pomoč za čim popolnejšo varnost pri delu zaposlenih 
ljudi; 

č) zaradi splošnega izboljšanja varstva dela 
prireja Zavod predavanja, razstave, ekskurzije tor 
uporablja druga primerna sredstva in načine za po- 
sredovanje najnovejših izsledkov  na tem področju. 

Pri svojem delu sodeluje Zavod z ustreznimi 
državnimi organi, gospodarskimi organizacijami in 
zavodi. 

Za opravljanje svojih nalog ima Zavod stalne 
naprave za poizkuse in demonstracije; proučevanje 
in preizkuse pa lahko opravlja Zavod tudi v gospo- 
darskih organizacijah po poprejšnjem sporazumu z 
njimi. 

4 
Zavod daje po naročilu svoje strokovne storitve 

posameznim gospodarskim organizacijam, zavodom 
ia drugim za plačilo. Cena za storiteiv se določi s 
pogodbo, če ne določi cene pristojni državni organ. 

Zavod upravlja upravni odbor. 

6 
Upravni odbor ima 6 do 9 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje Svet za zdrav- 

stvo in socialno politiko LRS izmed članov delovnega 
kolektiva Zahoda in državljanov, ki poznajo proble- 
me varstva ljudi pri delu, in jih razreäuje. Direktor 
je po svojem položaju član upravnega odbora. Na- 
tančnejše določbe o sestavi upravnega odbora se 
predpišejo s pravili Zavoda. 

Ciani upravnega odbora izvolijo izmed sebe pred- 
sednika. Direktor Zavoda ne more biti predsednik 
upravnega odbora. 

7 
Direktorja Zavoda imenuje in razrešuje Svet za 

zdra/vetvo in socialno politiko LRS. 
Direktor neposredno vodi poslovanje Zavoda in 

je odgovoren za izvršitev predračuna dohodkov in 
izdatkov. Poslavlja uslužbence, sprejema na delo 
delavce in izdaja odločbe o njihovih delovnih raz- 
merjih. 

8 
Pri Zavodu je strokovni svet, ki je posvetovalni 

organ upravnega odbora ia direktorja; sestavljajo ga 
strokovni uslužbenci in sodelavci Zavoda, ki jih ime- 
nuje upravni odbor. Strokovni svet izdela predlog 
okvirnega delovnega programa, proučuje obsežnejša 
in pomembnejša dela Zavoda ter potrebo po večjih 
spremembah v delovnem področju ali delovnem pro- 
gramu Zavoda. 
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Strokovni svet äküce direktor ne lastno pobudo 
ali ma zahtevo članov strokovnega sveta, upravnega 
odbora ali Sveta za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

9 
Zavod ima lahko stalne ali občasne zunanje so- 

delavce, ki jih imenuje upravni odbor na predlog 
strokovnega sveta. 

10 
Zavod opravlja svoje naloge po okvirnem delov- 

nem programu, ki ga določi upravni odbor na predlog 
strokovnega sveta in ki ga potrdi Svet za zdravstvo 
in socialno •politiko LRS. 

11 
Za zadeve in naloge Zavoda je pristojen Svet za 

zdravstvo in socialno politiko LRS. 

St. 24/3-54 
Ljubljana, dne 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

75. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-436/53) izdaja Izvršni svet Ljudsike skupščine LRS 

ODLOČBO 
o razglasitvi doma za duševno defektne v Hrastovcu 

pri Mariboru za socialno-zdravstveni zavod 

Dom za duševno defektne v Hrastovcu pri Mari- 
boru, ki je bil ustanovljen z odločbo vlade LRS 
(Uradni list LRS, št. 45-244/48) in kj je okrajni so- 
cialni zavod, se v sporazumu z okrajnim ljudskim 
odborom Maribor okolica razglasi zacfinančno samo- 
stojen socialno-zdravstveni zavod, ki ima pomen za 
vso Ljudsko republiko Slovenijo. 

Sedež doma je v Hrastovcu pri Mariboru. 

Dom oskrbuje duševno defeiktne odrasle osebe z 
območja Ljudske republike Slovenije. 

Dom gospodari s premoženjem, s katerim je do- 
slej gospodaril. 

4 

/* 
Dom upravlja upravni odbor, sestavljen iz sedmih 

' članov, vštevši upravnika zavoda. 
Upravnik zavoda je član upravnega odbora po 

svojem položaju. Druge člane upravnega odbora ime- 
nuje Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. Na- 
tančnejše določbe o sestavi upravnega odbora se 
predpišejo s pravili zavoda. 

Upravnika  postavlja   Svet  za  zdravstvo  in   so- 
cialno politiko LRS. 

Upravnik mora biti zdravnik specialist-psihieier. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 
zdravstvo in sociaìno politiko LRS. 

7 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS izvrši 

to odločbo. 
8 

Ta odločba velja od 1. maja 1954. 
St. 564/2-54 
Ljubljana, dne 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

76. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS { 

ODLOČBO 
o ustanovitvi bolnice za duševne bolezni v Idriji 

1 
Ustanovi se bolnica za duševne bolezni v Idriji 

kot zdravstveni finančno samostojni zavod. 
Sedež bolnice je v Idriji. 

2 
Bolnica ima nalogo, da oskrbuje in zdravi dušev- 

ne bolnike. 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS lahko 

določi^ bolnici še druge posebne naloge. 

3 
Bolnici se iz splošnega ljudskega premoženja do- 

deljujejo v gospodarjenje nepremičnine pare. št. 199, 
190/2 in 745/1, ki so vpisane v vi. št. 764 k. o. mesto 
Idrija. 

4 
Bolnico upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor dela po določbah uredbe o uprav- 

ljanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
30-252/53). / 

5 ' 
Upravnika postavlja Svet za zdravstvo in socialno 

politiko LRS. 
Upravnik mora biti zdravnik specialist-psihiater. 

6 1 
Za zadeve in naloge bolnice je ••••••• Svet za 

zdravstvo in socialno politiko LRS. 

7 
Svet za zdravstvo in socialno .politiko LRS izvrši 

to odločbo. 
8 

Ta odločba velja takoj. 
St. 565/2-54 
Ljubljana, dne 27. maja 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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V naši založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLUŽBENCEV 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Opozarjamo na to priročno študijsko knjižico, ki vsebuje 
v skladu z izpitnimi programi ter do sedaj izdanimi pravnimi 
predpisi za splošni del strokovnega izpita snov iz organizacije 
in delovnega področja državnih organov, iz upravnega in upravno- 
kazenskcga postopka ter upravnih sporov, glavna načela o go- 
spodarskih organizacijah in družbenih službah, o uslužbencih 
državne administracije in delovnih razmerjih in o socialnem 
zavarovanju. Priročnik, ki je zaradi razprodane doslej izišle 
tovrstne literature nepogrešljiv pripomoček za uspešno pripravo 
na izpite, je predvsem namenjen uslužbencem z nižjo in srednjo 
strokovno izobrazbo. Knjižici so dodani tudi viri, ki jih je treba 
v pripravi za izpit črpati poleg podanega gradiva v priročniku. 
Strani 148, cena 190 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Tajništva   okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   odborov   razglašajo: 

969. 
Vpisi 

Besedilo: Mlin, Mačkovec (št 13). 
Poslovni predmet: Nakup žita, 

mletje m prodaja mlevskih izdel- 
kov. 

Ustanovitelj: Obč. LO Trška gora, 
odločba št. 414/53 z dne 27. XII. 1953. 

Za podjetje podpisuje: 
Bojane Vinko, upravnik, samo- 

stojno, v mejah zakonitih določb in 
pravil podjetja, ter Goršak Pepca, 
blagajnik občine, v vseh finančnih 
zadevah. 
OLO Novo mesto, 8. februarja 1934. 

St. II — 11921/1-53 483. 

Okroina sodišča razglašajo: 

Podjetje: Gozdno gospodarstvo, 
Postojna. 

Poslovni predmet: Pogozdovanje, 
gojitev, varstvo, urejanje in izkori- 
ščanje gozdov, gradnja prometnih 
naprav v gozdovih in nakup lesa za 
prodajo. 

Ustanovitelj: Vlada LRS, odločba 
št. II-136/1 z dne 29. I. 1954, ter »t. 
307/3-54 z dne 6. IV. 1954. 

Gorica, 13. maja 1954. 
Zt 34/54-4 1482 

971. 
Besedilo: »Izbira«, Rogatec. 
Poslovni predmet : Trgovina z me- 

šanim industrijskim blagom, _ živili 
in gospodinjskimi potrebSčiioaini, 
alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
Rogatec. 

Začasni poslovodja: Koražija 
Neža. 

Nadzor dela poslovodje do kon- 
stituiranja samostojne trgovine ima 
OLO Celje. 

Zt 38/54 1569 

Besediilo: Trgovski magazin, Roga- 
tec. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim industrijskim blagom, živili 
in gospodinjskimi potrebščinami, 
alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami, tobačnimi izdelki in vžiga- 
licami. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
Rogatec. 

Začasni poslovodja: Skrjanc Filip. 
Nadzor dela poslovodje do kon- 

stituiranja ima OLO Celje. 
Zt 39/54 15Ó8 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Bo- 
hor«, Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet: Gostinske in 
hotelske storitve. 

Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 
sko .podjetje Rogaška Slatina. 

Direktor: Brodnik Miha, podpisu- 
je v vseh zadevah podjetja, zadeve 
finančnega pomena, pa skupaj z 
računovodjo Benk Silvo, ki podpi- 
suje vse listine finančnega-pomena. 

Zt 43/54 1567 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri 

livarju« (sedež Store 47, z dvema 
poslovalnicama v Storah im 1 poslo- 
valnico v Teharjih). 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, milefcom, mlečnimi 
izdelki ter sadjem in zelenjavo na 
drobno, in s kurivom. 

Ustanovitelj: Obč. LO Store. 
V. d. direktorja: Orovič Franc, 

poslovodja v Storah. 
Zt 37/54 1565 

Celje, 20. maja 1954. 

972. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Slo- 

venski dom«, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Gostinslke m 

hotelske storitve. 
Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 

sko podjetje Rogaška Slatina. 
Direktor: Brodnik Franc, ki pod- 

pisuje v vseh zadevah podjetja, za- 
deve finančnega pomena pa skupaj 
z računovodjem Tepešem Antonom. 
Namestnik direktorja Sotošek Pavel 
podpisuje v vseh zadevah, za kar 
ga direktor pooblasti. 

Zt 41/54 1572 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Zdraviliški dom«, Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet: Gostinske in 
hotelske storitve. 

Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 
sko podjetje Rogaška Slatina. 

Direktor: Sandler Vili, podpisuje 
v vseh zadevah podjetja, zadeve 
finančnega pomena pa sikupaj z ra- 
čunovodjem Gajšikom Francem. Na- 
mestnik direktorja Libnik Lojze 
podpisuje v vseh zadevah, za kar 
ga direktor pooblasti. 

Zt 42/54 1571 
Celje, 21. maja 1954. 

973. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje »Tempo«, Ljutomer, Prešer- 
nova ulica. 

Poslovni predmet: Vseh vrst vi- 
soke in nizke graditve državnega, 
zadružnega in privatnega sektorja, 
izdelava stavbnega in sobnega po- 
hištva ter drugih mizarskih del, do- 
bava in prodaja gradbenega mate- 
riala svojim investitorjem, izvrše- 
vanje cemantninarskih, pleskarskih, 
slikarskih in kleparskih del. 

Direktor: Benk Franc Za bančno 
poslovanje podpisujejo: 

Benk Franc, direktor, samostojno, 
v obsegu zakonitih pooblastil, Pre- 
log Jožko, v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu, in Kosi Marija, 
računovodja, sopodpisuje listine fi- 
nančnega in račnskega pomena. 

Ustanovitelj: OLO Ljutomer. 
Zaradi spojitve se izbrišeta do- 

slej samostojni podjetji: Splošno 
gradbeno podjetje, Ljutomer in 
Gradbeno mizarsko podjetje »Tem- 
po«, Ljutomer. - 

Maribor, 18. maja 1954. 
Reg št. 88/54 1549 

974. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Orehova vas - Slivnica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

kmetijskih pridelkov vseh vrst, zla- 
sti pa tudi sadjarstva in vinograd- 
ništva ter živinoreje. 

Ustanovitelj: OLO Maribor oko- 
lica. 

Direktor: Smimiaul Stanko. 
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Za podjetje podpisujeta : Smir- 
maul Stanko, direiktor in _Sift Cita, 
knjigovodja. 

Maribor, 20. aprila 1954. 
Reg št. 373/11 1207 

975. 
Besedilo: »Gozdno gospodarstvo 

Brežice« (GG Brežice) s sedežem 
v Brežicah. 

Poslovni predmet: Pogozdovanje, 
gojitev, varstvo, urejanje in izkori- 
ščanje gozdov, prodaja .glavnih in 
postranskih gozdnih proizvodov na 
debelo in drobno, graditev in po- 
pravilo prometnih naprav in go- 
spodarskih stavb, nakupovanje lesa 
za prodajo, p re voz j v lastni režiji 
in za'lastne potrebe. 

Direktor: Videnič Ivan, Brežice, 
ki podjetje zastopa in zanj pod- 
pisuje. V odsotnosti direktorjaje po- 
oblaščen podpisovati Kolenc Franc, 
nižji personalni referent, kot sekre- 
tar po 6. členu pravil. 'Vse finančne 
listine mora sopodpisovati Kosirnik 
Viljem, /knjigovodja in šef računo- 
vodstva. 

Novo mesto, 17. maja 1954. 
Zt 9/54 — Rg III 9/1       1539 

976. 
Besedilo: »Gradac«, industrija 

marmorja, Gradac v Beli krajini. 
Poslovni predmet: Pridobivanje 

marmorja v kamnolomu, njega ob- 
delava in vsa kamnoseška dola. 

Direktor: Žkabar Emil, kamnosek, 
Gradac 54, ki podjetje zastopa in 
zanj podpisuje, stupaj z računo- 
vodjem Hanzeljem Zvonkom, Gra- 
dac 9, v odsotnosti direktorja ali 
računovodje podpisuje skupaj a 
enim od navedenih kot sodpodpis- 
nik Guštin Anton, Gradac 70. 

Organi uprave podjetja so: Delav- 
ski svet, upravnj odbor z direktor- 
jem. 

Delavski svet sestavlja celotni 
kolektiv podjetja. Za predsednika 
DS je izvoljen Durin Anton, dela- 
vec, Reštovo. 

Upravni odbor sestavljajo: 
Vladika Franjo, delavec, Reštovo, 

Guštin Anton, kamnosek, Gradac, 
Udovč Boris, kamnosek, Gradac, 
Plut Jože, mehanik, Kloster, Skabar 
Emil, kamnosek, Gradac, direktor. 

Novo mesto, 21. maja 1954. 
Zt 10/54 — Rg III 10/1       1596 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
977. 

Besedilo: Krojaštvo^ Veličane. 
Besedilo odslej: Krojaštvo Veliča- 

ne, v likvidaciji. 
Izbrišeta se Rubin Franc in Les- 

jak Peter. Za podjetje v likvidaciji 
bodo podpisovali: Rubin Franc, 
predsednik, Pučko Ivanka in Koc- 
jan Stanko, člana komisije. 

OLO Ljutomer, 20. avgusta 1953. 
St. II-2991/4-53 4779 

978. 
Besedilo: Čcvljarna, Velka (sedež 

Sladki virh 3). 
Podjetje je prešlo v likvidacijo, 

zato se k firmi podjetja pristavi 
še: >v likvidaciji«. 

Izbrišeta se Sončič Franc in Ačko 
Ivanka, ter vpiše likvidacijska ko- 
misija: Trojner Slavko, uslužbenec 
Sladkogorsiko tovarne kartona in 
papirja, Sladki vrh, Pajnik Oskar, 
delavec pri podjetju »Obnova«, Ma- 
ribor in Skerget Ivan, predsednik 
občine Volka. 
OLO Maribor ok., 19. januarja 1954. 

St. II-796S/2-53 341 
979. 

Besedilo: Občinska brivnica št. 2, 
Crna, sedež Žerjav. 

Izbriše se Marko Julka, poslo- 
vodja in vpiše Humer Franc, poslo- 
vodja. 
OLO Slovenj Gradec, 22. sept 1953. 

St. H/IV — 137/210-53     9019 
980. 

Besedilo: Splošna bolnica, črna. 
Izbriše se Pečovnik Zofija in vpiše 

Roter Mara,  računovodja,  ki  pod- 
pisuje v istem obsegu. 
OLO Slovenj Gradec, 4. marca 1954. 

St. 1057/1-54 1404 

Okrožna sodišča razglašajo: 
981. 

Besedilo: Čevljarska delavnica 
KLO Luče. 

Besedilo odslej: Čevljarska delav- 
nica, Luče. 

St. 375/1-1954 1451 
Besedilo: Krajevna kovaška de- 

lavnica Luče. 
Besedilo odslej: Kovaška delavni- 

ca, Luče. 
Izbriše se Robnik Vinko in vpiše 

Zamernik Franc knjigovodja. 
St 377/1-54 1452 

OLO Šoštanj, 12. maja 1954. 
982. 

Besedilo: »Opeka«, Bilje. 
Izbriše se Savnig Gustav, tehnič- 

ni vodja in vpiše za podpisovanje 
Saksida   Ludvik,   obratovodja    na 
opekaraižkem obratu v Biljah. 

Gorica, 11. maja 1954. 
Zt 37/54-4 1486 

983. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tol- 

minka« v Tolminu. 
Poslovni predmet: Trgovina z že- 

leznino, kovinskimi izdelki, barva- 
mi, laki, kemikalijami in potrebšči- 
nami tudi na debelo. 

Poslovni predmet je bil razširjen 
z odločbo OLO Tolmin, številka 
II-1118/2-54. 

Gorica, 19. maja 1954. 
Zt 9/54-11 1574 

984. 
Besedilo: »Mcprom«, mestno pre- 

vozno podjetje m mehanična delav- 
nica, Ljubljana. 

Besedilo odslej: »Meprom«; pre-, 
vozno podjetje in mehanična delav- 
nica, Ljubljana. 

Izbriše se Dorkač Jože in vpiše 
Kovic Nada, računovodja, Ljublja- 
na, Kokalicva 6. 

Ljubljana, 12. maja 1954. 
Rg I 11/15 1460 

985. 
Besedilo: Mestno podjetje »Opre- 

ma«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: »Oprema«, Šent- 

vid nad Ljubljano. 
Rg I 164/4 1595 

Besedilo: »Špedicija Ljubljana«. 
Besedilo odslej: »Globus«, špedi- 

cija  Ljubljana,  tuzemski  in   med- 
narodni transport, skrajšano: »Glo- 
bus« — Špedicija. 

Rg I 296/7 1594 
Ljubljana, 18. maja 1954. 

986. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Gorišnica. 
Vpišeta se Novak Franc, direktor, 

ki podpisuje neomejeno, in Marin 
Franoka, knjigovodja, ki sopodpisu- 
je v računskih in finančnih zade- 
vah. 

Maribor, 6. maja 1954. 
Reg št. 161/11 1417 

987. 
Besedilo: »Remont«, Makole. 
Vpiše se, da se je podjetje 14. V. 

1954 konstituiralo. 
Reg. št. II 177 1494 

Besedilo: Gradbeno podjetje, Pre- 
valje. 

Vpiše se, da se je 14. V. 1954 pod- 
jetje konstituiralo. 

Reg št. 8/VI 1530 
Maribor, 14. maja 1954. 

988. 
Besedilo: Gostinsko podjetje ho- 

tel »Svoboda«, Radlje ob Dravi. 
Izbriše se Račnik Ivan in vpiše 

Bènda Jože, upravnik, ki bo. pod- 
pisoval za podjetje v mejah zakoni- 
tih določb. 

Maribor, 15. maja 1954. 
Reg št. 2/il 1551 

989. 
Besedilo: Čevljarsko delavnica, 

Gornja Bistrica. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 

Vpišejo se člani likvidacijske komi- 
sije:    Spiolin    Martin,    Crenš^vci^ 
Graj  Martin,  Gor.  Bistrica, ••••• 
Kolman, Crenšovci. 

Izbrišejo se: Lobar Ignac, poslo- 
vodja, Franc Jožef.prcdisednik Obč. 
LO in Kolar Kolman, knjigovodja. 

Reg št. 18 1525 

Besedilo: »Slikar«, obrtno pod- 
jetje Maribor, Prešernova 26. 

Izbriše se Forlič Franc, dosedanji 
v.  d. poslovodje   in   vpiše   Posega 
Miro,   ravnatelj,   ki   bo  podpisoval 
samostojno, v okviru zak. določb. 

Reg št. 126 1531 

Besedilo: Gostinsko podjetje Obe. 
LO Podgorci. 

Izbriše se Sladnjak Jože in vpise 
Bombek Zvonko, računovodja, ki 
bo podpisoval v mejah zakonitih 
določb. 

Rog št. 98 1527 
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Besedilo: Čevljarska delavnica, 
Žižki. 

Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Vpišejo se čdani likvidacijske komi- 
sije: Spiclin Martin, Crenšovci, 
Graj Martin, Gor. Bistrica, Kolar 
Kolman, Crenšovci. 

Izbrišeta se Škafar Martin, poslo- 
vodja, in Franc Jožef, predsednik 
Obč. LO.       Reg št. 28 1526 

Maribor, 17. maja 1954. 
990. 

Besedilo: Mestno »Vrtnarstvo«, 
Maribor, Koroška 165, 

Besedilo odslej: »Vrtnarstvo«, 
Maribor, Koroška cesta 171. 

Reg št. 34/1 1550 
Besedilo: Kino, Prevalje. 
Besedilo odslej: Kino »Svobodna 

Koroška«, Prevalje. 
Poslovni predmet: Predvajanje 

filmov domače in tuje proizvodnje, 
predvajanje reklamnih diapozitivov 
• vsa opravila te stroke. 

Za podjetje podpisujeta: Rozman 
Janko, upravnik, samostojno, Ste- 
aarniik Franc, operater, v odsotno- 
sti upravnika. 

Izbrišeta se Žemljic Leopold, po- 
slovodja, in Tomaž Olga, knjigo- 
vodja. Reg št. 169/11 1544 

Maribor, 18. maja  1954. 
991. 

Besedilo: Mestno inštalatersko in 
kleparsko podjetje Maribor, Koro- 
ška 31. 

Besedilo, odslej: Vodoinstalater- 
sko in kleparsko podjetje Maribor, 
Koroška 31. 

Izbriše se Rozman Fraine in vpiše 
Breznik Ana, novi namestnik po- 
slovodje. 

Maribor. 21. maja 1954. 
Reg št. 94 1543 

Izbrisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
992. 

Besedilo:   »Gostinstvo«,  Celje. 
Ker je likvidacija končana. 
MLO Celje, 25. novembra «1953. 

St II 9034/1-53 9387 
993. 

Besedilo:  »Čevljarska  delavnica« 
KLO Šentjur pri Celju. 

Zaradi opustitve podjetja. 
OLO Celje ok., 27. aprila 1952. 

St. •-1878/1-1952 1933 
994. 
. Besedilo: Krajevno podjetje »Kro- 
jaštvo - šiviljstvo«, Bohinjska  Bela. 

Ker je prenehalo poslovati. 
LO MO Bled. 4. januarja 1934. 

St. Ml/1 i« 
995. 

Besedilo:  Mestno gostinstvo, Sol- 
kau. 

Ker se je razdelilo na posamezne 
samostojne obrate. 

OLO  Gorico,  5.  januarja   1954. 
996- St  H/2-105/174-53 57 

Besedilo:      Čevljarsko    podjetje, 
Ravne, Bate. 

Ker je prenehalo delovati. 
OLO Gorica. 3. februarja  1954. 

St.   II/2-105/186-54 415 

997. 
Besedili©: »Okrajni valjčni mlin«, 

Sevnica (št. 145). 
Podjetje se izbriše kot okrajno 

podjetje. 
OLO Krško, 15. februarja 1954. 

St. 1394/1 508 
998. 

Besedik>:Krajcvna čevljarska de- 
lavnica, Notranje gorice, v likvida- 
ciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO Ljubljana ok., 16. sept. 1953. 

H/2-št. 24/433-53 4987 
999. 

Besedilo: Krajevna sedlarska de- 
lavnica, Noršinci, v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
OLO  Ljutomer,  26.   januarja   1954. 

St. II-1584/4-53 340 
1000. 

Besedilo: Ljudska menza »Zora«, 
Maribor. 

Ker je likvidacija 'končana. 
MLO Maribor, 3. februarja 1954. 

St. 297/26 615 
1001. 

Besedil»: »Mizarske delavnice 
KLO Strnišče«, zdaj Kidričevo. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Ptuj. 30.  septembra  1953. 

Št. IT/12-4526/1-53 9010 
1002. 

Besedilo: Splošna ključavničar- 
ska delavnica KLO Strnišče v Str- 
nišču. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO  Ptuj, 7. decembra  1953. 

St. ÏI/12-6166/1-53 9473 
1003. 

Besedilo: Krajevna gostilna v Li- 
bel i čah. 

Ker je likvidacija 'končana in je 
ta gostilna prešla v zakupno gosti- 
šče. 
OLO Sloveč j Gradec, 27. nov. 1953. 

St. 137/53 9339 
1004. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Čr- 
neče. * 

Ker je likvidacija končana. 
OLO Slovenj Gradec, 8. dec.  1953. 

St. 137/291-53 9538 
1005. 

Besedilo: Kino podjetje KLO 
Hrastnik. 

Ker ga je prevzelo društvo »Svo- 
boda I< iz Hrastnika. 
OLO Trbovlje, 26. •••••••• 1934. 

St 547/1-54 406 

Zadružni register 

1006. 
Okrožna sodišča razslaiajo: 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri 
livarju«  (Store 47). 

Na podlagi 19. člena uredbe o 
ustanavljanju podjetij in obrtov 
(Ur. list FLRJ, 51/53), ker se pod- 
jetje ni konstituiralo v predpisanem 
roku. 

Ceäje. 20. maja 1954. 
Rgo • 88/2 1573 

Spi c membe 
351. 

Besedilo: Okrajna zadružna zve- 
za, Trbovlje. 

Izbrišejo se Kreiže Jože, Konšek 
Rajka, Pompe Ivan, Prašniikar Leon, 
Ašič Anton in 'Vrtačnik Mirko in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Pograjec Franc, Polšnik, Sešler 
Franc, Izlake, Podlipovica, Remškar 
Ivan, Cemšenik, Grešak Štefan, Tr- 
bovlje, Zerko Drago, Zagorje, Raz- 
potnik Jože, Mlinše, kmetje. 

Celje, 19. maja 1954. 
Zadr VII 55/16 1545 

352. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »15. februar 1944« v Bra- 
niku. 

Na podlag; sklepa občnega zbora 
z dne 21. II. 1954 se izbriše član 
upravnega odbora Piščanc Vilko, 
vpišejo pa se novi  izvoljeni člani: 

Roje Zvooiko, kmet, Branik-Vas 
št. 55. Poablašč&nci za podpisovanje 
so: Jogan Maks, kmet, Branik-Vas 
52, Kapelj Anto»., traàtorist, Braniik- 
Brsi 30, m Birst Justin, kmet, Bra- 
nik-Birsi 26. 

Gorica, 19. aprila 1954. 
Zadr VH/52-28 1231 

353. 
Besedilo:Kmetijska zadruga z o. 

j., Koza na. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Rejc Lima, Jaflrin Franc, Sim- 
čič Izidor, Rusjan Jože, Debemjalk 
Hermina in vpišejo novi izvoljeni 
člani: 

Primčič Angeli, kmet. Bloško Jož- 
ko, kmet, Klančič Cilika, gospodi- 
nja, Debenjak Angeli, šofer, Mavric 
Alfonz, kmet, vsi v Kozani. Za pod- 
pisovanje so upravičenj Prinčič Edi, 
kmet, Kozana, Gelb Dragica, usluž- 
benka, Kozana 54, in Mavric Alfonz, 
kmet, Kozana. 

Gorica, 22. aprila 1934. 
Zadr VI/28-17 1272 

354. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vrtovin. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Andlovec Anton, Gulja Kriei- 
jan in Lozar Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani: 

Cermelj Henrik, Vrtovin 112, Sa- 
iej Jožef, Vrtovin 49, Bavčar Rado, 
Gojače 2, kmetje. 

Gorica, 6. maja 1954. 
Zadr VT/79-13 1373 

355. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Jezersko. 
Vpiše se sprememba pravil. DeJei 

znaša 5O0 din. Clan odgovacja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Sani upravnega od- 
bora Miklnvic Jože,  Jernral Maks, 
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Petnca Andrej, F ratnik Mirko, Mi- 
klavic Mirko, Petrica Franc, Sovdat 
Franc in Matevc Ignac, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani: 

Miikliavic Alojz, Mersko 19, Frat- 
nik Ivan Mersko 40, Sivec Ivan, 
Mersko 41, Manfreda Ignac, Mer- 
sko 96, Uršič Andrej, Mlinsko 6, 
kmetje;,Koren Tereizija, gospodinja, 
Idersko 38. Za podpisovanje so po- 
oblaščeni: Ručna Ivan, Fratnik Ivam 
in Miiklavic Alojz. 

Zadr VII/23-35 1520 
Besediilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Orehovlje. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Mozetič Ferdinand, Kogoj Mi- 
lan, Lesten Stanislav, Petrovčič Ol- 
ga in Saksida Ivan, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani: 

Brumat Franc, kmet, Miren 111, 
Ušaj Izidor, kmet, Orehovlje 53, 
Silič Slavlko, kmet, Orehovlje 28, 
Vuk Tomaž, čevijar, Miren 71, Mo- 
zetič Vilko, strojnik, Orehovlje, Ba- 
tistič Boris, mlinar, Orehovlje 17, 
Ferfolja Staniko, kmet, Miren 112. 
Za podpisovanje sta poleg članov 
upravnega odbora Bramata Franca 
in Lestana Ivana, pooblaščena še Mo- 
zetič Ferdinand, upravnik in Pete- 
jan Marija, knjigovodja. 

Zadr VI 43-15 1523 
Gorica 8. maja 1954. 

356. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j.,   Avče. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Kovačič Karmela, Bucik Silve- 
ster, Štrukelj Katarina in Brezav- 
šček Lado, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Gašperšič Stanko, Avče 37, Jug 
Viktor, Avče 65, Berlot Stefan, Avče 
73, kmetje, in Laščak Alojzija, kme- 
tica, Avče 96. 

Zadr VII/53-5 1503 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Iška«, Ravnik. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Zgonc Rafael in Mainič •••••. 
Zadr VII/213-22 1501 

Gorica, 10. maja 1954. 
35?. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j.f Gornja Tribuša. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Živec Henrik, Podgornik An- 
drej, Ličar Robert in Ogrič Ivan, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Likar Albin, kmečki delavec, Gor. 
Tribuša 54. Šuligoj Izidor, Žagar, 
Gor. Tribuša 31, Suligoj Ema, go- 
spodinja. Gor. Tribuša 26, Suligoj 
Dragom«, kmet, Gor. Tribuša 53. 

Zadr VI/65-31 1504 
Besedilo: Kmetiskn zadruga z o. 

j., Hruševje. 
Vpiše se sprememba pravil. Član 

odgovarja za obveznosti zadruge s 
15kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža, 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Posega Pavel, Ferkat Anton, 
Sajevic Janko, Sajevic Jakob, Pen- 
to Franc m Žitnik Jože, vpišejo pa 
novi izvoljeni Slani: 

Cebokli Anton, Smihel 59, Markut 
Janez, Brezje 4, Stegel Matevž, Ma- 
lo Brdo 5, Novak Leopod, Veliko 
Ubeljsko 19, Kanobelj Edvard, Hru- 
ševje 19, Lambar Anton, Slavdnje 14, 
Kristan Franc, Raikulik 7, Debevec 
Miro, Sajevče 1, Premru Janez, Malo 
Ubeljsko 15, kmetje. 

ZadT VII/23-43 1522 
Gorica, 13. maja 1954. 

358. 
Besedilo: Kmečka delovna zadru- 

ga »Nikolaj«, Cezsoča. 
Izbrišejo se Kravanja Franc in 

Kutin Srečko, vpišeta pa nova iz- 
voljena člana upravnega odbora: 

Copi Peter, Cezsoča 62, Copi Ga- 
brijel, Cezsoča 130, kmeta. Za pod- 
pisovanje je poleg članov Mlekuža 
Franca in Kravanje Franca poobla- 
ščen še Kravanja Franc, Cezsoča 
št. 58. 

Zadr VII/119-12 1559 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga z o. j. »Jože Kraje«, 
Hum. 

Izbrišejo se člana upravnega od- 
bora Bordon Ferdinand, Hlede Ma- 
rija, Mačuš Ivan in Gravner Jožef, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Humar Cvetko, Hum 56, Hlede 
Rudolf, Hum 60, Mužina Anton, 
Hum 27, Simčič Mihael, Hum 27, 
kmetje. Za podpisovanje je poleg 
članov upravnega odbora Stakoliča 
Jožefa in Hledeta Rudolfa poobla- 
ščen še: Humar Ludvik, kmet, Hum 
št. 56. 

Zadr VH/75-8 1498 
Gorica, 14. maja 1954. 

359. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vrhpolje. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Premrl Franc, Tomažič Jože, 
Oermelj Ivan in Bratovž Ana, vpi- 
šejo pa novj izvoljeni člani: 

Cuderman Zora, gospodinja, Vrh- 
polje 120, Hrovatin Viktor st., Dup- 
lje 22, Premili Franc, Vrhpolje 65, 
Kobal Stanko, Vrhpolje 114, 'kmetje. 
Za podpisovanje je poleg članov 
Premrla Franca, Kodelje Andreja 
in Cuderman Zore pooblaščena le 
Baje Armida, knjigovodja. 

Zadr mim-7 1554 
Gorica, 14. maja 1954. 

360. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vipavski Križ. 
Izbrišejo &e člaini upravnega od- 

bora Cernigoj Ferdinand, Stopar 
Franc, MiheTj Stanko, Volk Slavko, 
Kravos Franc, Bizjak Vojko, Brati- 
na Dušan, Vižintin Just in Ušaj 
Just, vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Mrevlie Slavko, Vipavski Križ 20, 
Košuta Jožef, Vipavski Križ 35, Biz- 
jak Stanko, Cesta 89, Ožbot Mar- 
jan, Plače 146, Krapež Anion, Male 
Zabije, Kravos Anton, Male Zabije 
141, Novak Viktor, Male Zabije 272, 
kmetfje. 

Gorica, 15. maja 1954. 
Zadr V/48-17 1555 

361. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Podbrdo. 
Vpiše se sprememba pravil. Clan 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
tokratnim jamstvom vpisanega te- 
meljnega deleža. Delež znaša za 
kmeta 500 din, za delavca 250 din in 
za družinskega člana 100 din. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Torkar Angel, Tonkar Zofi, 
Nagoda Jože, Kogoj Leopold in Be- 
guš Franc, vpišejo pa nov; izvolje- 
ni člani: 

Valentinčič Janko, prometnik, 
Podbrdo 43, Mlakar Jože, kmet, Po- 
rezen 5, Trojer Franc, kmet, Trt- 
nik 13, Drode Janez, žeJczničar, Pod- 
brdo 40, Valentinčič Franc, mizar, 
Pod brdo 53. 

Gorica, 17. maja  1954. 
562 Zadr III 52-12 1556 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Knežak. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
21. III. 1954 se vpiše sprememba 
pravil. Delež znaša 800 din. Clan 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratndm zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Tomšič Anton, Skrlj Viktor, 
Tomščic Franc, Senj Anton, Kastelic 
Jože, Tomšič Ivan in Keš Anton, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Marinčič Franc, kmet, Zagorje 94, 
Česmk Justa, trgovska pomočnica. 
Zagorje 144, Tomšič Rudolf, kmet, 
Knežak 30, Cesnik Ivan, kmet, Za- 
gorje 62, Bemetič Ivan, delavec, 
Knežak 132. 

Zadr IH/53-31 1577 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Avtopromet«, Tolmin. 
Podjetje posluje na podlagi novih 

pravil z dne 4. V. 1954. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Krivec Viktor, Lipičar Alfonz, 
Valentinčič Vilado in Vogrič Danila, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Jan Stefan, šofer, Tolmin, Grad- 
nikova' 24, Luznik Jernej, delavec, 
Brežic 2, Lipušček Franc, delavec, 
Idrija ob Baci 12, Leban Ivan, dela- 
vec, Zatolmin 2, Kranjc Stanko, ko- 
mercialist, Tolmin, Rutarjeva 16. Za 
podpisovanje je poleg Kranjca Stan- 
ka in Luznika Jerneja pooblaščen 
še Lesjak Vlado, upravnik, Tolmin, 
Zalog 11, v njegovi odsotnosti podpi- 
suje vse listino komercialnega po- 
mena Kranjc Stanko. 

Zadr VIII/25-17 1560 
Gorica, 18. maja 1954. 

363. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 

j., Jelšane. 
Izbrišejo se člani upravnoga od- 

bora Udovič Karel, Rutar Anton in 
Ujčič Jožef, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani: 

Cekada Milan, Jališane 1, Kal&č 
Franc, Novokračine 11, Udovič Vin- 
ko, Jelšane 47, Zaje Filip, Jelšane 
41, Surina Milan, Pasjak 2. 

Gorica, dne 20. maja 1954. 
Zadr V/23-20 &9 
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3te. 
_ Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j-, Dolnja Košana. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 19. IV. 1954 se vpiše spre- 
memba pravil. Cla<n odgovarja za 
obveznosti zadruge z lOkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. 

Izbrišejo se Bitenc Marija, Prelc 
Janez, Dekleva Leopold, Trebeč 
Anton, Požar Leopold, Pupis Jože, 
Strenar Miro, Medved Franc in Sed- 
rnaik Milan, vpišejo pa novi izvdlje- 
ni člani upravnega odbora: 

Gustinčač Janez, delavec, Suhorje 
3, Medved Anton, kmet, Oetrožno 
brdo 2, Penko Frančiška, kmetica, 
Cepno 24, Prelc Janez, kmet, Nova 
Sušica 48, Pupis Anton, delavec, 
Dolnja Košana 35, Mevlja Anton, 
uslužbenec, Dolnja Košana 1, Cucek 
Franc, kmet, Dolnja Košana 42. 

Gorica, 22. maja 1954. 
Zadr V/17-26 1521 

365, 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J-, Šebrelje. 
Na podlagi sklepa rednega obč- 

nega zbora z dne 13. marca 1954, 
izrednega občnega zbora z dne 11. 
IV. 1954 in uredbe o kmetijskih za- 
drugah (Ur. list FLRJ, št. 5/54) se 
vpišejo spremembe pravil zadruge: 
Zadružniki jamčijo z 10-kratnim 
zneskom vpisanih deležev; deleži 
se ne obrestujejo. Zadruga odku- 
puje tudi vse vrste lesa od članov 
m nečlanov na svojem področja» in 
prodaja les zadružnim in drugim 
Podjetjem 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Vojska Janez, Ozebek Anton, 
Pervanje Viljem in Pagon Franc ter 
vpišeta  nova   izvoljena   člana: 

Klemončič Venceslav, nameščenec, 
Šebrelje 50, Pavšič Zofija, name- 
sčomka, Stormik 12. 

Gorica, 31. maja 1954. 
Zadr IV/3-39 1558 

366. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Krka pri 
Stični. 

Vpiše se sprememba pravil v 32. 
členu. Delež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Bregar Lovro, Trun- 
k°lj Anton, Sadar Ignacij, Bregar 
rranc in pooblaščenka Bregar Maj- 
da ter vpišejo novi ölanj upravnega 
odbora: 

Zaviršek Anton, Krška vas 30, 
Sente Franc, Krika 43, Podržaj Jože-, 
Velike Le&e 20, Tokavec Jurij, Male 
Vrhe 5, Poljanec Anton, Gabrov- 
c<*= 9, kmetje. 

Zadr VI 9/6 1426 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°mejenim jamstvom, Polica. 
Na zbora 7. III. 1954 so se spre- 

menila zadružna pravila v 32. členu, 
^lež znaša 500 din. 

Izbrišejo se Babnik Anton, Sku- 
jte Mimi, Kocjan Jože, Drobnič 
franc in vpišejo novi člani uprav- 
noga odbora: 

Zupančič Milan, Kožljevcc, Boh 
Ivan, Zg. Duplica, Seme Darko, Po- 
lica, Ilovax Ivan, Doli, kmetje. 

Zadr V 207/2 1436 

367. 
Ljubljana, 7. maja 1954. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Rovtah pri 
Logatcu. 

Izbrišejo se Logar Matevž, Kogov- 
šek Marija, Loštrk Andrej, Jereb 
Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kogovšek Matevž, kmet, Rovte 
122, Jurca Leopold, kmet, Rovte 33, 
Petkovšek Franja. kmetica, Rovte 
31, Hladnik Peter, kmet, Pebkovec 
št. 8. 

Ljubljana, 11. maja  1954. 
Zadr I 93/67 1471 

368. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim   jamstvom   Golo-Škrilje» 
Izbrišejo se Dolščak Janez, Komi- 

lo Jakob, Krnc Janez in vpišejo no- 
vi člani upravnega odbora: 

Peček Srečko, Golo 8, Pangerc 
Franc, Golo 9, Usnik Martin, Skri- 
lje M, Lanič Anton, Golo 10, Gano- 
ni Lado, Zaipotok 10, kmetje. 

Zadr VI 11/6 1467 
Besedilo: »Domačija«, stavbna za- 

druga v Kropi r. z. z o. z. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Ažman Justin in Dakol Kari 
tor vpišeta na novo: 

Gašperšič Joža st.. Kropa 9, Pra- 
protniik Jernej, Kropa 63. 

Zadr I 4/10 1472 
Ljubljana, 12. maja 1954. 

369. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Bledu. 
Izbrišejo se  Dolar  Franc,  Kapus • 

Ivan, Kajdiž Janez, in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Papier Franc, Bled-Rečica 103, 
Rogač Janez, Bled-Grad 57, Svab 
Miha, Bted-MIlno 38, Zažar Jože, 
Bled-Zeleče 3, kmetje. Pooblaščenec 
za sopodpisovanje je Legat Lovro, 
poslovodja, Bled-Zagorice 20. 

Zadr Vr 206/2 1637 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Blejska Do- 
brava. 

Z odločbo ljudskega odbora mest- 
ne občine Jesenice, št. 1/1-851/2 z 
dne 20. IV. 1954 je zadruga prene- 
hala poslovati in prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidacijska firma: kalkor doslej 
s pristavkom > v likvidaciji«. 

Likvidacijska uprava: Kožar Av- 
gust, Blejska Dobrava 83, Spendal 
Mirko, upravnik >Rožcec Jesenice, 
Dolenc Pavla, knjigovodia >Rožce«, 
Jesenice. Fortuna Stanko, pravni 
referent Zeilezarne, Jesenice, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 34/2 1636 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Domžalah. 
Izbrišejo se Kos Leopold, Sribar 

Janez, Hribar Ivan, Obervalder He- 
lena. Habjan Franc, Cvetko Fran- 

čiška, Dime Alojzij in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Grčar Jože, kmet, Domžale, Stund- 
landska cesta, Kecelj Ivan, kmet, 
Depala vas 1, Jenko Ivan, upok., 
Domžale, Cerkvena ul., Vidmar 
Franc, Podreče, Loboda Anton, Ihan 
35, Peterka Karel, Ihan 43, kmetje. 

Zadr VI 173/7 1634 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Jaršah. 

Na zborno 21. H. 1954 so se spre- 
menila zadružna pravila. Upravni 
odbor sestavlja 5 do 11 članov. De* 
lež znaša 500 din. Izbrišejo se Zalo- 
kar Ivan, Jeretina Anica, Gerbec 
Pepca, Juhant Pepca in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Gabrič Franc, Srednje Jarše, Gio- 
vaneli Ivan, Srednje Jarše, Tič Mi- 
hael, Rodica 14. kmetje, in Ručigaj 
Jože, delavec, Srednje Jarše . 

Zadr VI 178/5 1638 
Ljubljana,  18. maja  1954. 

370. 
Besedilo: Lesno podjetje OZZ 

Ljubljana okolica v Kamniku. 
Besedilo odslej: Lesno podjetje 

OZZ Ljubljana okolica s sedežem v 
Ljubljani, Aškerčeva 3. 

Ljubljana, 20. maja  1954. 
Zadr VIII 92/3 1606 

371. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je »Papir«, Maribor. 
Izbriše se Rebolj Ljudevit in 

vpiše Maherl Jože, glavni računo- 
vodja. 

Maribor, 6. maja 1954. 
Reg št. 30/54 1369 

372. 
Besedilo: Krojaška produktivna 

zadruga z o. j., Ptuj. 
Izbrišeta se Korbun Venceslav, 

Sprah Franc in vpišeta nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Meglic Janko, krojaški mojster, 
Ptuj, Erlač Jože, krojaški pomočnik, 
Ptuj. Meglic Janko je predsednik, 
Benkovič Tomislav, tajnik, Kralj 
Rudolf, blagajnik 

Maribor, 7.  maja   1954. 
Zadr III 56 1441 

373. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Crenšovci. 
Na podlagi sklepov zborov priza- 

detih zadrug se vpiše, da se je s 
to zadrugo spojila Kmetijska za- 
druga z o. j., Trnje. 

Izbrišejo se Tornar Mvrko, Ku- 
stec Matija, ZeLko Stefan, Kolenko 
Ivan, Zelko Matija, Plej Jožef, Stan- 
ko Ivan (Žižek) in vpišejo novi iz- 
voljeni članj upravnoga odbora» 

R'i't'lop Jože, Crćnšovci, Fratar 
Stefan, Žižki, Gabor ••••• ir: je- 
rebic Štefan, Crenšovci, Vefnöec Jo- 
žef, Magdič Ivan, Sabotila ^o£?f in 
Hozjan Ivan, Trnje, Stanfc Ivan, 
Črenšovoi, kmcvje. Ritlop Jože je 
predsednik, Sabotin Jožef, podpred- 
sednik, Jerebic Stefan, tajnik, Gru- 
škovnjak Stefan, blagajnik. 

Zadï II 130 151Ï 
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Besedilo.- Kmetijska zadruga z o. 
j., Fram. 

Izbrišejo se Fišer Ivau, Stern 
Jožo, Grafenauer Ludvik, Kodrič 
Mihael, Pisanec Stefan in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kodrič Zlatko, uslužbenec, Kot- 
nik Rihard ml., mizarski pomočnik, 
Lešnik Milena, trgovski pomočnik, 
Niikolič Peteir, kmet, Stem Anica, 
gospodinja, vsi v Framu? Za zadru- 
go podpisujejo v bančnem poslova- 
nju: Graif Ivan, predsednik, Kot- 
nik Rihard, tajnik, Bezjak Bogo- 
mir, knjigovodja, Kodrič Zlatko, 
poslovodja. 

Zadr • 52 1506 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga, Limbuš. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dna 2. XII. 1953 
v likvidacijo. Likvidatorji so: Ga- 
šper Zane, tajnik Obč. LO Limbuš, 
Hojniik (Srečko) Jože in Kimovec 
Anton, upokojenca, Pokre; Podgor- 
šek Anton, ekonom, Povšič Milan, 
nameščenec, Skok Anton, delavec in 
Boštjančič Leopold, nameščenec, 
Limbuš; Macen Jože, delavec, Hrast- 
ie, Repina Adolf, delavec, Limbuš, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor/loslej, 
s prietavkom: >v likvidaciji«. 

Zadr • 109 1514 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Podgorje. 

Izbrišejo se Pritoržnik Franc, 
Krenker Franc, Globočnik Adolf, 
Pečolar Anton, Kresnik Franc, Per- 
se Ivan, Klančnik Franc, Kotnik 
Franc, Pajenk Jože in vpišejo novi , 
člani upravnega odbora: 

Perše Jože, Krenker Franc, Perše 
Anton, kmetje, Podgorje; Glasenč- 
nik Ivan, kmet in Voler Ivan, lo- 
far, Razbor; Čuš Slavko in Strgar 

rane, kmeta, Smifclavž. 
Zadr IV 119 1507 

la, po katerih zadruga odslej de- 
luje. 

Besedilo odslej: Kmetijska za- 
druga z omejenim jamstvom, Tur- 
jak. 

CLansiki delež znaša 500 din. Čla- 
ni jamčijo za obveznosti zadruge z 
20kratnim zneskom vpisanega de- 
leža. Upravni odbor sestavlja 7 do 
13 članov. 

Izbrišejo se Hočever Alojz, Zel- 
nik Stefan, Ogrinc Leopold in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani: 

P eteri in Pavla, poštna uradnica, 
Turjak ti2, Logar LOTTO, zadružnik, 
Turjak 18, Zgonc Bruno, zadružnik, 
Turjak 19, Petrdč Anton, kmet, Mali 
Ločniik 2, Potoka* JuOlka, gospodi- 
nja, Gradež 6, Podržaj Jože, kmet, 
Javorje 5, Levstik Janez, kmet, Ra- 
šica 9. 

Izbrišejo se Peterim Pavla„ 
Zgonc Bruno, Klavs Alojz, PetriČ 
Anton, Potokar Julka, Klančar Av- 
gust in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Križman Jože, delavec, Ločnik 3, 
Selan Franc, kmet, Mal. Ločnik 5, 
Gruden Janez, logar, Mal. Osolnik 
5, Zeilmdk Stefan, kmet, Laporje 6, 
Tekavc Jože, delavec, Javorje 4, 
Lenič Franc, delavec, Srnjajk 2, Pod- 
logar Jože, zadružnik, Turjak 25, 
Lukančič Jakob, zadružnik, Turjak 
41. Za zadrugo sta upravičena pod- 
Eisovati  Sušteršič  Vinko in   Logar 

OVTO. 

Novo mesto, 7. maja  1954. 
Zadr IV 92/7 1400 

Trgovinski register 

380. 
VDiSi 

Besedilo: Trgovina z monopolski- 
mi izdelki in razglednicami. 

Imetnik:    Turistično   olepševalno 
društvo v Idriji. 

Obratni predmet: Prodaja mono- 
polskih  izdelkov  in  razglednic. 

Zt 39/54-2 1516 

Besedilo:   Trgovina  s  sadjem  in 
zelenjavo (brez stalnega sedeža). 

Obratni predmet: Nakup in pro- 
daja sadja in zelenjave. 

Zt 38/54-2 1517 
Gorica, 11. maja 1954. 

Razglasi sodišč 

Izbrisi 

Maribor,  11. maja   1954. 

374. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bizeljsko. 
Izbrišejo se ••••• Karel, Win- 

ter Rudolf, LupSina Zvonko, Kova- 
čič Jože, Deranlkovič Vinko, Iljaž 
Jože, Ulčnik Martin in vpišeio novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Balon Franc, Sp. Sušica 8, Baton 
Franc, Sp. Sušica 12, Kovačič Anton, 
Zg. Sušica 43, Smrkej Franc, Zg. Su- 
šica 31, krnele; Berkovič •••••, trg. 
poslovodja, Sp. Sušica 20, Iljaž Ne- 
uka, knjigovodja, Zg. Sušica 64, 
Dernikovič Feliks, Orešje 19 in 
Balon Franc, Drenovec 1, kmeta. 

NOTO mesto, 5. maja 1954. 
Zadr IV 51/7 1540 

375. 
Besedilo: Kmetijska zadruga, 

Turjak. 
Na obenem zboru 15. III. 1953 so 

bfla sprejeta nova zadružna pravd- 

.376. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Donačka gora. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za-, 

drugo, Rogatec. 
Celje, 5.  februarja   1954. 

ZadT VII 139/7 — VIII 35/2   722 
377. 

Besedilo:   Kmetijsko  obdelovalna 
zadruga »Nova zarja«, Kopriva. 

Zaradi končane (likvidacije. 
Gorica, 13. maja 1954. 

Zadr VII/132 1524 
378. 

Besedilo: Ribarska zadruga z o. j., 
Tolmin. 

Zaradi prenehanja poslovanja in 
prevzema    po    novoustanovljenem 
Ribiškem društvu v Tolminu. 

Gorica, 17. maija 1954. 
Zadr rV/25-28 1561 

379. 
Besedilo: Sadjarska obdelovalna 

zadruga »Osojnik«, Ptuj. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 4. III. 1954 in na podlagi od- 
ločbe OLO Ptmj z dne 13. III. 1954, 
da se zadruga preimenuje v »Za- 
družno posestvo plantažnih nasadov 
>Qsojnik<, Ptuj. 

Maribor, 21. aprila  1954. 
Zadr II 131 1586 

J 2/53-21 3612 

Dražbo 
Dne 2. septembra 1954 ob 9. uri 

bo pri tem sodišču, v sobi št. 3, 
dražba nepremičnin, vložna št. 380 
k. o. Bučka; oenilna vrednost 85.661 
din, najmanjši ponudek 57.108 din, 
vadij 8600 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dTažbcnem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se glede 
nepremičnin ne moglie več uveljav- 
ljati v škodo zdražitelja, ki je rav- 
nal v dobri veri. Sicer pa opozar- 
jamo na dražbend oklic, nabit na 
uradni deski sodišča. 

Da smejo ponudniki licitirati, se 
morajo pni dražbi izkazati z od- 
ločbo OLO Krško. 

Okrajno sodišče v Sevnici, 
dne 20. maja 1954. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bođo v tožbah zasto- 
pali tožence, katernh blvallSče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroike dokler 
••   sami   no   zglasijo   aH   no   Imenujejo 

pooblaščence. 
II G 677/52-3 3611 

Splošno gradbeno podjetje kon- 
struktor« v Mariboru je vložilo zo- 
per Žagarja Viktorja, obrtnika v 
Mariboru, Smetanova ulica 80, zdaj 
neznanega bivailišča, tožbo, zaradi 
16.000 din in še posebej tožbo za- 
radi 21.700 din in zaradi izpraznitve 
poslovnega lokala s predlogom na 
zastavni predpis vsen predmetov, 
ki so v poslovnem lokalu toženca. 
Skrbnik toženca je dr. Srajner Hin- 
ko, odvetnik v Mariboru. 

Ustna sporna obravnava bo 22. ju- 
nija 1954 ob 10. uri pri tem sodišču, 
v sobi št. 81. 

Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 13. maja 1954. 
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Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki ce pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sođlHu svoje 
Pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 
. za neveljavne. 
I R 455/34-4 2535 

Šimenc Anica roj. Jaklič gospo- 
dinja v Ljubljani, Tomačevika 5, in 
nedoil. Šimenc Ana, Marija in Jožica, 
prosijo za amortizacijo izgubljene 
zavarovalne police DOZ v Ljublja- 
ni, št. 300.912/DOZ, po kateri je za- 
varovanec Šimenc Stanko, koristnik 
v primeru doživetja Šimenc Stanko, 
v primeru smrti prinositelj police. 
Zavarovalna vsota znaša 16.500 din, 
Pričetok zavarovanja 1. VII. 1951, 
konec 1. VII. 1961. Priglaeitveni rok: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče v Ljubjani 
one 30. marca 1954. 

Razne objave 

Si 1-990/54 3701 
Razpisi 

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti v Ljubljani razpisuje 
mesto asistenta pri Inštitutu za geo- 
grafijo. 

Rok za vlaganje prošenj je 14 dni 
Po objavi razpisa v >Uradnem listu 
LRS«. Prošnje naj se pošljejo pred- 
sedstvu Slovenske akademije zna- 
nosti in umetnosti v Ljubljani, Novi 
kg 3. 

Predsedstvo SAZU 
St. 483 3763 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje mesto asistenta za nemški 
jeznk na filozofski fakulteti. Proš- 
nje se sprejemajo 14 dni po objavi 
* >Uradnem listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

, Poziv upnikom in dolžnikom 
St. 2/54 3261 
„ Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 
•. H-2-Ra-985/2-54 z dne 6. III. 1954 
Je Mestno kovinsiko-prevozno pod- 
jetje Litija prenehalo poslovati in 
Prešlo v likvidacijo. Priglasitveni 
••: 30 dni od te objave. 

Likvidator 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Aleš Franc, Perhovc 4, p. Izlake, 
osebno izkaznico, reg. št. 19782, ser. 
st. F-0733092. 3291 

Andrejasig Ana, roj. 17. II. 1903, 
fwigorje 61, osebno izkaznico štev. 
°062629. 3403 

Arnold Ivan, Maribor, Kolođvor- 
1«. 3' osebno izkaznico, reg. štev. 
J5t>59, ser. št. 2772750, izdano v Vu- 
kovaru. 3645 
* Bcrgant Maksimilijan, Kamnik, 
outna 72, osebno izkaznico, reg. št. 

F-0446474, in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega odseka Ljublja- 
na okolica. 3678 

Bambek Franc, Domava 55 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
24915, ser. št. 0268225. 3153 

Bernard Albina, Šenčur 3, preklic 
št 4080, ser. št. 0162386, objavljen 
v Uradnem listu LRS, ker se je 
našla. 3183 

Blažcvič Franc, Ljubljana, Lepo- 
dvorska 32, sindikalno izikaznico št. 
532222, izdano v Ljubljani.        3694 

Blaiič Franc, Orehek, p. Prestra- 
nek, roj. 1. X. 1891, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 2988, ser. številka F- 
0613298. 3614 

Bratkovič Matija, Bakovci 125, p. 
Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. številka 3636, ser. številka 
G-0085346. -4 3353 

Boh Ivan, Gumnišce 14, Škofljica, 
mesečno delavsko vozno karto za 
smer Škofljica—Ljubljana in nazaj, 
izdano 1954. 3599 

Boštjančič Jože, 'Vel. Bukovca 28, 
p. II. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 12796 ser. št. F-0360106. 3154 

Brank Janez, Repne 35, Vodice 
pri Ljubljani,'osebno izikaznico, reg. 
št. 2693/51, ser. št. F-0449003.       3587 

Brezovnik Elizabeta, St. Janž 23, 
Radiljc ob Dravi, osebno izkaznico, 
ree. št. 18699, ser. št. 0280009.     3212 

Cerne Jože, St. Vid pri Stični, po- 
trdilo vojaškega invalida o stalni 
nesposobnosti in invalidsko knji* 
žico. 3600 

Caharija Humbert, Ljubljana, 
Studentsko naselje, osebno izkazni- 
co za tujega državljana št. 1324/53, 
ser. št. K-013664, in študentsko iz- 
kaznico TVS, izd. v Ljubljani.   3588 

Čemer Justina, Lemcrje 65. oseb- 
no izka/nioo ser. št. 0128915, izdano 
v M. Soboti. 2346 

Černilogar Angela, Idrija, Ulica 
IX. korpusa 18, osebno izkaznico, 
reg. št. 5795, ser. št. F-535505.     3213 

Cučko Franc, Lormanje pri Le- 
nartu, osebno izkaznico, reg. štev. 
37736, ser. št. 0576075. 3662 

Detiček Ivanka, Ljubljana, Šiška, 
osebno izkaznico, reg. št. 33737/51, 
ser. Št. F-0056047. 3601 

Detiček Ivan, Poljčane 10, osebno 
izkaznico, reg. št. 32220, ser. štev. 
068070.       • 3657 

Dobošek Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg št. 69457/51, ser. štev. 
F-0091767. 3602 

Egartner Jožef, Rogatec 88, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 54690, ser. št. 
0692034. 3156 

Ferlin Alojz, Ljubljana, spričeva- 
lo II. letnika strojnega odseka TVS 
v Ljubljani, izdano 1951/52.        3627 

FKsaT Helena, M. Sobota, Matije 
Gubca 13, osebno izikaznico, reg. št. 
18854, ser. št. G-0039564. 3265 

Goršič Ivana, Lavrica, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 106611/53, 
ser. št. F-0013921. 3695 

Grabušnik Janez, Veličina 30 v 
Slov. gor., osebno izkaznico, reg. št. 
19092, ser. št. F-05S6770. 3659 

Grahek Stane, Brinje 9, p. Dol 
pri Ljubljani, osebno izkaznico, reg. 
št. 45268/51, sex. št. F-0153271, in sin- 
dikalno izkaznico. 3664 

Gregore Marija, Podpulferica 2, 
p. Stkofja Loka, osebno izkaznico, 
reg. št. 10557. 3674 

Grm Ciril, delavske barake Bled- 
Mlino, osebno izkaznico, peg. štev. 
12884, ser. št. 0013194. 3266 

.   Grubelnik Alojz,   Lehen na Po- 
horju, osebno izkaznico,  reg. štev.' 
31710, ser. št. 0570271. 3647 

Hafner Marija, Ljubljana, Cufar- 
jeva 10, osebno izkaznico, reg. štev. 
44960/51, ser. št. 0067270. 3603 

Hodnik Ivan, Kočevje 26, osebno 
izkaznico, reg. št. 4882, ser. številka 
0551192. 3690 

Horvat Marija, Kobilje 40, osebno 
izikaznico, reg. št. 314, serijska št. 
G-0223024. 3618 

Impregnacija lesa, Hoče, evidenč- 
no tablico za osebni avtomobil, št 
5547, izdano v Mariboru 1952.   3661 

Jakuš Ivan, Ljubljana, Zibertova 
št. 7, osebno izkaznico, reg. št. 13687, 
izdano v Krškem, in vojaško knji- 
žico, izdano v Ljubljani. 3589 

Jerman Anton, Gomil če 2, p. Za- 
gorje ob Savi, osebno izkaznico, 
reg. št. 22897, ser. št. F-0724197.   3637 

Jurca Janko, Ziri 65, orožni list 
št. 661, izkaznico rez. oficirjev št. 
4326. 3354 

Kaiser Otilija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 3146/51, ser. št. 
6S0478. 2628 

Kapel Milan, Nova Sušica 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 1162, serij- 
ska številka F-0622472, izdano v Po- 
stojni. 3665 

kasteilic Anton, Bojanji vrh, 
Krka, osebno izkaznico, reg. štev. 
10405/50, ser. št. F-0010715. 3666 

Kernjapk Mirko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1361097, ser. št. 
11363/51, izdano v Zenici. 3679 

Klopčič Ivan, Brezje 12, p. Izlake, 
osebno izkaznico, reg. št. 20645, ser. 
št. F-0733955. - 3120 

Knez Ferdinand, Razbor, Podgor- 
je, osebno izkaznico, reg. št. 11837, 
ser; št. 0364447. .    3299 

Kniplič Franc, Svečane, Maribor 
okolica, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 45705, serijska št. 
0196107.      • 3656 

Kobolt Anton, Gradišče 58, p. Slo- 
venj Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. G-26384, ser. št 0361694.        3584 

Kogoj Drago, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 42358/51, ser. št. 
F-0064668. 3667 

Kolerič Genovefa, Osek 5 v Slov. 
goricah, osebno izkaznico, reg. št 
12427  ser. št. 0574511. 3663 

Kolman Peter, Zgoša 8, p. Begu- 
nje, osebno izkaznico, reg. št 5244, 
ser. št. 0384664. 3218 

Kotar Marija, Podkum 2, osebno 
izkaznico, reg. Št. 36643, serijska št. 
F-0749953. 3355 

Krajne Anica, Ljubljana, Za gra- 
dom 3, osebno izkaznico, serijska št. 
0094104. 3590 
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Krajne Marija, Ravne na Koro- 
škem, Pod gradom 9, osebno izkaz- 
nico št. 03651784. 3356 

Krajne Stanko, Maribor, Sloven- 
ska 40, osebno izkaznico, reg. št. 
47556, ser. št. 0045004. 3646 
•••••• Ivanka, Kranj, Tavčarje- 

va 34, spričevalo o opravljenem iz- 
pita fotografske stroke, izdano v 
Ljubljani 1952. 3604 

Kreuh Alojzija, Maribor, Maistro- 
.va 1, potni list. 3422 

Kroj-s Barbara, Maribor, Studenci, 
Mohoričeva 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 53266, ser. št, 0054217. 3651 

Kuštrin Anton, Srednji Lokovec 
št. 148, p. Cepovan, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 9154, serijska št. 
G-315083. 3499 

Lah Jože, Suhadolje 39, knjižico 
za kolo, št. S-l, št. ogrodja 117241, 
izdano v Komendi. 3680 

Lazar Aleksander, Stari Dvor 24, 
p. Škofja Loka, osebno izkaznico, 
reg. št. 30346, ser. št. F-0209456   3675 

Lenarčič Ivan, Ljubljana, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. 
št. 27129/51, ser. št. 004939, objavljen 
v Uradnem listu LRS, ker se j'e 
našla. 3629 

Lestkovec Janez, Lesno brdo 33, 
p. Vrbnika, osebno izkaznico, reg. 
št. 47189/53, ser. št. F-0156891.   3668 

Likovnik Franc in Jedert, Mari- 
bor, Subičeva št. 9, skupen potni 
list. 3421 

Logar Franc, Dole, Ravne št. 6, 
p. Idrija, osebno izkaznico, reg. št. 
10966, ser. št. 0540076. 3593 

Lončar Danica, Ljubljana, Zupan- 
čičeva 10, osebno izkaznico, reg. št. 
40161/51,   ser.   št.   F-0062491.       3696 

Medvešek Barbara, Mala Goba 6, 
Dole pri Litiji, osebno izikaznico, 
ser. št. F-0749655. 3124. 

Menih Ivan, Laze 57, p. Vedenje, 
osebno izkaznico, reg. št. 19878, ser. 
št. F-0443189. 3268 

Merzel Martin, Ljubljana, Vošnja- 
kova 18, osebno izkaznico, reg. št. 
77754/51, serijska, štev. F-0100064, 
in delavsko knjižico, izdano v Ljub- 
ljani. 3697 

Mesaric Jaikob, Sv. Bolfemk 14, 
p. Majšperk, osebno izkaznico, rog. 
št. 43240,  ser.  št. 0287477. 3544 

Mlakar Jože, Sklendrovec 36, Za- 
gorje ob Savi, osebno izkaznico, 
reg. št. 38790, ser. št. 0751700.   3357 

More Stanislav, Ljubljana, Ašker- 
čeva 9, osebno izkaznico, reg. št. 
98384/51, ser. št. F-0120694. 3605 

Mrak Frida, Kožarje, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 42979/51, 
ser. št. F-0065289. 3630 

Mušič Jurij, Ljubljana, Titova 52, 
indeks filozofske fakultete, univerze 
v Ljubljani. 3606 

Nekrep Franc, Maribor, Vinarska 
št. 31, osebno izkaznico, registr. št. 
37979, ser. št. 0037691. 3658 

Novak Olga, Zenkovci 52, p. Bo- 
donci, osebno izkaznico, registr. št. 
10955, ser. št. 0092665. 3269 

Ograjenšek Ludvik, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 36907/51, 
ser. št. F-0059217. 3698 

Okrajna zadružna zveza Maribor, 
Partizanska 6, evdd. tablico za oseb- 
ni avtomobil, št. 7813, izdano v Go- 
rici, registr. v Mariboru 1953.   3653 

Osolniik Stane, Duplica prj Kam- 
niku, osebno izkaznico, registr. št. 
25253/51, ser. št. F-0471163. 3607 

Pavalec Jožice, Ložane 28, Smar- 
jeta ob Pesnici, osebno izikaznico, 
reg. št. 34971, ser. št. 0571767.     3652 

Pavlic Ana, Maribor, Gosposvet- 
sika 19, osebno izkaznico, reg. št. 
5411, «er. št. 0011122. 3648 

Pelei Martin, Boračeva 12, p. Sla- 
tina Radenci, osebno izkaznico, reg. 
št. 1642/1, ser. št. 0058341. 3641 

Pernat Marija, Kovačja vas 46 pri 
Slov. Bistrici, osebno izikaznico, reg. 
št. 14630, ser. št. 0768350. 3654 

Peterca Marija, Dobrunje št. 32, 
osebno izikaznico, reg. št. 102966/53, 
ser. št. F-0477276. 3608 

Petkovič Jožef, Komovcj 28, Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. št. 3181, 
ser. št. 0225891. 3222 

Pirš Ivan-Rastko, Radomlje 30, 
izkaznico »Partizanske spomenice 
1941« št. 7171. 3681 

Piš Mila, Ljubljana, Celovška 47, 
osebno izikaznico, reg. št. 1376/50, 
ser. št. F-0023586. 3669 

Pleško Gašper, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 56621/51, ser. št. 
F-0078931. 3609 

Ponikvar Martin, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1453/50, ser. št. 
F-0023763. 3592 

Popošek Janez, Podvinci 1 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, registr. št. 
8651, ser. št. 0250964. 2909 

Prime Manko, Dolgo brdo št. 4, 
p. Sava pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 24257, ser. št. F-0736567.   3406 

Purkat Franc, Strahomer, osebno 
izikaznico, reg. št. 35065/51, eer. št. 
F-0143075, in knjižico za kolo, št. 
ogrodja 562584. 3682 

Rebernatk Marjeta, Razvanje 110 
pri Mariboru, osebno izikaznico, reg. 
št. 26315, ser. št 0027023. 3655 

Robič Jasna, Ljubljana, Židovska 
št. 3, osebno nakaznico, reg. št. 45402, 
ser. št. G-0047589, izdano v Mari- 
boru. 3610 

Robin Terezija, Zafojak 19 pri 
Ptuju, osebno izikaznico, registr. št. 
4197, eer. št. 0246510. 3271 

Roškar Jože, Apače, Gor. Radgo- 
na, osebno izikaznico, reg. št. 4877/1, 
ser. št. G-0061576. 3407 

Rumenič Dušan, vodnik LM, Škof- 
ljica, evid. tablico motornega ko- 
lesa, št. S-2402. 3699 

Sagadin Zofija, Rogoza pri Mari- 
boru, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, registr. št. 8736, ser. št. 
0579121, objavljen v Ur. listu LRS, 
ker se je našla. 3650 

Sprah Marija, Za/kl 20, p. Podleh- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 44161. 
ser. št; 0288398. 3644 

Stampar Justdna, Jastrebci, Kog. 
osebno izJkaznioo, reg. št. 4424, ser. 
št. F-0228734. 3224 

Stefanič Karel, Livold 63 pri Ko- 
čevju, osebno izkaznico, registr. št. 
32356, ser. št. F-0410666. U136 

Stern Alojz, Srednja vas 24, Šen- 
čur pri Kranju, osebno izikaznico, 
reg. št. 7970, ser. št. 0197180, izdano 
v Kranju. 3683 

Stern Marija, Srednja vas 24, Šen- 
čur pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. št. 7826, ser. št. 0197026.      5684 

Stular ing. Ciril, Ljubljana, oseb- 
no.izkaznico, reg. št. 80515/51, ser. 
št. F-0102825. 3700 

Sturm Franc, Dovje 62, osebno 
izkaznico, reg. št. 2719, serijska št. 
0299429. 2228 

Šuler Antonija, Gmajna št. 21, 
p. Slovenj Gradec, roj. 3. VI. 1921 
osebno izkaznico. 3198 

Sušteršič Alojz, Brest, p. Ig pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
15748, ser. št. F-0135490. 3685 

Tomic Lidija, Ljubljana, izkaz- 
nico univerze v Ljubljani 3631 

Tomšič Slavko, Bruhanja vas 21, 
Šolsko spričevalo, izdano v 1. 1947 
od ind. šole >Iskra« Kranj.       3424 

Toš Franc, osebno izkaznico, reg. 
št. 11579, ser. št. 0253886. 3199 

Trajber Stefan, Kobilje 10, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 691, ser. št. 
0223401. 3361 

Trgovsko podjetje s kmetijskimi 
pridelki, Ljubljana, Gosposvetska 
št 13, prometno knjižico za tovorni 
avtomobil »Fiat«, št. S-l 104.       3686 

Ulčar Slavka, Smarca 77, osebno 
izkaznico,  ser. št. 0473565. 2960 

Vidrah Leopoldina, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 62992/51. 
ser. št. F-0083302. 3591 

Voh Katarina roj. Sekalo, Žerjav, 
pr. Crna pri Prevaljah, osebno iz- 
kaznico, registrska št. 2563, serijska 
št. 0267373. 3226 

Vrbančič Ivana, Kadrenci 8, Cer- 
kvenjalc, osebno izkaznico, reg. žt. 
14656/5. 3227 

Vrečic Geza, Maribor, Karla 
Mankisa 18, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano v Budoncih, Murska 
Sobota 1952. 3660 

Zadniik Ivan, Pregarje 2, p. Obrov, 
osebno izikaznico, reg. št. 3550. ser. 
št. 0350660. „3634 

Zajec Heda, Smarca 23 pri Kam- 
niku, osebno izkaznico, registr. št. 
16922/52. ser. št. F-0153964. 3670 

Zalbkar Alojz, Ardro 30, p. Raka. 
osebno izikaznico, reg. št. 37635, ser. 
št. 0381945. 3693 

Zara Franc, Reštanj 49, p. Senovo, 
osebno izkaznico, reg. Št 47698. ser. 
št. 0392008. 3547 

Zidank Jože, Notranje gorice 1<> 
pomočniSko spričevalo kovinske 
stroike, izdamo leta 1952 v Ljub" 
ljami. 3671 

Zugman Marta, Zamarkova 20 P^ 
Lenartu, osebno izkaznico, re?, st. 
44031, ser. št. 0571382. 3649 

Izdaja  »Uradni  list  LRS«   —  Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr   Bastko Močnik 
v LJubljani 

Tiska   tiskarna   »Toneta   TomSIS8' 
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Odloki ljudskih odborov 
326. 

Na podlag» 15. odstavka 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni List LRS, št. 10-89/52) 
in 4., 6., 20., 32., 40., 43. in 92. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Ur. list FLRJ, št. 52-432/53) 
je okrajni ljudski odbor v Kočevju na seji obeh 
zborov dne 23. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
° ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, volitvah hišnih 

svetov ter svetov stanovanjskih skupnosti 

I 
Stanovanjske hdže, last splošnega ljudskega pre- 

moženja, ter hiše zadružnih in družbenih organizacij 
*n  tudi  hiše  zasebnikov  z  več kot dvema  stanova- 
njema so na območju vsake občine ena stanovanjska 

1    skupnost. 
Ljudski odbor mestne občine Kočevje lahko usta- 

novi  za svoje območje  dve  stanovanjski  skupnosti. 
Stanovanjska skupnost je pravna oseba in nosilec 

Pravic in obveznosti, ki izvirajo iz stanovanjskih po- 
godb, ki se sklenejo v zvezi z upravo in vzdrževa- 
njem hiš v stanovanjski skupnosti. 

• 

Hišni sveti 

1. člen 
Hišni svet se ustanovi za vsako stanovanjsko 

hišo. dana hišnega sveta izvolijo izmed sebe vsi 
uživalci stanovanj in podstanov&loi vsako leto ja- 
nuarja. Volilni upravičenec je vsak uživalec stano- 
vanja in podstanovalec, ki je dopolnili 18. leto 
starosti. 

2. 51©n 
, Volitve so javne ali tajne. Javno se voli z dviga- 

•••• rok za vsakega kandidata. Tajno se voli po 
, ^stih, na katerih so napisani kandidati, na ta način, 
i aa volilni upravičenci podčrtajo aili pa obkrožijo 

Kandidata, ki ga žete izvoliti. Kandidate predlagajo 
bollini upravičenci sami na predvolilnem ali pa na 
volilnem sestanku. 

3. člen 
_ Hišni  svet ima  tri do sedem članov. V hišah z 

enim ali dvema stanovanjema sestavljajo hišni svet 
si   uživalci   stanovanja.  V  stanovanjskih  hišah   do 
stanovanj izvolijo tri člane, do 10 stanovanj 5 čla- 

°v. a nad 10 stanovanj 7 članov hišnega sveta. Iz- 
"ned sene izvolijo predsednika in  zastopnika v svet 

• stanovanjske skupnosti. 
Stanovanjsike hiše zasebnih lastnikov z enim ali 

veina stanovanjema so njihova osebna last ter jih 
sami upravljajo. 

4. člen 
Predsednik hišnega sveta sklicuje seje najmanj 

nkrat mesečno; na seji se piše zapisnik, svoje skle- 
P,e Pa svet sporoča vsem uživalcem stanovanj in pod- 

anovalcem in tudi svetn stanovanjske skupnosti. 
• ,    ^a vsaka dva do tri mesece skliče hišni svet se- 

anek vseh uživalcev stanovanj in podstanovalcev in 
im poroča o svojem delu, obenem pa sprejema pred- 

* • uživalcev stanovanj za svoje bodoče delo. 

5. ölen 
Hišni sveti se morajo izvoliti v 15 dneh po objavi 

tegu odloka, v bodoče v januarju vsakega leta. 

• 

Sveti stanovanjske skupnosti 

6. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti se izvolijo v janu- 

arju vsakega leta, in sicer takoj po izvolitvi hišnih 
svetov. 

Svet stanovanjske skupnosti ima največ 40 čla- 
nov. Svoje zastopnike v svetu stanovanjsike skupnosti 
izvolijo hišni sveti izmed sebe, tako da izvoli vsak 
hišni svet po enega zastopnika. V primerih tretjega 
odstavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš sodelujejo v svetu tudi predstavniki podjetij. 

7. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa z večino gla- 

sov, če je na seji navzočih dve tretjini članov. Na 
prvi seji izvoli predsednika, podpredsednika in taj- 
nika ter tri člane poravnadnega sveta. Ce bi na prvi 
seji ne bilo navzočih dve tretjini članov, se opra- 
vijo v 15 dneh ponovne volitve, kjer se sklepa ne 
glede na število navzočih. 

8. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se sestaja vsaka dva 

meseca, po potrebi pa tudi večkrat. Na vsaki seji 
sveta se piše zapisnik; iz njega morajo biti razvidni 
datum sestanka, število navzočih in sprejeti sklepi. 
En izvod zapisnika se pošlje upravi stanovanjske 
skupnosti in stanovanjski inšpekciji. Zapisnik podpi- 
sujeta predsednik in tajnik sveta. 

IV 

Kategorizacija stanovanj 

9. člen 
Stanovanjski prostori v vsaki občini se delijo na 

7 kategorij. Kategorije se določijo glede na udobnost 
in razvrstitev prostorov, zdravstvenih razmer tega 
stanovanja in drugih okoliščin, k; vplivajo na kako- 
vost stanovanja. 
t 10. člen 

Pooblaščata se ljudski odbor mestne občine Ko- 
čevje in občinski ljudski odbor Ribnica, da sama 
kategorizirata stanovanja in predpišeta stanovanjsko 
tarifo. 

• 11. člen 
V 15 dneh po objavi tega odloka morajo občinski 

ljudski odbori popisati stanovanja v zvezi s katego- 
rizacijo. Popis izvršijo tričlanske komisije, ki jih 
imenujejo občinski ljudski odbori, ki naj bi do izvo- 
litve stanovanjske skupnosti vodik volitve hišnih 
svetov in sveta stanovanjske skupnosti. 

12. člen 
Pri prevzemu hiš zasebnikov po 14. členu uredbe 

o upravljanju stanovanjskih hiš morajo biti navzoči 
njihovi lastniki. O prevzemu se napravi zapisnik, ki 
ga podpišejo člani komisije in lastnik hiše. 

13. člen 
Z dnevom prevzema zasebnih hiš preidejo vee 

pravice do pobiranja najemnine, skfapanje najemnih 
pogodb in odpovedi na stanovanjsko skupnost. 
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14. člen 
Posebne predpise za kategorizacijo stanovanj bo 

izdal svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra Kočevje. 

iy 

Končne določbe 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave r »Uradnem listu 

LRSc 
St. 3296/1 
Kočevje, dne 6. maja 1954. 

Piredaednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

32?. 

Na podlagi 9. točke 136. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin razgtlašam odlok o 
potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna me- 
sta Maribora za leto 1952, ki ga je na podlagi 3. točke 
65. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih, 
občin sprejel mestni ljudski odbor na XXXII. skupni 
seji obeh zborov dne 14. maja 1994, in ki se glasi: 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mesta Maribora za leto 1932 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mesta Maribora za leto 1952, sestavljen po predpisih 
48. člena temeljnega zakona o proračunih in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklepni račun mesta Maribora za leto 1952 s sklep- 

nimi računi finančno samostojnih zavodov za leto 
1952 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mesta Maribora v letu 1952: 
I. po mestnem proračunu: 

dohodki 597,629.083 din 
izdatki »7,629.083 din 

II. po sklepnih računih finanč- 
no samostojnih zavodov: 
dohodki 389,622.196 din 
izdatki 358,718.545 din 

presežek dohodkov 30,903.651 din 

4. člen 
Presežek dohodkov mestnih finančno samostojnih 

zavodov se razdeli takole: 
odvod MLO 15,291.878 din 
razdelitev na sklade 15,611.773 din 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc. 
St. P-3835/1-1954 
Maribor, dne 14. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

328. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih ter 1. odstavka 6. člena uredbe 
o dohodnini z dne 23. XII. 1953 (Uradni list FLRJ, št. 
36-482/53) v zvezi 6 VI/3 točko odloka Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS o uporabi planskih instrumen- 
tov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) izdaja 
okrajni ljudski odbor Murska Sobota na seji obeh 
zborov dne 23. aprila 1954 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 

kmetijstva za leto 1974 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim   gospodarstvom   se   predpisuje ' tale    davčna 
lestvica: 

Osnov« •/. Davek Osnova •/• 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.0OO 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 
3,1 
3,2 
3.3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,7 
4,8 

20 
40 
60 
80 

' 100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
441 
484 
529 
576 
625 
676 
729 
784 
841 
900 
961 

1.024 
1.089 
1.156 
1.227 
1.296 
1.369 
1.444 
1,521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.304 

49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.O0O 
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 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
64.000 
85.000 
86.000 
87.000 
88.000 
89.000 
90.000 
91.000 
92.000 
93.000 
94.000 
93.000 
96.000 

4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5.7 
5,8 
5,9 
6 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7 
7,1 
7,2 
7.3 
7.4 
7.5 
7,6 
7,7 
7.8 
7.9 
8 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9.1 
9.2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 

Davek 

2.401 
2.500 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.025 
3.136 
3.249 
3.364 
3.481 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.469 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.776 
5.929 
6.084 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.889 
7.056 
7.225 
7.396 
7.569 
7.744 
7.927 
8.100 
8.281 
8.464 
8.649 
8.836- 
9.025 
9.216 
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Osnova •/• Davek Osnova •/. Davek 

97.000 
9S.000 
99.000 
100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
155.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 

185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
235.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
2S5.0O0 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.ÖOO 

335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
335.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 

9.7 
9,8 
9,9 
10 
10,5 
11 

11.5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17,5 
18 

18,5 
19 
19,5 
20 
20,4 
20,8 
21,2 
21,6 
22 
22,4 
22,8 
23,2 
23,6 
24 
24,3 
24,6 
24,9 
25,2 
25,5 
25,8 
26,1 
26,4 
26,7 
27 
27,3 
27,6 
27,9 
28,2 
28,5 
28,8 

29,1 
29,4 
29,7 
30 
30,2 
30,4 
30,6 
30,8 
31 
31.2 
31,4 
31,6 
31.8 
52 
32,2 
32,4 

9.409 
9.604 
9.801 
10.000 
11.025 
12.100 
13.225 
14.400 
15.625 
16.900 
18.225 
19.600 
21.025 
22.500 
24.025 
25.600 
27.225 
28.900 
30.625 
52.400 

34.225 
36.100 
38.025 
40.000 
41.820 
43.680 
45.580 
47.520 
49.500 
51.520 
53.580 
55.680 
57.820 
60.000 
61.965 
63.960 
65.983 
68.040 
70.123 
72.240 
74.385 
76.560 
78.765 
81.000 
83.265 
85.560 
87.885 
90.240 
92.625 
95.040 

97.485 
99.960 
102.465 
105.000 
107.210 
109.440 
111.690 
113.960 
116.000 
118.060 
120.890 
123.240 
125.610 
128.000 
130.410 
132.840 

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 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
530.000 
555.000 
540.000 
545.000 
550.000 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
580.000 
585.000 
590.000 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 

• 620.000 
625.000 
630.000 
635.000 
610.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
6•5.00• 
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 

32,6 
32,8 
33 
33,2 
33,4 
33,6 
33,8 
34 
•^4,2 
34,4 
34,6 
34,8 
35 
35,2 
35,4 
35,6 
35,8 
36 
36,2 
36,4 
36,6 
56,8 
37 
37,2 
37,4 
37,6 
57,8 
38 
38,2 
38,4 
38,6 
38,8 
39 
39,3 
39,6 
39,9 
40,2 
40,5 
40,8 
41,1 
41,4 
41,7 
42 
42,5 
42,6 
42,9 
43,2 
43,5 
43,8 
44,1 
44,4 
44,7 
45 
45,3 
45,6 
45,9 
46,2 
46,5 
46,8 
47,1 
47,4 
47,7 
48 
48,3 
48,6 
48,9 
49,2 

135.290 
137.760 
140.250 
142.760 
145.290 
147.840 
150.410 
153.000 
155.610 
158.240 
160.890 
163.560 
166.250 
168.960 
171.690 
174.440 
177.210 
180.000 
182.810 
185.640 
188.490 
191.360 
194.250 
197.160 
200.090 
203.040 
206.010 
209.000 
212.010 
215.040 
218.090 
221.160 
224.250 
227.940 
231.660 
235.410 
239.190 
243.000 
246.840 
250.710 
254.610 
238.540 
262.500 
266.490 
270.510 
274.560 
278.640 
282.750 
286.890 
291.060 
295.260 
299.490 
303.750 
308.040 
312.360 
316.710 
521.090 
325.500 
329.940 
334.410 
538.910 
345.440 
548\000 
552.590 
557.210 
361.860 
366.540 

LfST 
•» 

Stran 351 
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750.000 
753.000 
760.000 
765.000 
770.000 
775.000 

49,5 
49,8 
50,1 
50,4 
50,7 
51 

371.250 
375.990 
580.760 
585.560 
590.390 
395.250 

760.000 
785.000 
790.000 
795.000 
800.000 

51,3 
51.6 
51,9 
52,2 
52,5 

400.140 
405.060 
410.010 
414.990 
419.910 

2. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva se zaokrožijo takole: 
a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo na 1000 

din taiko, da se zneski do pet sto dinarjev zaokrožijo 
na nižjih tiisoč, zneslki nad pet sto din pa na višjih 
tisoč dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2500 din zaokro- 
žijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2500 din pa na 
višjih pet tisoč dinarjev. 

3. člen 
Po stopnjah iz I. točke se odmeri dopolnilna do- 

hodnina od kmetijstva za leto 1954. 

4. člen 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih delav- 

nosti kmetijstva predpiše okrajni ljudski odbor Mur- 
ska Sobota za leto 1954 aikontacijo. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 5157/1 
Murska Sobota, dne 25. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Berglez 1. r. 

329. 

Na podlagi 20. in 177. člena zaikona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št 
51-102/53) in 12. točke 64. člena, zafcoita o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na 10. skupni seji 
obeh zborov dne 14. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v zbor pro- 

izvajalcev okrajnega ljudskega odbora Novo mesto, 
in eicer v 23. volilni enoti kmetijslke proizvajalne 
skupine, ki jo sestavljata gospodarski organizaciji 
KZ Dvor in KZ Hinje, ker se je dosedanji odbornik 
Brecelnilk Janko odpovedal mandatu in je zbor pro- 
izvajalcev sprejel odpoved. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 11. julija 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi • lUradnem lista LRS«  in 

v volilni enoti. 
St I. — 4192/1-54 
Novo mesto, dne 14. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič L r. 



Stran 552 URADNI LIST Štev. 21 — 3. VI. 1954 

350. 

Na podlagi 25. člena v zvezi z 78. členom zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občan (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) je ljudski odbor mestne občine 
Trbovlje na 19. seji dne 6. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

Trbovlje za leto 1954 

1. ölen • 

Proračun ljudskega odbora mestne občine Trbov- 
lje za leto 1954 obsega: 

I. proračun LO MO: 
dohodki 81,179.000 din 
izdatki .81,179.000 din 

II. predračun finančno samostoj- 
nih zavodov: 
dohodki 26,763.000 din 
izdatki 49,925.000 din 
primanjkljaj 23,362.000 din 
presežek dohodkov 200.000 din 

III. predračun posebnega sMada: 
dohodki 5,700.000 din 
izdatki 5,700.000 din 

2. člen 
PrimanjkLjaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 23,362.000 din se kri- 
jejo z dotacijami iz proračuna LO MO, presežki do- 
hodkov pa gredo v proračun LO MO: 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, ki so večji od planiranih, razdelijo do- 
seženi preseželk, ki bo ugotovljen v zaključnem raču- 
nu zavoda za leto 1954, po 7., 8., 9. in 40. členu te- 
meljne uredbe o finančno samostojnih zavodih, tako 
da  vplačajo: 

a) v sklad za nagrajevanje največ 20% presežka 
z omejitvijo, da vpačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska realiziranih osebnih izdatkov zavoda za 
leto 1954; 

b) v skad za nadomestitev in dopolnitev 40% 
presežlka; 

c) v proračun LO MO ostali del presežka. 
Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 

vod ne ustvari talko, kakor je določeno v prvem od- 
stavku tega člena, bo razddlijen z odlokom o sklep* 
nem računu LO MO za leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, velja odlok o finan- 
ciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14/53) in odredba v sfcladu zdravstvenih 
zavodov s samostojnim financiranjem (Uradni list 
LRS, št. 17/53). 

4. člen , 
Komisija za proračun je pooblaščena, da raz- 

polaga: 
1. s proračunsko rezervo do zneska 1,000.000 di- 

narjev; 
2. da porazdeli ob izvedbi novega plačnoga siste- 

ma kredite določene v ta namen. ' 

5. člen 
Prenose kreditov (virmane) med pozicijami iste 

partije dovoljujejo pristojni odredbodajaci. Druge 
dopustne virmane pa dovoljuje predsednik LO MO 
v sporazumu s svetom za gospodarstvo. 

6. člen 
Izdatki državne uprave se ne morejo povečati iz 

zneskov, ki so določeni za finansiranje prosvete, ljud- 
ske kulture in za socialno zaščito ljudstva. 

7. člen 
Število sistemiziranih mest se sme povečati samo 

v sporazumu z državnim sekretariatom za proračun. 
Nove nastavitve so dovoljene samo v mejah potrjene 
sistemizacije, če so v ta namen zagotovljena v prora- 
čunu potrebna sredstva. 

8. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine Trbovlje ima pravico, ustaviti izplačilo poseb- 
nih izdatkov, ki niso v skladu z zakonitimi predpisi. 

9. člen 
Sef uprave za dohodke pri tajništvu sveta za go- 

spodarstvo in komunalne zadeve je odgovoren za 
pravilno izvajanje proračuna predsedniku LO MO 
TrbovUje in predsedniku sveta za gospodarstvo. 

10. ölen 
Ta odlok velja od dneva objave, ko je bil spre- 

jet, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 318/16 
Trbovlje, dne 6. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

331. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) 
jo občinski ljudski odbor Gotna vas na seji dne 8. 
maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 1, ki obsega vasi: 
Smihel, Regrča vas, Veliko in Malo Skrjanče, &>" 

ricevo, Vrh pri Ljubnu, Gor. Mraševo, Mali Podlju- 
ben in Petane, ker je prenehal mandait H rova tu 
Vinku, odborniku občinskega ljudskega odbora Gotna 
vas, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 11. julija.1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« io Da 

oglasnih deskah občinskega ljudskega odbora v vo- 
lilni enoti št. 1. 

St. 566/2-54 
Gotna vas, dne 8. maja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojz Murn 1. r. 

Izdaja »Uradni Ust LRSt — Direktor In odgovorni urednik: dr. Eastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta TomSlca« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna StevllKa: 8 din lo 8 strem, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, p 
poätl 8 dlD veC — Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica lis. poStnl predai 336 - Telefon uprave Z3-»« 

Čekovni račun: 601-»2c-l57 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 10. junija 1954 Številka 22 
VSEBINA: 

77. Odredba o razdelitvi odprtih voda  v Ljudski  republiki 
Sloveniji na ribiške okoliše. 
Odloki ljudskih odborov: 

332. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 37. In 43. volilni 
enoti glavnega mesta LJubljane. 

333. Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve na območju 
okraja Gorica. 

331. Odlok o spremembi odloka o spremembah In dopolnitvah 
odloka o obratovalnem Času za gospodarska podjetja na 
območju okraja Ljutomer. 

335. Odlok o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1552. 
336. Odlok o spremembi odloka o obratovalnem času trgov- 

sklh, storitvenih In gostinskih podjetij na območju okraja 
Šoštanj. 

337. odlok o proračunu mestne občine Jesenice za leto 1954. 
33S. Odlok o proračunu mestne občine Kamnik za leto 1954. 
339. Odlok o proračunu mestne občine Novo mesto za leto 1954. 
340. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 

mestne občine Novo mesto za leto 1952. 
341. Odlok o organih upravljanja In določitvi hiš, ki pridejo 

v stanovanjsko skupnost na območju mestne občine Novo 
mesto. 

312. Odlok o sklepnem računu mestne občine Trbovlje za 
leto 1952. 

343. Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, o organih 
stanovanjske skupnosti, o prevzemu stanovanjskih hiš 
v upravo in o najemnih pogodbah na območju mestne 
občine Trbovlje. 

71. 

Na  podlagi  3.  61•••  zaikona o začasni  ureditvi 
ribarstva v Sloveniji  (Uradni list LRS, št. 36-143/46) 
izdajam 

ODREDBO 
o razdelitvi odprtih voda v Ljudski republiki 

Sloveniji na ribiške okoliše 

I 
Zaradi uspešnega gospodarjenja z ribjim boga- 

stvom se razdelijo odprte vode v Ljudski republiki 
Sloveniji na petnajst ribiških okolišev. Ribiške orga- 
nizacije so upravičene in dolžne upravljati ribiške 
okoliše, skrbeti za povzdigo ribjega bogastva v njih 
in jih gospodarsko izkoriščati. 

II 
Ribiški okoliši se določijo takole: 

1. gorenjski ribiški okoliš: 
Blejsko jezero, Sava Dolinka, Sava Bohinjka od 

jezu v Soteski do sotočja s Savo Dolinko in Sava od 
sotočja Dolinke in Bohinjke do jezu HE Medvode, z 
vsemi pritoki na teh vodnih progah, izvzemši potok 
Radovno s pritoki; 

2. ljubljanski ribiški okoliš: 
Sava od jezu HE Medvode do levega brega Ljub- 

ljanice pri izlivu s pritoki, izvzemši potok Gamelj- 
ščico od Zagarjevega jezu v Sp. Gameìjnah do izliva, 
potok Gobovšek od izvira do izliva v Pšato in Pšato od 
Kršmančevega jezu do prvega jezu pod izlivom po- 
toka Goboršika; pritoki Save od izliva Ljubljanice 
do mostu v Litiji, izvzemši Mlinščico od jezu v Kle- 
cah do izliva; LOgaščica s pritoki in vsemi okoliškimi 
ponilkovalnicami, izvzemši Unec; Ljubljanica od izvira 
do desnega brega pokuka Basnice pri izlivu, z vsemi 
pritoki, izvzemši potok Iščico od izvira do mostu v 
Havptmancah; Raščica; Račna in vse druge vode pri 
Grosupljem; Temenica od izvira do mostu pri Veli- 
kem Gabru; Višnjica od izvira do mostu na cesti 
Krška vas—Trebnja gorica; spodnji del Cerkniškega 
jezera od črte: Ret je—Ponikve—Vrata—Zadnji kraj, 
z vsemi pritoki  tn ponikovalnicami od te črte; vse 

vode v kočevskem okraju vključno Cabramko in Kol- 
po do žage v Prelesju pri Starem trgu, z vsemi pri- 
toki na ilevem bregu; 

3. trboveljski ribiški okoliš: 
Sava od mostu v Litiji do izliva Črnega potoka 

nad Sevnico, vštevši ta potok, v vsemi pritoki na tej 
vodni progi, izvzemši Savinjo; 

4. savinjski ribiški okoliš: 
Savinja z vsemi pritoki; 

5. mariborski ribiški okoliš: 
Drava od jezu HE Vuzenica do šentmartinskega 

broda pri vasi Starše, Dravinja od izvira do železnega 
mostu v Makolah, Polskava od izvira do železniške 
proge Pragersko—Medveoe, Pesnica od izvira do mo- 
stu v Gočovi in vsi pritoki na teh vodnih progah; 
Mura od državne meje navzdol do mostu v Cmureku, 
z vsemi pritoki na desnem bregu; 

6. slovenjegraški ribiški okoliš: 
Drava od državne meje do jezu HE Vuzenica, z 

vsemi pritoki na tej vodni progi, vštevši Mislinjo • 
pritoki; 

7. obmurski ribiški okoliš: 
Mura od mostu v Cmureku navzdol do državne 

meje, z vsemi pritoki na tej vodni progi, vštevši vse 
prekmurske vode; 

8. ptujski ribiški okoliš: 
Drava od šeu'taaritinsikega broda pri vasi Starše 

(vštevši njen rokav Kanižo) do meje Ljudske repu- 
blike Hrvatske, Dravinja, Polskava in Pesnica od 
meje mariborskega ribiškega okoliša do izlivov, z 
vsemi pritoki na teh vodnih progah; 

9. krški ribiški okoliš: 
Sava od izliva Črnega potoka nad Sevnico do 

meje Ljudske republike Hrvatske, Mirna od izliva 
Hinje pri Tržišču do izliva v Savo in Krka od mostu 
v Mršeči vasi do izliva v Savo, v vsemi pritoki na teh 
vodnih progah; Sotla od izvira do izliva v Savo, z 
vsemi pritoki na desnem bregu, in Bregana od meje 
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Ljudske republike Hrvatske do izliva v Savo, z vsemi 
pritoki na levem bregu; 

10. novomeški ribiški okoliš: 
Kuka od jezu v Zagradcu do mostu v Mršeči vasi, 

s Temenico od mostu v Velikem Gabru in vsemi dru- 
gimi pritoki na tej vodni progi; Mirna od izvira do 
izliva Hin je pri Tržišču s pritoki; 

11. belokranjski ribiški okoliš: 
Kolpa od žage v Prelesju pri Starem trgu do 

moje Ljudske republike Hrvatske, z vsemi pritoki 
na levem bregu; 

12. postojnski ribiški okoliš: 
Reka, Pivlka, Nanoščica in Korotanščica, z vsemi 

njihovimi pritoki; 

13. goriški ribiški okoliš: 
Soča, od iziliva potoka Vogršček (vštevši ta potok) 

do državne meje, in Vipava, z vsemi pritoki na teh 
vodnih progah; 

14. idrijski ribiški okoliš: 
Idrijca od izvira do brvi v Stopniku, z vsemi 

pritoki na tej vodni progi; 

1?. tolminski ribiški okoliš: 
Soča od mostu v vasi Čezsoča do izliva potoka 

Vogrščak, z vsemi pritoki na tej vodni progi, izvzemši 
potok Idrijo pri Kobaridu s pritoki; Idrijca od brvi 
v Stopniku do izliva s pritoki. 

V ribiške okoliše spadajo tudi vse stranske te- 
koče ali stoječe naravne vode, ki so na njihovih ob- 
močjih, če nimajo pomena zaprtih voda (2. člen na- 
vedenega zakona). 

III 

Gospodarska središča ribiških okolišev naštetih 
v II. toôki te odredbe so v Kranju, Ljubljani, Trbov- 
ljah, Celju, Mariboru, Slovenjem Gradcu, Ljutomeru, 
Ptuju, Krškem, Novem mestu, Črnomlju, Ilirski Bi- 
strici, Novi Gorici, Idriji in Tolminu, kjer so tudi 
sedeži ribiških organizacij, ki te okoliše upravljajo. 

IV 

Odprte vode v Ljudski republiki Sloveniji, ki niso 
naštete v II. točki te odredbe, upravljajo posebne 
ribiške gospodarske organizacije po splošnih načelih 
navedenega zakona. 

V 

Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

S tem preneha veljati odločba o razdelitvi od- 
prtih voda v Ljudski republiki Sloveniji na ribarske 
enote št. VI-146/220 z dne 11. decembra 1950 (Uradni 
list LRS, št. 37-208/50). 

St. V/4-131/1-54 
Ljubljana, dne 8. aprila 1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marijan Tepina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
332. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpotkliou odbor- 
nikov ljudskih odborov (Ur. list LRS, št. 31-102/53) ter 
6. točke 68. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je mestni 
ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na XXXIV. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
z dne 28. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 37. in 43. 
volilni enoti za volitve v mestni zbor mestnega ljud- 
skega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

Volilna enota št. 37 obsega teren Kodeljevo, vo- 
lilna enota št. 43 pa teren Stari Vodmat. 

2. člen 

Ker sta se odbornika mestnega zbora za 37. vo- 
lilno enoto Kobler France, Ljubljana, Ob Ljubljanici 
št. 3, in za 43. volilno enoto Peršin Anton, Ljubljana, 
Korytkova ulica št. 23, odpovedala mandatu, prvi za- 
radi tega, ker opravlja delo stalnega arbitra pri 
Državni arbitraži LRS, drugi pa zaradi bolezni, jima 
je po sklepu mestnega zbora prenehal mandat. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 18. ju- 
lija 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<, na 

oglasni deski MLO v Ljubljani in na krajevno običaj- 
ni način v 37. in 43. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok velja talkoj po objavi. 

Tajn št. 186/5-54 
Ljubljana, dne 28. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

333. 

Na podlagi 15. člena, 5. točke 64. člena in 108. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-85/52) in v zvezj z določbo 4. točke 
odločbe o državnih organih, ki smejo predpisovati 
cene za tarifo (Uradni list FLRJ, št. 39-486/52) ter 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51), po zaslišanju okrajne obrtne 
zbornico v Novi Gorici ter na predlog sveta za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora Gorica je 
okrajni ljudski odbor Gorica po sklepu ločenih sej 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 2. aprila 
1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Na območju okrajnega ljudskega odbora Gorica 

se predpisuje tale najvišja tarifa, do katere lahko 
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dimnikarski obrati (v nadaljnjem besedilu: dimni- 
karji) določajo cene za vse vrste dimnikarskih 
storitev : din 

1. odprto kuhinjsko ognjišče 40 
2. kmečka kuhinja z dvojnim stropom 55 
3. navadni dimniki vseh kurilnih naprav, 

razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši "        17 
b) v hiši z več nadstropji, vsako med- 

nadstropje 5 
4. plezalni dimniki: 

a) v pritlični hiši 35 
b) v hiši z več-nadetropji, mednadstropji        5 

5. dimna cev do dveh metrov 5 
za vsak nadaljnji meter 2 

6. dimniki centralnih ogrevalnih naprav 
ali parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 35 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči in gostilniških in za- 

vodskih štedilnikov  do I.  nadstropja       20 
č) za vsako nadaljnje nadstropje ' 7 

7. kanal centralne ogrevalne naprave, pe- 
kovske parne peči, velikih zavodskih 
štedilnikov io podobno: 
a) mali do 5 metrov 36 
b) veliki od 5 m naprej 72 

S. Štedilniki, vštevši dimno ceiv, do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličem ali z dvema 

pečicama 20 
b) z dvema pečicama in kotličem ali s 

tremi pečicami ' 23 
9. štedilniki v gostinskih obratih ali za- 

vodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom 

v gostinskih obratih, javnih kuhinjah 
in podobno 50 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah in podobno 75 

10. grelec vode (bojler) 12 
11. grelci posode 24 
12. pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima 15 
13. običajna železna peč do 2 m cevi 14 
14. peč, sistema Lutz jm podobno: 

a) brez pečice 14 
b) z eno pečico 19 
c) z dvema ali več pečicami 24 
č) izredno velika 36 

15. pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in 

duške 60 
b) dimnik peči (poda) za vsako nad- 

stropje 12 
16. pekovska parna peč: 

a) z eno etažo (pečjo) 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

' 17. etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode 30 

18. centralne   ogrevalne   naprave,   vštevši 
dimne odvode: 
a) z majhnim  kotlom do 8 m* ogrevne 

površine (do 9 členov) 60 
b) s  srednje velikim kotlom do 12 m« 

ogrevne površine (do 14 členov) 100 
c) z velikim kotlom nad 15 m! ogrevne 

povišine (nad 14 členov) 125 

19. odpiranje, zapiranje in čiščenje lončenih 
peči z materialom: din 
a) majhne ali srednje 175 
b) izredno velika 200 

20. izžiganje dimnikov z materialom 200 
21. pregled dimnikov y novih stavbah: 

1. prvi  pregled: 
a) v pritličnih hišah ne glede na šte- 

vilo dimnikov 50 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 10 

'2. drugi  pregled: 
50% popusta öd cen iz točke 21 a) in b), 

3. tretji  pregled: 
75% popusta od cen iz točke 21 a) in b). 

2. člen 
Povečana »cena za dimnikarske storitve, in sicer 

največ 20% pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka, 
se sme zaračunati: 

a) za kraje, ki so oddaljeni več kot 2 km od se- 
deža dimnikarskega okoliša; 

b) če kraj, kjer je dimnikarski okoliš, ni zaseden 
in opravlja storitve v njem dimnikar iz drugega 
okoliša; 

c) za dimnikarska dela, ki se opravljajo po po- 
sebnem naročilu strank. 

3. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo po 

naročilu ali nujnih primerih ob nedeljah in prazni- 
kih, se sme zaračunati največ 30% pribitka, za nočno 
in nadurno delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, pa 
35*% pribitka k tarifi iz 1. točke tega odloka. 

_ 4. člen 
Pavšalno plačevanje dimnikarskih storitev je do- 

voljeno po dogovoru med dimnikarjem in strankami, 

5. člen 
Ce dimnikar ni opravil ometanja in čiščenja šte- 

dilnika, ker je stranka izjavila, da kurilnih naprav 
ni uporabljala in da zato ometanje ni potrebno, se 
sme za izgubo časa in zaradi opravljene kontrole za- 
računati največ" 50% od tarife «z 1. člena tega odloka, 
tp pa le s pogojem, da se je iz požarnovarnostnih 
razlogov potrebni kontrolni pregled kurilnih naprav 
v resnici tudi izvršil. V nasprotnem primeru je za- 
računanje, kakršnekoli pristojbine za neopravljeno 
delo nedovoljeno. 

6. člen 
Za dimnikarska dela, ki niso všteta v 1. členu 

tega odloka, kakor n. pr. čiščenje tovarniških dimni- 
kov, parnih kotlov, velikih kanalov, se določi od- 
škodnina po medsebojnem sporazumu na podlagi po- 
rabljenega časa za opravljeno delo. 

Ob sporu odloča pristojno sodišče. 

7. člen 
Če stranke iz kakršnihkoli razlogov ne uporab- 

ljajo kurilnih naprav trajno, sporoče to dimnikarju 
vnaprej. V tem primeru mora izvršiti dimnikar kon- 
trolni pregled kurilnih naprav enkrat na leto in za 
tak pregled lahko zaračuna največ 50% tarife po 
1. členu tega odloka ne glede na kraj, kjer so kurilne 
naprave. 

Ce se ob kontrolnem pregledu ugotovi, da je 
stranka uporabljale kurilne naprave v odpovedanem 
času, sme dimnikar zahtevati povračilo zadevne ta- 
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rife po 1. členu od dneva priglasitve oziroma zad- 
njega pregleda in kršilca naznaniti. 

8. člen 
Dimnikar mora na zahtevo plačnika dimnikar- 

skih storitev izstarviti in izročiti veljavno plačilno po- 
trdilo s specifikacijo dimnikarskih storitev in na- 
vedbo tarifne postavke. 

9. člen 
Kršilci predpisov za prekoračenje tarife po 1., 

2., 3., 5. in •••••• odstavku 7. člena se kaznujejo z 
denarno kaznijo do 5000 din po predpisih temeljnega 
zakona o prekrških, če za kršitve po drugih pred- 
pisih ni določena strožja kazen. 

10. člen 
Ta odlok velja tudi za območje ljudskega odbora 

mestne občine s posebnimi pravicami Nova Gorica, 
dokler ta mestna občina ne izda svojega odloka o 
najvišji tarifi za dimnikarske storitve. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. II/2-1353/2-54 
Nove Gorica, dne 6. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

334. 

Na podlagi 15. in 10?-. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Ljutomer na seji dne 27. fe- 
bruarja 1954 sprejel 0 

ODLOK 
o spremembi odloka o spremembah  in dopolnitvah 
odloka o obratovalnem času za gospodarska podjetja 

na območju okraja Ljutomer 

1. alesa 

10. člen odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obratovalnem času za, gosjpodarska pod- 
jetja na območju okraja Ljutomer (Uradni list LRS, 
št. 25/52) se spremeni in se glasi: 

»Gostinske obratovalnice so odprte: 
1. gostinska obrata Prlek in Jeruzalem v Ljuto- 

meru dnevno dol. ure; drugi gostinski obrati v me- 
stu Ljutomeru ob delavnikih do 23. ure, ob sobotah, 
nedeljah in državno priznanih praznikih pa do 24. ure; 

2. v mestu Gornja Radgona in v kraju Slatina 
Radenci po en gostinski ob ral, ki ga določita pri- 
stojna občinska ljudska odbora, dnevno do 1. ure; 
drugi gostinski obrati v mestu Gornja Radgona in 
v kraju Slatina Radenci ob delavnikih do 23. ure, 
ob sobotah, nedeljah in državno priznanih praznikih 
pa do 24. ure; < 

3. v drugih krajih na območju okraja Ljutomer 
ob delavnikih do 22. ure, ob sobotah, nedeljah in 
državno priznanih praznikih pa do 24. ure; 

4. točilnica Vinarske zadruge v Ljutomeru ob 
delavnikih do 20. ure, ob nedeljah in državno pri- 
znanih praznikih do 24. ure; druge okrepčevalnice 
(bifeji) od 7. do 20. ure. 

Gostinske obratovalnice se ne smejo odpirati 
pred 5. uro, morajo pa se odpreti najjpozneje ob 
7. uri.« 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave-v »Uradnem listu 

LRS<. 
St. 705/8-54 
Ljutomer, dne 5. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

335. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
v zvezi z 49. členom temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski 
odbor Radovljica na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 27. aprila 1954 sprejel ' 

ODLOK 
o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1952 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okraja Radovljica za 

leto 1952 s prilogami, ki izkazuje: 
I. sklepni račun okrajnega proračuna: 

62,557.894 din dohodkov in 
61,985.692 din izdatkov. 

•. sklepni  račun finančno samostojnih zaivodov: 
5,992.685 din dohodkov in 
5,469.395 din izdatkov. 

2. člen 
Proračunski   presežek   1,572.202   din   predstavlja 

(   dohodke okrajnega proračuna za leto 1953, presežek 
finančno samostojnih zavodov v višini 523.290 din pa 
dohodke teh zavodov za leto 1953. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«. 
St. 1002/4-54 
Radovljica, 27. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

336. 

Na podlagi 66. člena uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ. 
št. 56/53) v zvezi e 15. in 64. členom zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) 
ter 4. in 8. členom zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj 
na ločenih sejah dne 22. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o obratovalnem času trgovskih, 
storitvenih in gostinskih podjetij na območju okraja 

Šoštanj 

1. člen 
V odloku o obratovalnem času trgovskih, storitve- 

nih in gostinskih podjetij na območju okraja Šoštanj, 
sprejetem dne 15. maja 1953, št. 1550/1-53 (Uradni 
list LRS, št. 21-229/55) se 1. točka 1. člena spremeni 
in glasi: ' 

»Trgovske obratovalnice so odprte, če ni v na- 
slednjih členih posebnih določb, v zimskem času od 
8. do 12. in od 14. do 17. ure, z Izjemo, da so trgov- 
ske poslovalnice na območju mestne občine Šoštanj 
in Velenje odprte v poletnem času od 14, do 16. ure.« 
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2. člen 
Besedilo 12. člena se spremeni in glasi: 
»Za  zimski   čas   se   šteje   čas  od   1.  oktobra   do 

15.  aprila,   za  poletni   čas  pa  čas  od   15.   aprila  do 
30. septembra.< 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 2226/1-54 
Šoštanj, dne 24. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

337. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlagi 2. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št 13-147/54) ter sklepa XXIII. seje 
ljudskega odbora mestne občine Jesenice z dne 14. 
maja 1954 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

Jesenice za leto 1954 

1. člen 
Proračun LO mestne občine Jesenice za leto 1954 

obsega: 
1. proračun LO mestne občine: 

z dohodki v znesku 161,172.000 din 
z izdatki v znesku 161,772.000 din 

2. proračune finančno samostojnih 
zavodov: 
z dohodki v znesku 38,860.000 din 
z izdatki v znesku 61,362.000 din 
s presežkom dohodkov 600.000 din 
s presežkom   izdatkov 23,102.000 din 

3. predračune posebnih skladov: 
z dohodki v znesku i  51,585.000 din 

i izdatki v znesku 51,385.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov, ki znaša 23,102.000 din, se krije z dotacijo 
iz proračuna ljudskega odbora mestne občine Jesenice, 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo presežek dohodkov nad' 
izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugotovljen 
s oklepnim računom zavoda za leto 1954, po 7., 8., 9. 
in 40. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

a) v siklad za nagrade največ 40 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari tako, kakor je določeno v 1. odstav- 
ku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem 
računu o izvršitvi proračuna LO mestne občine za 
leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim finansiranjem (Urad- 
ni list LRS, št. 17/53). 

4. člen 
Ljudski odbor mestne občine razdeli ob izvedbi 

novega plačilnega sistema za to določena proračun- 
ska sredstva na organe LO mestne občine in zavode. 

Svet za prosveto in kulturo pri LO mestne občine 
Jesenice dodeljuje iz kredita, določenega v proračunu 
za subvencije družbenim organizacijam in društvom, 
subvencije posameznim družbenim organizacijam in 
društvom po ugotovljenih potrebah. 

5. člen 
Komisija za proračun pri LO mestne občine raz- 

polaga z delom proračunske rezerve do višine 800.000 
dinarjev. 

6. člen 
Odredbodajailec za izvrševanje izdatikov po pro- 

računu LO mestne občine je po prvem, tretjem in če- 
trtem razdelku v celoti in drugem razdelku po 'VI. 
delu tajnik LO mestne občine. Za izvrševanje izdat- 
kov po II. razdelku, III. delu pa je odredbodajalec 
načelnik oddelka za gospodarstvo. 

7. člen 
Ta  odlok  velja  od   dneva  objave v   »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1/1-1130/1-54 
Jesenice, dne 14. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

338. 
Na podlagi 25. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin in 28. člena •temeljnega zakona 
o proračunih je ljudski odbor mestne občine Kamnik 
na seji dne 7. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine Kamnik 

za leto 1974 

1. člen 
Proračun ljudskoga odbora mestne občine Kam- 

nik za leto 1954 obsega: 
I. proračun mestnega ljudskega 

odbora 
1   z dohodki v znesku 80,140.000 din 

z izdatki v znesku 80,140.000 din 
II. predračun finančno samostojnih 

zavodov 
z dohodki v zneskn 23,265.000 din 
in izdatki v znesku 33,275.000 dim 
s presežkom izdatkov 5,010.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 5,010.000 din se krije • 
dotacijo iz proračuna LO MO. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom za loto 1954, po 7., 8., 9. 
in 40. členu temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih tako, da vplačajo: 

n) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954; 
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b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
stedstev in za velika popravila ostali del presežka 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari z uspešno organizacijo dela, temveč 
kako drugače, bo razdeljen z odlokom o sklepnem 
račun proračuna LO MO Kamnik za leto 1954. 

Za lekarne bo LO MO določil delitev presežka 
na sklade posebej v skladu s predpisi, ki bodo ve- 
ljali za te zavode. 

4. člen 
Odborniška komisija za proračun je pooblaščena, 

da iz kredita, določenega v proračunu za splošno ljud- 
sko prosveto dodeljuje subvencije organizacijam po 
ugotovljenih potrebah. 

5. člen 
Odborniška komisija za proračun je pooblaščena, 

da razpolaga s proračunsko rezervo .do zneska 650.000 
dinanjev. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati, ko se objavi v >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se že od 1. januarja 1954 
dalje. 

P št 774/14-54 
Kamnit, dne 7. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Allred 1. r. 

339. 
Na podlagi prvega odstavka 25. člena in 12. točke 

78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter 2. in 28. člena 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) je ljudski odbor mestne občine Novo 
mesto na   seji dne 12. maja 1954 izdal 

ODLOK  , 
o proračunu mestne občine Novo mesto 

za leto 1954 

1. člen 
Proračun mestne občine Novo mesto za leto 1954 

s (posebnimi prilogami obsega: 
I. proračun dohodkov mestne občine 

v znesku 37,710.000 din 
proračun izdatkov mestne občine 
v znesku 37,710.000 din 

II. predračune finančno samostojnih. 
zavodov z dohodki v znesku 14,267.353 din 
z izdatki v znesku 14,797.453 din 
s presežkom izdatkov v znesku 530.100 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunu finančno samostojnih 

zavodov v znesku 530.100 din se krije z dotacijo iz 
proračuna mestne občine. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, 'ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen e sklepnim računom zavoda za leto 1954, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih, tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta eilclad ne sme presegati 
10% zneska temeljnih plač zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in za velika popravila ostali delež presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavodi ne ustvarijo z uspešno organizacijo dela, tem- 
več kako drugače, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu proračuna ljudskega odbora mestne ob- 
čine za leto 1954. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo usta- 
novljeni v letu 1954, bo ljudski odbor mestne občine 
z odločbo o ustanovitvi zavoda določil delitev pre- 
sežka na sklade. 

4. člen 
Ce se zavodi ukinejo, združijo ali spremenijo, 

razdeli ljudski odbor mestne občine izdatke, določene 
v njihovih predračunih, na nove zavode po predlogu 
resornega tajništva ali sveta. 

Predračune na novo ustanovljenih zavodov potr- 
juje komisija za proračun na predlog resornega taj- 
ništva ali sveta. 

5. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine sme pregledovati osebne in materialne izdat- 
ke v predračunih mestnih organov in zavodov in kon- 
trolirati uporabo dotacij, danih iz proračuna mestne 
občine. 

6. člen 
Odredbodajalec proračuna ljudskega odbora 

mestne občine je po predpisih 33. člena temeljnega 
zakona o proračunih izvoljena komisija za proračun. 

Odredbodajalec sme določene pravice izvrševanja 
predračuna dohodkov in izdatkov s pismeno odločbo 
prenesti na pomožnega odredbodajalca. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna do- 
hodkov in izdatkov tajništva ljudskega odbora mest- 
ne občine je tajnik ljudskega odbora mestne občine. 

7. člen 
Prenos kreditov (virmanje) med partijami in pozi- 

cijami raznih razdelkov v mejah tistega deda dovo- 
ljuje odredbodajalec. 

Krediti za1 izplačevanje osebnih dodatkov se ne 
morejo povečati z virmanom. 

Pozicije za operativne materialne izdatke se ne 
smejo povečati z virmanom iz pozicije funkcionalnih 
izdatkov. 

8. člen 
Število delovnih mest je določeno z odločbo Ijud- 

eikega odbora mestne občine Novo mesto. 
Nove nastavitve so dovoljene samo v mejah po- 

trjene sistemizacije, če so v ta namen zagotovljena 
v proračunu posebna sredstva. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

občine ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso v 
skladu z zakonitimi predpisi. 

10. člen 
Računovodja ljudskega odbora mestne občine je 

odgovoren za svoje delo odredbodajalcu za izvrševa- 
nje proračuna mestne občine, oba skupaj pa Držav- 
nemu sekretariatu za občo upravo in proračun LRS. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem list" 

LRS<, uporablja pa se od 1. jamuanja 1954 dalje. 
St. 674/17-54 
Novo mesto, dne 12. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič L r. 
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»LJUDSKA UPRAVA« 
številka 4 vsebuje tole aktualno in zanimivo vsebino: 

Zoran Polič: Finansiranje proračunov ljudskih odborov — 
G.: O vprašanju združljivosti odborniškega in poslanskega man- 
data — P. B.: Zasebna in zakupna gostišča — Lokalne takse in 
prometni davek — Overitev zapisnika o seji predstavniškega 
telesa — Dr. Ivo Murko: Osnutek rudarskega zakona — Ali 
obstoji v našem delovnem pravu pojem »honorarnega delavca«? — 
Dr. L. S.: Krog zavarovancev v našem socialnem zavarovanju — 
Kakor vselej bo našel bralec tudi to pot odgovore na vprašanja 
pod zaglavjem »Iz prakse Vrhovnega sodišča LRS« in »Iz dela 
javnega pravobranilstva LRS« — France A r t n a k piše o aktu- 
alni temi pod naslovom: »Podeljevanje podpor družinam, katerih 
hranilci so v vojaški službi, in enkratnih podpor družinam voja- 
ških oseb, ki so izgubile življenje pri opravljanju uradnih dolž- 
nosti« ter »Materialno varstvo tistih, ki so vpoklicani na orožne 
vaje«. — Številko zaključujeta rubriki »Ljudska uprava od- 
govarja na vprašanja« in dr. Vlada R u p n i k a »Pregled važnih 
pravnih predpisov«. 

»Ljudska uprava« izhaja praviloma mesečno, letna naročnina 
360 din, posamezna številka stane 30 din. Naroča se pri »Uradnem 
listu LRS«, Ljubljana, Erjavčeva cesta lia, poštni predal 336, 
tekoči račun pri NB 601-2-13?. 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
St. IV. 1836/1 3433 

Z odločbo Držarvnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, Št. IV. 
1836/1 z dne 4. V. 1934 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba pri- 
toka Gabroveu Zvoniku, roj. 20. II. 
1923 v Ljubljani, njegovi ženi Josi- 
pini roj. Rosenberg 16. VI. 1931 v 
Kočevju, dn hčerki Vesni, roj. 24. XI. 
1933 v Novem mestu, bivajoči v 
Malem Slaitniku št. 18 v »Hacim«. 

St. IV. 1789/1 3434 
Z odločbo Državnega sekretariate 

za notranje zadeve LRS, št. IV. 
1789/1 z dne 4. V. 1934 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
menih dovoljena sprememba imena 
Jelenu ValMerju, roj. 24. I. 1934, zdaj 
v Novem Velenju, v >Milan«. 

St. IV. 930/2 3455 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranjle zadeve LRS, št. IV. 
930/2 z dne 4. V. 1954 je bila na 
podlagi 21. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba pri- 
imka Potku Antonu, roj. 4. IX. 1926 
v Marseillu, njegovi ženi Leopoldi- 
ni roj. Kolenc 6. XII. 1927 v Ivaniji 
vasi, in sinu Jakobu, roj. 10. VI. 
1953 v Ljubljani, bivajoči v Ljub- 
ljani, KTiževniiška ul. 3, v »Železnike 

Državni sekretariat 
zu notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Okrožna sođiSia razglašajo: 

Vpisi 
1007. 

Besedilo: »Restavracija« tovarne 
kovanega orodja, Zreče. 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj: Tovarna kovanega 
orodja, Zreče, odločba OLO Celje 
okolica z dne 8. VIL 1553, štev. 
II-1/4001-1953. 

Poslovodja Felici j an Jože, knjigo- 
vodja Landler Štefka, ki podpisuje- 
ta v mejah zakonitih pooblastil. 

Celje, 10. maja 1954. 
Zt 36/54 1541 

1008. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Belevue«, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Gostinske in 

hotelske storitve. 
Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 

sko podjetje, Rogaška Slatina. 
Upravnik: Jerman Marija, poslo- 

vodja, ki podpisuje v vseh zadevah 
podjtetja, zadeve finančnega pome- 
na pa skupaj s knjigovodjem Brato- 
šem Marjanom. 

Zt 44/54 1566 
Besedilo: »Kino«, Rogaška Slatina. 
GosipodaTska delavnost: Predvaja- 

nje filmov. 
Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 

sko podjetje, Rogaška Slatina. 
Upravnik: Strašek Blamka, ki pod- 

pisuje v vseh zadevah podjetja, za- 

deve finančnega pomena pa skupaj 
z računovodjo Gajškom Francem. 

Zt 45/54 1716 
Celje, 20. maja 1954. 

1009. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Po- 

šta«, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Gostinske in 

hotelske storitve. 
Ustanovitelj: Zdraviliško gostin- 

sko podjetje, Rogaška Slatina. 
Direktor: Orač Viktor, ki pod- 

pisuje v vseh zadevah podjetja, za- 
deve finančnega pomena pa skupaj 
z računovodjo Uršič Nado, namest- 
nik direktorja Mlakar Anton pod- 
pisuje v vseh zadevah, za kar ga 
direktor pooblašča. 

Celje, 21. maja 1954. 
Zt 40/54 1570 

Popravek 
Pri vpisu gostinskega podjetja 

»Bohor«, Rogaška Slatina (Ur. list 
LRS, št 21, zap. št. 971, je treba po- 
praviti napačno natisnjeno ime di- 
rektorja podjetja, ki se pravilno 
glasi: Brodnik Mina. 

Celje, 20. maja 1954. 
k Zt 43/54 k 1567 

1010. 
Besedilo: »Avtoservis« prevoz 

Kranjska gora. 
Gospodarska delavnost: Popravila 

vseh vrst avtomobilov, prevoz to- 
vora, prodaja mazil in goriva ter 
vsa dela mehanične stroke. 

Ustanovitelj: Obč. LO Kranjska 
gora, odločba št. 54/1-54 z dne 20. II. 
1954. 

Direktor   do  konstituiranja:   Za- 
vodnik Stanko, Kranjska gora 30. 

Ljubljana, 18. maja 1934. 
Zt 75/54-Rg II 6/1 1589 

1011. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Svi- 

la«, Ljubljana (Trubarjeva 1). 
Gospodarska delavnost: Prodaja 

metrskega tekstilnega blaga na 
drobno, odej, puha in perja, kroja- 
ške vate, vate za odeje, rut, rob- 
cev in preprog. 

Ustanovitelj: »Tkanina«, Ljublja- 
na, odločba št. 226 z dne 14. V. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Pukl 
Rajko, Ljubljana, Vilharjeva 41. 

Ljubljana, 24. maja 1954. 
Zt 84/54-Rg III 683/1       1721 

1012. 
Besedilo: Gospodarsko razstavišče, 

Ljubljana. 
Gospodarska delavnost: Podjetje 

bo v svojih bodočih prostorih vzdr- 
ževalo stalne gospodarske razstave 
gospodarskih organizacij FLRJ, pri- 
rejailo razstave raznih gospodarskih 
strok in skrbelo v zvezi s tem za 
propagando razstavuja'iiočih podjetij 
m slovenskega gospodarstva sploh. 

Ustanovitelj: Trgovinska zbornica 
LRS v Ljubljani, odJočba štev. 
1261/1-54 z dne 20. III. 1954. 
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Direktor do konstituiranja: Krese 
Leopold, Ljubljana, Levčeva 40. 

Ljubljana, 26. maja 1934. 
Zt 38/54-Rg III 684/1        1722 

1013. 
Besedilo: Pekarna v Koreni (se- 

dež Spodnja Korena 80). 
Poslovni predmet: Pekarna sme 

peči vse vrstle kruha in peciva ter 
isto razpečavoti v lastni prodajalni 
in tudi sosednjim trgovinam. 

Ustanovitelj: Obč. LO Korena. 
Direktor: Vtič Franc, pekarski 

mojster, v mejah zaikonitih določb, 
v bančnem poslovanju podpisujeta: 
Vtič Franc, (pekarski mojster v me- 
jah zaikonitih določb ter Staubar 
Zlatka, knjigovodja kot sopodpiso- 
valec. 

Maribor, 8. maja 1954. 
Reg št. 576/11 1413 

1014. 
Besedilo: Rudnik »Šega« v Mako- 

lah. 
Poslovni predmet: Izvedba rudar- 

sko raziskovalnih del na področju 
občine Makole, pridobivanje in pro- 
daja premoga za splošno uporabo. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Znidar Viktor; za banč- 

no poslovanje podpisujeta: Znidar 
Viktor, direktor, samostojno, v ob- 
segu zaikonitih določb; Sožter Mari- 
ca, računovodja, ki bo sopodpiso- 
vala v vseh zadevah računskega in 
finančnega pomena. 

Maribor, 21. maja 1954. 
Reg. št. 187/III-2 1542 

1015. 
Besedilo: Lesno-predelovalno pod- 

jetje, Prevalje. 
Poslovni predmet: Nakup in raz- 

rez hlodovine, predelava rezanega 
lesa in odpadkov, prodaja izdelkov 
im storitve iz mizarske stroke. 

Ustanovitelj podjetja: Kmetijska 
zadruga, Prevalje. 

Direktor: Kumer Mirko, Prevalje. 
Za banko podpisujeta: Kumer 

Mirko, direktor, samostojno, v okvi- 
ru zakonitih določb, in Veršnik 
Lojzka, računovodja, ki bo sopod- 
pisovala v zadevah računskega in 
finančnega pomena. 

Maribor, dne 24. maja 1954. 
Reg št. 10/Vf 1656 

1016. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Semena«, Maribor, Vetrinj- 
ska 30. 

Gospodarska delavnost: Odkup 
in prodaja semena na drobno in de- 
belo, prodaja krmil na drobno, od- 
kup in prodaja suhih gob in zelišč, 
prodaja kmetijskih strojev in orod- 
ja, umetnih gnojil in sredstev za 
varstvo rastlin na drobno, na debelo 
pa agencijsko ali komisijsko, pro- 
daja kmetijskih strokovnih publi- 
kacij na drobno. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza z o. j., Maribor, Partizanska 6. 

Upravnik: Kegl Viktor, V banč- 
nem poslovanju podpisujeta: Kegl 
Viktor, upravnik, Osim Herman, 
knjigovodja. , 

Reg St. 147/11 1654 

Besedilo: »Zadružna tržnica«, Ma- 
ribor, Glavni trg 11. 

Gospodarska delavnost: Prodaja 
zelenjave, sadja in teh izdelkov, pro- 
daja jajc, krmil, nib, ribjih kon- 
serv, semen, žita in mievskih izdel- 
kov, vse na drobno. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza z o. j., Maribor, Partizanska 6. 

Poslovodja : Rozman Miroslava, 
knjigovodja Piraprotnik Alojz. 

Reg št. 118/11 1655 
Maribor, 26. maja 1954. 

1017. 
Besedilo: Zadružna vinska klet 

Maribor, Koroška cesta 26. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja delikatese, tobačnih izdelkov 
in vžigalic na drobno. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Maribor. 

V. d. poslovodje: Trčak Fran ja. 
Za bančno poslovanje podpisuje- 

ta: v. d. poslovodje Trčak Fran ja, 
samostojno, v okviru zakonitih do- 
ločb, in Praprotnik Alojz, knjigo- 
vodja, vse računske in finančne za- 
deve. 

Maribor, 27. maja 1954. 
Reg. št. 119/11 1653 

1018. 
Besedilo: »Skupnost« za vzdrže- 

vanje stanovanjskega fonda, Mari- 
bor, Koroška 53. 

Gospodarska delavnost: Vzdrže- 
vanje stanovanjskega skilada z mi- 
zarstvom, kleparstvom, ključavničar- 
stvom, vodnim inštalaterstvom in 
zidarstvom. 

Ustanovitelj: MLO Maribor. 
Direktor: Vaupotič Anton. 

Maribor, 29. maja  1954. 
Reg št. 120/11 1762 

Spremembe 
Tajništva  okrajnih  oziroma  mestnih 

ljudskih   odborov   razglašajo: 
1019j 

Besedilo: »Občinsko remotno pod- 
jetje«, Gornji Petrovci. 

Izbriše se Unger Franc in vpišeta: 
Jug  Janez,  poslovodja  in   Gubic 

Janez,   tesarski  poslovodja,  ki   so- 
podpisuje vse   listine   glede tesar- 
skih del. 

OLO Mur.  Sobota, 25.  jan.  1954. 
St. II/25-1164/1-54 305 

Okrožna sodisfa razglašajo: 
1020. 

Besedilo: Občinska slaščičarna — 
biie, Mozirje. 

Besedilo   odslej:   Slaščičarna   — 
bife, Mozirje. 

Rgo 40/2 1617 
Beesdilo:    Klavnica  —  mesarija 

obč. LO Mozirje. 
Beesdilo odslej: Klavnica    mesa- 

rija, Mozirje. 
Rgo I 88/2 1613 

Besedilo:   Krojaštvo — šiviljstvo 
obč. LO Mozirje. 

Besedilo odslej: Krojaštvo — ši- 
viljstvo, Mozirje. 

Rgo I 23/2 1615 
Celje, 25. maja 1954 . 

1021. 
Besedilo: Krajevna menza in pen,- 

zionsko gostišče, Luče. 
Besedilo odslej: Gostilna »Radu- 

na«, Luče. 
Podružnica je gostilna >Strugec, 

Konjski vrh 17. 
Rgo 1 45/2 1619 

Besedilo: »Mestno gradbeno pod- 
jetje, Slov. Konjice. 

Besedilo odslej: »Gradbeno pod- 
jetje«, Slovenske Konjice. 

Rgo II 330/2 1621 
Celje, 25. maja 1954. 

1022. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je, Šoštanj. 
Benedillo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Zarja«, Šoštanj. 
Poslovalnica I, Kajuhova cesta 5. 
Poslovni predmet se dopolni, in 

sicer: Trgovina z živili in gospodar- 
skimi potrebščinami, tekstilnim bla- 
gom in galanterijo, nekovanim grad- 
benim materialom, steklom, porce- 
lanom in keramiko ter železnino in 
kovinskimi izdelki. 

Poslovalnica II, Ttrg svobode 2. 
Poslovni predmet se dopolni, in 

sicer: Trgovina z mešanim blagom, 
tekstilnim blagom, galanterijo. 

Rgo I 93 1719 
Besedilo: »Projekt-biro«, splošno 

gradbeno podjetje »Zasavje« (Tr- 
bovlje). 

Izdelovanje projektov za posa- 
mezne vrste posîov z delovnega 
področja podjetja ali biroja. 

Pooblaščeni projektant je Ran- 
em gear Mirko. 

Rgo I 17/2 1717 
Celje 26. maja 1954. 

1023. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Mala Bukovica. 
Izbriše se Bubnič Danica. in vpi- 

še novi računovodja Pahor KareC 
Gorica,  13. maja  1954. 

Zt 18/54-11 1548 
1024. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri- 
morka«, Solkan. 

Izbriše se Košir Anion, direktor 
in Jug Vladimir, komercialist. Pri 
imenu Vogrič Sergej se izbriše ozna- 
ka »v. d.« računovodje. 

Vpiše se Jug Vladimir, direktor, 
ki bo podpisoval samostojno, v okvi- 
ru zakonitih predpisov; Rener Ce- 
lesta, finančni knjigovodja, ki bo 
sopodpisovolk listine finančnega 
pomena, v odsotnosti računovodje 
oziroma direktorja po pooblastilu» 
in Stanič Jožef, komercialist, ki bo 
podpisoval v okviru zakonitih pred- 
pisov. Ze vpisani Vogrič Sergej, se- 
daj računovodja, bo podpisoval vse 
listine denarnega in kreditnega po- 
mena, ter v odsotnosti direktorja 
tudi zanj po pooblastilu. 

Gorioa, 20. maja 1954. 
Zt 56/54-4 1975 
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1025. 
Besedilo: Solkanska industrija 

apna v Solkanu. 
Izbriše s'e Markovič Stojan in vpi- 

še direktor Cešnovar Franc. 
Gorica, 21. maja 1954.   , 

Zt 62/54-2 1588 
1026. 

Besedilo: »Savica«, z. o. j. sobno 
dekorativnih slikarjev, Ljubljana. 

Vpišeta se člana upravnega od- 
bora: 

Hlebš Karel, Tržaška cesta 62, in 
AMin Anton, Vidičeva 6, pleskarja. 

Ljubljana, 27.  aprila  1954. 
Zadr VII 79/4 1350 

1027. 
Besedilo: Ljudska restavracija, 

Ljubljana. 
Z odločbo MLO Ljubljana št. G 

715/1-34 z dne 26. IV. 1954 je podjet- 
je prenehalo poslovati im prešlo v 
likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kaikor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidacijska uprava: Kovač An- 
ton. Tržaška cesta 17a, Špeletič Al- 
bert, Krakovski nasip 26, Tornine 
Franc, Vilharjeva 39, vsi v Ljublja- 
ni, kd podpisujejo po dva skupaj. 

Rg 285/5 1591 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje Hotel »Triglav«, Mojstrana. 
Z odilo&bo Okrožne državne arbi- 

traže Ljubljana, št. L 6/54 z dne 
10. V. 1954 je podjetje prenehalo'po- 
slovati in prešlo v prisilno likvida- 
cijo. 

LiikvAdacijelka firma: kakor doslej, 
i pristavkom >v prisilni likvidaciji«. 

Likvidacijski upravitelj: Šinkovec 
Ivan,   Bled-Zagorico,   ki   podpisuje 
samostojno. 

Rg I 160/3 1590 
Ljubljana, 18. maja 1954. 

1028. 
Besedilo: Mestne pekarne, Jese- 

nice. 
Besedilo odšlo j: Parne pekarne in 

slaščičarne, Jesenice. 
Vpišejo se obraiti: I Jesenice, Go- 

«posvetška 26; II Jesenice, Obrtni- 
ška 9; III Jesenice, Gosposveiska 
65; IV Jesenice, Gosposvet&ka 47; 
poslovalnica Jarvorniik, Kidričeva 
22 in poslovalnica Jesenice, Gospo- 
svetaka 44. 

Ljubljana, 26. maja 1954. 
Rg I 16/7 1724 

1029. 
Besedilo: Šiviljska delavnica, Ptuj, 

Trg svobode 7. 
Izbrišeta se Zelenko Julijama in 

Krajne Mara ter vpišejo novi ime- 
novani podpi so vaici: Korenjak Pav- 
ja, poslovodja delavnice, Sampeitl 
Tiiliika, knjigovodja, Krapec Berta, 
predsednik in Kuikovec Rezifca, član 
upravnega odbora. 

Maribor, 5. maja  1954. 
Rg št. 109 1415 

1030. 
Besedilo: Mestna čevljarska de- 

lavnica, Maribor, Orožnova 10. 
Besedilo   odslej:    Čevljarska de- 

lavnica Maribor, Orožnova 10. 
Maribor, 19. maja 1954. 

Rog št 46 1552 

1051. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Bu- 

fet«, Grad. 
Besedilo odslej: »Bufet«, Grad. 

Reg št. 115 /III 1658 

Besedilo: Občinsko podjetje »Pe- 
karna«, Grad. 

Besedilo odslej: »Pekarno«, Grad. 
Reg št. i Will 1732 

Besedilo: Občinsko podjetje »Tr- 
govina z mešanim blagom«, Grad. 

Besedilo odslej: »Trgovina z me- 
šanim blagom«, Grad. 

Reg št. 137/III 1729 

Besedilo: »Opekarna«, Zabjak pri 
Ptuju. 

Vpiše  se  konstituiranje  podjetja. 
Za podjetje v bančnem poslova- 

nju podpisujejo: Bajgot Ivan, di- 
rektor, samostojno, v okviru zako- 
nitih določb, Osen jak Neži'ka, ra- 
čunovodja, v računskih in finančnih 
zadevah, ter Zinko Franc, uslužbe- 
nec. 

Reg št. 179/II-4 1661 

Besedilo: Mestno dimnikarsko 
podjetje Maribor, Koroška 6. 

Besedilo odslej: Dimnikarsko pod- 
jetje, Maribor, Koroška 6. 

Reg št. 72/1 1660 
Besedilo: Drž. obrtni obrat »Kera- 

mika«, pečarsko podjetje Maribor, 
Kneza Koclja 6. 

Besedilo    odslej:     Obrtni   obrat 
»Keramika«, pečarsko in keramično 
podjetje, Maribor, Kneza Koclja 6. 

Reg št. 247/1 1662 
Maribor, 26. maja 1954. 

1032. 
Besedilo: »Katjuša«, mestni žen- 

ski modni salon, Maribor, Grajski 
trg 1. 

Besedilo odslej: »Katjuša«, ženski 
modni salon Maribor, Grajski trg 1. 

Poslovni predmet odslej: Vsa dela 
te stroke. 

Reg št. 98 1730 
Besedilo: Mestno ključavničar- 

stvo, Maribor, Miklošičeva 6. 
Besediilo ods'lej: Splošno in stavb- 

no ključavničarstvo Maribor, Miklo- 
šičeva 6. 

Rog št. 95 1733 
Maribor, 27. maje  1954. 

1033. 
Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 

lavska pekarna«, Maribor, Slom- 
škov trg 6. 

Izbriše se prodajalna v Mariboru, 
Erjavčeva 14. 

Maribor, 28. maja 1954. 
Reg št. 237 1728 

1035. 
Besedilo:     »Krajevna     mesnica«, 

Križevci. 
Zarad;  končane likvidacije. 
OLO Mur. Sobota, 5. febr.  1934. 

št. H/25-1978/2-54 437 

Izbrisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1034. 

Besedilo: _ »Krajevno    gostinsko 
podjetje »Videm ob Savi v likvida- 
ciji«. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO •••••, 24. februarja 1954. 

St. 3526/1 639 

Zadružni register 

Spremembe 
381. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Ponikva pri Žalcu. 

Izbrišeta se Super Ivan in Cokan 
Miha in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Sredenš«k Alojz, kmečki delavec, 
Zg. Ponikva 11, Kos Vinko, kmet, 
Studence 22. 

Celje, 18. maja 1954. 
Zadr VII 75/6 1547 

381n. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Cemšcnik. 
Na' občnem zboru zadruge 7. III. 

1934 so se spremenila pravila. Clan 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
40kratmim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega deleža. 

Izbrišejo se Pole Ludvik, Kreže 
Miha, Zupane Ivan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Izlakar Anton, Vrhe, Grahe'k 
Ludvik, Ržiše, Lazar Franc, Brezje, 
kmetje, Kušar Anion, uslužbenec, 
Cemšenik 3. Za podpisovanje se po- 
oblašča Odlazek Franc, knjigovod- 
ja, Cemšenik 3. 

Zadr VII 71/9 1674 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Izlake. 
Na občnem zboru 28. II. 1954 se je 

spremenil prvi stavek 36. člena pra- 
vil. Temeljni delež znaša 1000 din 
za vse enako. 

Izbrišejo se Piašnikar Leon, Jen- 
ko Ivan, Prašniikar Jakob, Jenko 
Milan in GoCčnik Anton in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Razpotniik Bernard, Semnik 39, 
Grobljar Neža, Izlake 55, Brvar Ja- 
nez, Podlipovca 5, Butja Ivan, Pr- 
hovc, posestniki, Grošelj Jakob, 
mi'zair, Izlake 32. 

Zadr VII 20/91 1676 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga, Tabor. 
Izbriše s'e Mežnar Marija in vpiše 

nov član upravnega odbora: 
Podlesnik Marija, zadružnica, Oj- 

striška vas 23. 
Zadr VIII 102/4 1673 

Cefllje, 26. maja 1954. 
382. 

Besediilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Bukovo. 

Vpiše ee sprememba pravil. Delež 
ölamov znaša 1000 din. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge z 10- 
kratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. 
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Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Čer Franc, Klavžar Ivan, Ma- 
ri ič Franc, Hadalm Franc, Močnik 
Stanko in vpišejo novi izvoljeni 
člani: 

Mavric Franc, kmet, Buikovo 14, 
Hvala Franc, čevljar, Buikovo 12, 
Feltrin Zdravko, delavec, Bukovo 
17, Panjtar Mihael, kmet, Bukovo 
8, Trpin Stanko, kmet, Bukovo 20. 
Za podpisovanje se pooblaščajo: 
Crv Franc, kmet, Bukovo 3, Matuc 
Jože, delavec, Bukovo 39, Černilo- 
gar Angel, knjigovodja, Buikovo 9. 

Zadr V/16-20 1578 
Besedilo: Živinorejska zadruga z 

o. j., Mrzlik. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Valančič Jakob, Volk Anton, 
Trebeč Anton, Dekleva Jaikob in 
Sušelj Anton, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani: 

Benko Jožko, Nadanjeseilo 53, 
Kaluža Lado, Narin 13, Medved 
Franc, Mala Pristava 14, Dolgan 
Ivan, Stara Sušica 20, Pavzin Franc, 
Dolnja Koš an a 32, kmetje. 

Zadr III/16-9 1582 
Gorica,   18.  maja  1954. 

383.     v 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Livek. 
Vpiše se sprememba pravil. Član 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Drešček Ivan, Sivec Franc, 
Sturm Stanko, Medveš Ivan, Meline 
Matija, Matelič Jožef, Markič 'Vir- 
giilij, Matelič Anton in vpišejo novi 
izvoljeni člani: 

Medveš Ivan, Livek 48, Perat An- 
ton, Livek 32, Mašera Slavko, Livek 
5, Hrast Karel, Livek 15, Skočil An- 
ton, Livek 25, Zabreščak Ivan, Livek 
60, Matelič Ivan, Livek 74, Faletič 
Slavko, Livek 100, Faletič Albin, Li- 
vek 101, kmetje. 

Zadr VII/24-28 1600 
Besedilo : Kmetijska zadruga z o. 

j., Vreme. 
Vpiše se sprememba pravil. Član 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega defleža. 

[zbrišejo se člani upravnega od- 
bora: Trebeč Ivan in Mergon Mari- 
ja, vpišejo pa novi izvoljeni člani 

Zrnc Anton, Gornje Vreme 1, Va- 
tovec Leopold, Gornje Ležeče, 
kmeta. 

Zadr VII/34-13 1580 
Gorica, 20. maja 1954. 

384. 
Besedilo:   Trgovsko   podjetje   pri 

OZZ Sežana. 
Dopolni se poslovni predmet: Pod- 

jetje odkupuje in.prodaja na debe- 
lo in na drobno vse vrste kmetijskih 
pridelkov, sadja in zelenjave, po- 
ljedelskih pridelkov, gozdnih pro- 
duktov, vse vrste živinske krme in 
podobno, ter mlečnih izdelkov. 

Gorica, 21. maja  1954. 
Zadr VIII/37-20 1561 

384a. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dobu. 
Izbrišejo se Grčar Stanko, Detela 

Ivo, Birk Ciril, Pevc Janko, Limoni 
Anton in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Hribar Jože, Dob 40, DrOlka Niko, 
Dob 78, Pirnat Franc, Brezovica 8, 
Rogelj Zdravko, Turnše 3, Orehek 
Pavel, Dob, kmetje. 

Zadr VI 158/5 1639 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Hotavljah. 
Izbrišejo se Biček Jernej, Stano- 

nik Jakob, Jezeršek Janez in vpi- 
šejo novi člani  upravnega odbora: 

Tavčar Janez, Cabreče 9, Tratnik 
Anton, Suša 5 in Gartner Janez, 
Leskovca  26,  posestniki. 

Zadr VI 84/7 1603 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Litiji. 
Izbrišejo se Tičar Ignac, Razoršek 

Alojz, Bučar Avgust, Dobravec Pa- 
vel, Kanduč Albin, Damjan Zlato, 
Laznik Milan in poobflaščenka Si- 
mončič Ana ter vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Simončič Franc, Litija, Stok An- 
ton, Breg, Vegant Ignacij, St. Jurij, 
Firm Franc, St. Jurij, Janežič Franc, 
Veliki vrh, posestniki; Jug Marija, 
Breg in foes Viktorija, Gor. Log, 
gospodinji. 

Na zboru dne 7. marca 1954 so se 
spremenila zadružna pravila. Delež 
znaša 500 din. Člani odgovarjajo za 
obveznosti zadruge z 10-kiatnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega deleža. 

Zadr VI 221/6 1635 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Poljane nad 
Skofjo Loko. 

Izbrišejo se čilani upravnega od- 
bora Tavčar Franc, Klemenčič Jože, 
Dolenc Milan, Pinzar Ivan in vpiše- 
jo na novo: 

Subie Ciril, mlinar, Hotavlje 30, 
Cadež Vinko, kmet, Srednja vas 1, 
Krek Franc, delavec, Volča 24, Sta- 
noniik Franc, kmet, Kremenk 4. 

Zadr VI 98/9 1602 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Trata-kolo- 
dvor. 

Izbrišejo se Bernik Anton, Star- 
man Jože, Porenta Franc, Jenko 
Kocjan in vpišejo movi člani uprav- 
nega odbora: 

Urh Franc, Virmaše 5, Dolinar 
Jože, Sv. Duh 35, Hartman Jože, 
Suha 26, Rupar Peter, Grenc 5, vsi 
kmetovalci.   Zadr y 160/9 1698 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Voglje. 

Izbrišejo se Srebrnjak Simon, 
Gorjanc Alojz, Gorjanc Marija, 
Rozman Franc, in vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Petač Jože, delavec, Voglje 76, 
Tičar Janez, kmet, Voglje 44, Čeba- 
šek Janez, kmet, Voklo 22, Cebašek 
Anton, kmet Prebačevo 17. 

Zadr VI 73/6 1605 
Ljubljana, 18. maja 1954. 

385. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Dol. Logatcu. 
Na zboru 7. III. 1954 so se spre- 

menila zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. 

Izbrišejo se Kune Stanko, Rue 
Anton, Musec Tomaž in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora: 

Mihevc Anton, Martin hrib 40, 
Skvarča Jože, Martin hrib 17, Mi- 
hevc Ivan, Čevica 38, Fečur Andrej, 
Martin hrib 5, kmetje. 

Zadr V 8/15 1695 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 
na zadruga čevljarjev in sedlarjev 
v Ljubljani. 

Na zboru 14. III. 1954 so se spre- 
menila zadružna pravila. Delež 
znaša 2000 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadruge z 10-kratnim 
zneskom vpisanih obveznih deležev. 

Izbrišejo se Dermastja Franc, Po- 
žar Viktorj Omejec Alojzij, Belina 
Miloš, Tratnik Jože, Zavrl Janko in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Makorel Jože, Riharjeva 1, Jerov- 
šek Jože, Titova 12, Tomo Alojzij, 
Vižmarie 43, Starič Franc, Hreno- 
va 2, Kurent Franc, Langusova 11, 
visi čevljarji v Ljubljani. 

Zadr I 115/39 1699 

Besedilo: Obrtna nabavno prodaj« 
na zadruga soboslikarjev, črkosli- 
karjev, pleskarjev in ličarjev z 
omejenim jamstvom v Ljubljani. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Breskvar Stane in vpiše na novo: 

Dovč Anton, slikar in pleskar, 
Ljubljana, Trubarjeva 52. 

Zadr VI 22/5 1700 

Besediilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Verdu. 

Izbrišeta se Zitko Alojzij, Petrič 
Martin in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Nagodé Jože, Verd 59 in Kavčič 
Matevž, Mirke 6, kmeta. 

Zadr VI 78/9 1692 
Ljubljana, 26. maja 1954. 

386. 
Besediilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Ponikve. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Kofol Bogomir, Kobal Karel; 
in Laharnar Alojz, vpišejo pa novi 
izvoljeni 5kni: 

Medved Felicijan, Ponikve 25, 
Kenda Janko, Ponikve 63, Kranjc 
Ivan, Ponikve 44, kmetje. Pri Na- 
rodni banki 60 za podpisovanje po- 
oblaščeni: Medved Felicijan, Lahar- 
nar Stanko in Kranjc Ivan. 

Zadr VI 50-35 1632 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Iljaševci. 
Zadruga je prešla na podlagi obč- 

nega zbora z dne 1. III. 1954 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji so: 
Jud Viljem, OLO Ljutomer, pred- 

sednik, Podkrajšek Franc, OLO Lju- 
tomer, Stojko •••, OZZ Ljutomer 
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in Slavic Alojz, OZZ Ljutomer, 
uslužbenci; Krajne Viljem, Zilavec 
Martin, Pučko Anton, Gajser Franc, 
kmetje in Kosi Karel, kmet. sin, visi 
v Ujaševcih, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska  firma:     kakor  do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Maribor, 20. marca 1934. 
Zadr V 46 1738 

387. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j-, Bučkovci. 
Izbrišejo se Kšela Franc, Zmazek 

Alojz, Dolanič Franc, Zadravec 
Ferdo, Megla Stanko, Bohanec Lo- 
vro in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Stuhec Franc, Radoslavoi, Kump 
Jože, Moravci, Malelk Avgust in Ka- 
va! Matija, Drakovci, Kaipun Vin- 
to, Kuršinci, Munkovič Janez, Bo- 
dislavci, Horvat Ivan, Moravci, 
kmetje, štuhec Franc je predsednik, 
Kavaš Matija, tajnik. 

Zadr III 4 1512 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
i-, Kog. 

Izbrišeta se Tomažič Jožef, Ku- 
kovič Mirlko in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Pukšič Franc, Kog, Topolovec An- 
ten, Jastrebci, Borko Ftranc, Gomi- 
la, kmetje. Kot sopodpisovalca se 
vpišeta Tomažič Jože, kmet, Vitan 
in Mcško Ivan, knjigovodja, Lača 
vas. 

Zadr III 95 1511 

Besedilo: Zadružno podjetje »Dra- 
va« export—import, Maribor. 

Izbriše se Maherl Jože in vpišeta 
Ilaner Anton, glavni računovodja, 

in Krebs Miro, komercialist. 
Zadr VI 80 1496 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j-, Stara gora. 

Izbrišejo se Stuhec Martin, Trbuc 
Leopold, Golnar Males, Pelei Av- 
Eust, Stuhec 'Ciril in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Tilbaut Janez, cestar, Zenik, Čeh 
Franc, Drakovci, Budja Minko, Ko- 
kolanjščak, Domanjko Anton, Stara 
gora, Golnar Avgust, Kokolanjščaik, 
kmetje. Kot sopodpiso valeč so vpiše: 
Kovačič Alojzija, poslovodja. Stara 
Pora. Tibaut Janez je predsednik, 
Čeh Franc, podpredsednik, Budja 
Mirko, tajnik, Domanjko Anton, 
blagajnik. 

Zadr IV 45 1509 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J; Videm ob Sčavnici. 
Izbrišejo se Veberič Ivan, Postruž- 

nik Albert Markovdč Martin, Jau- 
povec Karl, Marinič Franc, Zabot 
Slavko in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Kegl Franc, kmet, Biserjane, Tane 
Zvonko, kmetijski tehnik, Kocijan, 
Horvat Leopold, kmet. sin in Doki 
Martin, kmet, Kraljevci. Lapi Feliks 
je predsednik u. o. 

Zadr IV 63 1510 
Maribor, 12. maja 1954. 

388. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Št Daniel. 
Izbrišejo se Mann Ciril, Sekala 

Ludvik, Kotnik Anton, Sonjak Ivan, 
Kumprej Ciril, Sonjak Franc, Stem 
Franc in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Sekala Gašpeir, St Daniel, Juter- 
šek Fra.nc, Suhi vrh, Perse Franc, 
Št. Danieli, kmetje; Kajžer Peter, 
km. sin, Jamnica, Kobovc Ana, km. 
hči, Stojna, Vogel Rudolf, in Pečov- 
nik Jožef, kmeta, Suhi vrh. Za za- 
drugo podpisujejo v bančnem poslo- 
vanju: Sekala Gašper, predsednik, 
Sonica Feliks, podpredsednik. Per- 
se Franc, tajnik in Medved Janez, 
knjigovodja. 

Maribor, 13 maja 1954 
Zadr IV 117 1532 

389. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »29. november«, Srednje. 
Zadruga je prešla z odločbo OLO 

Maribor okolica, št. II/7397/-53 v li- 
kvidacijo. Likvidatorji so: Kodrič 
Anton, Jelovec, predsednik, Jauk 
Franc, Slemen, kmeta; Ferk Drago, 
zadružnik, Bresternica, Bregant 
Ivan, ekonom, Maribor, Pivec Ivan, 
Lipovnik Marija, Bresternica, Skra- 
bl Ivan, Jelovec, Potočnik Avgust, 
Panger Andrej, Bresternica, azdruž- 
niki, ki podpisuj'ejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s prisitavkom: »v likvidaciji«. 

Zadr VI 33 1537 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zg. Kungota. 

Izbrišejo se Majcen Matija, Brač- 
ko Anica, Marhold Andrej in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Lojen Jože in Lovrenčič Ivan, 
kmeta Zg. Kungota, Rotman Marija, 
gospodinja, Kozjak, Krajne Rudolf, 
Vrtiće in Škof Kari, Kozjak, kmeta. 
Ozebek Peter je predsednik, Fluher 
Franc, podpredsednik. Gril Stefan, 
tajnik Kot sopodpisovalec se vpiše 
Kianjšek Stanka, Knjigovodja, Plin- 
tovec. Za zadrugo podpisujejo v 
bančnem poslovanju: Fluher Franc, 
podpredsednik, Klanjšek Stanka, 
knjigovodja, in Gril Štefan, tajnik. 

Zadr III 107 1534 
Maribor, 15. maja 1954. 

390. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bukovci. 
Izbrišejo se Smigoc Franc, Majar 

Franc mil., Kekec Janez, Krajnčič 
Martin in Horvat Peter ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Orešnik Janez, Kekec Franc, Ma- 
jar Franc st., Veritič Franc in Pe- 
trovič Franc, kmetje, Bukovci. Za 
zadrugo podpisujejo v bančnem po- 
slovanju: Kekec Franc, predsednik, 
Cvetko Janez in Majar Franc st., 
člana u. o., Vuikasovič Roža, poslo- 
vodja. 

Zadružni delež znaša 1000 din. 
Jamstvo je desetkratno. 

Maribor, 17. maja 1934. 
Zadr III 48 1536 

391. 
Besedilo: Obrtna nabavno-prodaj- 

na zadruga z o. j., Maribor mesto. 
Izbrišejo se Gubenšek Ivan, Ben- 

kič Jože, Natek Srečko, Vutolen 
Anton, Gadi Vilko, Satler Srečko in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Pomer Stefan, elektroinštalater, 
Maribor, De Corti Alojz, tapetniški 
mojster, Ko je Franc, čevlj. mojster, 
Krosal Jože, čevlj. mojster, Babic 
Fendo, ključ, mojster, Stajnlko Jože, 
kolarski mojster, vsi v Mariboru. 
Pomer Stefan je predsednik. De 
Corti Alojz, podpredsednik, Kojc 
Franc, tajnik. Kot pooblaščenca za 
podpisovanje se vpišeta Praprotnik 
Alojz, računovodja, in Steber Av- 
gust, komercialist zadruge. 

Maribor, 21. maja 1934. 
Zadr IV 3 1585 

592. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Miklavž pri Ljutomeru. 
Izbrišejo se Pesrl Alojz, Šnajder 

Bolfenk in Trstenjak Franc in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Svegl Janez, delavec, Brebrovnik, 
Keiner Konrad, sodar, Vuzmetinci, 
Novak Matevž, kmet, Ilovci. Šnaj- 
der Anton je predsednik, Novak 
Matevž tajnik u. o. V bančnem po- 
silovanju podpisujejo: Šnajder An- 
ton, predsednik, Simonie Jožko, 
član nadzornega odbora in Mežko 
Ivan, knjigovodja. 

Maribor, 19. maja 1954. 
Zadr III 5 1584 

393. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Murska Sobota. 
'Vpiše se sprememba pravil v dra- 

gem odstavku 7. člena in doda: 
jamči pa še dve leti. 

Izbrišeta 6e Horvat Geza in Mau- 
čec Alojz in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Györeik Geza, Rakičan, Rajneir 
Imre, Bakovcä, Dravec Franc, Nem- 
čavci, km'eitje, in Fuis Anton, usluž- 
benec KZ, Murska Sobota. 

Za zadrugo podpisujejo Krčmar 
Ernest, predsednik, Cipot Geza, 
podpredsednik, Železen Janez, taj- 
nik, Fuis Anton, uslužbenec, škri- 
lec Geza, odbornik. 

Zaradi združitve Kmetijske zadru- 
ge z o. j. Rakičan se vpiše prenos 
na to azdrugo in se obrat odslej 
glasi: Kmleüjska zadruga z o. j., 
Murska Sobota, poslovalnica Raki- 
čan e sedežem v Rakičanu. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
šanim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem 
na drobno. 

Maribor, 22. maja 1954. 
Zadr III 99 1664 
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394. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Radomerje. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora 26. IV. 1954 v li- 
kvidacijo. Likvidatorji so: Sčavmi- 
čar Ivan, Ljutomer, Dešndk Stane, 
Ključarovci, Server Franc, Gibina, 
uslužbenci; Obran Franc, knjigo- 
vodja, Tomaž; Fajhtinger Janez, 
Radomerščaik, Ivanjlič Franc, kme- 
ta, Kosi Franc, Novaik Franc, Pevec 
Alojz, kmetski sinovi, Radomerje, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej: 
g pristavkom: »v likvidacijic. 

Maribor, 24. maja 1954. 
Zadr V 43 1666 

395. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sladki vrh. 
Izbrišejo se Petek Franc, Pajnik 

Ivanka, Vizjak Jožef, Vuga Anton, 
in sopodpisnik Kavčič Ivan in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Hambruš Jože, kmet, Vranji vrh, 
Grah Ivan, kmet, Svečane, Siker 
Anton, delavec, Sladki vrh, Poklar 
Ida, Vranji vrh, Kraner Ana, de- 
lavka, Vranji vrh ter sopodpisova- 
1'ec Kocbek Peter, poslovodja. V 
bančnem poslovanju podpisujejo: 
Raduha Stefan, predsednik, Kocbek 
Peter, poslovodja, in ••••• Ida, 
ölan u. o. 

Maribor, 25. maja 1954. 
Zadr IV 81 1668 

396. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sentii* v Slov. goricah. 
V   bančnem  poslovanju   podpisu- 

ejo  člani   upravnega odbora:  Uhi 
van, predsednik,  Meier  Ivan,  taj- 

nik, in Krautborger Robert, član. 
Maribor, 27. maja 1954. 

Zadr II 88 1704 
397. 

Besedilo: Okrajna zveza zadrug 
z o. j., Murska Sobota. 

Vpišeta se nova izvoljena podpi- 
sovalca za zvezo: Obal GizeHa, knji- 
govodja, in Nemeš Stefan^ pisarni- 
ški referent OZZ Murska Sobota, ki 
sta pooblaščena za podpisovanje v 
finančnih zadevah. 

Maribor, 28. maja 1954. 
Zadr II 134 1702 

398. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z o. 

j., Krmelj. 
Po sklepu zbora 29. V. 1952 je pre- 

šla zadruga v likvidacijo. 
Besedilo: ka/kor doslej, s pristav- 

kom »v likvidacijic. 
Likvidatorji so: Lunger Stane, 

poslovodja, Polje 3, Debeljak Boris, 
nameščenec, Gabrijele 53, Flajs Ani- 
ca, trg. pomočnica, Koludrje 8, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Novo mesto, 19. marca 1954. 
Zadr IV 10/3      -   1768 

{• 

399. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Semič. 
Na skupščini    dne 31. VIII. 1952 

se je Kmetijska zadruga Rožni dol 
(Zadr IV 16) združila s to zadrugo. 

Novo mesto, 5. aprila 1954. 
Zadr II 59/10 1037 

400. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Velika Loka. 
Na podlagj sklapa občnega zbora 

7. III. 1954 so se spremenila zadruž- 
na pravila. Olanski delež znaša 1000 
din. Člani jamčijo za obveznosti za- 
druge z 10-ikratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega temeljnega deleža. 

Izbrišejo se Urbančič Franc, Bu- 
kovec Alojz, Ostanek Anton in po- 
oblaščenec za podpisovanje Kotar 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Bukovec Franc, kmet, Velika Lo- 
ka 11, Kožam olj Anton, uslužbenec, 
Velika Loka 6, Veber Ivan, usluž- 
benec, Mrzla Luža in pooblaščenec 
za podpisovanje Kožamelj Anton in 
Bukovec Franc. 

Novo meso 10. maja 1954. 
Zadr III 141/6 1445 

401. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rob. 
Izbrišejo se Oven Rudolf, Petrič 

Janez, Rupar Jože, Gorjup Anton, 
Hočevar Pavla, Poterlin Ludvik in 
pooblaščenec >za podpisovan je: Oven 
Rudolf in Gorjup Anton ter vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Klančar Janez, Mački 1, Jamnik 
Jože, Rob 4, Lenič Anton, Puirkača 
št. 5, kmetje; Tomažin Eia, delavka, 
Mohorje 3, Ogrinc Jože, delavec, To- 
mažini 8, Purkart Franc, upokoje- 
nec, Osredek 4. Za zadrugo podpi- 
sujeta Kilančar Janez in Jamnik 
Jože. 

Novo mesto, 12. maja 1954. 

403. 
Besedilo: 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 12 (Zadr VI 107/2). 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 14 (Zadr VI 108/2). 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 6 (Zadr VI 131/3). 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 13 (Zadr VI 116/2). 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub» 

Ijana 5 (Zadr VI 150/3). 
Potrošnika zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 15 (Zadr VI 154/3). 
Potrošniška zadruga z o. j., Ljub- 

ljana 30 (Zadr VI 246/2). 
Zaradi združitve s Potrošniško 

zadrugo z omejenim jamstvom ra- 
jona III v Ljubljani. 

Potrošniška zadruga z omejenim 
jamstvom rajona III v Ljubljani 
(Zadr VII 113). 

Zaradi končane likvidacije. 
Ljubljana, 18. maja 1954.   1641 

404. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rakičan. 
Zaradi združitve s KZ Murska 

Sobota. 
Maribor, 22. maja 1954. 

Zadr III 65 1671 
405. 

Besedilo: Kmetijska zadruga Rož- 
ni dol. 

Zaradi združitve s Kmetijsko za- 
drugo z o. j., Semič. 

Novo mesto, 5. aprila  1954. 
Zadr II 59/10 k 1037 

406. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Smi- 

hel pri Žužemberku. 
Zaardi združitve e Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Žužemberk. 
Novo mesto, 20. maja  1954. 

Zadr II 62/12 1609 

Izbrisi 
402. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga Petrovce, v likvidaciji. 

Zadr VIII 110/3 1626 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga z o. j. »Primorje«, Sempeter 
v Savinjski dolini, v likvidaciji. 

Zadr VII 67/4 1623 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga, Velika Pirešica, v likvidaciji. 

Zadr VIII 64/4 1625 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga z o. j. »Slavka Slandra«, 
Vrbje pri Žalcu, v likvidaciji. 

Zadr VII 64/6 1630 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Hmeljar« v Žalen, v likvi- 
daciji. 

Zadr VIII 87/4 1629 
Zadruge se izbrišejo zaradi kon- 

čane likvidacije. 
Celje, 24. maja 1954. 

Razglasi sodišč 

Amortizacije 
Uvede te postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
I R 458/54-3 3260 

Dr. Korun Milan, pravni uslužbe- 
nec v Ljubljani, VošnJakova 10/lHi 
prosi za amortizacijo izgubljene za- 
varovalne polico bivše zavarovalne 
družbe >Feniikis« št. 366919, začetek 
zavarovanja 1. IX. 1923, konec 1. IX. 
1938, zavarovalna vsota 50.000 din. 
Koristniik ob doživetju je predlaga- 
telj sam, po smrti pa donositelj po- 
lice. Piigtlasitvcmi rok: dva meseca 
od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani 
dne 20. aprila 1954. 

II R 473/54-2 57M 
Pehare Gita, predilla iz Tržiča, 

Proleranska 33, prosi za amortiza- 
cijo izgubljenega bariranega čeka, 
št. A/J 615946-6112-3517-694, izdane- 
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ga od Narodne banke FLRJ, po- 
družnice št. 6112 v Tržiču 28. V. 1954, 
v znesku 53.000 din na ime korist- 
nika Pehare Gita, Tržič, Proletar- 
ia 33. Priglasitveni rok: dva me- 
seca od te objame. 

Okrajno sodišče v Kranju 
dne 1. junija 1954. 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Razne objave 
St. 1027/54 3839 

Razpis 
Slovenska akademija znanosti in 

umetnosti v Ljubljani razpisuje 
mesto računovodje  (knjigovodje). 

Pogoj je dovršena srednja eko- 
nomska šola (trgovska akademija) 
in praksa v finančni službi prora- 
čunske ustanove  ali podjetja. 

Prošnje z življenjepisom in po- 
drobnim opisom dosedanjega služ- 
bovanja v stroki naj se pošljejo v 
14 dneh po objavi razpisa v »Urad- 
nem listu LRS< predsedstvu Sloven- 
ske akademije znanosti in umet- 
nosti v Ljubljani, Novi trg 3. 

Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti v Ljubljani 

St. 236/54 3748 
Objava 

Ažnoh Ančka je z dnem 25. maja 
1954 vpisana v Odvetniško zbornico 
v Ljubljani kot odvetnik s sedežem 
pisarne v Ljubljani. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornice v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
3402 

Krajervna gostiiîina Srednja Dobra- 
va je z odločbo OLO Radovljica, 
št. 1346/1-54 z dne 13. III. 1954 pre- 
ala v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
do 1. julija 1954. 

Likvidatorja 
3762 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljublia-na, G. št. 3861/7-54 z dne 
26. IV. 1954 je prešlo v likvidacijo 
Gostinsko podjetje »Ljudska resta- 
vracija«:, Ljubljana, Miklošičeva 12. 
fiiglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska uprava 
3497 

Kmetijska zadruga v Trnju se je 
spojila s Kmetijsko zadrugo v Cren- 
äovcüh An prenehaila poslovati kot 
samostojna zadruga. Priglasitveni 
rok: trd mesece od te objave. 

Kmetijska zadruga z o. j. 
Crenšovci 

2627 
Po sklepu zadružnikov ter uprav- 

nega in nadzornega odbora je Kme- 
tijska zadruga v Filovcih v Prek- 
nmrju prešla 1. IV. 1954 v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 

Adam Franc, Lovrenc ma Pohorju, 
osebno izkaznico, reg. št. 21273, ser. 
št 0160839. 3807 

Arko Alojzij, Breg 23, p. Ribnica 
na Dolenjskem, osebno izkaznico, 
reg. št. 10437, ser. št. 0556747.   3800 

Bahun Stamko, Maribor, Kosar- 
jeva 58, osebno iakazmico, reg. &t. 
23089, ser. št. 0023507. 3810 

Baraga Marija, Ljubljana, Erjav- 
čeva 4, osebno izikatznico, registr. št. 
102182, ser. št 0476492. 3772 

Bauman Franc, Lovrenc na Draiv. 
polju, osebno izkaznico, registr. št. 
39942, ser. št. 0284179. 3822 

Benulič Josipina, Ljubljana, Smar- 
tinska 10, osebno izkaznico, reg. št. 
99955, ser. št. F-0122265. 3709 

Bohte Frančiška, Stopiče 13, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0307264.     3751 

Borštnik Alberta, DesMe št. 47, 
p. Anhovo, osebno izkaznico, reg. 
št. 15290, ser. št. 0331637. 3765 

Bukovec Alojzija, Novo mesto, 
Prešernova 24, osebno izkaznico, 
ser. št. 0311348. 3752 

Butalen Stanko, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 52285, ser. št. 
005304, izdano v Mariboru.        3825 

Ceree Jožef, Maribor, Vita Krai- 
gherja 2, zdaj Križ nad Mariborom, 
preklic o izgubljeni osebni izkaz- 
nici, reg. št. 54138, ser. št. 0055010, 
objavljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 3736 

Čvorović Mihajlo, Tovarna pohi- 
štva, Duplica, osebno izkaznico, reg. 
št. 10988, ser. št. P-0102560, izdamo 
v Slrvanskem Plevlju. 3741 

Danić Miša, vojaško potno dovo- 
lilnico št 901689, serije >A<, izdano 
od Vojne pošte številka 5269, Ljub- 
ljana. 3826 

Domajnko Karel, Maribor, Rotov- 
ški trg 7, osebno izkaznico, reg. št. 
8463, ser. št. 004673. 3738 

Englsberger Franc, Podsreda 41 
pri Kozjem, osebno izkaznico, reg. 
št. 30324. ser. št. F-0408634.       3816 

Frankovič Marija, Sežana, osebno 
izkaznico, registr. št. 15301, ser. št. 
216011. 3742 

Fufcs Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 112, osebno izkaznico, reg. 
št 51202, ser. št. 0051717. 3820 

Gec Ivan,' Gorenje 31, zdaj na 
železniški postaji v Sežani, osebno 
izkaznico, registr. št. 6284, serij. št. 
0206994. 3519 

Glođeš Novenka, Maribor, Melj- 
ska 12, osebno izkaznico, reg. št. 
51137, ser. št. 0052052. 3812 

Godec Janez, Vel. Lese 3, občina 
Krka, osebno izkaznico, registr. št. 
10946, ser. št. F-0011256, izdano v 
Grosupljem. 3710 

Goleš Niko, Jugor 17, p. Suhor pri 
Metliki, osebno izkaznico, reg. št. 
1629, ser. Št. 0484939. 3485 

Grašič Jožefa, Bohova 18 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. št. 
8823, ser. št. 0579208. 3817 

Habjančič Franc, Šmarje pri Ljub- 
ljani, osebno izkaznico, registr. št. 
17816, ser. štev. 0274748, izdano v 
Ptuju. 3827 

Hrvatin Ivan, Trepčane 29/31, Hir- 
ska Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 6218. 3754 

Januš Miha, Maribor, Partizanska 
št. 21, osebno izkaznico, reg. št. 7139, 
ser. št. 0021950. 3731 

Jamnik Gašper, Privola pri Ho- 
čab, osebno izkaznico, reg. št. 45594, 
ser. št. 0978796. 3813 

Jelene Jože, Ljubljana, Celovška 
št. 54, evid. štev. za motorno koto 
S-952. 3828 

Jerala Franc, Podbrezje št. 111. 
p. Duplje, osebno izkaznico, reg. št. 
1106, ser. št. 0190416. 3636 

Jordan Rajko, Trbovlje, Globušak 
št. 22, osebno izkaznico, regist. št. 
23235, ser. št. F-072454. 3829 

Južina Vdda, Ljubljana, Petkov- 
škova 59, osebno izkaznico, reg. št. 
32737/51, ser. št. F-0055047. 3711 

Kafol Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registrska št. 7696, serij- 
ska št. 0512006, izdano v Novem 
mestu. 3773 

Kambič Andreja, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18915/50, ser. 
št. F-0041225. 3760 

Kar Julka, Ljubljana, osebno in- 
kaznico, reg. št. 08130, izdano v 
BöMincih, Prekmurje. 3761 

Karneža Franc, Tržeč 42, p. Videni 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
47477, ser. št. 029514. 3722 

Kašič Terezija, Mokronog št. 105, 
osebno izkaznico, reg. št. 10021, ser, 
št. 0514351. 3521 

Kavčnik Ivanka, Vnanje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 18361/50, 
ser. št. F-0140671. 3774 

Kocjančič Cvetka, Gradišče št. 23, 
p. Obrov, osebno izkaznico številka 
1206. 3703 

Kodrič Jože, Kraška vas štev. 16, 
p. Cerklje ob Krki, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 28721, serijska 
št.  0407051. 3757 

Kodrič Marija, Studenice 10 pri 
Poljčanah, osebno izkaznico, reg. 
št. 1268, ser. št. 0763322T 3811 

Kokol Terezija, Maribor, KočevaT- 
jeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
1690, ser. št. 041202. 3806 

Kondrič Selma roj. Stele, Postoj- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 13546, 
ser. št. F-0623856. 3794 

Koren Štefanija, Somar pri Velki, 
Slov. gorice, osebno izkaznico, reg. 
št. 7432/1, ser. št. 0064252. 3824 

Kotnik Viljem, Rogoza 45 pri 
Mariboru, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano od »Metainet v Ma- 
riboru 3734 

Kralj Milan, Selo 4 pri Mirni, 
osebno izkaznico, reg. št. 15137, ser. 
št. 0519437. 3047 

Kremljak Ivan, Sv. Anton na Po- 
horju, p. Vuhred, osebno izkaznico, 
reg. št. 20229, ser. št. 0281539,   3444 
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Kuzma  Geza, Borejci 44, osebno Pavko Marija, Ptuj, Ljutomerska Suzman Ivan, Rakitna 29, osebno 
izikaznico, registr. št. 11424, ser. št. št. 2, osebno izkaznico, reg. št. 1143, izkaznico,  reg.  št.  14062/51, ser. št. 
0093134.                                            3753 ser. št. 0242938.                               3715 F-0153560.                                        3833 

Lenart Marija, Ljubljana, Gospo- Petrovčič Branko, Ljubljana, knji- Šenkiš   Stane,   Vodenska   27,  Tr- 
svetska   15,  osebno  izikaznico,   reg. žico o predvojaški vzgoji št. 111, iz- bovlje I, osebno izkaznico,  reg. št. 
št. 31110-51, ser. št. F-0053420.   3743 dano v Ljubljani.                         3831 9900, ser. št. 0723210.                     3788 

Leveč Lada, Ljubljana, Vilbarje- Pire Franc, Dobrava 6, p. Dobr- Senlib    Ivama,   Gunoije,   St.   Vid, 
va 33, osebno izkaznico, registr. št. nič,  osebno  izkaznico,   serijska   št. osebno izkaznico, reg. št. 9286, ser. 
88156/51, ser. št. F-0110466, in sindi- 0516329.                                            3749 št. 0820089, izdano v Radovljici. 3776 
kalno   izkaznico,   izdano   v   Ljub- Pire Matija, 'Vodice pri Ljubljani, Sift  Jurij,  Gabernik  17, p.  Zgor. 
ljani.                                                3744 osebno  izkaznico,  reg.  št.  25256/51, Polskava, osebno izkaznico, registr. 

Luter Mirko, Sele 42,  p. Slovenj ser. št. F-0047566.                          3716 št. 50071, ser. .št 0879278.             3819 
Gradec,  osebno  izkaznico,   reg.   št. Plaznik Karel, Njivice 17, p. Ra- Sirec Jože, Maribor, Vinarsika 33, 
11249, ser. št. 0363959.                  3191 deče  pri   Zidanem   mostu,   osebno osebno izkaznico,  reg. št. 6513, ser. 

Magdič   Pija,   Videm-Krško,   Val- izkaznico,   reg. št.  36040,  ser.  štev. št. 0016124.                                      3814 
vazorjevo nabrežje 9, osebno izkaz- F-0749550.                                        3545 Skapin Marija, Pivka 101, osebno 
nico,   registrska   št.   20800,   serijska Pluščec  Ivanka,  Maribor, Heroja izikaznico, reg. štev. 8996, ser. štev. 
št. 0399110.                                      3723 Staneta 14, osebno izkaznico, reg. št, F-0619306.                                        3759 

Makarovič  Svotisilava,  Ljubljana, 6658, ser. št. 0341980, izdano v Vin- škofič   Franc,   Ploderšnica   27  v 
&pričevalo IV. razreda gimnazije v kovcih na Hrvatskem.                 3823 Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
Ljubljani.                                        3830 ,   Potočnik  Jožef,  Kranj, Titov  trg št.  13458, ser. št. 0162.101.           3735 

Mali Marija, Golnik 2, osebno iz- 22, osebno izkaznico,  reg. št.  5477, Tomažič Antonija, Ruše  pri  Ma- 
kaznico, reg. št. 6169.                   3704 ser. št. 0181787.                             3769 riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 

Marn   Otmar,   Ljubljana,   osebno Prašnjak  Marica,  Dol.  Počehova 16073, ser. št. 0573928.                   3728 
izikaznico, registr. št. 13772, ser. št. ^ p_ pesnica, osebno izkaznico, reg Topolovee Ivan, Ptuj, Vošnjakova 
F-0036082,                                        3795 gt. 11947, ser. št. G-1180857.         3809 5. izkaznico za kdlo št. 11669.     3546 

Marolt   Ivan,   Šmartno  ob   Savi, primPf. •••••   ti -        .  Maritm 
TrleiP Slavica, Maribor, Dečji dom, 

osebno   izkaznico,   registrska   Stejr OTf
r^CJ,Xzn?œ,  reg' St š£, osebno izkaznico, reg. št. 52241, ser 

••••/••.                                               3712 '   ..   0585557                     6          38ßl 
8t- 00•>160.                                         }7>2 

Martovsky Marija, Ljubljana, Co- priaiavnilk  Štefka   Ranče  20  nri TroP J°že> Smolnik, p. Ruše, oseb- 
• Ž  °Lf n?t 'Ä «*»5 Fr„ o":Lo1zk^nico?Creg   št^. J» ionico, reg. št. 42823, ser; št 
70070-51,   ser.   st.   F-0092380.       >745 „„,„   '       .,   fì7Mam                     vrv 0*71931.                                              >805 

Matelič Marjeta roj. 2emva 22. II. •' ser; £ "A•-     in       /73J Urnat   Marija,   Slatinski   dol   9. 
1890 na Jesenicah, zdaj v Ljubljani, Ramovz Matija, Horn 42, p. Sent- Svečina, osebno izkaznico, reg. štev. 
Gorupova 17, osebno izkaznico štev. rupert, osebno izkaznico ser. štev. 39ie7) ser- št_ 08168950.                3735 
69889.                                               3796 0p07867.                                            3750 Urnaut    Rozina,    Maribor,    Vita 

Meglic Dragica, Lom 62 pri Tržiču, , Ratojç Ivan, Maribor, Tezno, RU_ Krai her ja 2> osebno izkaznico, reg. 
osebno izkaznico, reg. št. 2964, ser. ^2y, knjdzico o predvojaški vzgo- žt 51157> ser  g,t_ 0052072.              5729 
št. 0137674.                                      3746 J'. |*2fno od  >Metailne< v Manbo- .Vaičovnik Terezija, Smihel 29, p. 

Miklavčič  Bogomir, Studeno,  Po- ru i"31**                                           5739 Mozirje,  osebno  izkaznico,  reg.  št. 
stojna,   osebno   izkaznico,   reg.   št. Rebec Angela, V. P. 4972, Never- 17999, ser. št. F-0441310.              3527 
7269, ser. št. F-061757.                  3162 ke, p. Košana, osebno izkaznico, reg. Vadnjal Jakob, Ljubljana, Gospo- 

Munda Marija, Obrez 9, p. Sredi- št. 20546, ser. št. 0630866.             3524 svetska 8, osebno izikaznico, reg. št. 
šče ob Dravi, osebno izkaznico, reg. Resman Marija, roj. Turin, Slov. 7479/50.                                          3834 
št. 19067, ser. št. 0262377.            3768 Bistrica  52, osebno  izkaznico,  reg. Valentan Ivan, Selnica ob Dravi 

Mušič    ing.    Marjan,    Ljubljana, §f.  16696, ser. št. 0771216, izkaznico 91, osebno izkaznico, reg. št. 36203, 
Tomšičeva  10, potni list - št. 056915, ZB in potrdilo o odlikovanju za za- ser. št. 0199124.                              3708 
izdan   od   Ministrstva   za   notranje sluge za narod.                            2957 Veflam Stanko, Nazarje 9, osebno 
ZaMVetLI$ 18\XV9^      R  3775 Rman     Viktor,     Log,     Hrastnik, feff?0'  »*  št   1•626-  ser'  "*£ Muzek Marjeta   Maribor,  Brezje, oseLno i2ka2nico> reg. fa

št. 26289) ser. F-0441137                                         •• 
Duplesika 27, osebno izkaznico, reg. *f  ny-m^n                                     •7•7 Vengust  Jože,  Ljubljana,  Levče- 
št. 47576, ser. št. 0045024.           3730 M*D          ^           T,   ,             , va 1, osebno izkaznico, reg. številka 

Nabberger Franc, Gerečja vas 9, .*««    •••%}^•\*•^%^' 7•05/30' ser" 'st- F-0O3O015, in univer- 
p.   Hajdina   pri   Ptuju,  osebno   iz- ^•«"*' SteV' 57418, Ser' 8#£ štetno izkaznico št.  256,  izdano v 
kaznico,  reg. št. 33799,  serijska  št. •""14;>*-0-                                        3<" Ljubljani.                                       3747 
0257465.                                         3783 Rozanc  Angela,  Maribor,  Tezno, Vindiš Jožefa, Maribor, Pobreska 

Napotnik   Marija,   Bele   vode   5, Strekljeva III, blok >TAM«, osebno 21. osebno izkaznico, reg. št. 34161, 
Šoštanj,  osebno izkaznico,   reg.   št. izkaznico,  reg.  št.  34468,  ser.  štev. ser. št. 0036094.                              3808 
774, ser. št. F-0424084.                  3706 0036402.                                            3815 Vuzem Ana, Ravne na Koroškem, 

Nerat Jakob, Radvanie, Kosova 8 Ruparčič Alojz,   >Avto« Kočevje, Na klancu 6, osebno izikaznico, reg. 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. poslovalnica Ribnica, šofersko knji- št. 23709, ser. št. 0267019.              3450 
št. 12032, ser. št. 0007233.            3818 žico št. 64 za vse kategorije, razen Zorli Terezija, Gorišnica pri Ptu- 

Ogorevc Justi, Ljubljana, osebno za motorna kolesa.                      3360 ju, osebno izikaznico, reg. št. 35186, 
izkaznico, reg. št. 25368-51, ser. št. Seršen  Leopold, Mengeška Loka, s.?r- št- 0294882, in sindikalno knji- 
F-0047678.                                      3797 osebno izikaznico, reg. št. 4603.   3832 žico   izdano od smdikataprosv-et- 

Omahen   Alojz,   Sela   pri   Višnji •^•.-•   irn,0i   • J,,«•«»   ••<.•• •• delavcev v Mariboru. *      3'4W 

gori, osebno iztaznico. serijska št. AW'SSl   2fr   tt ^•• Vinko' Jesenice aa G°r" 
F-0003848.        »                               3713 g1» Teg- st" 32a*''1. s€r-  «• Obrtniška 5, osebno izkaznico, reg- 

F-<Xb4468.                                        3798 8t 7(m> ser  8t G.35a512_            3838 

 , Ljublja—,         ,   _ ...... . . . 
osebno izkaznico, reg. št. 27730, iz-   bota,    osebno    izkaznico    številka   osebno izkaznico, reg. št. 40419, ser. 
dano v Calkovcu.  3714   9364/12654. • 3505   št. 0584729. ffü 

Izdaja   »Uradni  1• LRS«  — Direktor In odgovorni  urednik: dr.  Rastko MoCnlk  —  Tiska  tiskarna  »Toneta  TomSlîa' 
v LJubljani 
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340. 
Na podlagi 12. točke 78. člena in 118. člena zako- 

na o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestne občine 
Novo mesto na seji dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

mestne občine Novo mesto za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje *e sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestne občine Novo mesto za leto 1952, sestavljen po 
predpisih 48. in 49. člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni Ust FLRJ, št. 13-147/54) in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Sklopni račun mestne občino za loto 1952 s sklep- 

nimi računi zavodov s samostojnim finansiranjem za 
leto 1952 je sestavni del tega odloka. 

3.člen 
Doseženi  dohodki  in  izvršeni  izdatki  so znašali 

po sklepnem računu mestne občine v letu 1952: 
I. po proračunu mestne občine: 

dohodki 7,292311 din 
izdatki 7,292.211 din 

II. po sklepnih računih mestnih za- 
vodov s samostojnim finansira- 
njem: 
dohodki 15,544.527 din 
izdatki 13,635.586 din 
presežek dohodkov 1,930.422 din 
presežek izdatkov 19.481 din 

4. člen 
Presežek dohodkov mestnih zavodov s samostoj- 

nim finansiranjem v znesku 1,930.422 din se prepusti 
posameznim zavodom s samostojnim finanswranjem 
v znesku, kakor je bil pri posameznih zavodih do- 
sežen. 

Presežek izdatikov v znesku 19.481 din pa se pre- 
nese kot obveznost v predračun zadevnega zavoda 
s samostojnim finansiranjem za leto 1953. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 764/1-54 
Novo mesto, dne  12. maja  1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1. r. 

341. 
Na podlagi drugega odstavka 23 člena, 2. točke 

78. člena in 1*17. člena zakona o ljudskih odboru mest 
»n mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), v 
zvezi s 14., 32., 40. in 43. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št 52-432/53) in 
v zvezi s 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/53) je ljudski od- 
bor mestne občine Novo mesto na seji dne 12. maja 
!954 sprejel 

ODLOK 
° organih upravljanja in določitvi hiš, ki pridejo 
v stanovanjsko skupnost na območju mestne občine 

Novo mesto 
Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje vseh stanovanjskih hiš stanovan- 

je skupnosti na območju mestne občine Novo mesto 

in zemljiških parcel, na katerih so te hiše, se ustanovi 
samo ena stanovanjska skupnost. 

2. člen 
Od zasebnih hiš se hiše z dvema stanovanjema ali 

s stremi manjšimi stanovanji ne vključijo v stano- 
vanjsko skupnost 

Za manjša stanovanja se štejejo dvosobna stano- 
vanja z običajnimi priitifclinami. 

Ne vkljnSjo se tudi hiše z več kot tremi manj- 
šimi stanovanji, če njih stanovanjska površina ne 
presega površine hiš z dvema ali tremi manjšimi 
stanovanji. 

Kot stanovanja po tem odloku se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja; 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izloči 

kot za bivanje neprimerna; 
3. stanovanje VII. kategorije. 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 

jo treba upoštevati gradbeni načrt oziroma gradite- 
ljev namen ob zidavi alj kasnejše prostovoljne pre- 
ureditve hiše in ne poznejše zasilne preureditve. 

3. člen 
Samski domovj podjetij, zadružnih in družbenih 

organizacj ter zavodov, internati in hiše, namenjene 
za prenočišče delavcev, se ne vključijo v stanovanj- 
sko skupnost. 

4. člen 
Odločbo o viključitvi hiše v stanovanjsko skup- 

nost izda svet za komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine. 

5. člen 
Po pravnomočnosti teh odločb mora uprava stano- 

vanjske skupnosti brez odloga prevzeti vse v stano- 
vanjsko skupnost vključene hiše. 

Upravni organi in zasebni lastniki ali njih po- 
oblaščeni zastopniki prevzetih stanovanjskih hiš mo- 
rajo biti pri prevzemu navzoči in morajo izročiti 
upravi stanovanjske skupnosti stanovanjske hiše v 
upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in podatki. 

O prevzemu se sestavi zapisnik, ki mora obsegati 
popis hiše in opis njenega sedanjega stanja ter more- 
bitna bremena. 

Zapisnik podpišeta šef uprave stanovanjske skup- 
nosti in navzoči upravni organ oziroma lastnik hiže 

»ali njegov pooblaščeni zastopnik. 
Če se hišni lastnik noče udeležiti prevzema ne 

sam in tudi ne po svojem zastopniku ali če odkloni 
podpis zapisnika, s« to ugotovi v zapisniku. 

6. člen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 

sko skupnost pravice upravnega organa oziroma hiš- 
nega lastnika do pobiranja najemnine, sklepanja na- 
jemnih pogodb, odpovedi najemnih razmerij ter dolž- 
nosti, vzdrževati hišo in odplačevati morebitne dolgo- 
ve, ki spadajo pod določbo 2. točke 70. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš. 

Hišni sveti 

7. člen 
Hiišni svet se ustanovi za. vsako stanovanjsko hišo. 
Za dve ali več stanovanjskih hiš na isti zemljiški 

parceli se ustanovi en hišni svet samo tedaj, če sta- 
novalci skupaj uporabljajo kakšne prostore, naprave 
in podobno v teh higah. 
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8. ölen 
Uživalci stanovanj (to so tisti, ki so sklenili na- 

jemno pogodbo, in pa hišni lastnik, ki stanuje v pre- 
vzeti hiši) in podstanovalci stanovanjskih hiš, ki imajo 
do 5 stanovanj, izvolijo 3-članski svet, hiš, ki imajo 
do 10 stanovanj, izvolijo 5-olansiki svet, hiš, ki imajo 
nad 10 stanovanj, pa 7-članski svet. 

V manjših hišah z enim ali dvema stanovanjema 
sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in pod- 
stanovalci. 

Izvoljeni člani hišnega sveta izvolijo izmed sebe 
predsednika in zastopnika v svet stanovanjske skup- 
nosti. 

9. člen 
Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in pod- 

stanovalci na sestanku, na karterem mora biti navzo- 
čih najmanj '/4 uživalcev in podstanovalcev; za izvo- 
litev posameznega člana je potrebna večina glasov 
navzočih upravičencev. 

Če se ob začetku sestanka ugotovi, da se ga ni 
udeležilo *U uživalcev in podstaoovalcev, se opravijo 
pol ure nato volitve ne glede na število udeležencev. 

Volitve so javne z dviganjem rok ali pa tajne po 
listih, kot to določijo upravičenci pred začetkom gla- 
sovanja. 

O volitvah se piše zapisnik, katerega prepis se 
pošlje upravi stanovanjske skupnosti. Iz zapisnika 
mora biti razviden datum sestanka, število volilnih 
upravičencev, število navzočih, imena članov hišnega 
sveta, njegovega predsednika ter izvoljenega zastop- 
nika v svet stanovanjske skupnosti. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
postopku. 

10. člen 
Hišni sveti opravljajo zadeve, ki spadajo po 31. 

členu uredbe o upravljanju hiš v njihovo pristojnost, 
na sestankih. 

Sestanki morajo biti vsaj enkrat na mesec. 
Sestanek skliče in vodi predsednik sveta oziroma 

mora sestanek biti na zahtevo "tretjine hišnega sveta. 
Hišni svet je sklepčen, če se ga udeleži večina 

članov, in odloča z večino glasov navzočih. 
Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na sestanku, se 

vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in hrani pred- 
sednik hišnega sveta. 

O sklepih obvešča predsednik sveta uživalce 
stanovanj, podstanovalce ter upravo stanovanjske 
skupnosti in sikrbi, da se sđdlepi izvajajo. 

11. ölen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev in podstanovalcev, na katerem poroča 
o svojem delu in rešuje predloge uživalcev in pod- 
stanovalcev ter morebitne spore. 

12. člen 
Prve volitve morajo biti v 8 dneh po objavi tega 

odloka, vnaprej pa vsako leto do 15. januarja. 
Prve sestanke skliče svet za komunalne zadeve 

ljudskega odbora mestne občine Novo mesto, volitve 
pa izpelje po pooblaščencih, ki jih določi za vsako 
posamezno hišo. 

Sveti stanovanjske skupnosti 
13. člen 

Zastopniki vseh hišnih svetov stanovanjske skup- 
nosti sestavljajo svet stanovanjske skupnoti, ki voli 
izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. 

Svet stanovanjske skupnosti ima največ 50 članov. 

Ce število hišnih svetov presega to število, izvo- 
lijo zastopniki hišnih svetov izmed sebe 50 članov v 
svet stanovanjske skupnosti. 

14. člen 
V primeru tretjega odstavka 40. člena uredbe o 

upravljanju stanovanjskih hiš sodelujejo v svetu 
stanovanjske skupnosti kot polnopravni člani tudi 
zastopniki delavskega sveta podjetja oziroma kolek- 
tiva zavoda. 

15. člen 
Svet stanovanjske skupnosti opravlja zadeve, ki 

spadajo v njegovo pristojnost po 39. členu uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš, na sestankih. 

Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 
je navzočih nad polovico članov. 

Pri volitvi predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta in tudj pri volitvi treh članov poravnal- 
nega sveta pa mora biti navzočih najmanj */» članov. 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se opravijo volitve v 8 dneh na ponovnem 
sestanku ne glede na število navzočih. 

Sklepi sveta stanovanjske skupnosti se sprejema- 
jo z večino glasov. 

16. člen 
O vsakem sestanku sveta stanovanjske skupnosti 

se piše zapisnik, iz katerega morajo biti razvidni 
datum in kraj sestanka, število navzočih in sprejeti 
Sklepi. 

Zapisnik prvega sestanka sveta stanovanjske 
skupnosti mora obsegati tudi ime izvoljenega pred- 
sednika in tajnika ter treh članov poravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skupnosti se zbere po potrebi, 
najmanj pa vsake tri mesece. 

Sestanka sveta se obvezno udeleži tudi zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora poslatj upravi 
stanovanjske skupnosti in stanovanjski inšpekciji. 

17. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se prvič zbere io 

konstituira v osmih dneh po izvolitvi zastopnikov 
hišnih svetov, za vnaprej pa vsako leto do konca ja- 
nuarja za tekoče loto. 

Prvi sestanek sveta stanovanjske skupnosti skliče 
in nadzoruje volitve začasna tričlanska komisija, ki 
jo imenuje svet za komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine Novo mesto. 

Kazenske določbe 

18. člen 
Zaradi prekrška  se  kaznuje z  denarno kaznijo 

do 2000 din: 
1. kdor ovira upravo stanovanjske skupnosti pn 

prevzemanju v stanovanjsko skupnost vključenih hi» 
ali jim noče dati potrebnih podatkov ali izročiti po- 
trebnih listin; 

2. popisovalec oziroma provzemalec, ki nevestno 
ali pomanjkljivo opravi poverjeno mu delo. 

Končna določba 

19. člen 
Ta  odlok  velja od   dneva  objave v   >Uradnein 

listu LRS«. 
St. 761/13-54 
Novo mesto, dne 12. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1. r- 
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342. 

Na podlagi 49. člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št 15/54) itn v zvezi z 87. čle- 
nom •••••• o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
oo (Uradni fot LRS. št. 19/52) je ljudski odbor 
mestne občine Trbovlje na 19. seji dne 6. maja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu ljudskega odbora mestne občine 

Trbovlje za leto 1952 

t. čilen 

Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
ljudskega odbora mestne občine Trbovlje za leto 
1952, sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega za- 
kona o proračunu in 39. člena uredbe o izvajanju 
Proračuna. 

2. člen 

Sklepni račun ljudskega odbora mestne občine 
za leto 1952 s sklepnim računom zavodov s samostoj- 
nim finansiranjem je sestavni del tega odloka. 

5. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 
Po sklepnem računu ljudskega odbora mestne občine 
Trbovlje v letu 1952: 

I. po proračunu LO MO: 
dohodki 23,474.947 dim 
tadatki 23,365.782 din 

presežek dohodkov nad izdatki 9.165 din 

II. po sklepnih računih, zavodov 
a   samostojnim   finansiranjem 
LO MO: 
dohodki 51,400.933 din 
izdatki 46,254.554 din 

presežek dohodkov nad izdatki       5,146.381 din 

4. alien 

Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem ra- 
čunu LO MO za leto 1952 se prenese kot dohodek v 
Proračun za leto 1933. 

5. člen 

Presežek dohodkov zavodov s samostojnim finan- 
siranjem LO MO se prepusti zarodom s samostojnim 
financiranjem. 

6. člen 

' • Ta odlok velja od dneva objave v >Uradmem listu 
LRS«. 

St. 318/17      ' 
Trbovlje, dne 6. maje 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

343. 
Na podlagi 23. člcua in 2. točke 78. členu zako- 

na o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) tor 4., 25., 40., 43. in 92. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uraditi list 
FLRJ, št. 32/53) in 4. ter 8. člena temeljni ga zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 4/31) je ljudski od- 
bor mestne občine Trbovlje na XIX. seji dne 6. maja 
1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, o organih sta- 
novanjske  skupnosti, o  prevzemu  stanovanjskih  hiš 

v upravo in o najemnih  pogodbah 

I. Stanovanjska skupnost 

1. člen 
Stanovanjske hiše na območju ljudskega odbora 

mestne občine Trbovlje, ki so splošno ljudsko premo- 
ženje, zadružna last ali last družbenih organizacij, 
zemljiške parcele, na katerih stoje te hiše in zasebne 
hiše z več kot dvema stanovanjema ali tremi manj- 
šimi stanovanji, sestavljajo eno stanovanjsko skup- 
nost. 

Za manjša stanovanja v zasebnih hišah se po tem 
odloku štejejo tista stanovanja, ki se sestoje iz dveh 
sob in one kuhinje in katerih površina s pritiklinumi 
ne presega 50 m! zazidane stauovanjske površine. V 
starih hišah z enosobnimi in enoprostorskimi sta- 
novanji se šteje 50 m2 zazidane površine za eno sta- 
novanje. Za stanovanje se sploh ne štejejo kletna, 
podstrešna in stanovanja 7. in 8. kategorije. Za ugo- 
tovitev števila stanovanj v zasebnih hišah je odlo- 
čilen gradbeni načrt. 

Zasebni lastniki hiš, ki imajo do 2 ali 3 manjša 
stanovanja, lahko s pogodbo prepustijo svoje hiše 
stanovanjski skupnosti. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in no- 
silec pravic in obveznosti, ki. izvirajo iz najemnin- 
skih in drugih pogodb v zvezi z vzdrževanjem in 
upravljanjem hiš. 

II. Organi stanovanjske skupnosti 

2. člen 
V vseh stanovanjskih hišah v upravi stanovanj- 

ske skupnosti se ustanove hišni sveti. 
V stanovanjskih hišah stanovanjske ukupnosti, ki 

jmajo do 2 stanovanji, sestavljajo hišni svet vsi uži- 
valci stanovanj in podstanovalici. V sitanovanjskih 
hišah, kjer je do pet stanovanj, izvolijo uživalci sta- 
novanj in podstanovalci tričlanski hišni svet, v hišah 
z do deset stanovanji petčlanski in v hišah z nad 
desert stanovanji sedemčlanski hišni svet 

3. člen/ 
Hišni svet volijo vsi uživalci stanovanj in podsta- 

novalci iste hiše vsako leto januarja na sestanku, 
kjer mora biti navzočih najmanj dve treüjini volilnih 
upravičencev. Ce na prvem sestanku udeležba ni za- 
dostna, se na sestanku, sklicanem -v. najmanj 5 dneh 
po prvem sestanku, sklepa ob vsaki udeležbi. 

4. člen 
Volilni   upravičenci   odločajo  o   načinu   voirtev. 
Javno se voli z dviganjem rok za posameznega 

kandidata. 
Tajno se pa voli z lirfd na podlagi seznamov 

kandidatov, in sicer tako, da na razmnoženih &szna- 
mih kandidatov volilni upravičenci podčrtajo kandi- 
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date, ki jih želijo izvoliti; izvoljeni so tisti kandi- 
dati, ki dobijo po vrsti največ glasovs Seznam kandi- 
didatov sestavijo in predlagajo volilni upravičenci na 
predvolilnem a'li samem volilnem sestanku, na ka- 
terem  se  hkrati   izvoli   rudi   tričlanska  volilna   ko- 
misija. 

5. člen 

Hišni sveti izvolijo izmed sehe predsednika. Ta 
mora najkasneje v 5 dneh,sporočiti upravi stanovaoj- 
ske skupnosti imena vseh članov hišnega sveta. 

6. člen 

Hišni sveti se sestavljajo praviloma najmanj en- 
krat mesečno. Sestanke sklicuje piedsednik a'li od 
njega pooblaščen član hišnega ©veta. Sestanek se mo- 
ra sklicati tudi na zahtevo najmanj tretjine Članov 
hišnega sveta. 

Hišni svet sprejema svoje sklepe z večino gla- 
sov. Njegovi sklepi so pravno veljavni, ako je bilo 
na sestanku navzočih več 'kot polovico članov. 

Funkcije članov svetov so častne. Namesto člana- 
ki svoje funkcije ne more izvrševati ali pa ga trikrat 
neopravičeno ni na sejo sveta, izvolijo volilni upra- 
vičenci novega člana. 

7. člen 

Hišni svet mora sklicati najmanj vsake 3 mesece 
enkrat sestanek vseh uživalcev stanovanj in podsta- 
novalcev. Na tem sestanku mora hišni svet poročati 
o svojem delu in reševati predloge uživalcev v mejah 
svoje pristojnosti ter skušati poravnati morebitne 
spore. 

8. člen 

Pet sosednih hišnih svetov (okoliše bo določil LO 
MO pozneje) izvoli po enega zastopnika v svet stano- 
vanjske skupnosti. 

Zastopniki hišnih svetov se volijo v svet stano- 
vanjske skupnosti po določbah 3. in 4. člena tega 
odloka. 

Večja podjetja in ustanove imenujejo v primeru 
tretjega odstavka 40. člena uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš svoje zastopnike v svet stanovanjske 
skupnosti v sorazmerju s stanovanjsko površino svo- 
jih stavb po določbah omenjenega zakonitega pred- 
pisa. 

9. člen 

Zastopniki za svet stanovanjske skupnosti mora- 
jo biti izvoljeni najkasneje v 15 dneh po volitvah 
hišnih svetov. 

Svet stanovanske skupnosti se mora sestati v 10 
dneh po izvolitvi. Izvoliti mora izmed sebe predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika; ti vodijo po navo- 
dilih sveta delo stanovanjske skupnosti. Volilni upra- 
vičenci odločajo, ali naj bodo volitve tajne ali javne. 
Volitve se izvedejo po 4. členu tega odloka. 

O sejah stanovanjske skupnosti piše tajnik sveta 
zapisnik; vanj je treba poleg glavnega poteka seje 
vpisati sklepe seje. Zapisnik podpisujeta predsed- 
nik in tajnik. ' 

10. člen 

Svet stanovanjske skupnosti se mora zbrati pra- 
viloma najmanj vsaka dve meseca, po potrebi pa tu- 
di večkrat. Zasedanje skliče predsednik, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik. Zasedanje sveta se 
lahko skliče tudi na zahtevo tretjine članov sveta 
stanovanjske skupnosti. 

11. člen 
Skupina hišnih svetov lahko odpokliče svojega 

zastopnika v svetu stanovanjske skupnosti, ako je 
nedelaven in na sejah hišnih svetov ne poroča o delu 
stanovanjskega sveta. 

12. člen 
Administracijo stanovanjske skupnosti vodi upra- 

va stanovanjske skupnosti; načelu je ji šef, ki ga po- 
stavi LO MO Trbovlje s posebno odločbo. 

Upravljanje is vzdrževanje stanovanjskih hiš v 
lasti stanovanjske skupnosti nadzoruje stanovanjska 
inšpekcija LO MO Trbovlje. 

Sef uprave stanovanjske skupnosti in člani sta- 
novanjske inšpekcije se udeležujejo sej sveta sta* 
novanjske skupnosti. 

III. Prevzem stanovanjskih hiš v upravo 

13. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najkasneje do 

1. julija 1934 prevzeti v upravljanje vse stanovanj- 
ske hiše, ki spadajo po 1. členu tega odloka v upra- 
vo stanovanjske skupnosti. 

14. člen 
Svet stanovanjske skupnosti prevzame v upravo 

hiše po tričlanskih komisijah, ki jih sam imenuj*. 
Pji prevzemu mora biti praviloma navzoč lastnik 
hiše ali upravitelj, ki skupno s člani komisije pod- 
piše zapisnik. Če lastnik hiše noče biti navzoč pr' 
prevzemu ali da odreče podpis, se to zaznamuje v za- 
pisniku. Zapisnik se napiše v treh izvodih, enega do- 
bi uprava stanovanjske skupnosti, drugega predsed- 
nik hišnega sveta, tretjega pa lastnik oziroma upra- 
vitelj hiše. 

I 15. člen 
Z dnem prevzema preidejo, na stanovanjsko skup- 

nost pravice hišnega lastnika do pobiranja najemni- 
ne, sklepanja pogodb, odpovedi najemnih razmerij 
ter dolžnosti, vzdrževati hišo ter odplačevati more- 
bitne obveznosti po drugem odstavku 70. člena ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš. 

16. član 
Vse hiše s pritiiklinami, ki po tem odloku pre- 

idejo v stanovanjsko skupnost, morajo njih4astniki 
in upravitelji izročiti v stanju in obsegu, v kakršnem 
so bile dn se uporabljale ob uveljavitvi uredbe P 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

IV. O najemnih pogodbah in razdelitvi najemnine 
/ 

17. člen 
Stanovanjska skupnost sklepa po upravi stano- 

vanjske skupnosti z uživalci stanovanj stanovanjske 
pogodbe, ki morajo poleg imena uživalca navajati tu- 
di obseg v najem danih prostorov, najemnino, dejan- 
sko stanje prostorov in odpovedni rok. Pogodba zač- 
ne veljati, ko jo potrdi stanovanjska inšpekcija LO 
MO Trbovlje. Ce ni s pogodbo drugače določeno, ve- 
lja za uživalce stanovanj na območju LO MO Trbov- 
lje enomesečni odpovedni rok. 

,  Najemnina se določi s posebnim odlokom. 

18. člen 
Prazna stanovanja v hišah stanovanjske skup- 

nosti dodeljuje svet stanovanjske skupnosti na svo- 
jih sejah. 
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Prazna stanovanja v hišah, ki so jih sezidale go- 
spodarske organizacije in zavodi, se dodeljujejo 
uslužbencem in delavcem teh organizacij in zavodov 
v sporazumu s svetom stanovanjske skupnosti. 

19. ölen 
Zasebni lastniki hiše, ki je viključena v stano- 

vanj siko sikupmost, imajo pravico do 10% celotne na- 
jemnine. 

Če je pa lastnik hiše za pridobitno delo nezmožen 
in nima drugih sredstev za preživljanje, mu ljudski 
odbor mestne občine na predlog sveta stanovanjske 
skupnosti lahko določi večji odstotek od celotne na- 
jemnine, ki pa ne sme presegati 50% najemnine. 

20. člen 
Od najemnine hiš v stanovanjski skupnosti se 

oddeli najprej ustrezajoči odstotek lastniku hiše, po- 
ravnajo morebitne obveznosti po 2. odstavku 70. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš, nakar se na- 
jemnina razdeli: 

1. v amortizacijski sfclad, ki mu pripada 40%, 
2. v sklad za hišno upravo po dejanskih stroških, 
3. v skilad za vzdrževanje hiše znesek, k; ostane 

od najemnine po odbitku vplačil v amortizacijski 
sklad in v sklad za hišno upravo. 

Od amortizacijskega sklada se 10% plačuje v 
sklad  za  zidanje novih stanovanjskih hiš. 

21. člen 
Najemnina za poslovne prostore zasebnih hiš, v 

katerih so poslovni prostori, se porazdeli tako, da 
ostane lastniku zgradbe tolikšen del najemnine, ko- 
likor je je prejemal do 1. januarja 1954. Od ostale 
najemnine se plačuje v siklad za zidanje novih sta- 
novanjskih hiš 30%, preostali del se pa porazdeli po 
določbah uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš na 
skilade iz prejšnjega člena sorazmerno s tam na- 
vedenimi vplačili. 

22. člen 
V skilad za zidanje stanovanjskih hiš se plaču- 

je tudi 50% najemnine za poslovne prostore v hišah 
splošnega ljudskega premoženja. 

V. Prehodne in končne določbe 

23. člen 
Prve volitve hišnih svetov v letu 1954 bo izvedel 

LO MO Trbovlje po posameznih volilnih enotah po 
2. členu tega odloka. Natančnejše predpise o tem 
izda pristojni svet za gospodarstvo in komunalne za- 
deve. 

Hišni sveti se morajo izvoliti do 1. 'junija 1954, 
svet stanovanjske skupnosti pa do 1. julija 1954. 

24. člen 
Do formiranja uprave stanovanjske skupnosti 

vodi vse zadeve po uredbi o upravljanju stanovanj- 
skih hiš tajništvo sveta za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve pri ljudskem odboru mestne občine Tr- 
bovlje. 

25. člen 
Zaradi prekrška tega odloka se kaznuje z de- 

narno kaznijo do 2000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

ne  da pravih  podatkov; 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prosto- 

^v pri zbiranju uradnih podatkov; 

3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo popi- 
še določene mu stanovanjske prostore; 

4. kdor odstrani ali namerno pokvari pritikline 
stanovanj ali jih prikriva, kolikor ni dejanje kaz- 
nivo po drugih predpisih; 

5. kdor pred volitvami ali na samih volitvah one- 
mogoča ali moti izvolitev hišnega sveta. 

26. člen 
Ta odlok, začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRSc 
St. 318/15 
Trbovlje, dne 6. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

344. 

Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin s posebnimi pravica- 
mi (Uradni list LRS, št. 19/52) in 3. člena uredbe o 
prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 17/53) je ljudski od- 
bor mestne občine Trbovlje na XIX. seji dne 6. V. 
1954 sprejel 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega  ljudskega 
premoženja   na   območju  ljudskega   odbora   mestne 

občine Trbovlje 

1. člen 
Ljudski odbor mestne občine odloči, katere hiše, 

ki so splošno ljudsko premoženje v njegov; upravi, 
se dajo v prodajo. V ta namen se določi cenilna ko- 
misija, ki mora oceniti vse prodaji namenjene hiše. 

Cenilno komisijo sestavljajo pod predsedstvom 
člana ljudskega odbora, ki ga za to določi ljudski od- 
bor mestne občine Trbovlje, še gradbeni referent, 
pravni referent, referent za komunalne zadeve in 
tehnični predstavnik  gradbenega  podjetja. 

2. člen 
Po ocenitvi teh hiš razpiše tajništvo za gospodar- 

stvo in komunalne zadeve ljudskega odbora mestne 
občine javno dražbo. Cenilna vrednost posameznih 
hiš je iziklicna cena na javni dražbi. 

Pod 80% cenilne vrednosti se ponudbe sploh ne 
smejo sprejeti. 

' Razpis javne dražbe mora obsegati: označbo hiše, 
najmanjši sprejemljivi ponudek, višino varščine, ki 
ee mora položiti pred dražbenim narokom, čas in kraj 
javne dražbe ter plačilne pogoje. Drugi podatki o 
stanju poslopja, pritiMin in lege so interesentom na 
razpolago pri tajništvu za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve ljudskega odbora mestne občine Trbovlje. 

Razpis javne dražbe se razglasi na oglasnih de- 
skah ljudskega odbora mestne občine Trbovlje in v 
Zasavskem vestnilku. 

Od dneva razglasa na razglasnih deskah Ijudsike- 
ga odbora mestne občine pa do dneva dražbe mora 
preteči najmanj 14 dni. 

3. člen 
Vsalk ponudnik mora položiti varščino, ki znaša 

10% najmanjšega sprejemljivega ponudka, najpo- 
zneje pred pričetkom javne dražbe pri upravi za 
dohodke Ijudsikega odbora mestne občine Trbovlje. 
Ponudnik se mora izkazati na javni dražbi s potrdi- 
lom, da je položil varščino, sicer ne more dražiti. 
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Ponudnik je praviloma lahiko vsak državljan 
FLRJ. 

K dražbi se ne smejo pripustiti tisti, o katerih 
se utemeljeno sumi, da Lise ne mislijo kupiti za 
lastne namene, temveč jo nameravajo preprodati ozi- 
roma imajo pri tem drug spekulativni namen. 

4. člen 
Dražbeni narok vodi načelnik tajništva sveta za 

gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje in se opravi praviloma v po- 
slopju ljudskega odbora mestne občine. 

Vsak ponudnik ima pravico, pogledati v cenilni 
zapisnik, • sme zahtevati natančne podatke o hiši, ki 
je dana v prodajo. 

Vodja dražbe pove ob začetku dražbenega na- 
roka, katera hiša je naprodaj in koliko znaša najnižji 
sprejemljivi ponudek, ter obrazloži plačilne pogoje. 

Na poziv vodje dražbenega naroka dajejo po- 
nudniki svoje ponudbe. Vsak ponudnik je vezan 
na svojo ponudbo, dokler ne ponudi kdo več. 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, da je dražba že 
končana. 

Za sprejeto se šteje ponudba najboljšega ponud- 
nika. 

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 
končanem dražbenem naroku; to se vpiše v dražbeni 
zapisnik, ki ga podpišejo vodja dražbe, zapisnikar in 
vsi ponudniki. 

5. člen 
Najvišji ponudnik mora položiti v 8 dneh po 

dražbenem naroku najmanj 20% kupnine pri upravi 
za dohodke LO MO Trbovlje, ostanek pa v obrokih, 
ki se določijo posebej za vsako v prodajo dano hišo. 
Obročna odplačila se smejo dovoliti samo za 1 leto, 
če znaša kupnina do 250.000 din, oziroma za dve leti, 
če kupnina presega 230.000 din. 

6. člen 
Od dneva dražbe preidejo na kupca vse pravice, 

vsa javna bremena in nevarnost, združene z lastnino 
prodane hiše. Ljudski odbor mestne občine Trbovlje 
sestavi s kupcem kupoprodajno pogodbo za prodano 
hišo, obenem pa izda odločbo, s katero daje zemljišče, 
na katerem stoji ta prodana hiša in njeno dvorišče, 
kupcu v brezplačno in trajno uporabo. 

V kupoprodajni pogodbi morajo biti določbe, da 
ljudski odbor mestne občine Trbovlje dovoljuje, da 
zemljiškoknjižno sodišče odpre nov zemljiškoknjižni 
vložek za prodano hišo in vpiše kupoa kot lastnika 
hiše. Zemljiškoknjižno sodišče tudj vpiše za lastnika 
brezplačno in trajno uporabo zemljišča, ki mu ga 
dodeli ljudski odbor mestne občine z odločbo pri zem- 
ljiškem vložku te nepremičnine. 

Ljudski odbor mestne občine Trbovlje mora do- 
ločiti v kupni pogodbi, da si pridržuje pravico 
vknjižbe zastavne pravice v zemljiškoknjižnem vlož- 
ku prodane hiše za neplačani del kupnine, z 10%-no 
varščino. 

7. člen 
Kupec dobi lastninsko pravico hiše brez doteda- 

njih bremen. Kupec nima pravice, zahtevati jamstvo 

za to, ker so bili podatki o prodani stanovanjski hiši 
ali njenih pritiklinah nepravilni. 

Kupec mora zavarovati kupljeno hišo prj Držav- 
nem zavarovalnem zavodu, io sicer za vso prometno 
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 Trbovlje sklene, da se 
hiša proda njemu, čeprav se ni udeležil javne draž- 
be, pogoji zanj pa morajo biti enaki najugodnejšim 
pogojem za mestno občino, kar jih je bilo ponujenih 
na javni dražbi. 

Tako zahtevo mora podati najemnik te hiše naj- 
pozneje v dveh dneh po dražbenem naroku, o kate- 
rem pa mora biti obveščen vsaj 14 dni prej. 

9. člen 
Ce se prve javne dražbe nista udeležila najmanj 

dva ponudnika ali ni bil pri prvi dražbi losežeu naj- 
manjši sprejemljivi ponudek, določi ljudski odbor 
mestne občine Trbovlje ponovno dražbo. 

Ce se kakšna hiša ni mogla 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 ugotovljena cenilna vrednost. 

10. člen 
Tisti, ki so delovali v narodnoosvobodilnem giba- 

nju začenši z letom 1941, 1942 in 1943, družinski člani 
borcev, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju, vo- 
jaški invalidi in izseljenci povratniki lahko kupijo 
stanovanjsko hišo po določbah uredbe o dopolnitvi 
uredbe o prodaji stanovanjskih hiš' iz splošnega ljud- 
skega premoženja (Uradni list FLRJ, št. 31/53) tudi 
na obroke. Odplačilni rok in višina obrokov z vse- 
mi podobnostmi se določi 8 kupoprodajno pogodbo, 
ki jo mora potrditi ljudski odbor mestne občine Tr- 
bovlje na seji. Vendar mora kupec tudi v tem pri' 
meru plačati kot prvi obrok vsaj 20% ceniloe vred- 
nosti stanovanjske hiše, ki jo kupi. 

11. člen 
Za vloge, odločbe, pogodbe in druge akte v zvezi 

s prodajo stanovanjskih hiš po določbah uredbe o 
prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljudskega pre- 
moženja in tega odloka se ne plačajo nikakršne takse 
po zakonu o taksah in se tudi ne plačajo sodne takse 
v zvezi z vknjižbo lastninske in zastavne pravice in 
tudi ne prometni davek. 

12. člen 
Vsa denarna sredstva, pridobljena s prodajo sta- 

novanjskih hiš po tem odloku, se vložijo na poseben 
račun pri Narodni banki FLRJ — podružnici Trbov- 
lje in jih mora uporabljati mestna občina le za vzdr- 
ževanje ali zidanje novih stanovanjskih hiš. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati v dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 
St. 318/18 
Trbovlje, dne 6. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
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Odloki ljudskih odborov: 

3«. Odlok o ureditvi gozdarske sluibe v okraju LJubljana 
okolica. 

345. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 4. volilni enoti 
okraja Maribor okolica. 

346. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
okraja Maribor okolica. 

347. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 14. volilni enoti 
okraja Maribor okolica. 

348. Odlok o izdelavi in potrditvi investicijskih programov za 
objekte, ki se finanslrajo iz sredstev, s katerimi gospo- 
darske organizacije v okraju Postojna prosto razpolagajo. 

349. Odlok o sklepnem računu okraja Radovljica za leto 1903. 

330. Odlok o proraCunu okraja Slovenj  Gradec za leto 1954. 

351. Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti ter o volit- 
vah hišnih svetov In sveta stanovanjske skupnosti r 
okraju Šoštanj. 

352. Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije v okraju Tolmin. 
353. Odlok o ustanovitvi tržne inšpekcije v okraju Tolmin. 
354. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem licu mesta 

Trbovlje. 
355. Odlok o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skupnost 

na območju mesta Tržič, in o volitvah hlänih svetov in 
svetov stanovanjske skupnosti. 

356. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 
občine Smarjeta. 

357. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 60. volilni enoti 
občine VeržeJ. 

358. Odločba o ustanovitvi finančno samostojnega zavoda »Vo- 
dovod Metlika«. 

Odloki ljudskih odborov 
344. 

Na podlagi 15. člena • 64. člena zatona o okraj- 
nili ljudskih odborih ter XII. točke navodila o ureditvi 
gozdarske službe (Uiadni list LRS, št. 15-55/54) je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na seji zbora 
proizvajalcev dne 22. maja 1954 in na seji okrajnega 
zbora dne 26. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju 

Ljubljana okolica 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Ljubljana okolica 

se ustanova okrajna uprava za gozdarstvo (v nadalj- 
njem besedilu: uprava) kot gozdarski organ okraj- 
nega ljudskega odbora. 

II 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: ' 
1. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer 

v gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v 
vseh drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih 
(o obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, 
o varstvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in po- 
dobno), in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno 
izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
rati in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge za 
izločitev zemljišč za pogozditev in gozdne melio- 
racije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega go- 
spodarskega plana glede gojitve in izkoriščanja 
gozdov in glede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni kataster in predpisane  evidepce; 

7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 
njihovo strokovno usposabljanje; skrbi za gozdarsko 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopuji s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 
gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
stojnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to 
po posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali 
svetu okrajnega ljudskega odbora. 

III 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
sko premoženje na območju okraja, razen glede 
tistih gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s 
katerimi po tretjem odstavku 24. člena zakona o 
gozdovih  gospodarijo občinski  ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, 
zavodom in drugim državnim organom. 

IV 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav- 

lja okrajna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 
i. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

kov sklada; 
2. odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 

pobiranje teh prispevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 

finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 
V 

Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje 
okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani 
za imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljud- 
skega odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svtAu 
za gospodarstvo. 
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VI 

Za opraviljanje svojih nalog ima uprava za gozdar- 
stvo potrebno število uslužbencev. 

Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo revir- 
ni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logarskih 
okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi okrajna 
uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali  pa gozdarski  tehnik. 

Sistemizacijo delovnih most predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaje predsednik 
okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa uprave. 

VII 
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz 

okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se 

zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je šef 
okrajne uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Šef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in iz- 
koriščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in pri določanju načrta 
obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

IX 

Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi go- 
zdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi so 
gospodarili do uveljavitve zaikona o gozdovih (Uradni 
Ust LRS, št. 22-78/55). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske gozd- 
ne   sklade.   V   zvezi   s   tem  občinski   ljudski  odbor 

• sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki se finan- 
sirajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozd- 
nega sklada, določi občinski ljudski odbor v skladu 
z okrajnim gozdarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z uprav- 
ljanjem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih od- 
borih dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni 
upravi za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se 
tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izkorišča- 
nja gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev na ob- 
močju občine. 

X 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu« LRS. 

St. 1-6802/1-54 
Ljubljana, dne 24. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

345. 
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 2. točko 72. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih izdaja zbor proizvajalcev OLO Maribor oko- 
lica na seji dne 25. maja 1954 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v okrajni zbor 

proizvajalcev v 4. volilni enoti industrijske skupine, 
ker je zaradi smrti prenehal mandat odborniku Toma- 
neku Karlu. 

Volitve bodo dne 4. julija 1954. 
2. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in v 
vseh obratih IV. volilne enote industrijske  skupine. 

St. 1-2689/1-54 
Maribor, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

346. 
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) 
in v zvezi s 123. členom zakona o okrajnih ljudskih 
odborih je okrajni ljudski odbor Maribor okolica na 
XIV. skupni seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 25. maja 1954 ••••••! 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpišejo se nadomestne volitve v 2. volilni enoti 

kmetijske skupine v okrajni zbor proizvajalcev okraj- 
nega ljudskega odbora Maribor okolica, ker se je 
odbornik okrajnega zbora proizvajalcev za 2. volilno 
enoto kmetijske skupine ing. Eržen Janez odpovedal 
mandatu in je okrajni zbor proizvajalke v na seji dne 
21. aprila 1954 odpoved sprejel. 

2 
Nadomestne volitve za 2. volilno enoto kmetijske 

skupine, ki obsega KZ Ruše, KZ Lirmbuš, KG Pekre 
in KG Limbuš, bodo dne 4. julija 1954. 

3 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem  listu LRS« in 

v 2. volilni enoti kmetijske skupine. 
St. 1-2788/1-51 
Maribor, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

347. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zaikona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 3-1/102-53) 
in v zvezi s 123. členom zakona o okrajnih ljudskih 
odborih, je okrajni ljudski odbor na XV. skupni seji 
dne 25. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpišejo   se   nadomestne   volitve   v   14.   volitai 

enoti, ki obsega celotno območje občine Lovrenc na 
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Pohorju, za volitev odbornika okrajnega zbora okraj- 
nega LO Maribor okolica, ker je odbornik Godec 
Alojz, kmet te Puščave, dne 8. V. 1954 umrl. 

2 
Nadomestne volitve v 14. volilni enoti bodo dne 

4. julija 1954. 
3 

Ta odlok se objavi  v  >Uradnem listu LRSc  in 
v 14. volilni enoti okrajnega zbora. 

St. 1-2789/1-54 
Maribor, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

348. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

ni ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) 
in v zvezi z 2. odstavkom 1. člena uredbe o izdelavi 
in potrditvi investicijskega programa (Uradni list 
FLRJ, št. 5-56/54) je okrajni ljudski odbor Postojna 
na skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 12. maja 1954 epreje! 

ODLOK 
o izdelavi in potrditvi  investicijskih  programov za 
objekte,  ki   se   finansirajo   iz   sredstev,   s   katerimi 

gospodarske organizacije prosto razpolagajo 

1. člen 
Iz sredstev, s katerimi gospodarske organizacije 

na območju okraja Postojna prosto razpolagajo, se 
smejo finansirati gradbeni objekti in gradbena dela 
le na  podlagi  potrjenega  investicijskega   programa. 

Določbe 1. odstavka tega člena ne veljajo za ob- 
jekte družbenega standarda in ne za adaptacije, s 
katerimi se ne spreminja dosedanji namen gradbe- 
nega objekte ali dosedanji tehnološki proces pro- 
izvodnje, za katero se je upora'bìja.l objekt, ki naj 
se adaptira. 

2. člen 
Investicijski programi po tem odloku se izdelu- 

jejo in potrjujejo po predpisih uredbe o izdelavi in 
potrditvi investicijskega programa. 

3. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objaive  v   >Uradnem 

lietu LRSc. 
Št 657/36 
Postojna, dne 12. maja 1954. 

. Predsednik QLQ:   ' 
Mirko Jelerčič 1. r. 

349. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih, ljudskih odborih (Uradni list LRS, Št. 19-89/52) 
in v zvezi z 49. členom temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) sta okrajni 
zbor in zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega od- 
bora Radoviljica vsak na svoji seji dne 3. junija 1954 
sprejela 

ODLOK 
o sklepnem računu okraja  Radovljica za leto 1953 

1. člen 
Potrdi   se   sklepni   račun   okraja  Radovljica   za 

leto 1953 s .prilogami, ki izkazujejo: 
L sklepni račun okrajnega proračuna: 

503,494.818 din dohodkov, 
479,954.623 din izdatkov. 

IL skilepni račun finančno samostojnih zavodov: 
57,232.352 din dohodkov, 
54,750.825 din izdatkov. 

2. člen 
Proračunski presežek 23,560.195 din predstavlja 

dohodke okrajnega proračuna za leto 1954, preseželc 
finančno samostojnih zavodov v višini 2,481.527 din 
pa je razdeljen s sklepnimi računi teh zavodov za 
leto 1953. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRSc. 
Št. 3333/8-54 
Radovljica, dne 4. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

350. 
Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, žt. 19/52) ter 
v skladu z 2. in 28. členom temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 15/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Slovenj Gradec na skupni seji obeh zborov 
dne 29. aprila 1954 izdal 

ODLOK 
o proračuna okraja Slovenj Gradec za leto 1954 

1. člen 
Okrajni proračun za leto 1954 obsega: 
1. proračun okraja: 

z dohodki v znesku 331,000.000 din 
z izdatki v znesku 331,000.000 din 

2. predračune posebnih 
skladov: 
z dohodki v znesku 143,000.000 din 
z izdatki v znesku 143.000.000 din 

3. predračune finančno samostojnih zavodov. 
Ti predračuni se bodo vključili v proračun po- 

zneje s .posebnim odlokom. 
Z istim odlokom se bo razdelil presežek dohod- 

kov nad izdatki finančno samostojnih zavodov, ki bo 
dosežen v letu 1954 z uspešno organizacijo dela. 

2. člen 
Ta odlok velja od 29. aprila 1954, izvaja se pa 

od 1. januarja 1934 in se objavi v >Uradnem listu 
LRSc. 

Št P-2403/1-54 
Slovenj Gradec, dne 29. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
=» Ivo Skerlovnik i. r. 

35Ï. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 

64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52), v zvezi s 24., 32., 40. • 92. 
členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Urad- 
ni Jist FLRJ, št. 52-432/55) ter 4. in 8. člena temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, štev. 
46/428-51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločenih 
sejah dne 24. aprila  1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti ter o volitvah 

hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti 

I. Stanovanjske skupnosti 
i. člen 

Stanovanjske hiše, ki so last splošnega ljudskega 
premoženja, zadružna last in last družbenih organi- 
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zacij, ter stanovanjske hiše zasebnikov z već kot 
dvema stanovanjema so na območju vsake občine 
ena stanovanjska skupnost. 

Po odločbi okrajnega ljudskega odbora se ne 
vključijo v stanovanjsko skupnost tudi stanovanjske 
hiše zasebnih lastnikov s tremi manjšimi stanovanji. 

IL Hišni sveti in sveti stanovanjskih skupnosti 

2. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalci v stanovanj- 

skih hišah, ki imajo do 5 stanovanj, izvolijo 3, v hi- 
šah, ki imajo do 10 stanovanj, izvolijo 5, v hišah pa, 
ki imajo nad 10 stanovanj, izvolijo 7 članov hišnega 
sveta. V manjših hišah splošnega ljudskega premože- 
nja z enim ali dvema stanovanjema sestavljajo hišni 
svet vsi uživalci stanovanj in podstanovalci. Stano- 
vanjske hiše zasebnih lastnikov z enim ali dvema 
stanovanjema nimajo hišnih svetov, kolikor teh hiš 
sami lastniki s pogodbo ne predajo v upravo stano- 
vanjski skupnosti. 

3. člen 
Hišne svete volijo uživalci stanovanj in pod- 

stanovalci letno v mesecu januarju na sestanku, na 
katerem mora biti navzočih večina volilnih upravi- 
čencev posamezne hiše. Ce se v začetku sestanka 
ugotovi, da se ga ni udeležila večina volilnih upravi- 
čencev, se pol ure nato opravijo volitve ne glede na 
število udeležencev. 

4. člen 
Volilni upravičenci v vsaki hiši odločajo, ali naj 

bodo volitve javne ali tajne. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci iz- 

javijo   z   dvigom   roke   za   posameznega   kandidata. 
Tajno pa se voli z listki posameznih kandidatov, 

in sicer tako, da na razmnoženih seznamih kandi- 
datov volilni upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih 
želijo izvoliti. Seznam kandidatov sestavijo in pred- 
lagajo volilni upravičenci na predvolilnem ali na 
samem volilnem sestanku, na katerem se tudi izvoli 
tričlanska komisija. 

5. eden 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika 1er 

po enega zastopnika za svet stanovanjske skupnosti. 
Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 

nih članov upravi stanovanjske skupnosti. 

6. člen 
Hišni sveti se morajo zbrati vsaj enkrat mesečno. 

Sestanek skliče predsednik sveta oziroma je sestanek 
na zahtevo ene tretjine članov hišnega sveta. 

Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na sestanku, 
se vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi predsednik 
hišnega sveta. Predsednik skrbi, da se sklepi izvajajo 
oziroma po potrebi predložijo v izvršitev upravi 
stanovanjske skupnosti. 

7. ölen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podstanoval- 

cev, izvoljenih po 5. členu tega odloka, sestavljajo 
svet stanovanjske skupnosti. V primeru 3. točke 
40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih biš so- 
delujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot'polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta zadev- 
nega podjetja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki 
hišnih svetov za svet stanovanjske skupnosti se volijo 
po določbah 3. člena tega odloka, in sicer vsako leto 
po izvršenih volitvah v hišne svete, vendar naj- 
pozneje do 15. februarja. 

8. člen 
O sejah stanovanjske skupnosti piše tajnik sveta 

zapisnik, v katerem je poleg gilavnega poteka seje 
treba podrobno navesti sprejete sklepe. Zapisnik se 
piše v vezano knjigo; podpišeta ga predsednik in taj- 
nik sveta. 

III. Kategorizacija stanovanj in stanovanjska tarifa 

9. člen 
Stanovanjski prostori na območju vsake občine 

se delijo v 7 kategorij. 
Najemnina se plača po stanovanjski tarifi. Način 

kategorizacije stanovanj in višino stanovanjske tarife 
bo okrajni ljudski odbor Šoštanj predpisal s poseb- 
nim odlokom. 

IV. Prevzem  v   upravo  zasebnih  stanovanjskih  hiš 

10. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti morajo najpozneje 

v 30 dneh po objavi tega odloka po tričlanski komi- 
siji prevzeti v upravljanje vse več kot dvostanovanj- 
ske hiše, ki so last zasebnikov, razen tistih hiš, glede 
katerih bo okrajni ljudski odbor po tretjem odstavku 
14. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš od- 
ločil, da ostanejo še nadalje v upravi hišnega last- 
nika. 

O prevzemu hiše se spiše zapisnik, ki ga podpiše 
tudi lastnik hiše. 

V. Prehodne in končne določbe 

11. člen 
Prve volitve hišnih svetov se izvršijo v 15 dneh, 

prve volitve svetov stanovanjske skupnosti pa v 21 
dneh po objavi tega odloka. Zaradi prevzema stano- 
vanjskih hiš v upravo imenujejo občinski ljudski 
odbori začasne petčlanske komisije, ki bodo do iz- 
volitve sveta stanovanjske skupnosti organizirale in 
vodile volitve hišnih svetov in svetov stanovanjskih 
skupnosti, sodelovale pri popisu stanovanjskih pro- 
storov in pri prevzemu hiš po 10. členu tega odloka. 

12. člen 
Tajništva občin vodijo do formiranja uprave sta- 

novanjske skupnosti vse administrativne zadeve sveta 
stanovanjske skupnosti, kakor jih določa uredba o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

13. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje hišni 

lastnik: 
1. ki ovira prevzem hiše v upravo stanovanjske 

skupnosti po IV. .poglavju tega odloka; 
2. ki odstrani ali namerno pokvari in spremeni 

instalacijske naprave • pritikline ali prikrije last; 
niš-tvo teh pritikhn ali zataji njih uporabo po stano- 
valcih. 

14. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

neim lisrtu LSRc. 
St. 2660/1-54 
Šoštanj, dne 24. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 
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Razglasi in objave 
St.  IV-1863/1-54 3581 

Sprememba  rodbinskega  imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

za notranje zadeve LRS, štev. IV- 
1865/1 z dne 21. V. 1954 je bila na 
podlogi 2. člena zakona o osebnih 
imenih dovoljena sprememba ime- 
na Mugerli Marjanu, roj. 1. XI. 1953 
na Jesenicah, bivajočemu v Bilja- 
nah št. 5, v »Branko«. 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Tajništva   okrajnih   oziroma  mestnih 
ljudskih   edborov   razglašajo: 

Vpisi 
1036. 

Besedilo: »Planinka«, gostinsko 
podjetje, Ljubljana  (ZaJošIka 31). 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
vseh zadev s področja gostinskega 
obrata gostilne. 

Ustanovitelj: MLO glavnega me- 
sta Ljubljana, odločba štev. Tajn 
156/52 z dne 23. IV. 1952. 

Organ gospodarske uprave: Svet 
za gospodarstvo MLO glavnega me- 
sta Ljubljane. 

Za podjetje podpisujeta: Ban An- 
ton, upravnik, samostojno, v obse- 
gu zakonitih pooblastili in pravil 
podjetja, ter Gračner Viktor, raču- 
novodja, ki sopodipisuje vse listine 
po 47. členu szdgp. 
MLO Ljubljana, 16. januarja 1954. 

St. G-448/1-54 1538 

103?. 
Okrožna sodišča razglašajo: 

Besedilo: Remontno podjetje v 
Divači. 

Poslovni predmet: Gradnja in po- 
pravijo stanovanjskih in gospodar- 
skih poslopij in druga komunalna 
dela. 

Direktor: Vidav Jožef. 
Ustanovitelj: Obč. LO Divača, od- 

ločba št. 232/3-1953 z dne 29. III. 
1954. 

Gorica,   11.  maja   1954. 
Zt 47/54-2 1484 

1038. 
Besedilo: Jugoslovanske železni- 

ce — železniško projektivno pod- 
jetje v Ljubljani (Kolodvorsko 
39/1 V). 

Gospodarska delavnost: Izdelova- 
nje projektov za vse železniške na- 
prave in objekte, kakor tudi za vse 
druge objekte, kolikor je podjetje 

za to upravičeno po določbah ured- 
be o gradbenem projektiranju. 

Direktor  do  konstituiranja:   ing. 
Fran Bajželj, Ljubljana, Titova 87. 

Ljubljana,   24.   maja   1954. 
Zt 81/54 Rg III 682/1       1720 

1039. 
Besedilo: »Češnja«, Ljubljana 

(Nabrežje Adamiča Lundra). 
Gospodaska delavnost: Nakup im 

prodaja vseh vrst svežega in suhega 
domačega in južnega sadja, vseh 
vrst zelenjave in povirtnin, polje- 
delskih pridelkov, sadnih in zelen- 
jadnih izdelkov živilske industrije. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Sadje-Zelenjava« Ljubljana, od- 
ločba št. 2460/54 z dne 22. IV. 1954. 

Poslovodja: Modrijan Janez, Ljub- 
ljana, Koblarjeva 13. 

Zt 89/54-Rg III 688/1       1803 
Besedilo: »Višnja«, Ljubljana 

(Gradišče 7). 
Gospodarska delavnost: Nalkup in 

prodaja na drobno vseh vrst sve- 
žega in suhega domačega in jasne- 
ga sadja, vseh vrst zelenjave in po- 
vrtnin, poljedelskih pridelkov, sad- 
nih in zelenjadnih izdelkov živilske 
industrije. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja »Sadje-Zelenja- 
va« Ljubljana, odločba št. 2460/54 z 
dne 22. IV. 1954. 

Poslovodja: Kran je Vlado, Ljub- 
ljana, Pleteršnikova 24. 

Zt. 91/54 Rg III 689/1      1804 
Ljubljana, 5. junija 1954. 

1040. 
Besedilo: Zadružno gospodarstvo, 

Presika pri Ljutomeru. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja vseh panog kmetijstva, zla- 
sti pa vinogradništvo, sadjarstvo in 
živinoreja, predelava in prodaja 
lastnih kmetijskih proizvodov ter 
vzgoja trsnega in sadnega materi- 
ala za potrebe» posestva in prodajo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza Ljutomer. 

Direktor: Lipovec Ignac, kmetij- 
ski tehnik. 

Maribor, 25. maija 1954. 
Zt 648/54 1807 

1041. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo, Ivanjkovci. 
Gospodarska dtilavmost: Kmetij- 

ska proizvodnja vseh panog kme- 
tijstva, vinogradništvo, sadjarstvo 
in živinoreja, predelava in prodaja 
lastnih kmetijskih proizvodov ter 
vzgoja trsnega in sadnega materia- 
la za potrebe posestva in prodajo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza Ljutomer. 

Direktor: Ratck Matija, bivši 
predsednik KDZ »Berce«, Ivanj- 
kovci. 

Maribor, 27. maja  1954. 
Reg. št. št. 90/IV 17217 

1041a 
Besedilo: Zadružno vinogradniško 

gospodarstvo »Jože Kerenčič«, Her- 
manci, p. Miklavž pri Ormožu. 

Gospodarska delavnost: Kmetij- 
ska proizvodnja vseh panog kme- 
tijstva, zlasti pa vinogradništva, 
sadjarstvo in živinoreja, predelava 
in prodaja lastnih kmetijskih pro- 
izvodov ter vzgoja trsnega in sad- 
nega materiala za potrebe posestva 
in prodajo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadru'žna 
zveza Ljutomer. 

Direktor: Ing. Trstenjak Milko. 
Rog št. 138/11 1760 

Besedilo: Zadružno vinogradniško 
gospodarstvo, Železne dveri. 

Gospodarska delavnost: Kmetij- 
ska proizvodnja vseh panog kme- 
tijstva, zlasti pa vinogradništvo, 
sadjarstvo in živinoreja, predelava 
in prodaja lastnih kmetijskih pro- 
izvodov, ter vzgoja trsnega in sad- 
nega materiala za potrebe posestva 
in prodajo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza v Ljutomeru. 

Direktor: Vraz Stanko, kmetijski 
tehnik. 

Reg št. 91/rV 1761 
Maribor, 28. maja 1954. 

1042. 
Besedilo: Obrtna zadruga »Sploš- 

no krojaštvo«, Novo mesto (Dilan- 
čffva 7). 

Poslovni predmet: ' Izdelovanje 
mošlkih oblek, ženskih plaščev in 
kostumov. 

Ustanovitelji obrtne zadruge so 
visofko kvalificirani delavci: Prija- 
telj Alojz, Prime Jože in Pavšič 
Vencelj. 

Poslovodja: Prijatelj Alojz, kro- 
jaški mojster, Novo mesto, Dilan- 
čeva 7, ki zastopa zadrugo in pod- 
pisuje skupaj s sopodpisovaïcem 
Primcem Jožetom, krojaškim moj- 
strom iz Irce vasi 10. Kot namestnik 
za sopodpisovanje je pooblaščen 
Pavšič Vencelj, krojaški mojster iz 
Gotnc vasi 16. 

Novo mesto, 25. maja 1954. 
Zt 11/54   Rg • 11/1 1642 

Besedilo: Lesno-industrijski kom- 
binat, Novo mesto (Komandanta Sta- 
neta cesta 43). , 

Poslovni predmet: Mehanična in 
kemična predelava lesa. 

Direktor: Knez Jože, Novo mesto, 
Ragovsika 16, ki podjetje zastopa in 
zanj podpisuje, pod nadzorstvom 
sveta za gospodarstvo OLO Novo 
mesto. Sopodpisuje Beltram Metod, 
računovodja, Novo mesto. Zagreb- 
ška 13. 

Novo mesto, 4.  junija 1954. 
Zt 12/54 Rg • 12V1 1827 

1043 
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Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1044. 

Besedilo: Mestno podjetje »Teste- 
nine«, Škof ja Loka, 

Besedilo odslej: »Testenine«, 
Škof ja Loka. 

Izbrišeta se Remškar Stane in Pe- 
har Jože ter vpiše Okorn Lojzka, 
knjigovodja, ki podpisuje listine fi- 
nančnega pomena po 47. členu 
szdgp. 

OLO Kranj, 19. septembra 1953. 
St. 779/4-53 4964 

1045. 
Besedilo: »Krajevna žaga, Bre- 

žice okolica. 
Izbriše se Ostarelič Jože in knji- 

govodja  Rugelj Anica ter vpišejo: 
Sumrak Jože, poslovodja, Kostevc 

Franc, predsednik delavskega sveta, 
in Vahčič Blaž, delavec. Poslovodja 
podpisuje vedno skupaj z enim od 
imenovanih. 

OLO Krško, 6.  novembra  1953. 
St. 15939/1-55 9271 

1046. 
Besedilo: Krajevna čevljarska de- 

lavnica, Zg. Polskava. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo, 

zato se k besedilu pristavi: >v likvi- 
daciji«:. 

Izbrišejo se Bezjak Bogomir, Kri- 
štof Franc, Ferk Jožef in Cerič Ivan- 
ka in vpiše likvidacijska komisija: 
Samastur Franjo, predsednik, Dob- 
nikar Rudolf in Kapun Alojz, člana. 
OLO Maribor ok., 26. januarja 1954. 

St. H-370/1-54 571 
1047. 

Besedilo: Mestni pogrebni zavod, 
Murska Sobota. 

Besedilo odslej: Zavod za komu- 
nalne storitve. Murska Sobota. 

Izbriše se Kulič Bela, računovod- 
je in vpiše Hojer Anica, knjigo- 
vodja. 
OLO Murska Sobota, 15. maja 1954. 

St. II/25-551/2-54 1564 
1048. 

Besedilo: Krajevna žaga, Dvor. 
Besedilo odslej: Občinska žaga, 

Dvor. 
Izbrileta se Zupančič Dušan in 

Pint Karolina in vpišejo: 
Gosenca Jože, upravnik, ki bo 

podpisoval v vseh zadevah, Tura- 
šek Mara, knjigovodja in Glavan 
Stane, Žagar, ki bosta sopodpisovala 
• finančnih zadevah, po dva sku- 
paj. 

Novo mesto, 21. maja 1953. 
Št. •-4582/1-53 4132 

Okrožna Bodilča razglalajot 
1049. 

Besedilo:  »Pekarna«  občinskega 
ljudskega odbora Mozirje. 

Besedilo odslej: Pekarna, Mozirje. 
Celje, 24. meja 1954. 

Rgo I 41/2 1616 
1050. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Sa- 
vmjean«» Rečica ob Savinji. 

Vpiše   s«   podružnična    gostilna 
pri »Pošti«. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, mrz- 
la m topla jedila na drobno ter pre- 
nočišča. 

Ustanovitelj podjetja: Obč. LO 
Rečica ob Savinji. 

Podružnična gostilna pod »Lipo« 
se preimenuje v gostilno pri »Lov- 
cu«. Rgo 16/2 1758 

Besedilo: Opekarna Ljubečna- 
Bukovžlak v Ljubečni. 

Izbriše se Mesaric Justina in 
vpiše 

Wesely Evelyna, računovodja, ki 
podpisuje'po zakonitih pooblastilih 
m pravilih podjetja. 

Rgo II 315/2 972 
Besedilo: Mestna brivnica, Trbov- 

lje. 
Besedilo odslej: Brivnice, Tr- 

bovlje. Rgo ni 22/2 1757 
Celje, 31. maja 1954. 

1051. 
Besedilo: Klavnica Zagorje. 
Vpišejo se poslovalnice: št. 1, Za- 

gorje 3; št. 2, Zagorje 82; št. 3, Za- 
forje  53;   št. 4, Toplice  13;   št.  5, 
oplice 28 in št. 6, Svepovna 6. 
Za podjetje podpisujejo: 
Ino Janko, poslovodja, Bukovšek 

Alojzija, komercialist, Kojnik Ida, 
knjigovodja. 

Izbrišeta se podpisovalca Kranjc 
Alojz in Brvar Marija. 

Vpiše se podjetje Klavnica Lotke- 
Kisovec. 

Poslovalnica 1 Lake 30, posloval- 
nica 2, Izlake. 

Poslovni predmet: Klanje živine 
in predelava mesnih izdelkov. 

Za podjetje podpisujejo: Robave 
Vinko, poslovodja. Prebil Janko, 
mesar, in Klemenčič Marija, knji- 
govodja. 

Celje, 1. junija 1954. 
Rgo I 30 

1052. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Most na Soči. 
Poslovni predmet odslej: Pogoz- 

dovanje, gojitev, varstvo, izkorišča- 
nje s spravilom in urejanje gozdov, 
gradnja prometnih naprav v gozdo- 
vih ter nakupovanje Jesa za pro- 
dajo. 

V   sestavu   podjetja   so   gozdne 
uprave:   Idrija,   Trnovo,   Predmeja 
in Bovec,   ki tvorijo 1. gozdno go- 
spodarsko območje na ozemlju LES. 

Gorica, 16. aprila 1954. 
Zt 26/54-2 1174 

1053. 
Besedilo: Kavarna »Sport« v Se- 

žani. 
Izbriše se Bezek Rudolf, upravnik, 

in na njegovo mesto v,piše 
Bizjak Ivan, upravnik, Sežana, z 

istimi pravicami kot prejšnji. 
Gorica. 28. maja 1954. 

Zt 59/54-4 1742 
1054. 

Besedilo: Ekonomija, Bitnje. 
Besedilo odslej:    Kmetijsko   po- 

sestvo »Sorsko polje«, Zabnica. 
Ljubljana, 18. maja 1954. 

Rg II 32/4 1593 

1055. 
Besedilo: Mestno podjetje »Tor- 

bica«, usnjena galanterija, Ljub- 
ljana, skrajšano: »Torbica«, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej: »Torbica«, usnje- 
na galanterija, Ljubljana, sikraj- 
šano:»Torbica«, Ljubljana. 

Izbriše se Lapanja Franjo. 
Ljubljana, 2. junija 1954. 

Rg I 173/10 1787 
1056. 

Besedilo: Krajevna gostilna, Pod- 
nart. 

Besedilo odslej : Gostilna Podnart. 
Rg I 90/4 1791 

Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 
glav« (prej Peko), Tržič. 

Besedilo odslej: Tovarna obutve 
»Peko«, Tržič, skrajšano: »Peko«, 
Tržič. 

Poslovni predmet: Proizvodnja 
obutve in čevljarskih potrebščin, 
prodaja obutve in čevljarskih po- 
trebščin ter prodaja m popravilo 
nogavic. Rg • 84/4 i7g2 

Ljubljana, 2. junija 1954. 
1057. 

Besedilo: Mestna mesarija, Tržič. 
Besedilo odslej: Mesarsko podjet- 

je, Tržič. 
Ljubljana, 5. junija 1954. 

Rg I 27/6 1806 
1058. 

Besedilo: Tovarna avtomobilov, 
Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Izdelo- 
vanje avtomobilskih motorjev, kom- 
pletnih avtomobilov, avtobusov, re- 
zervnih delov, pnevmatskega orod- 
ja dn orodja srednje in visoke pre- 
ciznosti za mehanično obdelovanje 
kovin ter traktorskih prikolic, 6Ì- 
huninskih odlitkov in raznih odkov- 
kov. Opravlja tudi uslnžnostna na- 
Točila te stroke. 

Maribor, 8. maja  1954. 
Reg št. 70•1 1420 

1059. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

rotan«, v Dravogradu. 
Izbriše se Repotočnik Marija, 

knjigovodja, in vpiše: 
Beranič Ludvik, računovodja. 

Maribor, 22. maja 1954. 
Reg št. 17/11 1663 

1060. 
Besedilo: Mlinsko podjetje • 

Ptuju. 
Vpišeta se: Repniik Otilija, v. d. 

računovodje, ki bo podpisovala v 
računskih in, finančnih zadevah, ter 
Sentjurc Silvo, nameščenec v Ptuju, 
ki bo v odsotnosti direktorja podpi- 
soval namesto njega. 

Reg št. 170 1763 
Besedilo: »Pctovia«, alkoholna in- 

dustrija y Ptuju. 
Za podjetje podpisujeta: 
Urbančič Boris, direktor, samo- 

stojno, v okviru zakonskih določil, 
in Petrovič Jože, računovodja, v ra- 
čunskih in finančnih zadevah v me- 
jah zakonskih določil. 

Reg št. 2 1734 
Maribor, 27. maja 1954. 
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1061. 
Besedilo: »Transport«, mestno pre- 

vozniško podjetje in špedicija v Ma- 
riboru, .Mcljska 16. 

Besedilo odslej: Prevozniško pod- 
jetje in špedicija »Transport«, Ma- 
ribor, Mcljska 16. 

Izbriše se Scnčair Aleksander in 
vpiše: 

Postružnik 'Vlado, novi glavni ra- 
čunovodja, ki bo podpisoval v ra- 
čunskih in finančnih zadevah pod- 
jetja. 

Maribor, 1. junija 1954. 
Reg št. 181/1 1765 

1062. 
Besedilo: Tovarna avtobusnih 

karoserij »Avtokaroscrija«, Mari- 
bor, šentiljska 49. 

Izbriše' se Cugmas Amalija in 
vpiše: Kosi Radovan, novi imeno- 
vani glavni računovodja, ki bo pod- 
pisoval vse listino denarnega, mate- 
rialnega, obračunskega in kreditne- 
ga pomena. 

Reg št. 95/II 1812 
Besedilo: Državno posestvo, Ra- 

kičan. 
Besedilo odslej: Kmetijsko gospo- 

darstvo, Rakičan. 
Izbriše se Jauk Jožef, referent in 

vipišeta: 
Kuzmič Franc, upravnik, Stanov- 

šeik Franjo, sekretar, Rakičan. 
Reg št. 89/III 1608 

Maribor, 2. junija 1954. 
1063. 

BosodiiLo: Okrajno kmetijsko go- 
spodarstvo, Lendava. 

Besedilo odslej: Kmetijsko gospo- 
darstvo, Lendava. 

Reg št. 58/1 1810 
Besedilo: Mestno urarsko podjet- 

je Maribor, Gosposka 15. 
Besedilo odslej: Urarstvo »Ma- 

tica«, Maribor, Gosposka 15. 
Reg. št. 106 1811 

Maribor, 3. junija 1954. 
1064. 

Besedilo: Mestna optika, Maribor, 
Gosposka 27. 

Besedilo odslej: »Optika«, Mari- 
bor, Gosposka 27. 

Reg št. 108/1 1822 
Besedilo: Trgovsko grosistično 

podjetje »Preskrba«, Poljčanc. 
Poslovni predmet odslej: Tekstil- 

no blago, kratko in pleteno blago 
ter konfekcija, galanterijsko blago 
in igrače; naftni derivati, mazivna 
olja in masti; barve, laki, kemika- 
lije in potrebščine; staklo, porcelan 
in keramika; pisarnišiki malteria], 
papir, pisalne in šolske potrebšči- 
ne; živila in gospodinjske potreb- 
ščine (meso in mesni izdelki); alko- 
holne in brezalkoholne pijače; to- 
bačni izdelki, vžigalice in potreb- 
ščine; mešano industrijsko blago; 
elektrotehnični material (ne sorti- 
ran); želoznina in kovinski izdelki, 
kolesa (predvsem žičniki, kolesa in 
drobno poljedelsko orodje). 

Rog št. 274 1820 
Maribor, 5. junija 1954. 

1065. 
Besedilo:     Mestna     izdelovalnica 

štampiljk, Maribor. 
Besedilo     odslej :      Izdelovalnica 

štampiljk, Maribor, Partizanska 24. 
Maribor, 7. junija 1954. 

Reg št.  103 1825 
k 939. 

Besedilo:    Industrija usnja, Vrh- 
nika. 

Pod besedilom, objavljenim v 
Uradnem listu LRS, št. 20 na strani 
162 se datum pravilno glasi: 
Državni sekretariat za proračun in 
drž. administracijo LRS, Ljubljana 

dne 28. maja 1953. 
St. III-252/5-53 k 4194 

k 911. 
Besedilo:     Gozdno     gospodarsko 

podjetje »Silvaprodukt«, Ljubljana. 
Izbriše se ing. Simič Milan. 

Ljubljana,  10. junija  1954. 
Rg III 599/7 k  1406 

Register 
ustanov s samostojnim 

linaiisiranjem 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

Vpisi 
1066. 

Besedilo: Osrednja študentovska 
menza,   Ljubljana,   Miklošičeva   12. 

Naloga zavoda je, dajati študen- 
tom univerze in visokih šol pa ttidi 
dijakom srednjih šol in vajencem 
izdatno hrano po primerni ceni. 

Svoje delo opravlja zavod po na- 
vodilih in pod nadzorstvom Kura- 
torija za študentske menzo in do- 
move in Sveta za prosveto in kul- 
turo MLO. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-3861/8-54 z dne 26. IV. 
1954. 

G-št. 4489/1-54 1737 
* 

Besedilo: Prehodni mladinski 
dom v Ljubljani, Koblcrjeva 34. 

Dom sprejema, proučuje in zdra- 
vi moralno ogrožene in iz.prd.jene 
mladoletnike z območja Ljudske re- 
Eubliike   Slovenije   in   usmerja  nji- 

ov  nadaljnji  razvoj   in oskrbova- 
nje. 

Za zadeve in naloge doma je pri- 
stojen Svet za zdravstvo in social- 
no politiko LRS. 

Ustanovitelj: Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS, odločba št. 1148/2-53 
z dne 18. I. 1954. 

Grit. 2453/1-54 1731 
MLO Ljubljana, 28. maja  1954. 

1067. 
Besedilo: Okrajni zavod za social- 

no zavarovanje s sedežem na Jese- 
nicah. 

Delovno področje, naloge zavoda: 
Izvajanje socialnega zavarovanja v 
okraju Radovljica. 

Ustanovitelj: OLO Radovljica, 
odločba št. 1-1549/4 z dne 18. IX. 
1952. 

Organi za upravo: Skupščina za- 
voda, katere člane volijo zavaro- 
vanci ter upravni in nadzorni od- 
bor, ki ga voli skupščina; predsed- 
nik Avsenik Janko, delavec v Že- 
lezarni Jesenice. 

Organ, ki je pristojen za zade- 
ve in naloge zavoda: Svet za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko 
OLO Radovljica. • 

Za zavod podpisujejo: Gabrijan 
Miloš, direktor, v polnem obsegu; 
Meglic Stanko, namestnik, v odsot- 
nosti direktorja; Glažar Vinko, 
uslužbenec zavoda, in Trofenik Fa- 
ni, knjigovodja zavoda, v finančnih 
zadevah. 

LO MO Jesenice, 14. maja 1954. 
St. II/6-183/2-54 1563 

1068. 
Besedilo: Mestna lekarna Ptuj v 

Ptuju. 
Naloge zavoda: Oskrba prebival- 

stva z zdravili, zdravilnimi pripo- 
močki in higiensko kozmetičnimi 
sredstvi ter zdravstveno prosvetno 
delo med ljudstvom. 

Ustanovitelj zavoda: LO mestne 
občine Ptuj, odločba št. 1/7-1644/1- 
54 z dne 23. IV. 1954. 

Organ za naloge zavoda: LO MO 
Ptuj. 

Za zavod podpisujejo v mejah za- 
konitih pooblastil in pravil zavoda: 

Pečck Uroš, predsednik u. o., 
MT. Orožen Nada, upravnik, Fijavž 
Matilda, računovodja, Mr. Ryzev- 
ski Pavel, namestnik upravnika in 
Oražem Franc, namestnik računo- 
vodje. 

OLO Ptuj, 25. maja 1954. 
St. II/12-5346/1-54 1587 

Zadružni register 

Spremembe 
407. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Žalec. 

Izbrišejo se Kralj Franc, Jane'žič 
Leopold in Podbregar Mirko ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora : 

Zagode Ivan, posestnik, Žalec 101, 
Kač Jože, posestnik, Vrbje 11, Ku- 
čer Pavla, posestnica, Žalec 73. 

Celje, 30. marca 1954. 
Zadr VII 14/17 2046 

408. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z a. 

j„ Slivnica pri Celju. 
Izbrišejo se Dremšak Milan, Les- 

jak Franc, Cokelc Jože, Zalokar 
Ivan, Vrhovštek Fanika, Arzenšek 
Fordo in vipišojo novi člana uprav- 
nega odbora: 

Vodeb Anton, Sv. Urban, Slivnica, 
'Voga Martin, Gorica, Maetnak Jože, 
Slivnica,   Pušnik   Jože,  Tratna,  Ja- 



Stran 192 URADNI  LIST Štev. 23 — 17. VL 1954 

godič Karel, Voglajna, Brglez    Ma- 
tija, Tratna. 

Celje, 19. maja 1954. 
Zadr VII 76/6 1546 

409. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j, Dramlje. 
Izbrišejo se Belak Franc, Vengust 

Anton in Kolar Jožef ter vpišejo 
novi  člani  upravnega odbora: 

Korenjak Martin, Laze 4, Kačič- 
nik Martin, Laze 16, kmeta, Ivanč- 
nik Franc, delavec, Sv. Ilj 7. 

Zadr VII 99/6 1675 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sv. Štefan. 
Izbriše se Jošt Vinko in vpiše nov 

član upravnega odbora: Doberšek 
Franc, kmet, Sv. Štefan 35. 

Zadr VII 150/8 1678 
Celje, 26. maja  1954. 

410. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Šmartno ob Paki. 
Izbrišejo se Kumer Janko, Ažman 

Nežka in Lukmer Ferdo ter vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Praprotnik Alojz, Vel. vrh, Steb- 
lovnik Franc, Rečica ob Paki, Kol- 
šek Franc, Šmartno ob Paki, kmetje. 

Celje,  1. junija  1954. 
Zadr VII 85/15 1753 

411. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Senožečah. 
Na občnem zboru 28. II. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila. Delež 
znaša 1000 din. Član odgovarja za 
obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega te- 
meljnega ozir.  družinskega  deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Gostiša Jože, Skamperle Miro, 
Antončič Franc, Sotlar Anton, Doles 
Marija in Ferfila Franc, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani: 

Ižanc Josip, Laže 15, Suša Anton, 
Gaberše 6, Grahor Franc, Dolenja 
vas 30, in Hreščak Anton, Senadole 

Gorica,  19. aprila  1954. 
Zadr III/27-41 1233 

412. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Col. 
Vpišeta se člana upravnega od- 

bora: 
Ipavec Ivan, kmet, Kovik 302, Vid- 

mar Anton, upokojenec, Kovk 297. 
Gorica, 22. maja 1954. 

Zadr 'VI/47-15 1599 
413. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Kozana. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Mavric  Alfonz  in  vpiše  novi  član 
Reja Milan, kmet, Kozana 137. 

Gorica, 22. maja 1954. 
Zadr VI/28-20 1597 

414. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Pivka. 
Izbrišejo se Vadnjal Andrej, Po- 

sega Ivan, Kovačič Jože, Kristan 
Anton in Dolgan Andrej, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Žele Andrej, Radohova 7, Kapelj 
Ivan, Kal 39, Žitko Ivan, Selce 17, 
kmetje, Česnik Marija, kmetica, 
Palčje 5, Vilhar Ludvik, mehanik, 
Pivka 31. 

Zadr III/35-26 1631 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ponikve. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kofol Bogomir, Kobal Karel 
in LaharnaT Alojz, vpišejo pa novi 
izvoljeni člani: 

Medved Fehoijan, Ponikve 25, 
Kenda Janko, Ponikve 63, Kranjc 
Ivan, Ponikve 44, kmetje. 

Pri Narodni banki so za podpiso- 
vanje pooblaščeni: Medved Felici- 
ian, Laharnai Stanko in Kranjc 
Ivan. 

Zadr VI/50-35 1632 

Besedilo: Kmetijska zadruga, Pre- 
stranek. 

Vpiše se sprememba pravdi. De- 
'lež znaša 1000 din, delež družinske- 
ga člana znaša 250 din. Clan odgo- 
varja za obveznosti zadruge s 15- 
kiratnim zneskom vpisanega enkrat- 
nega deleža. Jamstvo traja še dve 
leti po izstopu ali izključitvi iz za- 
druge. 

Izbrišejo se Poženel Franc, Čes- 
nik Andrej, Ambrožič Jože in Žele 
Peter, vpišejo pa nova izvoljeni čla- 
ni  upravnega odbora: 

Krnel Franc kmet, Matenja vas 
35, Doles Jože, kmet, Slavina 59, 
Bole Franc, uslužbenec, Koče 69, 
Možina Franc, kmet, Rakitnik 7. 

Zadr VI/54-36 1633 

Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
j., Unec. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Turšič Ivan, Mekina Franc, 
Modic Rajko in Rebec Franc, vpi- 
šejo pa nori izvoljeni člani: 

Facja Alojz, kmet, Ivanje selo, 
Puntar Franc, uslužbenec, Unec, 
Frelih Leopold, delavec, Rakek, 
Jemejčič Anton, upokojenec, Sli- 
vice, Stržaj Vinko, kmet, Rakek, 
Klemene Franc, uslužbenec, Unec. 

Zadr VI/12-26 1631a 

Gorica, 24. maja 1954. 

415. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga v Podragi. 
Po sklepu občnega zbora 14. IV. 

1954 je zadruga prešla v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej, s pristav- 

kom >v likvidaciji«. 
Vpiše se likvidacijska komisija: 

Zvanut Anton, podpredsednik OZZ 
Šempeter, Jejčič Hubert, uslužbenec 
OLO Gorica, Golob Franc, kmetij- 
ski tehnik, OZZ Gorica, •••••••• 
Anton, pravnik, Gorica, Humar 
Jožko, pravnik, Gorica, Tribužon 
Alojz uslužbenec OLO Gorica, Vi- 
drin Vencesilav, delavec, Podraga 
56, Semenič Zmaga, gospodinja, Po- 

draga 29, Pestelj  Jože, Podraga 55, 
Kopatin   Franc,   Podraga   114,   Vi- 
drin Ciril, Podraga 105, kmetje. 

Gorica, 25. maja 1954. 
Zadr VIII/7-201 1648 

416. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Zimic Mirko«, Podsabotin. 
Zadruga je prešla v likvidacijo. 

Besedilo:   kakor   doslej,  s  pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

Vpišejo se člani likvidacijske ko- 
misije: Zvanut Anton, podpredsed- 
nik OZZ Šempeter, Jejčič Hubert, 
usluibeneec OLO Gorica, Golob 
Franc, kmetijski tehnik OZZ Gorica, 
Laharnar Anton, in Humar Jožko, 
pravnika okrožnega javnega tožil- 
stva Gorica, Tribušon Alojz, usluž- 
benec OLO Gorica, Znidaršič Mir- 
ko, Podsabotin 24, Kodermac Alojz, 
Podsabotin 6, Bensa Anton, Podsa- 
botin 15, Terčič Jožef, Podsabotin 11, 
Marinčič Jožef, Podsabotin 10', 
kmetje. 

Gorica, 25. maja 1954. 
Zadr VH/214-5 1647 

417. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Čezsoča. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Klavora Ivan in Ivančič Jožef, 
vpišeta  pa nova  izvoljena  člana: 

Mlekuž Karel, kmet, Cezsoča, 
Copi Franc, kmet Cezsoča 122. Za 
podpisovanje so pooblaščeni člani 
upravnega odbora Kravanja Franc, 
Kravanja Bernard, Bercine Ciril in 
Kenda Evgen, poslovodja, Cezsoča 
št. 105. 

Zadr VII/29-29 1685 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Črni kal. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Barut Bruno, Primožič Ivan, 
Juha Dora, Sever Emil in Kocjan- 
čič Ana, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Cah Anion, Črni kal, Koejančič 
Jože, Hrastovlje, Sever Marija, 
Loka, Ivančič Ivan, Gabrovica, Ojo 
Albina, Crni kal. 

Zadr VI/25-10 16S4 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Divača. 
Član zadruge odgovarja z 10-krat- 

nim Zneskom vpisanega enkratnega 
deleža za obveznosti zadruge. Iz- 
brišejo se člani upravnega odbora 
Seraždn Mirko, Cerkvenik Adolf, 
Mohorčič Evgen, •1•••• Alojz, Suša 
Alojz, Cerkvenik Alojz, Skapin Ra- 
fael, Rijavec Zdravko in Dovgan. 
Rudolf, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Cerkvenik Franc, Brežec 5, Sajna 
Franc, Ležeče 16, Cerkvenik Alojz,' 
Ležeče 15, Cerkvenik Andrej, Le- 
žeče 14, Grželj Alojz, Divača 34,, 
kmetje. Upravni odbor sestavlja 
5 članov. Poleg članov upravnega 
odbora Cerkvenika Andreja in Gr- 
želja Alojza ie za podpisovanje pn 
Narodni banki Sežana pooblaščen 
še Mevlja Rudolf, poslovodja KZ 
Diveža. 

ZadT VII/33-7 1688 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Idersko. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 27. III. 1954 je poleg članov 
upravnega odbora Ručna Ivama, 
Fratnika Ivana in Miklavica Alojza 
pooblaščen za podpisovanje tudi 
Rovščak Anton, knjigovodja KZ 
Idersko, ki bo podpisoval samo v 
odsotnosti teh pooblaščencev. 

Zadr VII/32-39 1682 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Šempas. 

'Vpiše se sprememba pravil: Clan 
odgovarja za obveznosti zadruge 
s 15-kratnim zneskom vpisanega 
enkratnega deleža. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Batič Jože in Peršič Leopold 
io vpišejo novi izvoljeni člani: 

Zgavc Jože, uslužbenec, šempas 
št. 167, Batič Ladislav, Šempas 37, 
Ušaj Avgust, Šempas 6, Rijavec 
Slavko, Šempas 133, Živec Franc, 
Šempas 104, kmetje. Za podpisova- 
nje so pooblaščeni Ušaj Avgust, 
Oberdank Miro in Humar Jože. 

Zadr 1/21-10 1681 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Zabiče. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Ličan Jožef, Samec Alojz, 
Sestan Ivan, Sanj Matija, Tomšič 
Andrej in Sedmak Stanko, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani: 

Stemberger Rudolf, Podgraje 19, 
Prosen Franc, Trpčane 22, Iskra 
Matija, Zabiče 17, Uljam Anton, Ža- 
bice 14, kmetje, Basa Stanko, na- 
meščenec, Kuteževo 12, Hrvatim 
Pavlina, kmetica, Trpčane 18. 

Zadr VII/83-20 1683 

Gorica, 27. maja 1954. 

418. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tomaj, 

Na podlagi sklepa izrednega obč- 
nega zbora Kmetijske zadruge Av- 
oer z dne 7. III. 1954 in rednega 
občnega zbora Kmetijske zadruge 
Tomaj z dne 14. III. 1954 se Kme- 
tijska zadruga Avber priključi tej 
zadrugi. Član zadruge odgovarja za 
obveznosti zadruge z desetkratnim 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. Upravnj odbor sestavlja 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kjuder Jožef, Sonc Jožef, Ska- 
Pm Jožef, Gulič Jožef in Fabjan 
Karel-, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani: 

Cevnja Aleksander, Tomaj 25, 
Pipan Franc, Tomaj 44, Orel Viktor, 
Tomaj 42, Gorup Miro, Tomaj 11, 
Skrk Emil, Ponikve 21, Kjuder Er- 
nest, Dobravlje 20, Počkar Alojz, 
Avber 34. 

BesodMo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Kožbana, v likvidaciji. 

Na podlagi sklepa izrednega obč- 
nega zbora z dne 22. V. 1954 je za- 
druga  prešla v likvidacijo. 

Besedilo: kaikor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciju. 

Vpišejo se člani likvidacijske ko- 
misije: Skubin Franc, Brdice 17, 
Blažič Kareil, Brdice 11, Korečič 
Venceslav, Kožbaina 3, Savle Ciril, 
Solkan, Ulica IX. korpusa 85. 

Zadr V/20-12 1679 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podnanos. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Viitežnik Franc, 2gur Ivan, 
Kobal Jožef, Kopačin Franc, Mislej 
Franc, Potočnik Ferdinand in Fer- 
iančič Alojz, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani: 

Andlovec Stanislav, Podbreg 35, 
Fabčič Jože, Orehovica 17, Potočnik 
Janez, Poreče 19, Klančar Stanislav, 
Podbreg 19, Rosa Franc, Podnanos 
št. 71, Vitežnik Filip, Podnanos 85, 
Zgur Stefan, Lozice, Semente Jože, 
Poreče 13, Fabčič Alojz, Podgrič 13 
in Zvanut Ivan, Lozice 17. 

Zadr VI/71-45 1680 
Gorica, 28. maja 1954. 

Zadr VII/30-15 1687 

419. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Selcih. 
Izbrišejo se člani upravnega od* 

bora Kovač Franc, Šmid Valentin, 
Rihtaršič Ivan, Staler Mirko, Pe- 
gan Jože, Habjan Jože in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Marenk Alojzij, Selca 33, Rako- 
vec Jože, delavec, Dolenja vas 36, 
Solar 'Vincenc, Topolje 4, Rihtaršič 
Janez, Lajše 3 im Habjan Rudolf, 
Kališe 14, kmet. delavci, Mohorič 
Alojz, kmet, Golica 9. 

Zadr VI 31/10 1696 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Trbojah. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Bohinc Franc, Drenovec Jože, 
Zaje Martin in, vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Janikole Anton, ključ, mojster, 
Trboje 19, Rakar Matevž, kmet, Tr- 
boje 28, Oselj Anton, kmet, Trboje 
48. 

Zadr VI 16/8 1697 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Zg. Gorjah, 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kumstelj Jože, Jan Franc, Sliv- 
nik Jože, Tonejc Janez, Torkar Ja- 
kob, Hudovernifc Marija, Petermam 
Jànez in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Kocjančič Janez, Zg. Gorje 6, Ko- 
želj Jurij, Zg. Gorje 22, ••••••• 
Janez, Zg. Gorje 1, Frčej Mihael, 
Višelnica 4, Vidic Janez, Poljšica 
21, Jan Janez, Sp. Gorje 6, Por Ja- 
nez, Krnica 63, kmetje. 

Zadr VI 86/6 1604 
•   Ljubljana, 18. maja 1954. 

420. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

z o. j., Stari trg. 
Izbrišejo se Lamut Ivan, Mikec 

Franc, Popič Ivan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Herman Franc, kmet, Raduše, 
Uršič Frančiška, kmetica, Stari trg, 
Kolar Marija, gospodinja, Stari trg. 
Turičnik Franc je predsednik, Za- 
ponšek Ivan pa tajnik u. o. 

Maribor, 15. maja 1954. 
Zadr V/3 1555 

421. 
Besedulo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Salamenci. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Hakl Janko, Gomboši Karel in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Kerčmar Stefan, Kumin .Viljem, 
Horvat Štefan, Ovček Ludvik, An- 
dreje Franc, Kerčmar Ivan, vsi iz 
Šailamencev. 

Maribor, 25. maja  1954. 
Zadr III 91 1705 

422. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dolenja vas. 
Izbrišejo se Cešarek Janez, He- 

nigmam Franc, Grebene Ludvik, 
Oberster Neža, Vidic Ignac, Muren 
Janez, Hočevar Franc in pooblašče- 
nec za podpisovanje Trdan Franc 
ter vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Lovšin Ančka, učiteljica. Dolenja 
vas 56, Mrhar Jože, kmet, Prigorica 
12, Mrhar Janez, kmet, Prigorica 35, 
Hočevar Franc, pos. sin, Rakitnica 
24, Klun Janez, kmet, Rakitnica 49, 
Lavrič^ Alojz, kmet, Lipovec 11, Zo- 
bec Franc, kmet, Blata 10. 

Zadr III 5/7 1780 
Besedilo: Zadružna mlekarna OZZ 

z o. j., Novo mesto. 
Izbriše se v. d. upravnika Počrvi- 

na Anton in vpiše novi imenovani 
upravnik Medle Franc, delovodja,. 

Novo mesto, 31. maja 1954. 
Zadr IV 96/4 1783 

423. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Razbor. 

Zaradj združitve s Kmetijsko za-' 
drugo z o. j., Loka pri Zidanem mo- 
stu. 

Celje 18. maja 1954. 
Zadr VII 173/8 1548 

424. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga z o. j., »France Prešeren« v 
Arji vasi, v likvidaciji. 

Zadr. VII 68/10 1624 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga z o. i. »Borisa Vinterja« na 
Goliču, v likvidaciji. 

Zadr VII 47/6 1628 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Tončke Cečeve«, Loka pri 
Zusmu, v likvidaciji. 

Zadr VIII 63/4 1627 
Celje, 24. maja 1954. 
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425. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
o. j., Avber. 
Na podlagi sklepa izrednega obč- 

nega zbora 7. •. 1954 zaradi pri- 
ključitve h Kmetijski zadrugi z o. 
j., Toma j. 

Gorica, 28. maja 1954. 
Zadr 'VII/1-8 1686 

2 mesti za honorarne predavatelje, 
in sicer za predmeta: 

1. mednarodni plačilni promet, 
2. administrativna tehnika. 
Prošnje se sprejemajo 14 dni po 

objavi v >Uradnem listu LRS<. 
Rektor: 

Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se   sami   ne   zglasijo   aH   ne   imenujejo 

pooblaščence. 
G 76/54?6 3943 

Bratkovič Marko, zidar, Renče 
294, proti Bratkovič Kancijani roj. 
Rebec, neznanega bivališča v Egip- 
tu. Razprava bo 14. julija 1934 ob 
8. uri pri tem sodišču. Skrbnik je 
Birsa Edvard, uslužbenec OLO Go- 
rica. 
G 81/54-6 3942 

Höffer Ana roj. Roje, gospodinja, 
Cerkno 93, proti Höfferju Rudolfu, 
neznanega bivališča. Razprava bo 
14. juilija 1954 ob 9.30 uri pri tem 
sodišču. Skrbnik je Stravs Jernej, 
Cerkno 146. 
G 110/53 3941 

Leban Miroslav, kmet, Kal nad 
Kanalom 132, proti Leban Gabrijeli 
roj. Pirih, neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 14. julija 1954 ob 730. uri 
pri tem sodišču. Skrbnik je Lipičar 
Slaviko, tajnik Obč. LO Kal naa Ka- 
nalom. 

Okrožno sodišče v Gorici, 
dne 8. junija 1954. 

Vabilo 
na skupščino Občokoristne zadruge 
za stavbe in stanovanja v Ljublja- 
ni, ki bo v ponedeljek, dne 28. ju- 
nija 1954 ob 19,30 uri, Gradišče 15, 
s sporedom po 1., 3., 5., 7. in 10. toč- 
ki 28. člena pravil. 

Če ob napovedani uri skupščina 
ne bo sklepčna, bo druga pol ure 
pozneje in bo sklepčna ne glede na 
število navzočih zadružnikov. 

Sklicatelji 

Razne objave 

Poziv upnikom ip dolžnikom 
St. 4S0/I-54 3672 

Krajevno mizarsko podjetje Moj- 
strana, Krajevno gostinsko podjet- 
je Mojstrana in Krajevno krojaško 
podjetje Mojstrana so prešla v li- 
kvidacijo. Prigilasitvcni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
3594 

Na podlagi sklopa občnega zbora 
zadružnikov Kmetijske zadruge z 
o. j„ Ko/.bana, okraj Gorica z dne 
22. V. 1954 je prešla zadruga s 1. ju- 
nijem 1954 v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: do 20. junija 1954. 

Likvidacijska komisija 
3687 

Kmetijska   obdelovalna    zadruga 
z o. j., Jarenina je prešla v likvida- 
cijo.  Priglasitvem   rok:   do  21.  VI. 
1954. 

Likvidacijska komisija 

Razpisi 
St. 569 4078 

Rektorat   Univerze   v   Ljubljani 
razpisuje   na   pravni   faikulteti   v 
Ljubljani mesto asistenta za pred- 
met, teorija države in prava ter za 
civilno pravo aid meddržavno pravo. 

Prošnje z ustreznimi prilogami je 
treba poslati v  15 dneh po objavi 
v >Uradnem listu LRS<. 

Rektor: 
. Dr. Fran Zwitter I. r. 

St., 516/54 3967 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje na prirodoslovno-mate- 
matični fakulteti mesto asistenta za 
organsko kemijo pri kemijskem od- 
delku. Prošnje se sprejemajo 14 
dni po objavi v >Uradinem listu 
LRSc 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

St. 391/54 3966 
Rektorat   Univerze   v   Ljubljani 

razpisuje   na   ekonomski   faikulteti 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Babnik Jože, Šmarje pri Jelšah, 
osebno izkaznico, reg. št. 23390, ser. 
št. 0668807. 3898 

Bali Marija, Ptuj, Rogozniška 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 30856, ser. 
št. 0274166. 3262 

Baje Albert, Hruševje 48, oseb- 
no izkaznico, reg. Št 2635, ser. št. 
F-0612945. 3855 

Bajželj Ksaverija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, registr. številka 
87028/51. , 3984 

Berciò Marjan, zdaj pri »Gradiš-, 
gradbišče Ravne na Koroškem, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 29198, ser. št. 
G-0367908. 3945 

Bincl Alojz, Skofja vas pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 43639, ser. 
št. 0640749. 3897 

Boršnjak Božo, Celje, Miklnvški 
hrib 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
40674, ser. št. 0686812. 3900 

Božič Nestor, Ljubljana, Prekmur- 
ska 4, spričevalo IV. in V. razreda 
III. gimnazije v Ljubljani. 3864 

Brodcy Franc, Sp. Dolič, p. Vita- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 49500, 
ser. št. 0665614. 3899 

Candir Jože, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 20032, ser. številka 
0656945. 3901 

Cesnik Rozalija, Laško, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 13420, ser. 
št. 0657674. 5902 

Cvikl Franc, Letuš 18, osebno 
izkaznico, reg. štev. 39411, ser. štev. 
0679921. 3903 

Crnič Bogomila, Purga 8, pošta 
Adlcšiči, osebno izkaznico, reg. št. 
14768, ser. št. 0498078. 5842 

Debelak Marija, Kozje, Jesovec, 
osebno izkaznico, reg. št. 26934, ser. 
št. 06S4355. 3905 

Debonjak Slavica, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 9031, ser. številka 
0599217. 3907 

Dobrinja Pavla, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3792, ser. številka 
0592207.       ^ 3906 

Dolinar Franc, Bezovnik 22, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 22264, ser. št. 
0664680. 3904 

Dragan Alojzija, Sela pri Štrav- 
benku 2, p. Otočec, osebno izkaz- 
nico,  reg. št. 25751. 5958 

Drager Karel, Zabukovica, osebno 
izkaznico ser. št. 0664657. 3896 

Drenik Franc, Vel. Podljubcn.2, 
p. Smihcl, osebno izkaznico ser. št. 
0319632. 3960 

Dular Sonja, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78326 /51, ser. št. 
F-O100636. 3985 

Eloktro-Zirovnica, prometno knji- 
žico za tovorni avto »Ford-, S- 
3052. 3995 

Fiik Kristina, Ljubljana, Čufarje- 
va ulica, osebno izkaznico, reg. št. 
37054/51. 3865 

Filey Anton, Lovec, CeJje, osebno 
izkaznico ser.št. 0659840. 3895 

Flisar Jožef, Tcšamovci 30, p. 
Martjanoi, osebno izkaznico, reg. št. 
8281, ser. št. 008991. 3440 

Florjančič   Ivana,   Celje, osebno   • 
izkaznico,   reg.   št.   1151,   ser. štev. 
0590811. 3909 

Florjančič Marija, Poljčane, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12502, ser. št. 
0602635. 3908 

Fon Lojzka, 2iče 13, p. Loče pri 
Poljčanah, osebno izkaznico št. 485, 
izdano v Tolminu. 3616 

Frfolja Anton, Raržempeli 9, p. 
Dobrnič pri Trebnjem, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 31649, ser. številka 
0334821. 3633 

Gačncr Jakob, Latkova vas 74, p. 
Prebold, osebno izkaznico, reg. št. 
40388, ser. št. 0683898. 391° 

Galun Franc, Cermožišc 6, p, pi0* 
perce, osebno izkaznico, reg. štev. 
42339, ser. št. 0286576. 3843 

Gašpcršič Angela, Puconci 22, p. 
Puconci, osebno izkaznico, reg. st- 
46409, ser. št. G-0128209. 3844 

Gerjovič Stefan, Sola 62, p, Do- 
bova, osebno izkaznico, reg. štev. 
4078, ser. št. 0369388. 3968 
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Gmajner Alojz, Vojnik, osebno 
izkaznico, registr. št. 41309, ser. št. 
0689448. 5892 

Golčer Ivan, Zlogona gora št. 19, 
p. Oplotnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 26013, ser. št. 0783873. 3857 

Gominšek Jožef, Arja vas št. 56, 
p. Petrovce, osebno izkaznico, reg. 
št. 21088, ser. št. 0660001. 3893 

Gorenšek Alojz, Celje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 15771, serij, št 
0606277. 3911 

Gornjec Mariia, Odranci št. 208, 
p. Beltinci, osebno izkaznico, reg. 
št. 17521, ser. št. 0241831. 3778 

Goropevšek Stanko, Laško, Mari- 
ja Reka 7, osebno izkaznico, reg. 
št 24526, ser. št. 0673945. 5914 

Goršek Rafael, Liboje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 22181, serij. št. 
0664597. 3913 

Gostečnik Ivan, 'Vič 15, p. Dravo- 
grad, osebno izkaznico, registr. št. 
15769, ser. št. 0277079. 5965 

Gradišar Ignac, Dol. Sušice št. 8, 
p. Dol. Toplice, osebno izkaznico, 
reg. št. 21922. 3962 

Grešak Marija, Brezni 1, Laško, 
osebno izkaznico, reg. št. 19035, ser. 
št. 0654568. 3894 

Grundner Anton, Žalec, osebno 
izkaznico, registr. št 33316, ser. št. 
0653826. 3912 

Hočevar Janez, Hruševka, pošta 
Šmartno pri Tuhinju, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 15129/50, serij. št. 
F-0461030. 5972 

Hojnik Jože, Traovljc, p. Skofja 
vas, osebno izkaznico, reg. št. 54541, 
ser. It. 0691885, in šofersko knjižico 
AB, St. 785. 3916 

Horvat Angela, Šentjur, osebno 
izkaznico, ser. št. 0687191. 3915 

Horvat Štefanija, Pobrežje št. 10, 
Videm pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 47006, ser. št. 0291261   3691 

Hozjan Štefan, Zib-erci 30, p. Apa- 
ce, osebno izkaznico, reg. št. 6010, 
ser. št. 0062710. 5442 

Hutar Maks, Trbovlje II, Savinj- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. št. 647, 
ser. 8t. F-0713957. 3582 

Hijaš Marija roj. Buriovič, Račiće 
st. 41, Podgrad, osebno izkaznico 
«• 8842, izdano v •. Bistrici.      3981 

.Jagrič Pavla, Celje, osebno izkaz- 
nico, registrska št.15717, serijska št. 
06O6225. 3S91 

Jamniik Boris, Ljubljana, Stari trg 
št 26, osebno izkaznico, registr. št. 
84392/52, ser. št. F-O1O6702. 3975 

Jemec Marjanca, Ljubljana, Po- 
ljanski nasip 10, osebno izkaznico, 
registrska št. 95210/51, serijska št. 
F-0115520. 3986 

Javoraik Marija, Arclin pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 45615, ser. 
«t. 0648426. 3917 

Jazbec Ivana, Selce 15, p. Strmec, 
osebno izkaznico, reg. št. 2476, ser. 
st. 0595810. 3889 

Jeseničnik Marija, Puščava, p. Lo- 
Vrfcnc na Pohorju, osebno izkaznico 
«t. 10389. 3443 

Justin Franc, Gorenje brdo št. 14, 
P- Poljane nad Skofjo Loko, osebno 

izkaznico, registr. št. 29512, ser. št. 
F-020S622. 3273 

Jnršnik Ivanka, Rogaška Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 177, ser. 
št 0002187. 3890 

Justinek Jakob, Zg. Bistrica 118, 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 31850, ser. št. 0167600. 3486 

Kerčmar Medar, Ivanovci št. 22, 
Križevci, Prekmurje, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 43893, ser. št. 
0125603. 2516 

Keše Alojzija, Trbovlje, Retje 85, 
osebno izkaznico, reg. št. 4695, ser. 
št 0718005. 3619 

Kirn Franc, Pangrč grm 6, p. Sto- 
piče, osebno izkaznico, serijska št. 
0338815. 3959 

Kladivar Ludvik, Ljubljana, Vrta- 
ča, prom. knjižico osebnega avto- 
mobila   > Topolino«:,  št.S-1129.     3996 

Klanjšček Sonja, Ljubljana, Me- 
dvedova 10, carinsko potrdilo o de- 
poniranem denarju 1800 din na ob- 
mejnem pasu, blok Nova Gorica, 
pod št. 74/1 z dne 18. XII. 1953.   3974 

Klanšek Alojz, Presna loka 43, 
osebno izikaznico, reg. št. 43227, ser. 
št. 0387557. 3596 

Kocen Andrej, Ljubljana, delovno 
knjižico številka 2138/10960, izdano 
v Ljubljani. 3987 

Kocman Jože, Store 17, osebno iz- 
kaznico, registrska št 6943, ser. št. 
0666757. 3887 

Kolar Stanislava, Loška gora 6, 
p. Zreče, osebno izkaznico, reg. št. 
41640, ser. št. 0689780. 3920 

Končan Ivan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 57616/51, ser. št. 
F-0059926. 5975 

Kopčič Ivana, Jelšovci 56, p. De- 
sternik, osebno izkaznico, reg. štev. 
51247, -er. št. 0256957. 5522 

Koropec (Ree) Nežika, Črnomelj 
št. 60, osebno izkaznico, registr. št. 
15092, ser. št. F-0496402. 3692 

Korošec Anton, Gortina 68, p. Mu- 
ta ob Dravi, roj. 13. I. 1921, vojaško 
knjižico, izdano na vojaškem od- 
seku v Slov. Gradcu. 3525 

Kosi Matilda, (Ligonca 6, p. Slov. 
Bistrica, osebno izikaznico, reg. št. 
52655, ser. št. F-0767185. 5578 

Košir Ivana, Horjnl, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 21113/51, ser. št. 
F-0125423. 5952 

Košir Janez, Horjwl, osebno iz- 
kaznico, registrska št. ail38, ser. št. 
F-0125448. 5955 

Kovač Ladislav, Celje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 10245, serij. št. 
0601451. 3919 

Kovač Marija, Borejci 51, osebno 
izkaznico, ser. št. 0096958. 4002 

Kovačič Jože, Dobje_ pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 4144, ser. 
št. 065545. 3922 

Kozel Anton, Podlehnik 86, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 45117, izdano 
v Ptuju. 3946 

Krajne Marija, Slavšina 51, p. Vi- 
tomarci, osebno izikaznico, reg. št. 
12147, ser. št. 0255461. 5189 

Kran je Alojz, Loka 13, p. Starše, 
vojaško knjižico  in  osebno  izkaz- 

nico, registrska Št. 36549, serij, št 
0261766. 3845 

Kralj Silvo, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2999. 3921 

Krašovec Branko, Dobriša vas 4, 
p. Petrovce, osebno izkaznico, reg. 
št. 20216, ser. št. 0657129. 5888 

Kristanjše-k Alojz, Vel. Grahovše, 
p. Vrh nad Laškim, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 26514, serij. št. 
O6S0735. 5918 

Lazar Ivan, Drenov grič, p. Vrh- 
nika, spričevalo V. razreda III. drž. 
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 
1947/48. 3866 

Lednik Ivan, Dobrava, Celje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14847, ser. št. 
0605155. 5924 

Lukanc Franc, Celje, osebno iz- 
kaznico, registrska št 5447, ser. št. 
0597781. 3923 

Mahorič Janez, Drstelja 4, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 9691, ser. 
št. 0251904. 3947 

Marcela Asnuta, Ljubljana, Cesta 
na Rožnik, osebno izkaznico, res. 
št. 1211/52, ser. št. K-01185. 3997 

Marčič Marija, Dobrava, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 24484, ser. 
št. 0776344. 5925 

MeciloŠek Antonija, Zagorje ob 
Savi, Titova 19, osebno izkaznico, 
reg. št. 14701, ser. št 0728020.   5658 

Medved Olga, Šoštanj, Tovarni- 
ška 4, osebno izkaznico, registi, št. 
22956, ser. št. 0284264. 5872 

Medved 'Vinko, Skorno 60, Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 905, ser. 
št. F-0424215. 5543 

Mernik Rudolf, Store, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 11759, ser. št. 
0685557. 5886 

Mikola Franc, Puconci 102, Mur- 
ska Sobota, osebno izkaznico, reg. 
št. 17611, ser. št. 0098521. 340* 

Mohorko Anton, Grad 51, p. Kidri- 
čevo, osebno izkaznico št. 0275726 in 
kupni račun za kolo znamke >Parti- 
zan«, št. 47-25342. 3195 

Mohorko Franc, Nadole 45, p. 2e~ 
tale, osebno izkaznico, reg. št. 45666, 
ser. št 0287903. 3963 

Murn Janez, Lava 22, Celje, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, 
reg. št. 58655, ser. št. 0695985, ob- 
javljen v Uradnem listu LRS, ker 
se je našla. 5926 

Mum Stanislav, Stopiče 20, oseb- 
no izkaznico, ser. št. F-0346724.   5957 

Murovec Ružica, Boh. Bistrica 97, 
osebno izkaznico, reg. št. 868, ser. 
št. 78729, izdano v Portorožu.   5659 

Nagode Franc Feliks. Novi svet 14, 
p. Hotedršica, osebno izkaznico, reg. 
št. 1847, ser. št. 0551757, izdano v 
Tdriji. 3976 

Nemanič Ivan, Ljubljana, Aka- 
demski kolegij, knjižico o pred- 
vojaski vzgoji, izdano v Ljub- 
ljani. 3867 

Nemec Aleksander, Slamnja/k 25. 
p. Ljutomer, osebno izkaznico, reg. 
št.  15193, ser. Št. 0239505, 2744 
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Nusdorfer Ernest, šalka vas 109, 
Kočevje, osebno izkaznico, reg. št. 
14303, ser. št. 0560613. 3949 

Orel Antonija, Dob pri Domžalah, 
osebno izkaznico, reg. št. 21352, ser. 
št. F-0467262. 3977 

Ortan Romana roj. Ras, Prevaljc 
95, osebno izkaznico, reg. št. 4311, 
ser. št. 0269021. 3950 

Ovtar Adam, Frankolovo, osebno 
izkaznico, registr. št. 15969, ser. št. 
0606075. 3885 

Ožbot Rudolf, Miren 12, osebno 
izkaznico, registr. št. 19299, ser. št. 
0290452. 3951 

Pavlišič Marija, Crešnjevec 19, 
p. Semič, osebno izkaznico, reg. št. 
1186, ser. št. 0484496. 3640 

Pavlovič Franc, Lemberg, p. Str- 
mec, osebno izkaznico, reg. št. 2543, 
ser. št. 0788595. 3928 

Pečnik Jakob, Dohlatina 16, p. Na- 
zarje, osebno izkaznico, registr. št. 
19243. 3597 

Peric Desanka, Ljubljana, knji- 
žico o predvojaški vzgoji, izdano 
v Ljubljani. 3988 

Peršič Emilija, Sv. Mihael št. 29, 
p. Šempas, osebno izkaznico, reg. 
št. 44000,  ser.  št.  G-0306855.       5447 

Pilko Terezija, Dol 29, Celje ok., 
osebno izkaznico, reg. št. 5775, ser. 
št. 0784734. 3880 

Planine Jožefa, Libna 5, Videm- 
Krško, osebno izkaznico, registr. št. 
16229, ser. št. 0394539. 3785 

Plank Ivan, Kompolje 66, osebno 
iakaznico, registr. št. 13647, ser. št. 
0687901. 3931 

Plaveč Anton, Loperšice 23, p. Or- 
mož, osebno izkaznico, reg. št. 44699, 
ser. št. 0046885. 3585 

Plešec Marica, Gunclje 40, p. Šent- 
vid nad Ljubljano, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 46479. 3998 

Počivavšek Ana, Imeno 4, p. Pod- 
četrtek, osebno izkaznico, reg. št. 
35497, ser. št. 0756807. 3929 

Pogorevc Valentin, Sv. Vid št. 3, 
p. Vuzenica, osebno izkaznico, reg. 
št. 21480. ser. št. 028790. 3873 

Poleniik Stanko, Pečovnik 34, Ce- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 26684. 
ser. št. 0681105. 3884 

Popek Ivan, Pristava, Celje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 40902, ser. št. 
068940. 3930 

Potrata Slaviko, Trbovlje, Kešeto- 
vo 3, osebno izkaznico, reg. št.' 795, 
ser. št.x0714105. 3676 

Povše Danica, Celje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 14958, ser. št. 
0519268. 3883 

Prebolnik Štefanija, Celje, osebno 
izkaznico, registr. št. 14787, ser. št. 
0605093. 3882 

Prislan Alojzija, Celje, Selce, 
osebno izkaznico, reg. št. 22738, ser. 
It. 0787598. 3881 

Pusnik Ivan, Loke 17, Celje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1130, ser. št. 
0641441. 3927 

Ramšaik Franc, Celje, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, reg. št. 

30806, ser. št. 0646316, objavljen v 
Uradnem listu LRS. ker se je na- 
šla. 3879 

Resnik Anica, Brezovica pri Kam- 
niku, osebno izkaznico, registr. št. 
16561, ser.'št. F-0462471. 3978 

Ribič Frančiška, Desen, p. Mo- 
ravče, osebno izkaznico, registr. št. 
39669/51, ser. št. F-0061979. 3999 

Rožič Marjan, Gaberke 66, p. Šo- 
štanj, osebno izkaznico, registr. št. 
9458, ser. št. F-0432768. 3871 

Rupe Stefica, Ljubljana, Hrenova 
št. 2, osebno izkaznico, registr. št. 
247282, izdano v Zagrebu. 3868 

Selič Janez, Celje, Čret 23, osebno 
izkaznico, reg. št. 4616, in sindikal- 
no knjižico št. 22378. 3876 

Sever Ana, Šentvid pri Stični, 
osebno izkaznico, reg. št. 26811, ser. 
št. F-0131121. 3954 

Sklamba Marija, Hramše 36, p. Ža- 
lec, osebno izikaznico, rcg. št. 39864, 
ser. št. 0683374. 3932 

Skok Marija, Celje, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 17206, serij. št. 
0608011. 3877 

Sotošok Milan, Brezje 33, Senovo, 
osebno izkaznico, reg. št. 48589, ser. 
št. 0392899. 5163 

Stanič Anton, Izola, Via Tamarc 
št. 12, cona B, STT, osebno izkaz- 
nico, rcg. št. 6159, ser. št. 0309041, 
izdano v Solkanu. 3979 

Starovosnik .Matilda, Celje, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 12160, ser. št. 
0600293. 3875 

Stepišnik Olga, Ptuj, Trg svobode 
št. 2, osebno izkaznico, registr. št. 
15700, ser. št. 0277481. 3643 

Storman Ignac, Ponikva, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 56862, ser. 
št. 0694207. 3934 

Supanič Ivana, Rimske Toplice, 
osebno izkaznico, reg. št. 18033, ser. 
št. 0649945. 3933 

Svetce Helena, Cepinci 34, Mur. 
Sobota, osebno izkaznico, serij. št. 
0118596. 3726 

Sekš Marija, Zagorje ob Savi, 
osebno izkaznico, registrska štev. 
14447, serijska št F-0727757, izdano 
v Trbovljah. 3869 

Sobar Anica, Uršna sela 51, oseb- 
no izkaznico, ser. št. 0336843.      3961 

špedicija — Ljubljana, prometno 
knjižico tovor, avtomobila, znamikc 
»Alfa-Romeo«, št. 852. 4000 

Štirn Viktor, Dobraič pri Treb- 
njem, osebno izkaznico, registr. št. 
16283, ser. št 0520593. 3632 

šrurm Marija, Kebelj 3, p. Oplot- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 26875, 
ser. št. 0781735. 3983 

Toroš Alojzija, Medana - PleSivo, 
p. Dobrovo v Brdih, osebno izkaz- 
nico, registrska st. 1927, serijska št. 
0290935. 3854 

Trgovsko podjetje za nakup in 
prodajo, odpadnega materiala, Ljub- 
ljana, Karlovška 19, podolgovato 
štampiljko z navedenim besedilom 
firme. 3851 

Trgovsko podjetje »Klasje«, Kranj, 
prometno knjižico osebnega avtomo- 

bila znamke »Lancia-Aprillia«, št. 
S-7239. 3850 

Urh Frančiška, Dol. Žetina št. 14, 
p. Poljane nad Škof jo Loko, osebno 
izkaznico, registr. št. 30228, ser. št. 
F-0209338. 3272 

Vidic Ljuboslava, Štore, osebno 
izkaznico, registr. št. 11542, ser. št. 
0685366. 3936 

Vidmar Marija, Ljubljana, Večna 
pot. osebno izkaznico, registr. št 
59486/51, ser. št. F-0061796. 3989 

Vislavski Irena, Šentvid 21 nad 
Ljubljano, osebno izkaznico, reg. 
št. 29554, ser. št. U-0970306, izdano v 
Vojvodini. 40O1 

Vranjek Terezija, Orla vas, pošta 
Braslovčc, osebno izkaznico, rog. št. 
24979, ser. št. 0676398. 3935 

Vrhovec Ivanka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 67818/51, ser. 
št. F-0090118 in osebno izkaznico, 
registrska št. 83822/52, serijska št. 
F-0106132 na ime Vrhovec Janez, 
Ljubljana. 3870 

Vrščaj Anica, Celje, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 6745, serijska št. 
0553035. 3874 

Vodušek Tatjana, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 96Ó67/51, ser. 
št. 0118377, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 3980 

Zadrgail Franaka, Komenda št. 12, 
osebno izkaznico, rcg. št. 12636/51. 
ser. št. F-0458946. 5955 

Zagajšok Marija, Brcclovo, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5143, ser. št. 
0763993. 3937 

Zagoršek Marija, Borovci št. 11. 
p. MoškaJijoi, osebno izkaznico, rcg. 
št. 8286, ser. št. 0250599. 3508 

Zaje Jože, Brezje 5, Celje, osebno 
izkaznico, rcgislr. št. 14822, ser. št. 
0638734. 3938 

Zajko Jurij, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 64243/51, ser. št. 
F-0086553. 3852 

Zidanšok Marija, Hotunjc št. 21. 
p. Ponikva, Celje, osebno izkaz- 
nico,, registrska St. 52193, serijska št. 
0673. 3939 

Zimljič Anton, Ljubljana, dupli- 
kat osebne izkaznice, registrska št. 
82653. 3956 

Zore Franc, Ziberci 17, p. Apače, 
osebno izkaznico, reg. št. 5951, ser. 
št. G-0062660. 3164 

ZabkaT Marija, Podulce št. 41, 
p. Raka, osebno izkaznico, rcg. št. 
37351, ser. št. 0391661. 3451 

Zalig Matilda, Koper, Ulica Gari- 
baldi, Slovenija coste STT, osebno 
izkaznico, registr. št. 11641, ser. št. 
0093351, izdano v Mur. Soboti.   3793 

Zeleznik Anton, Ljubljana, oseb- 
no izikaznico, rcg. št. 69123/51, ser. 
št. F-0091433, in ribiško izikaznico, 
izdano od Ribarskoga društva v 
Ljubljani. 3853 

Zeleznik Jože, Vrh 20, p. Bostanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 40419, ser. 
št. 0384729. 3836 

Zolnir Kristina, Orla vas, p. Bra- 
silovče, osebno iakaznico, registr. st. 
24818, ser. št. 0674237. 3940 

Izdaja »Uradni Uet LRS«  —  Direktor In odgovorni  urednik:  dr   Rastko MoSnlk 
v LJubljani 

TUka  tiskarna   »Toneta   Tomälüa« 
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352. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljubkih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in drugega od- 
stavka 3. člena uiredbe o finančni inšpekciji (Uradni 
Hst FLRJ, St. 43-367/53) je okrajni ljudski odbor 
Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 25. maja 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne finančne inšpekcije 

1. člen 

Ustanovi se okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Tolmin. 

2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija opravlja: 
a) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o finanč- 

nem poslovanju gospodarskih organizacij in finančno 
samostojnih zavodov; 

b) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki ure- 
jujejo finančne obveznosti fizičnih in pravnih oseb, 
ki se ukvarjajo s samostojno gospodarsko delavnostjo, 
do družbene skupnosti; 

c) nadzorstvo nad delom organov državne uprave 
glede izvajanja predpisov o ugotavljanju, obračuna- 
vanju in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in od 
prebivalstva. 

3. člen 

Finančna  inšpekcija  opravlja   svoje   naloge   po 
inšpektorjih. 

Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor. 

4. člen 
Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 

odgovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
ima pravico, dajati smernice, navodila in naloge 
finančni inšpekciji glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje dolo inšpek- 
cije ter ji Jahko daje naloge v zvezi z opravljanjem 
inšpekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1901/1 
Tolmin, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

353. 
Na podlagi 15. člena zaikona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list FLRJ, Št. 19/52) • 2. odstavka 3. 
člena uredbe o tržni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 
43-368/53) je okrajni ljudski odbor Tolmin na skupni 
seji obeh zborov dne 26. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije 

1. člen 
Ustanovi se okrajna tržna inšpekcija. Inšpekcija 

je v sestavu tajništva za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin. 

2. člen 
Okrajna tržna inšpekcija neposredno nadzira iz- 

vajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov 
in ukrepov, s katerimi se urejajo trg, blagovni pro- 
met in storitve na celotnem območju okrajnega ljud- 
skega odbora Tolmin. 

3. člen 
Okrajna tržna inšpekcija opravlja svoje naloge po 

inšpektorjih. 
Inšpektorje  imenuje okrajnj  ljudski  odbor. 

4. člen 
Inšpektorji tržne inšpekcije so za svoje delo od- 

govorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odibora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
ima pravico, dajati tržni inšpekciji navodila in nalo- 
ge glede opravljanja zadev iz njene pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo tržne 
inšpekcije ter ji lahko daja naloee v zvezi z oprav- 
ljanjem inšpekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1902/1-54 
Tolmin, dne 26. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

354. 

Na podlagi 1. odstavka 23. člena in 2. točke 29. 
člena zaikona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin s posebnimi pravicami (Uradni list LRS, št. 19/52) 
v zvezi z 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor 
mestne občine Trbovlje na XIX. seji dne 6. maja 1954 
sprejeli 

ODLOK 
o komunalni ureditvi in zunanjem licu mesta 

Trbovlje 

1. člen 

Naseljeni del v območju mesta Trbovelj mora 
t biti v higienskem pogledu čist, imeti mora estetsko, 

kulturno lice ter morajo zato vsa poslopja in dru- 
ge naprave, M so last splošnega ljudskega premože- 
nja ali last zasebnikov, biti v skladu z vsemi higien- 
skimi gradbenimi predpisi. 

Zaradi tega morajo vsi gospodarji in upravniki 
zgiradb ter zemljišč upoštevati tele določbe: 

a) Kanalizacijske naprave in odtoki fekailnih vo- 
da morajo biti speljani tako, da se fekalije in druge 
odplake ne izlivajo po cestiščih ali zemlji ter s tem 
smradijo okolico ter dajejo možnost za okužbo. 

b) Dovozne poti do zgradb in dvorišč 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 morajo take 
še obstoječe naprave, ki občutno kvarijo zunanje 
lice mesta, podreti. 

č) Vrtne ograje se morajo vzdrževati v primernem 
stanju oziroma  se morajo  take ograje, ki občutno 
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kvarijo zunanje lice mesta, La bodeče žice ob javnih 
poteh taikoj odstraniti 

d) Zgradbe, ki so zanemarjene, aLi zgradbe ob 
prometnih poteh, ki razpadajo in ki ogrožajo mimo- 
idoče, se morajo popraviti oziroma urediti taiko, da 
ne kvarijo zunanjega lica mesta. 

e) Vse smeti in odpadki se smejo odlagati le na 
za to določenih mestih. 

f) Obstoječe kmečke gnojne jame in vsa smeti- 
šča se morajo prestaviti iz izpostavljenih mest na 
primerna mesta ter morajo biti pokrita in naprav- 
ljena v  skladu  z  gradbenimi  predpisi. 

g) Lastniki in stanovalci zgradb ob glavni cesti 
od Trga revolucije do Trga Franca Fakina ne smejo 
rediti in gojiti nobene perutnine in drugih malin, 
živa/li. 

Lastniki zgradb izven tega območja smejo go- 
jiti perutnino in druge male živali na lastnem ogra- 
jenem prostoru, drugi stanovalci pa le, če jim to 
lastniki dovolijo. 

h) Prepovedano je vsako odlaganje smeti in dru- 
gih odpadkov v potok Trboveljščico. 

2. člen 
Ker so na novo urejeni parki in nasadi splošnega 

kulturnega pomena in bistveno vplivajo na zunanje 
lice mesta, jih je treba gojiti in vzdrževati ter se 
zato prepoveduje: 

a) vsako poškodovanje nasadov in dreves oziro- 
ma puljenje in trganje cvetlic, 

b) vsako prenašanje ali namerno poškodovanje 
klopi v parkih in pisanje po njih, 

c) vsaka hoja po zelenikah in odmetavanje smeti 
in drugih odpadkov po njih, 

č) vsako prevažanje ali kolesarjenje po poteh, 
ki niso določene za tak prevoz. 

3. člen 
Da bodo vodne naprave, odprti vodotoki in na- 

pajalniki v higienskem stanju, se odloča: 
a) hišni vodovodni priključki in razvodi po hišah, 

ki puščajo vodo, se morajo takoj popraviti; 
b) prepovedano je vsaiko ponesnaženje vodnih 

zajetij in odprtih vodotokov, iz katerih se črpa voda 
za prebivalstvo in živino; 

c) ni dovoljeno zalivati vntove iz vodovodne mre- 
že, kadar primanjkuje vode za prebivalstvo; 

č) prepovedano je onesnaženje' napajalnikov in 
pranje v njih; 

d) odstraniti je treba javne napajalnike za živino, 
če nehigiensko vplivajo na okolico, če ni urejen nji- 
hov odtok ali če to zahtevajo prometni oziri. 

4. člen 
Da se ne moti javni cestni promet, se odreja: 
a) ni dovoljeno zlagati lesa, drv in drugega ma- 

teriala na mestih, kjer bi to oviralo cestni promet 
ali škodilo preglednosti; 

b) v zimskem času morajo lastniki oziroma upra- 
vitelji hiš skrbeti za to, da se sneg sproti očisti s 
pločnikov in prehodov ob hišah, ter da se takoj od- 
stranijo snežni plazovi, kolikor ovirajo cestni promet; 

c) sankanje, smučanje in drsanje po javnih cestah 
in poteh na območju mesta Trbovelj ni dovoljeno. 

5. člen 
Zaradi lepšega estetskega lica mesta Trbovelj je 

prepovedano vsaiko pisanje po hiaàh ali ograjah, 
plakatiranje   pa   je   dovoljeno  samo  na   reklamnih 

deskah. V ta namen LO MO Trbovlje pooblasti po- 
sebno podjetje, da postavi in vzdržuje reklamne 
deske. 

6. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda po po- 

trebi tajništvo sveta za gospodarstvo in komunalne 
zadeve ljudskega odbora meetne občine Trbovlje. 

7. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000 din, kdor krši prepoved ali ne izpolnjuje 
dolžnosti, naloženih in predpisanih v točkah a), b), 
c), g) in h) 1. člena, v 2. členu v točkah a), b), c), č), 
v točkah a), b), c), č) in d) 3. člena in v 4. členu 
v točkah a), b) in c) ter v 5. členu. 

Za povzročeno materialno škodo odgovarja sto- 
rilec ne glede na upravno kazensko odgovornost po 
načelih civilnega prava. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo 

veljati vse določbe odlokov LO MO Trbovlje, kolikor 
so v nasprotju s tem odlokom. / 

St. 31S/19 
Trbovlje, dne 6. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

355. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 5. točke 65. člena 
in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št 19/90-52) v zvezi s 4., 
14., 32., 33., 40., 41. in 43. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uaradni list FLRJ, št. 52-432/55) j« 
ljudski odbor mestne občine Tržič po sklepu seje 
z dne 22. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skupnost 
na območju LO MO Tržič, in o volitvah hišnih svetov 

in svetov stanovanjske skupnosti 

Temeljne določbe 

l.člen 
Za upravljanje stanovanjsikih hiš, ki so last sploš- ^ 

nega ljudskega premoženja, zadružna laet ali last 
družbenih organizacij in zasebnih hiš, ki se bodo 
vključile v stanovanjsko skupnost, ustanovi ljudski 
odbor mestne ohčine Tržič stanovaojdko skupnost po 
predlogih hišnih svetov. 

2. člen 
Zasebne hiše z dvema stanovanjema ali trenil 

manjšimi stanovanji se ne vMjučijo v stanovanjsko 
skupnost. Kot manjša stanovanja se štejejo enosobna 
stanovanja z običajnimi pritiklinami. 

V stanovanjsko skupnost se ne vključijo samski 
domovi in vsa otroška zavetišča. 

Za stanovanja se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, ki so začasna, 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izloči 

kot za bivanje neprimerna, 
3. stanovanja VII. kategorije. ,t. 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni bi*1 

je treba upoštevati razporeditev in kakovost stano- 
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Vanja ter gradbeni načrt. Razne poznejše zasilne pre- 
ureditve stanovanj se ne upoštevajo. 

3. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih in družbenih 
organizacij, ter zasebni lastniki hiš', ki so vključene 
v stanovanjsko skupnost, morajo izročiti pristojnim 
stanovali j sik i m skupnostim stanovanjske hiše v uprav- 
ljanje   z   vsemi   potrebnimi   listinami   in  podatki. 

Odločbe o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost 
izda svet za gospodarstvo pri LO MO Tržič. Zoper 
odločbe sveta je dovoljena pritožba na Državni se- 
kretariat za občo upravo in proračun LRS po ljud- 
skem odboru mestne občine Tržič. 

Hišni sveti 

4. ölen 
Hišni svet izvolijo uživalci in podstanovalci sta- 

novanj na sestanku izmed sebe; na sestanku mora 
biti navzočih najmanj tri četrtine volilnih upravi- 
čencev. Kot uživalec stanovanja se šteje, kdor je 
sklenil stanovanjsko pogodbo. 

5. člen 
Volitve so tajne ali javne. O tem, kako naj se 

izvedejo volitve, odločajo volivci sami z glasovanjem. 
Tajno se voli z listki na podlagi seznama kandidatov 
tako, da volilni upravičenci na razmnoženem sezna- 
mu kandidatov podčrtajo (ali obkrožijo) imena kan- 
didatov, ki jih želijo izvoliti. Javno se voli tako, da 
se volilni upravičenci - dviganjem rok izjavijo za 
posamezne kandidate. Tako se izvoli toliko kandi- 
datov, kolikor je treba voliti članov v hišni svet, in 
sicear so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili po vrsti 
največ glasov. Seznam kandidatov sestavijo in pred- 
lagajo volilni upravičenci na samem volilnem se- 
stanku. 

6. člen 
V manjših hišah, ki so last splošnega ljudskega 

premoženja z enim ali dvema stanovanjema sestav- 
ljajo svet vsi uživalci stanovanj in podstanovalci. 

Stanovanjske hiše zasebnih lastnikov z dvema 
ali tremi stanovanji nimajo hišnih svetov, kolikor 
teh hiš sami lastniki s .pogodbo ne izročijo v uprav- 
ljanje stanovanjske skupnosti. 

7. člen 
V tri do štiristanovanjski hiši šteje hišni svet 

tri člane, v pet do šeststanovanjski hiši pet, v stano-' 
vanjski hiši, ki ima več kot šest stanovanj, pa sedem 

. članov. 
8. filen 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno 
število volilnih upravičencev, se na ponovnom se- 
stanku, ki mora biti sklican najpozneje v petih dneh 
izvoli hišni svet, ne glede na število volilnih upravi- 
čencev. 

O izvolitvi članov hišnega sveta se piše zapisnik 
• v enem izvodu izroči upravi stanovanjske skup- 
nosti. Iz zapisnika mora biti razviden datum sestanka, 
število volilnih upravičencev, število navzočih, imena 
članov hišnega sveta, njegov izvoljeni zastopnik za 
volitve v svet stanovanjske skupnosti. 

Nadomestni člani se med lotom izvolijo po istem 
Postopku. 

4. člen 
Hišni svet ukrepa na sejah, ki so najmanj enkrat 

mesečno, ob navzočnosti večine članov in z  večino 

glasov navzočih o uporabi sredstev iz sklada za vzdr- 
ževanje hiš in amortizacijskega sklada, odloča o po- 
pravilih hiše in stanovanj in nadzoruje njihovo iz- 
vršitev. Nadzoruje hišnikovo delo, skrbi za racionalno 
izkoriščanje hiše, odloča v nesporazumih med uži- 
valci stanovanj gilede uporabe skupnih prostorov 
(vodovoda, razsvetljave, centralne kurjave, kanaliza- 
cije itd.). Določa del stroškov, potrebnih za obrato- 
vanje teh naprav, ki jih trpijo posamezni uživalci 
stanovanj. Predlaga odpovedi stanovanjskih pogodb, 
daje pritrditev za višino in roke kredita, ki ga daje 
uprava stanovanjske skupnosti iz razpoložljivih sred- 
stev hiše. Na sestanku se piše kratek zapisnik, sklepe 
sporoča svet uživalcem stanovanj, podstanovalcem ter 
upravi stanovanjske skupnosti. 

10. člen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh stanovalcev in podstanovalcev; na njem poroča 
o svojem delu in rešuje predloge. 

11. člen 
Hišni svet izvoli na svojem prvem sestanku pred- 

sednika, ki skrbi, da se sklepi izvajajo, in jih po po- 
trebi predloži v izvršitev upravi stanovanjske skup- 
nosti. 

Svet stanovanjske skupnosti 

12. člen 
Zastopniki hišnih svetov volijo izmed sebe svei 

stanovanjske skupnosti. Svet stanovanjske skupnosti 
šteje 15 članov. V njem sodeluje poleg teh tudi šest 
zastopnikov delavskih svetov podjetij in kolektivov; 
imenujejo jih po enega delavski svetj ali kolektivi 
tistih podjetij in zavodov, ki imajo sorazmerno naj- 
večjo površino stanovanjskih prostorov v hišah, ki so 
sezidane za njihove delavce in uslužbence. Svet stano- 
vanjske skupnosti se izvoli po izvolitvi hišnih svetov. 

13. člen 
Najkasneje v petnajstih dneh morajo člani sveta 

stanovanjske skupnosti izmed sebe izvoliti predsed- 
nika in podpredsednika ter tajnika. Svet se mora 
sestati vsaj vsaka dva meseca, po potrebi pa tudi 
večkrat. Zasedanje sveta skliče predsednik oziroma 
tudi v njegovi odsotnosti podpredsednik. Zasedanje 
sveta se lahko skliče na zahtevo tretjine članov sveta 
stanovanjske skupnosti. 

Sestankov sveta se mora udeleževati zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

14. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 

je navzočih nad polovico članov. O vsakem sestankai 
sveta stanovanjske skupnosti se piše zapisnik; iz 
njega morajo biti razvidni kraj in začetek sestanka, 
število navzočih in sprejeti sklopi. 

Pri volitvah predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta in tudi treh članov poravnalnega sveta 
mora biti navzočih najmanj dve tretjini članov. 

Če na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo članov, se opravijo volitve v desetih dneh na 
ponovnem sestanku ne gilede na število navzočih. 

15. člen 
Vse nepravilnosti, ki bi se ugotovile pri volitvah 

hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti, rešuje 
na prvi stopnji svet za goapoda'rstvo pri LO MO Tržič, 

"na drugi stopnji pa ljudski odbori ' 
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Končne določbe 

16. člen 
Prve volitve morajo biti v petnajstih dneh po 

uveljavitvi odloka. Prve sestanke sklice ljudski od- 
bor mestne občine z razglasom, volitve pa izvedejo 
ljudski odborniki v svojih volilnih enotah po po- 
oblaščencih, ki jih določijo za vsako hišo. 

17. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS< 
St. 135-644/11 
Tržič, dne 22. maja 1954. 

356. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1.  r. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah • dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Smarjeta na seji 
dne 19. maja 1954 sprejel 

OD.OK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti, ki obsega vasi: Smarjeta, Dolenja vas, Strelac 
in del Orešja, za volitve v občinski ljudski odbor 
Smarjeta. 

2. člen 
Ker je odbornik ljudskega odbora občine Smar- 

jeta za 1. volilno enoto Kos Franc sprejel službo v 
administraciji občinskega ljudskega odbora Smarjeta, 
mu je po 86. členu zakona o občinskih ljudskih od- 
borih prenehal mandat. ' 

3. člen 
Nadomestne volitve za 1. volilno enoto (Smarjeta, 

Dolenja vas, Strelac in del Orešja) bodo v nedeljo, 
dne 11. julija 1954. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

krajevno običajni način v 1. volilni enoti. 

St. 360/1-1954 
Smarjeta, dne 19. maja  1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Tone Barbone 1. r. 

357. 

Na podlagi 20. in 117. člena zaikona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Veržej na seji 
dne 21. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
- o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpišejo se nadomestne volitve v 60. voliilmi eno- 

ti,  ki  obsega  trg Veržej,  ker  je  prenehal  mandat 

Jagodicu Vojku in Hedžet Emi, odbornikoma občin- 
skega ljudskega odbora, ki sta bila izvoljena v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo dne 27. junija 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasni deski občinskega ljudskega odbora v 60. vo- 
lilni enoti. 

št. 123/1 
Veržej, dne 27. maja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Anton Farkaš 1. r. 

358. 

Na podlagi 1., 2. in 11. Člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) ter 16. točke 58. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-88/52) je 
ljudski odbor mestne občine Metlika na X. seji dne 
29. aprila 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o ustanovitvi finančno samostojnega zavoda 

»Vodovod Metlika« 

1 
Ustanovi se finančno samostojni zavod z imenom 

»Vodovod Metlika« s sedežem v Metliki. 

V delovno področje finančno samostojnega zavo- 
da »Vodovod Metlika« spada preskrba prebivalstva 
z vodo ter vzdrževanjem vodovodnega omrežja, čistil- 
nih • strojnih vodovodnih naprav v Metliki. 

Finančno samostojni zavod »Vodovod Metlika< 
prevzame vse premoženje in vse pravice in obvezno- 
sti dosedanjega gospodarskega podjetja »Vodovod 
Metlika«. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, pre- 
neha gospodarsko podjetje »Vodovod Metlika«, ki je 
bilo ustanovljeno z odločbo KLO Metlika, št. 484/47 
z dne 21. februarja 1947. 

.   4 
Poslovanje zavoda vodi upravnik, ki ga postaivi 

ljudski odbor mestne občine Metlika. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen IjudsJä 
odbor mestne občine Metlika. 

Zavod ima sklad za nagrade delavcev in usluž- 
bencev in sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika popravila. 

7 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 338/1-54 
Metlika, dne 4. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Anton Stojsič 1. r. 

Izdaja »Uradni 11« LRS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJuTalJanl — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Števil ••: 8 din 'o 8 «rani vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
poâti 8 din  več — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lis.  poätni predai 336 — Telefon uprave 23-579 •» 

Čekovni račun: 601-»2«-157 
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VSEBINA: 

78. 

79. 

SO, 

81, 

82. 

Uredba o organizaciji In delu Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS. 
Uredba o obrtnih strokah, za katere se Izdajajo obrtna 
dovoljenja za zasebne obrtne delavnice po prostem pre- 
udarku. 
Odlok o reviziji in potrjevanju Investicijskega programa 
za objekte, ki so splošnega pomena za LRS. 
Odlok o najmanjäem številu obrtnih delavcev, ki lahko 
ustanovijo obrtno zadrugo. 
Odločba o preosnovanju Inštituta za gozdarstvo In lesno 
industrijo LRS. 

83. Odločba o ustanovitvi finančne Inšpekcije v mestnih ob- 
činah s posebnimi pravicami. 

84. Odredba o opremi poslovnih prostorov trgovskih pred- 
stavništev. 

85. Odredba o določitvi objektov, za katere bo imenovala 
komisijo za tehnični pregled republiška gradbena In- 
špekcija. 

86. Odredba o dopolnitvi odredbe zveznega državnega sekre- 
tarja za narodno gospodarstvo o gospodarskih delavno- 
stih, ki se štejejo za obrti, in o strokovni izobrazbi, ki 
Je potrebna za opravljanje teh delavnosti. 

87. Odredba o gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrti. 
88. Odredba o obrtlh brez stalnega poslovnega mesta. 
89. Odredba o spregledu strokovne Izobrazbe za dovoljeva- 

nje zasebnih obrtnih delavnic v vaseh In manjših krajih. 
90. Odredba o obrtnih strokah, ki so med seboj sorodne. In 

o strokah, ki se med seboj dopolnjujejo. 

<-c-v Odloki ljudskih odborov 
f3S9.)odlok  o  obveznem  cepljenju  proti  tilusu  na  območju 

—-"občine Store. 
360. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Krško. 
361. Odlok o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih na 

območju okraja Ljutomer. 
362. odlok o potrditvi sklepnega računa okraja Novo mesto 

za leto 1952. 
363. Odlok o proračunu okraja Postojna za leto 1954. 
361. Odlok o potrditvi sklepnega računa okraja Slovenj Gra- 

dec za leto 1932. 
365. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Tolmin. 
366. Odlok o sklepnem računu proračuna mestne občine Jese- 

nice za leto 1952. 
— Popravek. 

78. 

UREDBA 
o organizaciji in delu Izvršnega svela  Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

1. člen 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije kot izvršilni organ Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije opravJja zadeve iz svoje pri- 
stojnosti na podlagi in v mejah zvezne in, republiške 
ustave, zakonov in drugih aktov Zvezne in Republiške 
ljudske skupščine ter uredb in drugih aiktov Zveznega 
izvršnega sveta. 

Predsednik, podpredsednik in sekretar Izvršnega sveta 

2. člen 
Izvršni svet ima predsednika, enega ali dva pod- 

predsednika in sekretarja. 

3. člen 
Podpredsednika in sekretarja izvoli Izvršni svet 

na podlagi posamičnih predlogov na svoji prvi seji 
izmed sebe. 

4. člen 
Predsednik predstavlja Izvršni svet, vodi njegove 

seje in poroča v imenu Izvršnega sveta ljudski skup- 
ščini o njegovem delu. 

Predsednik podpisuje ukaze o razglasitvi zako- 
nov in o razpustu Ljudske skupščine ter uredbe. 
Uikaze o razglasitvi zakona podpisuje skupaj s pred- 
sednikom Ljudske skupščine. 

Predsednik Izvršnega sveta ima pravico zadržati 
izvršitev takšnih aktov Izvršnega sveta, s katerimi 
se ne strinja, mora pa sporno vprašanje takoj pred- 
ložiti v odločitev Ljudski skupščini. 

Predsednik opravlja tudi druge naloge po določ- 
bah zakona in te uredbe. 

Ce je predsednik zadržan, ga r'nadomestuje v 
vseh njegovih pravicah podpredsednik; če ima Izvrsni 

svet   dva   podpredsednika,   ga   nadomestuije   tisti  od 
njih, ki ga določi Izvršni svet. 

5. člen 
Podpredsednik Izvršnega sveta pomaga predsed- 

niku pri njegovem delu in opravlja druge naloge, 
ki mu jih daje ta uredba ali za katere ga pooblasti 
Izvršni svet. 

6. člen 
Sekretar Izvršnega sveta sporazumno s predsed- 

nikom oziroma podpredsednikom pripravlja seje Iz- 
vršnega sveta, skrbi za to, da se izvršujejo sklepi 
Izvršnega sveta, hrani pečat Ljudske republike Slove- 
nije ter izvirnike zakonov, uredb in drugih predpisov 
Izvršnega sveta. 

Sekretar vodi dopisovanje v imenu Izvršnega 
sveta in skrbi za administracijo Izvršnega sveta. 

Sekretar je odredbodajalec za izvrševanje pred- 
računa Izvršnega sveta. Posamezne pravice odredbo- 
dajalca lahko sekretar prenese na svojega pomoč- 
nika. 

Sekretar opravlja tudi druge naloge, ki mu jih 
daje ta uredba ali za katere ga pooblasti Izvršni svet. 

Ce je sekretar zadržan, ga nadomestuje član Iz- 
vršnega sveta, ki ga določi Izvršni svet. 

Seje Izvršnega sveta 
7. člen 

Izvršni svet odloča na sejah, kolikor ni s to 
uredbo drugače določeno. 

Seja je sklepčna, če je navzočih večina članov 
Izvršnega sveta. 

8. člen 
Sejo Izvršnega sveta sklice predsednik ali v spo- 

razumu z njim podpredsednik. Sejo mora sklicati, če 
to zahtevajo najmanj trije člani Izvršnega sveta. 
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Izvršni svet lahko določi za svoje seje stalni dan. 
Vabilo na sejo s predlogom dnevnega reda m z 

gradivom o zadevah, ki eo predlagane ina dnevni red, 
morajo dobiti vsi člani Izvršnega sveta najpozneje 
en dan pred sejo. 

9. člen 
Na sejo Izvršnega sveta se lahko pokličejo držav- 

ni sekretarji, sekretarji svetov, drugi voditelji samo- 
stojnih republiških upravnih organov in zavodov, 
direktor Narodne banke FLRJ — centrale za Slove- 
nijo ter vodilni uslužbenci in strokovnjaki, da dajo 
mnenje ali pojasnila o vprašanjih, ki so na dnevnem 
redu. 

Izvršni svet lahiko dovoli, da so na seji navzoči 
zastopniki tiska in posamezni državljani. 

10. člen 
Vsaik član Izvršnega sveta lahko pred sejo ali na 

seji predlaga, da se sprejmejo posamezna vprašanja 
na dnevni red. 

Republiški državni sekretarji, sekretarji svetov 
in drugi voditelji samostojnih republiških upravnih 
organov in zavodov lahko predlagajo, naj obravnava 
Izvršni svet posamezno vprašanje. 

Dnevni red seje določi Izvršni svet. 
V nujnih primerih Izvršni svet lahko da na dnev- 

ni red tudi taika vprašanja, za katera člani niso do- 
bili gradiva pred sejo. 

11. člen 
Vsak član Izvršnega sveta ima pravico udeležiti 

se obravnave, predlagati spremembe in dopolnitve k 
osnutkom zakonov in drugih pravnih predpisov ozi- 
roma k predlogom rešitev, dajati predloge v zadevah 
iz pristojnosti sveta in pravico glasovati o vpraša- 
njih, ki so na dnevnem redu. 

12. člen 
Obravnava posameznega vprašanja se začne s 

poročilom; poročilo da predsednik ali drug član od- 
bora oziroma komisije ali pa član Izvršnega sveta, ki 
mu je bila dana zadeva v proučitev. 

Po končani obravnavi Izvršni svet odloči z glaso- 
vanjem. Glasovanje je javno. Glasuje se z dviga- 
njem rok ali poimensko. 

Izvršni svet sprejema sklepe z večino glasov na- 
vzočih članov. 

13. člen 
Izvršni svet po končani obravnavi, lahko pa tudi 

že med obravnavo, posamezno vprašanje odstavi z 
dnevnega reda ali zadevo vrne odboru, komisiji ali 
članu Izvršnega sveta v ponovno proučitev ali pa na- 
roči, naj se izdela nov osnutek predpisa, 

14. čfen 
O sejah Izvršnega sveta se piše zapisnik. Vanj se 

vpišejo sprejeti dnevni red in sprejeti sklepi, po na- 
ročilu predsednika ali na zahtevo članov Izvršnega 
sveta pa tudi posamezna mnenja ali kratka obrazlo- 
žitev. Za zapisnik skrbi sekretar Izvršnega sveta. 

SekretaT sveta mora pred prihodnjo sejo pred- 
ložiti članom sveta sejni zapisnik na vpogled. Če na 
prihodnji seji noben član sveta nima pripomb k za- 
pisniku, ga overita predsednik sveta oziroma pod- 
predsednik, če je on vodil sejo, in sekretar sveta. 

Izvršni svet (lahko sklene, da se napravijo o seji 
tudi popolni stenografski zapiski. 

15. člen 
Izvrsni svet sprejema svoje odločitve v obliki 

ukaza, uredbe, odloka, navodila ali odločbe. 

Z ukazom Izvršni svet razglaša zakone in odloči 
o razpustu Ljudske skupščine v primeru, če se doma 
ne sporazumeta glede besedila zakona, ki sta ga oba 
sprejela. 

Z uredbo Izvršni svet: izdaja splošne predpise za 
izvrševanje republiških zakonov, če je pooblaščen z 
zveznim zakonom ali z zvezno uredbo, pa tudi splošne 
predpise za izvrševanje zveznega zakona oziroma 
zvezne uredbe; ustanavlja samostojne republiške 
upravne organe in zavode, za katerih ustanovitev je 
pristojen; izdaja predpise o organizaciji in delu Iz- 
vršnega sveta; izdaja temeljne predpise o organizaciji 
državnih sekretariatov, svetov, samoupravnih zavodov 
in drugih samostojnih republiških upravnih organov 
in zavodov; izdaja temeljne predpise o organizaciji 
upravnih organov  ljudskih odborov. 

Z odlokom Izvršni svet: odloča o posameznih 
splošnih vprašanjih, kolikor se ne urejajo z uredbo 
ali navodilom; razpisuje splošne volitve poslancev 
Ljudske skupščine LllS in splošne volitve odbornikov 
ljudskih odborov, predpisuje ukrepe za zboljšanje 
administracije ljudskih odborov in druge ukrepe 
splošnega pomena; odloča o skupinskih pomilostitvah; 
ustanavlja nesamostojne republiške upravne organe 
in zavode ter izdaja temeljne predpise za njihovo 
organizacijo; sprejema druge svoje odločitve, za ka- 
tere je to določeno z zakonom ali uredbo. 

Z navodilom Izvršni svet: izdaja predpise za delo 
republiških upravnih organov in zavodov in splošne 
predpise za delo upravnih organov ljudskih odborov; 
izdaja piedpise za organizacijo dela pri izvrševanju 
in uporabi zveznih in republiških zakonov in drugih 
predpisov zvezne in republiške ljudske skupščine ter 
zveznega in republiškega izvršnega sveta; daje smer- 
nice za delo republiških upravnih organov in smer- 
nice za delo ljudsikih odborov v upravnih zadevah, 
ki spadajo v pristojnost republiških organov oblasti, 
v katerih izvršitev pa je bila prenesena na ljudske 
odbore. Posamezna navodila, ki nimajo1 splošnega 
pomena za državljane in organizacije, lahko izdaja 
Izvršni svet v obliki okrožnice. 

Z odločbo Izvršni svet odloča o imenovanjih in 
razrešitvah, o posamičnih pomilostitvah in o drugih 
posameznih zadevah iz svoje pristojnosti; daje pri- 
trditev k predpisom in drugim aktom republiških 
upravnih organov in zavodov ter ljudskih odborov, 
kjer je po predpisih potrebna pritrditev Izvršnega 
sveta; odloča o razpustu posameznih ljudskih odbo- 
rov; odloča v mejah svoje pristojnosti o razveljavitvi 
in odpravi predpisov ljudskih odborov okrajev, mest 
in mestnih občin s posebnimi pravicami in o pritožbah 
ljudskih odborov zoper odločbe o razveljavitvi, od- 
pravi ah zadržanju, ki so jih izdali drugi organi; 
potrjuje statute ljudskih odborov okrajev, mest in 
mestnih občin s posebnimi pravicami. 

16. člen 

Odloke, navodila in tiste odločbe Izvršnega sveta, 
ki se objavijo, podpiše predsednik ali pa podpred- 
sednik Izvršnega sveta, če je on vodil sejo, na ka- 
teri je bil akt sprejet. Odločbe Izvršnega sveta, ki 
se ne objavijo, podpiše sekretar Izvršnega sveta. 

Odločbe, ki jih izda v mejah svojega delovnega 
področja odbor ali komisija Izvršnega sveta, podpiše 
predsednik odbora ali komisije. Te odločbe se izdajo 
kot akti Izvršnega sveta. 
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17. člen 
Ukazi, uredbe, odloki in navodila, ki imajo splo- 

šen pomen, se morajo objaviti v >Uradnem li- 
stu   LRS«. 

Odločbe Izvršnega sveta se objavijo v »Uradnem 
listu LRSt samo, če je to predpisano z zakonom ali 
z uredbo ali če tako odloči Izvršni svet. 

Odbori in komisije Izvršnega sveta ter 
posebne komisije 

18. člen 
Izvršni svet ima gospodarski odbor za zadeve s 

področja gospodarstva ter odbor za notranjo politiko 
za zadeve s področja notranje politike. 

19. člen 
Stalni odbori v mejah svojega delovnega pod- 

ročja: 
1. proučujejo vprašanja iz pristojnosti Izvršnega 

sveta in jih s svojim poročilom in predlogom pred- 
lagajo svetu v obravnavo in odločitev; 

2. proučujejo oziroma pripravljajo osnutke in 
predloge zaikonov in drugih aktov in jih s svojim 
poročilom predložijo svetu  v obravnavo; 

3. izdajajo odločbe v posameznih zadevah iz pri- 
stojnosti sveta, za katere jih pooblasti svet s svojim 
odlokom; 

4. skrbijo za izvajanje zakonov in drugih aktov 
Zvezne in Republiške ljudske skupščine ter uredb in 
drugih aktov Zveznega in Republiškega izvršnega 
sveta in predlagajo Izvršnemu svetu ukrepe za nji- 
hovo izvrševanje; 

5. nadzorujejo delo republiških upravnih organov 
in predlagajo Izvršnemu svetu odpravo alj razvelja- 
vitev aktov samostojnih republiških organov, izdanih 
zunaj upravnega postopka; nadzorujejo zakonitost 
dela ljudskih odborov in določenih samoupravnih za- 
vodov in predlagajo Izvršnemu svetu odpravo ali raz- 
veljavitev nezakonitih predpisov ljudskih odborov; 

6. predlagajo Izvršnemu svetu, naj da pritrditev 
k pravilnikom in odredbam, ki jih izdajo državni 
sekretarji, sveti in voditelji drugih samostojnih repu- 
bliških organov ter k odlokom ljudskih odborov, če 
je po zakonu ali uredbi potrebna pritrditev Izvršnega 
sveta, po pooblastilu Izvršnega sveta pa tudi sami 
dajejo pritrditev k takim predpisom. 

20. člen 
Izvršni svet ima administrativno komisijo in ko- 

misijo za pomilostitve kot svoji stalni komisiji. 
Izvršni svet lahko z odlokom ustanovi začasne 

komisije. 
21. člen 

Administrativna komisija izdaja odločbe v uprav- 
nem postopku ter druge konkretne odločbe za posa- 
mezne vrste zadev, za katere jo pooblasti Izvršni svet 
s svojim odlokom. 

22. člen 
Komisija za pomilostitve proučuje in pripravlja 

za Izvršni svet predloge za skupinske pomilostitve in 
odloča o posamičnih pomilostitvah. 

Odločbe o posamičnih pomilostitvah podpisuje 
predsednik komisije. 

23. člen 
Predsednika in člane odborov in komisij voli Iz- 

vrsni svet izmed sebe in jih razrešuje. 
Izvršni svet lahko določi za stalne posvetovalne 

člane posameznih odborov in komisij tudi druge 
osebe 

24. člen 

Odbori in komisije delajo na sejah. 
Predsednik odbora oziroma komisije pripravlja, 

sklicuje in vodi seje in skrbi za izvršitev sklepov od- 
bora oziroma komisije. Če je predsednik zadržan, ga 
nadomestuje član, ki ga določi odbor oziroma 
komisija. 

Odbori in komisije odločajo z večino glasov na- 
vzočih članov. 

25. člen 
O sejah odborov in komisij se napravi zapisnik. 

Vanj se vpišejo sprejeti sklepi, po naročilu predsed- 
nika pa tudi posamezna mnenja ali kratka obrazlo- 
žitev. Zapisnik podpiše predsednik oziroma član od- 
bora, ki je vodil sejo. Prepis zapisnika se pošlje pred- 
sedniku Izvršnega sveta. 

26. člen 
Odbor oziroma komisija lahko pokliče na svojo 

sejo državne sekretarje, sekretarje svetov, voditelje 
samostojnih republiških upravnih organov in zavo- 
dov ter druge vodilne uslužbence in strokovnjake, da 
dajo mnenja in pojasnila o posameznih vprašanjih, 
ki so na dnevnem redu seje. 

27. člen 
Za izdelavo osnutkov zakonov, uredb in drugih 

predpisov in za proučitev posameznih vprašanj in 
predlogov ter za dajanje mnenj o takih vprašanjih 
in predlogih odbor oziroma komisija lahko imenuje 
posebno strokovno komisijo. 

28. člen 
Seje odbora oziroma komisije se lahko udeleži 

tudi vsak drug član Izvršnega svela, ki ni član od- 
bora oziroma komisije. 

Vsak član Izvršnega sveta lahko zahteva, naj se 
vprašanje, o katerem je odbor ali komisija sprejel 
sklep ali izdal odločbo, da na sejo Izvršnega sveta, 
da ga Izvršni svet obravnava in o njem dokončno 
odloči. 

29. člen 
Izvršni svet lahko določj posamezne svoje člane, 

da proučujejo vprašanja s tistih delovnih področij, 
za katera ni ustanovljen odbor ali komisija, da o njih 
poroča na seji in da pripravi za Izvršni svet predlog 
za rešitev takih vprašanj ali predlog za ukrepe na 
takih področjih. 

30. člen 
Izvršni svet lahko ustanovi posebne strokovne 

upravne komisije, sestavljene iz članov Izvršnega 
sveta, iz višjih uslužbencev Izvršnega sveta in repu- 
bliških upravnih organov in iz strokovnjakov. Naloga 
komisije je, da proučuje posamezna vprašanja iz pri- 
stojnosti Izvršnega sveta in da pripravi za Izvršni 
svet predloge za rešitev takih vprašanj. 

Izvršni svet lahko pooblasti podpredsednika ali 
drugega člana Izvršnega sveta, da na- predlog stro- 
kovne upravne komisije izdaja konkretne odločbe v 
zadevah iz pristojnosti Izvršnega sveta. 

Pripravljanje predpisov in drugih aktov 

31. člen 
Osnutke zakonov in drugih aktov, ki jih predlaga 

Izvršni svet Ljudski skupščini, ter osnutke predpisov 
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m drugih aktov Izvršnega sveta praviloma izdela 
Sekretariat za zaikonodajo po naročilu in navodilih 
Izvršnega sveta, odbora ali komisije ali posameznega 
člana Izvršnega sveta. 

Ce je osnutek predpisa predložil državni sekre- 
tariat, svet ali drug samostojni republiški upravni 
organ ali zavod, ga Sekretariat za zakonodajo pravno- 
tehnično pregleda in izdela končno besedilo osnutka 
ter ga predloži sekretarju Izvršnega sveta. 

Osnutek predpisa dobi 'praviloma v obravnavo 
najprej pristojni odbor ali komisija ali pa določeni 
član Izvršnega sveta (28. člen te uredbe). Izvršni svet 
pa lahko sklene, da bo osnutek takoj sam obravnaval 
na seji. 

32. člen 

Preden določj odbor oziroma komisija dokončno 
besedilo predloga predpisa za sejo Izvršnega sveta, 
izpelje diskusijo o predlogu predpisa in zahteva 
mnenje od prizadetih repuhliških organov, zavodov 
in organizacij o ureditvi takih vprašanj. 

Odbor oziroma komisija na to obravnava prejete 
pripombe. Na sejo, na kateri se obravnava osnutek, 
lahko pokliče zastopnike posameznih organov, zavo- 
dov in organizacij, ki so dali svoje pripombe. 

Ce posega kakšno vprašanje tudi v delovno pod- 
ročje drugega odbora ali komisije, zahteva pristojni 
odbor oziroma komisija tudi njegovo mnenje. Lahko 
pa se tako vprašanje obravnava tudi na skupni seji 
odborov oziroma komisij. 

33. člen 
Odbor oziroma komisija izdela nato končno be- 

sedilo osnutka in ga pošlje sekretarju Izvršnega sveta 
s kratkim poročilom. V poročilu tudi pove, katerih 
načelnih ali pomembnejših stvarnih pripomb ali pred- 
logov odbor oziroma komisija nista upoštevala pri 
končnem besedilu osnutka. Ce so bile take pripombe 
ali predlogi sporočeni odboru pismeno z obrazložit- 
vijo, jih odbor oziroma komisija priložita svojemu 
poročilu. 

Ce odbor ali komisija v načelu odkloni podrobno 
obravnavo predpisa, ki ga je predlagal državni organ, 
zavod ali organizcija, to sporoči predlagatelju in Iz- 
vršnemu svetu na seji. 

34. člen 
Izvršni svet obravnava osnutek zakona ali dru- 

gega predpisa na svoji seji in določi dokončno bese- 
dilo predloga zakona ali drugega akta iz pristojnosti 
Ljudske skupščine in ga pošlje Ljudski skupščini 
oziroma sprejme predpis iz svoje pristojnosti. 

Izvršni svet lahko pošlje Ljudski skupščini tudi 
osnutek zakona kot gradivo, ki naj ga odbor skup- 
ščine ali doma uporabi pri izdelavi zakonskega 
predloga. 

Ce je potrebno, naroči Izvršni svet Sekretariatu 
za zakonodajo, da v skladu s prejetimi spremembami 
in dopolnitvami izdela končno besedilo zakonskega 
predloga oziroma predpisa. Sekretariat za zakonodajo 
predloži izdelamo besedilo v pregled predsedniku od- 
bora ali komisije, ki je obravnaval prvotni osnutek, 
oziroma določenemu članu Izvršnega sveta (28. člen te 
uredbe). Ta potrdi, da je besedilo zakonskega pred- 
loga oziroma predpisa izdelano v skladu s sklepi Iz- 
vršnega sveta in ga pošlje sekretarju Izvršnega 
sveta* 

Razmerje med Izvršnim svetom in Ljudsko 
skupščino LRS 

35. člen 
Izvršni svet lahko določi svojega člana, ki bo kot 

njegov predstavnik in v njegovem imenu sodeloval 
pri delu odbora oziroma doma, in io sporoči odboru 
oziroma domu. 

36. člen 
Za odgovor na vprašanja ljudskih poslancev ali 

odbora Ljudske skupščine in njenih domov, ki se 
postavijo Izvršnemu svetu, skrbi pristojni odbor ali 
komisija Izvršnega sveta oziroma član Izvršnega 
sveta, ki ga svet določi. 

Ustni odgovor na postavljeno vprašanje da v 
skupščini pooblaščeni predstavnik Izvršnega sveta. 

Pismene odgovore Izvršnega sveta podpiše pravi- 
loma predsednik pristojnega odbora ali komisije ozi- 
roma član Izvršnega sveta, ki ga Izvršni svet za to 
določi. 

37. člen 
Izvršni svet mora poslati svojega poverjenika na 

sejo odbora ali doma ali na skupno sejo domov, kadar 
se obravnava predlog zakona ali drugega akta Ljud- 
ske skupščine, ki ga je predlagal Izvršni svet skupšči- 
ni. Izvršni svet določi svojega poverjenika tudi na za- 
htevo odbora, doma ali predsednika skupščine. Izvršni 
svet lahko določi svojega poverjenika tudi sicer, če 
je to potrebno. 

Poverjenika določi sekretar Izvršnega sveta izmed 
višjih uslužbencev Izvršnega sveta ali republiške 
uprave ali izmed drugih strokovnjakov. 

56. člen 
Poverjenik daje pojasnila o vprašanjih, ki jih 

obravnava odbor ali dom in daje v takih vprašanjih 
svoje strokovno mnenje. Po naročilu Izvršnega sveta 
sporoči odboru oziroma domu tudi stališče sveta. 

Poverjenik lahko predlaga odboru oziroma domu, 
naj odločanje o posameznem vprašanju odloži, da 
lahko poroča Izvršnemu svetu in da lahko svet za- 
vzame svoje stališče o takem vprašanju. 

Poverjenik dela po navodilih Izvršnega sveta; o 
načelnih vprašanjih in o vprašanjih večjega politič- 
nega pomena mora poverjenik zahtevati navodilo 
Izvršnega sveta, če o takem vprašanju Izvršni svet 
ni že prej zavzel določenega stališča. 

Poverjeniki, ki so določeni za delo v posameznih 
odborih ali domili, morajo skrbeti za to, da o važnej- 
ših vprašanjih, ki se obravnavajo v odboru oziroma 
domu, zavzamejo enako stališče. 

39. člen 
Ce sta na seji odbora ali doma predstavnik Izvrš- 

nega sveta in poverjenik, obrazloži pred odborom 
oziroma domom stališče Izvršnega sveta njegov pred- 
stavnik. 

40. člen 
Na zahtevo doma oziroma odbora določi sekretar 

Izvršnega sveta, katere organizacijske enote Izvrš- 
nega sveta oziroma kateri republiški upravni organi 
bodo dali odboru in domu strokovno pomoč in stro- 
kovne uslužbence na razpolago. 

Pravice in dolžnosti Izvršnega sveta do republiških 
upravnih organov in do ljudskih odborov 

41. čler 
Izvršni svet določa smernice za delo republiških 

upravnih organov ter smernice za delo ljudskih od- 
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borov v upravnih zadevah, ki spadajo v pristojnost 
republiških organov oblasti, katerih izvršitev pa je 
bila prenesena na ljudske odbore. 

Izvršni svet lahko zahteva od republiških uprav- 
nih organov in od ljudskih odborov, naj mu pošljejo 
občasno poročila ali poročila o posameznih vprašanjih 
m zadevah iz svoje pristojnosti. 

Organizacija in delo administracije 
Izvršnega sveta 

42. člen 
Za proučevanje in strokovno obdelavo posamez- 

nih vprašanj iz svoje pristojnosti ter za upravna in 
pisarniška opravila ima Izvršni svet svojo admini- 
stracijo. \ 

Administracija je pod nadzorstvom sekretarja 
Izvršnega sveta. 

Sekretarju Izvršnega sveta pomaga pri opravlja- 
nju administrativnih zadev pomočnik, ki ga imenuje 
Izvršni svet. Sekretar Izvršnega sveta lahko prenese 
nanj iiz svoje pristojnosti pravico izdajati odločbe v 
posameznih zadevali. 

43. člen 
Administracijo Izvršnega sveta sestavljajo Sekre- 

tariat za zakonodajo, oddelki in uradi. 
Oddelki in uradi so lahko sestavljeni iz nižjih 

organizacijskih enot. 
44. člen 

Sekretariat za zakonodajo pripravlja osnutke 
zakonov in drugih predpisov iz pristojnosti Ljudske 
skupščine LRS ter osnutke uredb in drugih predpisov 
Izvršnega sveta; proučuje vprašanja o pravnem siste- 
mu, organizaciji oblasti, gospodarskem sistemu in 
sistemu upravljanja v gospodarskih organizacijah in 
družbenih službah in daje Izvršnemu svetu predloge 
in mnenja o teh vprašanjih; daje mnenja o osnutkih 
predpisov, ki jih obravnavajo Izvršni svet, njegovi 
odbori in komisije, če ni osnutka izdelal Sekretariat 
sam; daje republiškim upravnim organom in ljudskim 
odborom mnenje k osnutkom njihovih predpisov, ki 
mu jih pošljejo v pregled; spremlja izvrševanje zvez- 
nih in republiških predpisov; nadzoruje zakonitost 
aktov ljudskih odborov; skrbi za pripravo volitev v 
Ljudsko skupščino LRS in v ljudske odbore; skrbi za 
objavo republiških predpisov in uradnih publikacij; 
pregleduje odloke ljudskih odborov okrajev, mest in 
mestnih občin s posebnimi pravicami in skrbi za nji- 
hovo objavo v >Uradnem listu LRS<; predlaga 'Iz- 
vršnemu svetu razveljavitev in odpravo nezakonitih 
predpisov ljudskih odborov okrajev, mest in mestnih 
občin s posebnimi pravicami; predlaga Izvršnemu 
svetu v potrditev predpise republiških* upravnih or- 
ganov in predpise ljudskih odborov, za katere je po 
veljavnih predpisih potrebna pritrditev Izvršnega 
sveta; daje strokovnopravno pomoč Ljudski skupšči- 
ni; nadzoruje >Uradni list LRS<. 

45. člen 
Sekretariat za zakonodajo vodi sekretar. Sekre- 

tarja imenuje Izvršni svet. 
Sekretar za zakonodajo je za delo sekretariata 

odgovoren podpredsedniku ali za to določenemu članu 
Izvršnega sveta, za pravilno delo sekretariata pa tudi 
sekretarju Izvršnega sveta. 

Sekretar za zakonodajo lahko sklicuje konference 
z republiškimi upravnimi organi in zavodi in z ljud- 
skimi odbori o vprašanjih iz svojega delovnega pod- 
ročja. 

Sekretar za zakonodajo lahko v sporazumu s 
sekretarjem Izvršnega sveta ustanovi strokovne ko- 
misije za proučevanje in obdelavo posameznih vpra- 
šanj iz svojega delovnega področja. 

46. člen 
Sekretar za zakonodajo daje nalog, naj se ob- 

javijo v >Uradnem listu LRS* predpisi m drugi akti 
Izvršnega sveta in republiških upravnih organov, od- 
loki ljudskih odborov okrajev, mest in mestnih občin 
s posebnimi pravicami ter popravki naštetih pred- 
pisov, če se objavljeno besedilo ne ujema z izvirni- 
kom. Za objavo takih popravkov v objavljenih pred- 
pisih Izvršnega sveta je potrebna pritrditev sekre- 
tarja Izvršnega sveta. 

Ce kakšen predpis ali akt republiškega upravnega 
organa ah ljudskega odbora, ki je poslan Sekreta- 
riatu za zakonodajo zaradi objave, ni v skladu z za- 
konom, uredbo ali drugim zveznim ali republiškim 
predpisom, sekretar za zakonodajo na to opozori 
upravni organ oziroma ljudski odbor. Ce ta vztraja 
pri zahtevi, naj se njegov predpis ali akt objavi, 
sporoči sekretar za zakonodajo to sekretarju Izvrš- 
nega sveta. Ta lahko zadrži objavo dotlej, dokler se 
o zakonitosti predpisa ali akta dokončno ne odloči. 

47. člen 
Izvršni svet predpiše z odlokom, kateri oddelki in 

uradi so v sestavu administracije Izvršnega sveta. 
Sekretar Izvršnega sveta določi v sporazumu * 

predsednikom ali pooblaščenim podpredsednikom Iz- 
vršnega sveta delovno področje oddelkov in uradov. 

48. člen 
Na čelu oddelkov in uradov so načelniki. Za svoje 

delo so odgovorni sekretarju Izvršnega sveta. Navo- 
dila za svoje delo pa dobivajo tudi od odborov • 
komisij Izvršnega sveta oziroma od posameznih članov 
Izvršnega sveta, v katerih delovno področje spada 
delo, ki ga opravlja oddelek oziroma urad. 

49. člen 
Predsednik in podpredsednika Izvršnega sveta 

imajo kabinete. Kabinete imajo lahko tudi posamez- 
ni drugi člani Izvršnega sveta, za katere to določi 
Izvršni svet. 

Na čelu kabineta je šef kabineta. Imenuje ga Iz- 
vršni svet. 

Sef kabineta pripravlja gradivo in daje mnenje 
o posameznih vprašanjih in opravlja druge nailoge, 
ki mu jih da predsednik, podpredsednik oziroma član 
Izvršnega sveta. 

50. člen 
O službenih razmerjih uslužbencev Izvršnega 

sveta, razen tistih uslužbencev, ki jih imenuje Izvršni 
svet, odloča sekretar Izvršnega sveta. Sekretar Izvrš- 
nega sveta odloča tudi o delovnih razmerjih delavcev, 
ki so zaposleni v administraciji Izvršnega sveta. 

Odločbo o imenovanju uslužbencev prve vrste 
izdaja sekretar Izvršnega sveta po poprejšnji pri- 
trditvi predsednika ali pooblaščenega podpredsednika 
Izvršnega sveta. Za uslužbence Sekretariata za zako- 
nodajo izdaja odločbe o službenih razmerjih sekretar 
Izvršnega sveta na predlog sekretarja za zakonodajo. 

Sekretar Izvršnega sveta lahko pooblasti svojega 
pomočnika za izdajanje odločb o službenih razmerjih 
uslužbencev četrte vrste ter ' o delovnih razmerjih 
uslužbencev v tehničnih službah Izvršnega sveta. 
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Končna določbe 

51. člen 
Ta uredba velja z dnem objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. U-122/54 
Ljubljana, dne 21. junija 1934. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

?9. 
Na podlagi 3. odstavka 58. člena uredbe o obrtnih 

delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 5/54), izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
ske republike Slovenije 

UREDBO 
o obrtnih strokah, za katere se izdajajo obrtna 

dovoljenja za zasebne obrtne delavnice po prostem 
preudarku 

1.    '-n 
Okrajni  ljudski odbori   (mestni  ljudski odbori), 

ljudski odbori mestnih občin s posebnimi pravicami) 
izdajajo obrtna dovoljenja zasebnim obrtnim delav- 
nicam tehle strok po prostem preudarku: 

1. puškarstvo, 
2. izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav, 
3. izdelovanje mila, 
4. izdelovanje eteričnih olj, 
5. izdelovanje umetnih črev, 
6. izdelovanje krede, svinčnikov, pečatnega vo- 

ska, črnila, tušev, karbonskega papirja in 
mase za modeliranje, 

7. izdelovanje kemičnih sredstev za vzdrževanje 
snage ter uničevanje mrčesa in insektov (pra- 
škov, maž, tekočin in podobno), 

8. izdelovanje tehničnih maziv, olja, praškov in 
drugih kemičnih sredstev za gospodarske na- 
mene, 

9. izdelovanje zemeljskih barv, 
10. izdelovanje bonbonov, keksov in kanditov, 
11. pekarstvo (peka kruha m peciva), 
12. mesenje kruha, 
13. slaščičarstvo, 
14. pečenje bureka, 
15. orientalsko slaščičarstvo, 
16. izdelovanje testenin, oblatov in kometov, 
17. mesarstvo, 
18. izdelovanje klobas, 
19. črevarstvo, 
20. predelovanje sadja in zelenjave ter izdelova- 

nje sadnih sokov, sirupov in močnih pijač, 
21. proizvodnja ocetne kisline, 
22. predelovanje zdravilnih zelišč, 
23. proizvodnja   začimb,   dišav   in   kavnih  nado- 

mestkov, 
24. žganjekuha za druge, 
25. proizvodnja ledu, 
26. izdelovanje mlečnih izdelkov, 
27. izdelovanje sodavice in drugih brezalkoholnih 

pijač, 
28. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, 
29. dimnikarstvo, 
30. svečarstvo — voskarstvo in medičarstvo, 
31. žage, 
32. mlinarstvo za navadno meljavo. 

2. člen 
Po prostem preudarku izdajajo okrajni (mestni) 

ljudski odbori tudi: 
1. obrtna dovoljenja v vaseh in manjših mestih 

po 71. členu uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih; 

2. obrtna dovoljenja za opravljanje obrti brez 
stalnega poslovnega mesta po 75. členu uredbe o obrt- 
nih delavnicah in obrtnih podjetjih: 

3. dovoljenja za obratovanje delavnic, ki oprav- 
ljajo storitve državljanom, in delavnic, ki se ukvar- 
jajo s kakšno gospodarsko delavnostjo, ki je podob- 
na obrtom, po 16. členu uredbe o obrtnih delavnicah 
in obrtnih podjetjih. 

5. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS*. 
St. U-124/54 
Ljubljana, dne 21. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedni/k: 
Boris Kraigher 1. r. 

80. 

Na podlagi drugega odstavka 8. člena uredbe o 
izdelavi in potrditvi investicijskega programa (Urad- 
ni list FLRJ, št. 5-56/54) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o  reviziji  in  potrjevanju   investicijskega  programa 
za objekte, ki so splošnega pomena za Ljudsko repu- 

bliko Slovenijo 

I 
Investicijske programe za objekte, ki so splošne- 

ga pomena za ljudsko republiko Slovenijo, potrjuje 
Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije. 

Za objekte, kj so splošnega pomena za Ljudsko 
republiko Slovenijo, se določajo: 

1. električni vodi, razdelilne in trafo-postaje z na- 
petostjo 26 kV in več ter elektrarne z močjo nad 100 
kVA; 

2. rudarski objekti in naprave, objekti za prido- 
bivanje nafte iz zemeljskega plina, objekti metalur- 
gije, bazične kemične industrije, strojegradnje in ce- 
mentarne 1er lesne industrije z izjemo mizarskih 
obrtnih obratov; 

3. objekti predelovalne industrije, in  sicer: 
— vsa nova projektjrana predelovalna industrija, 
— vse povečave in adaptacije predelovalne indu- 

strije, če investicijska vrednost presega 50 milijonov 
dinarjev; 

4. železniške proge, ceste I. in II. reda in objekti 
na njih, mostovi z razpetino nad 30 m na cestah III. 
in IV. reda, javne in industrijske žičnice, letališča in 
pristanišča; 

5. kmetijsiki in gozdarski objekti in naprave, če 
njihova vrednost presega 23 milijonov din; 

6. ureditev ali naprava strnjenega nasada sadov- 
njakov, vinogradov in drugih sadjarsko-vinograd- 
niških objektov, če površina nasada presega 5 ha; 

7. skupinski vodovodi, čistilne naprave za indu- 
strijske odplake in za odplake iz naselij z nad 10.000 
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prebivalcev, melioracije, regulacije, vodne zgradbe 
in vodosilne naprave na vodotokih, ki prehajajo sko- 
zi dva okraja ali ki vplivajo na vodni režim preko 
območja okraja; 

8. stalna gledališča, kulturni domovi z večjimi 
dvoranami; šolske zgradbe z več kot 4 učilnicami; 
hospitalni in poliklinični zavodi z več kot 25 poste- 
ljami; mlekarne in klavnice, če surovinska baza pre- 
sega mejo okraja; cerkveni objekti; ziimska kopali- 
šča, letna drsališča in športni stadioni; podobni ob- 
jekti, ki naj služijo javni uporabi za več kot 500 
ljudi ; 

9. vsi objekti, ki potekajo preko meje dveh ali 
več okrajev; 

10. objekti, ki vgrajujejo uvozno opremo v vred- 
nosti  nad  10 milijonov  efektivnih  dinarjev; 

11. vsi objekti, kd se finansirajo iz republiških 
sredstev, ne glede na vrednost in panogo. 

II 
Investicijski program za objekte iz I. točke tega 

odloka predloži io vesti tor v revizijo republiški ko- 
misiji za revizijo investicijskega programa. Republi- 
ška komisija po opravljeni reviziji predloži investi- 
cijski program s svojim poročilom in mnenjem v po- 
trditev Izvršnemu svetu. 

III 
Predsednika, tajnika in stalne člane komisije 

imenuje Izvršni svet. 
Občasne člane, komisije in potrebno število stro- 

kovnjakov imenuje predsednik komisije glede na 
strokovno ekonomsko in tehnično problematiko inve- 
sticijskega programa, ki je predložen v revizijo in 
potrditev. 

K reviziji investicijskega programa povabi pred- 
sednik komisije glede na naravo investicijskega pro- 
grama tudi zastopnika pristojnega vojaškega povelj- 
stva, zastopnika Državnega sekretariata LRS za no- 
tranje zadeve oziroma zastopnika Uprave LRS za 
vodno gospodarstvo. 

IV 
Komisija za revizijo investicijskega programa 

sme po vpogledu investicijskega programa pooblastiti 
komisijo za revizijo investicijskega programa pri 
pristojnem okrajnem (mestnem) ljudskem odboru, da» 
opravi revizijo posameznega investicijskega progra- 
ma, če gre za objekt manjše vrednost; ali manjšega 
pomena. V takem primeru okrajna (mestna) komisija 
predloži investicijski program v potrditev okrajnemu 
(mostnemu) ljudskemu odboru. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St.  U-121/54 
Ljubljana, dne 14. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

81. 

Na podlagi drugega odstavka 48. člena uredbe o 
obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list 
FLRJ, št. 5/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o najmanjšem številu obrtnih delavcev, ki lahko 

ustanovijo obrtno zadrugo 

1 
Za  ustanovitev obrtne  zadruge  je potrebno,  da 

sklenejo pogodbo o ustanovitvi vsaj 3 visoko kvalifi- 
cirani obrtni delavci (obrtni mojstri) oziroma kvalifi- 
cirani obrtni delavci. 

2 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

3«. 
St. U-123/54 
Ljubljana, dne 21. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

LRS« 

82. 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena temeljne 

uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLRJ, št. 51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o preosnovanju Inštituta za gozdarstvo in lesno 

industrijo Ljudske republike Slovenije 

1 

Inštitut za gozdarstvo in lesno industrijo Ljudske 
republike Slovenije pri samostojni fakulteti za agro- 
nomijo, gozdarstvo in veterinarstvo se preosnu'je v 
Inštitut za gozdno in lesno gozdarstvo Slovenije kot 
finančno samostojen zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

2 
Inštitut služi potrebam fakultete za agronomijo, 

gozdarstvo in  veterinarstvo ter potrebam  gozdnega 
in lesnega gospodarstva ter ima zlasti tele naloge: 

a) z raziskovalnim dolom pospešuje razvoj zna- 
nosti in gospodarstva na področju gozdarstva in les- 
ne industrije; 

b) spremlja razvoj gozdarstva in lesne industrije 
doma in drugod ter uvaja znanstvene pridobitve in 
izkušnje na tem področju v prakso; 

c) po naročilu raziskuje in ocenjuje naprave in 
tehnične postopke; 

č) pomaga fakulteti pri znanstveno-raziskovalnem 
in pedagoškem delu; 

d) pospešuje izobrazbo in izpopolnjevanje stro- 
kovnjakov in delavcev; 

e) sodeluje pri projektivnih delih. 

3 
Inštitut   upravlja   vse   premoženje   dosedanjega 

Inštituta za gozdarstvo in lesno industrijo LRS. 

Inštitut ima tele sklade: ,. 
a)   sklad za   nagrade   delavcev   in   uslužbencev 

(sklad za nagrade); 
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b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev); 

c) rezervni sklad. 
5 

Organ inštituta je upravnik. Upravnika imenuje 
Svet za prosveto in kulturo LRS. 

6 
Plače uslužbencev in delavcev inštituta se dolo- 

čajo po predpisih 37. člena uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih. 

r 
Za zadeve in naloge inštituta je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 
8 

Z dnem uveljavljenja te odločbe preneha veljati 
odločba o spremembi odločbe o ustanovitvi Gozdar- 
skega inštituta Slovenije (Uradni list LRS, št. 22/52). 

9 
Ta odločba volja od dneva objave v >Uradncra 

listu LRSc. 
St. 335/3-54 
Ljubljana, dne 21. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

83. 

ODLOČBA 

Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske republike 
Slovenije je na podlagi tretjega odstavka 3. člena 
uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 
43/53) ter na predlog ljudskih odborov mestnih občin 
s posebnimi pravicami 

odločil: 
Ljudski odbori mestnih občin s posebnimi pravi- 

cami Celje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kranj, Ptuj, 
Skofja Loka in Tržič ustanovijo svoje finančne in- 
špekcije 

Ta odločba velja taikoj. 
St. 545/2-54 
Ljubljana, dne 21. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

84. 

Na podlagi 3. odstavka 22. člena uredbe o trgova- 
nju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni 
list FLRJ, št. 56/53) izdajam 

ODREDBO 
o opremi poslovnih prostorov trgovskih^ 

predstavništev 

I 
Trgovska predstavništva, ki se ustanovijo po 47. 

členu uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih 
in trgovinah in po 10. členu uredbe o zunanjetrgo- 
vinskem poslovanju, morajo imeti po uredbi o daja- 

nju poslovnih  postorov  v  najem,  poseben   poslovni 
prostor. 

Poslovali prostori trgovskih predstavništev mo- 
rajo biti vidno označeni z napisom, iz katerega je 
razvidna firma podjetja, ki ga trgovsko predstavni- 
štvo zastopa in morajo imeti običajno pisarniško 
opremo. 

II 
Obstoječa trgovska predstavništva morajo prila- 

goditi svojo poslovanje temu predpisu v 2 mesecih 
po objavi te odredbe. 

III 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradmcm 

list LRS«. 
St. I/i-637/1-54 
Ljubljana, dne 14. junija 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

85. 

Na podlagi drugega odstavka 41. člena urodbe o 
gradnji (Uradni list FLRJ, št. 14-139/52) in drugega 
odstavka 9. člena pravilnika o tehničnem pregledu iz- 
vedenih gradbenih objektov (Uradni list FLRJ, štev. 
24-269/52) izdaja državni sekretar za gospodarstvo 
LRS 

ODREDBO 
o določitvi objektov, za katere bo imenovala komisijo 
za tehnični pregled republiška gradbena inšpekcija 

Republiška gradbena inšpekcija imenuje komisijo 
za tehnični pregled za tele objekte: 

1. za električne vode, razdelilne in trafopostaje 
napetosti 26 kV in več ter elektrarne moči nad 100 
k VA; 

2. za objekte metalurgije, bazične kemične indu- 
strije, strojegradnje in cementarne; 

3. za železniške proge, ceste I. in II. reda in za 
objekte na njih, za mostove preko razpetine 30 m na 
cestah III. in IV. reda, za javne 'žičnice in letališča; 

4. za stalna gledališča, kulturne domove z dvo- 
ranami, ki imajo nad 200 sedežev oziroma, v katerih 
je predvideno predvajanje filmov, šolske zgradbe z 
več kot štirimi učilnicami, hospitalni poliklinični za- 
vodi z več kot 25 posteljami, mlekarne in klavnice, če 
surovinska baza presega mejo okraja, cenkveni ob- 
jekti, zimsOca kopališča, letna drsališča in športni sta- 
dioni, podobni objekti, ki naj služijo javni uporabi 
za več kot 500 ljudi; 

5. za vse objekte, ki potekajo preko dveh ali več 
okrajev. 

2 

Za vse druge dokončne objekte imenuje komisijo 
na tehnični pregled pristojni okrajni (mestni) ljud- 
ski odbor oziroma ljudski odbor mestne občine s po- 
sebnimi pravicami po določbah pravilnika o tehnič- 
nem pregledu izvedenih gradbenih objektov. 

Tehnični pregled rudarskih objektov opravilja 
pristojna rudarska inšpekcija v sodelovanju z repu- 
bliškim gradbenim inšpektorjem oziroma pristojnim 
gradbenim organom ljudskega odbora. 



Letnik XI 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE   SLOVENI1E 

Priloga k 24. kosu t dne 24. junija  1054 SUiv. 24 

Zaključni račun  gospodarskih organizacij 

St. Ill (SF) c) 
IZVLEČEK 

iz poročila o poslovanju trgovskega podjetja »Kmetijski magazin« v Ljubljani za leto 1953 

Na zasedanju dne 4. III. 1934 je delavski svet podjetja »Kmetijski magazin< odobril zaključni 
račun za poslovno leto 1953. 

Podjetje je uspešno poslovalo in zaključilo poslovno leto s pozitivnim rezultatom. 
din 

Realizacija prodanega blaga je znašala 1.176,141.941 
Nabavna vrednost prodanega blaga 1.137,017.124 
Realizirani rabati, marže in  razlika v ••• 39,124.817 
Procent rabata in marže znaša na ustvarjeni promet 3.33% 
Planirani promet je znašal • 961,636.300 
Promet je bil  realiziran 122% 
Osnovna sredstva podjetja: 
Po novi oceni z novimi nabavkami v letu 1953 znaša nova vrednost 16,050.220 
Današnja vrednost (po odbitku odpisov) 10.706.926 
Dohodek podjetja: 
Realiziram rabat, marža z viškom neposlovnih  dohodkov  znaša 39,502.781 
Materialni stroški z amortizacijo 17,365.550 

Neto dohodek 22,137.231 
Pri podjetju je bilo zaposlenih povprečno 62 delavcem in nameščencev. 

Mestni ljudski odbor glavnega mosta Ljubljana je na svoii seji dne 9. IV. 1954 po 23. členu 
uredbe o zaključnih računih gospodarskih organizacij za leto 1933 izdal tole 

odločbo 
o pritrditvi k zaključnemu računu podjetja »Kmetijski magazine, v Ljubljani, Parmova ul. 53 za leto 1953. 

Ljudski odbor je pregledal zaključni račun podjetja za leto 1953 glede praviiuosti obračuna 
dohodka in njegove  razdelitve ter upravljanja s splošnim  ljudskim  premoženjem  v letu   1953,  Ln   daje 
nanj svoje pripombe, kakor sledi: 

Zap. 
it. Opis 

Od strani podjetja 
predlagani znesek 

Znesek, za katerega 
»e daje soglasje 

Razlika 
+ (Î-U        - (4_î) 

1 Bilančna vsota 
2 Sklad osnovnih sredstev 
3 Poprave vrednosti osnovnih sredstev 

4 Ostali skladi: 
a) Sklad za samostojno razpolaganje 
b) Amortizacijski sklad 
c) Rezervni sklad 

Struktura realizacije 
Znesek fakturirane reallizacije 
Ostvarjeni dohodek 
Dohodek za razdelitev (6—7) 
Stopnja akumulacije in skladov 
a) Zvezna — republiška 
b) Okrajna — mestna 

Razdelitev dohodka 
Dohodek za razdelitev 
Dosežen zasUužak po višji stopnji AS 
a) •••••• - marec (manj) 
b) april - de čemi er (manj) 
Akumulacija in skladi po višji stopnji 
Akumulacija in skladi .po niiji stopnji 

13 Razlika mod višjo in nižjo stopnjo 

Razdelitev akumulacije in skladov 
14 Akumulacija in skladi po nižji stopnji 
15 Povečanje po 9. in 10. členu uredbe 

10 

11 
12 

Skupno 

293,192.271 293,692.271 + 500.000 
10,706.926 
5,343.300 

10,706.926 
5,343.300 

— 

1,149.897 
S07.443 

3,190.723 

1,151.235 
807.443 

3,182.653 

+:   1.338 

—     8.070 

1.176,141.941 
22,137.231 
22,137.231 

1.176,141.941 
21,706.917 
21,706.917 

— 430.314 
— 430.314 

60% 
75% 

60% 
75% 

22,137.231 21,706.917 — 430.314 

2,941.089 
9,708.757 
9,487.385 
8,301.462 
1,185.923 

2,939.737 
9,464.216 
9,302.964 
8,140.094 
1,162.870 

— 1.352 
— 244.541 
— 184.421 
— 161.368 
— 23.053 

8,301.462 8,140.094 — 161.368 

8,301.462 8,140.094 — 161.368 
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Zap. 
it. Opis 

Od strani podjetja 
predlagani znesek 

Znesek, •• katerega 
se daje soglasje 

Razlika 
+ (3-4)        - (4—J) 

1 2 3 4 5 

18 

19 
20 

16 Sklad za. prosto razpolaganje 
17 Prispevka v rezervni sklad 

Prispevek za socialno zavarovanje: 
a) na izplačani del zaslužkov 
b) na neizplačani del zaslužkov 

Skupno (16 + 17 + 18) 

Družbeni prispevek po nižji stopnji 
Razlika med višjo in nižjo stopnjo AS 
a) dal razlike, ki pripada okraju (mesitu) 
b) del razlike, ki gre v sklad za samostojno 

razpolaganje podjetja 
Skupno 

Doseženi sklad za plače in njegova razdelitev 
Doba ••••••—marec 1953 
Doseženi sklad za plače 

22   Od tega se odštejejo: 
a) nagrade, za katere se ne evidentira po- 

rabljeni delovni čas v I. tromesečju 1953 
(19. člen uredbe) 

21 

23 

29 

31 
32 
33 

34 
55 
36 

3T 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 

Ostane (21—22) 

24 Povprečni siklad za plače januar—marec 
25 Presežek siklada za plače (23—24) 

c) davek od presežka sklada za plače 
č) presežek sklada z«, plače za izplačilo 

Skupno 
26 Sklad za plače za izplačilo 
27 Razporejeni del sklada za plače 
28 Nerazporejeni del sklTada za plače za izplačilo 

namenjen 
Doba april—december 1953 
Doseženi sklad za plače 

30 Od tega se odštejejo: (zneski, ki so navedeni 
v 12. členu uredbe o davku za plače II., III. 
in IV. tromesečje) 

Ostane (29—30) 
Povprečni sklad za plače april—december 
Presežek sklada za plače (31—32) 
c) davek od sklada za plače 
č) presežek sklada za plače za izplačilo 

Skupno 
Sklad za plače za izplačilo 
Razporejeni del sklada za plače 
Nerazporejeni del sklada za plače, za izplačilo 
namenjen 
Skupaj doseženi sklad za plače (21 + 29) 
Skupaj davek od sklada za plače (25 c + 33 c) 
Celotni   sklad   za   plače  za  izplačilo   (26 + 34) 
Celotni razporejeni del sklada za plače 
Nerazporejeni ostanek sklada za plače 31. XII. 1953 
Izplačano iz sklada za plače (141 in 146) 
Dejanska izplačila iz sklada za plaće 1953 
Prometni davek po izdanih fakturah — med- 
fazni prometni davek 

968.698 
415.156 

798.381 
42.862 

2,225.097 
6,076.365 

474.369 

711.554 
1,185.923 

2,941.089 

79.863 
2,861.226 

1,338.255 
1,522.971 
1,081.610 

441.361 
1,522.971 
1,859.479 
1,862.839 

— 3.360 

9,708.757 

293.879 
9,414.878 
5,262.116 
4,152.762 
3,155.807 

996.955 
4,152.762 
6,552.950 
6,120.969 

431.981 
12,649.846 
4,237.417 
8,412.429 
7,983.808 

428.621 
8,120.002 
8,120.002 

32.570 

949.868 
407.086 

798.371 
42.130 

2,197.455 

5,942.639 

465.148 

697.722 
1,162.870 

2,939.737 

79.863 
2,859.874 

1,371.708 
1,488.166 
1,043.060 

445.106 
1,488.166 
1,896.677 
1,896.677 

9,464.216 

259.779 
9,204.437 
5,262.116 
3,942.321 
2,955.888 

986.433 
3,942.321 
6,508.328 
6,087.031 

421.297 
12,403.953 
3,998.948 
8,405.005 
7,983.703 

421.297 
8,119.902 
8,119.902 

Obveznosti podjetja do skupnosti 

18.830 
8.070 

10 
732 

27.642 

133.726 

9.221 

13.832 
23 053 

—      1.332 

—     1.352 

+ 33.453 
— 54.805 
— 38.530 
+ 3.745 
  34.805 
+ 37.198 
+ 33.858 

+ 3.360 

— 244.541 

34.100 
— 210.441 

__ 210.441 
— 199.919 
— 10.522 
  210.441 
— 44.622 
— 33.938 

__ 10.684 
— 245.893 
— 238.469 
— 7.424 
— 100 
_ 7.324 
— 100 
— 100 

—   32.570 

Zap. 
ät. 

Obvez- 
nost na 
kontu št. 

   Obveznosti od prej in iz dobe od 1. I. do 31._XIL_1953          
saldo iz leta         I        nastaleTleto        I              .t,,m,» I      plačano do odobritve 

1952 | 1953 I 8Kupn° |        zaključnega računa 

Ostane za 
vplačilo (vračilo) 

1. 133 
2. 135 
3. 130 
4. 130 
5. 132 
6. 136 
7. 139 

3,998.948 
5,942.639 

465.148 
840.501 

2,952.873 
294.634 

3,998.948 
5,942.639 

465.148 
840.501 

2,952.873 
294.634 

32.570 
4,237.417 
7,296.828 

553.998 
798.380 

2,952.873 

+ 
+ 
+ + 

32.570 
238.469 

1,353.589 
88.850 
42.121 

294.634 

Skupaj 14,494.743 14,494.743 15,871.466 336.755 
+ 1,713.478 
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Obveznosti do proračuna in družbenih skladov mora podjetje poravnati v 10 dneh po prejemu 
odločbe o pritrditvi k zaključnemu računu za leto 1953. Hkrati refundira terjatve do proračuna. 

Proti tej odločbi je dopustna pritožba na Izvršni svet LRS v  15 dneh po prejemu te odločbe 
in jo je vložiti pri Tajništvu za gospodarstvo MLO glavnega mesta Ljubljane. Pritožba je zavezana taksi 
po tarifni številki 5 zakona o taksah 90 dm in mestni taksi po tarifni številki 1 odloka MLO Ljubljana o 
mestnih taksah 20 din, vsaka priloga pa mora biti kolkovana po tarifni številki 6 zakona o taksah s 25 din. 

St. 1950/59-35-54 3840 
Ljubljana, dne 10. aprila 1954. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana 
Tajnik: Predsednik: 

Silvo Šivic I. r. Dr. Heli Modic L r. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Okrožna sodišča razglašajo) 

Vpisi 
1069. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Go- 
lobar« v Bovcu. 

Poslovni  predmet:  Gostinstvo, 
vec. 

Ustanovitelj: Obč. LO Bovec, od- 
ločba št. 353/2-54 z dne 18. 'V. 1954. 

Direktor: Ostai) Domicijan, Bo- 
vec 

Zt 63/54-2 1847 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 
nin«  v Bovcu. 

Poslovni  predmet:  Gostinstvo. 
Ustanovitelj: Obč. LO Bovec, od- 

ločba št. 533/2-54 z dne 18. V. 1954. 
Direktor: Sušteršič Roman, Bo- 

vec. 
Zt 69/54-2 1848 

Besedilo: Obrtno podjetje Peka- 
rija »Kuk«, Kobarid. 

Poslovni predmet: Izdelava in 
prodaja kruha in peciva. 

Ustanovitelj: Obč. LO Kobarid, 
odločba št. T 305/1-54 z dne 31. ma- 
ja  1954. 

Vodja podjetja: Permčič Janko, 
pek, Kobarid, Trg svobode 15. 

Zt 67/54-3 1849 
Gorica, 4. junija  1954. 

1070. 
Besedilo: Pekarna Idrija. 
Poslovni predmet: Peka in pro- 

daja kruha in  peciva. 
Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 

> Izbira«, Idrija, odločba št. 223/34 z 
dne 29. V. 1934. 

Direktor: Nagode Franc, Idrija, 
Ljubljanska 5. 

Gorica. 9. junija 1954. 
Zt 72/54-2 18S9 

1071. 
Besedilo: Obrtno gradbeno pod- 

jetje v Dol. Logatcu. 
Gospodarska delavnost: Izvrševa- 

nje uslug prj vseh gradnjah stano- 
vanjskih hiš in gospodarskih po- 
slopjih, zaloga gradbenega materi- 
ala, peči, tesarska dela v zvezi z 
gradnjo, kanalizacija in vsa podob- 
na gradbena dela. 

Ustanovitelj: Obč. LO Dol. Loga- 
tec, odločba št. P 407/3-54 z dne 21. 
maja 1954. 

Me- 

1786 

Upravnik do konstituiranja: 
sar Viktor, Unec 112. 

Ljubljana, 2. junija 1954. 
Zt 86/54 — Rg II 125/1 

1072. 
Besedilo: Kmetijski magazin, 

Ljubljana, skladišče s poslovalnico 
v Mariboru, Meljska 5. 

Poslovni predmet: Trgovina s 
kmetijskimi stroji, orodjem, umet- 
nim; gnojili in sredstvom za var- 
stvo rastlin na debelo in drobno. 

Ustanovitelj poslovalnice: Kmetij- 
ski magazin, Ljubljana, Parmova 
št. 33. 

Podjetje zastopa:    Novak Viktor, 
poslovodja  v  Mariboru, Meljska  5. 

Maribor, 9. junija 1954. 
.Reg. št. 121/11 1879 

1073. 
Besedilo: »Tovarna vodnega ste- 

kla« v Novem mestu. 
Poslovni predmet: Izdelava vod- 

nega stekla. 
Ustanovitelj: OLO Novo mesto, 

odločba št. 1-4020/1-54 z dne 14. V. 
1954. 

Direktor: Križanec Niko, Novo 
mesto, ki je pooblaščen opravljati 
opravila po 20. členu uredbe o usta- 
navljanju podjetij in obratov. 

Zt 13/54 Rg III 13/1 1828 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Sad- 
je«, Novo mesto. 

Poslovni predmet: Trgovanje z 
zelenjavo, sadjem in z njihovimi 
izdelki — šifra 38. 

Ustanovitelj? LO mestne občine 
Novo mesto, odločba št. 723/2-54 z 
dne 12. V. 1954. 

Direktor: Jarc Minko, Novo me- 
sto, ki zastopa podjetje v mejah 
pooblastil in zanj tudi podpisuje; 
sopodpisuje Gunde Marija, knjigo- 
vodja, njen namestnik je pa Javor- 
nik Jožefa. 

Zt 14/54 Rg III 14/1      1826 
Novo mesto, 5. junija 1954. 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1074. 

Besedilo: Mestna mesnica in klav- 
nica, Murska Sobota. 

Podjetje   ie  prešJo  v   likvidacijo, 
in se doda k naslovu prista7ekS >Y_.) 
likvidaciji«. 

Izbrišeta se pooblaščenca za pod- 
pisovanje Pojbič Josip in Rezar Fa- 
nika ter vpiše likvidacijska komisi- 
ja: Podlesek Zlatka, predsednik, 
Žitak Elizabeta in Brumen Smilja- 
na, člana. Podpisujeta dve prvi na- 
vedeni skupaj. 
OLO Murska Sobota, 9. dec. 1953. 

St  II/25-9655/2-53 9481 

1075. 
Okrolna  sodisfa   razglašajo: 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Kalobje. 

Izbrišejo se Erjavc Drago, Le- 
skovšek Anton in Zupane Ivan ter 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Slomšek Ivan, Sv. Jakob 21, Pin- 
ter Jože, Sotensko 1, Jančič Miha, 
Sotensko 4. 

Celje, 1. junija 1954. 
Zadr VII 110/7 1754 

V naši založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLUŽBENCEV 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Opozarjamo na to priročno studijsko knjižico, ki vsebuje 
v skladu z izpitnimi programi ter do sedaj izdanimi pravnimi 
predpisi za splošni del strokovnega izpita snov iz organizacije 
in delovnega področja državnih organov, iz upravnega in upravno- 
kazenskega postopka ter upravnih sporov, glavna načela o go- 
spodarskih organizacijah in družbenih službah, o uslužbencih 
državne administracije in delovnih razmerjih in o socialnem 
zavarovanju. Priročnik, ki je zaradi razprodane doslej izišle 
tovrstne literature nepogrešljiv pripomoček za uspešno pripravo 
na izpite, je predvsem namenjen uslužbencem z nižjo in srednjo 
strokovno izobrazbo. Knjižici so dodani tudi viri, ki jih je treba 
v pripravi za izpit črpati poleg podanega gradiva v priročniku. 
Strani 148, cena 190 din. 
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1076. 
Besedilo: »Gostinsko podjetje Pla- 

ninka«, Šoštanj. 
Podružnice, gostilne: pri >Stari 

pošti«, Šoštanj, pod »Gradom«, Šo- 
štanj, pod »Klancem«, Šoštanj, pri 
»Ograjšeku«, Metleče in pri »Pe- 
tru«, Zavodnja. 

Izbrišeta se Notek Anton in Ko- 
želniik Slavka ter vpišejo: 

Kranjc Alojz, knjigovodja, Emer- 
šič Gusti, knjigovodja, Naraločnik 
Miha, predsednik delavskega sveta 
podjetja. 

Rgo I 19/2 1878 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je, Trbovlje. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Potrošnja«, Trbovlje. 
Podjetje ima poslovalnice: št. 1, 

Trg Franca Fakina 50; št. 2, Trg re- 
volucije 25; št. 3, Trg revolucije 25; 
št. 4, Vodenska cesta 10; št. 5, Za- 
savska cesta 8; št. 6, Neža 31 in št. 
7, Novi dom 32. Poslovni predmet 
vseh poslovalnic je prodaja živil, 
galanterije in trikotaže na drobno. 

Rgo II 20/2 1885 
^—-v   Celje, 10. junija 1954. 
Gau/ 
^""Besedilo: Jugoslovanske železnice 

— podjetje za vzdrževanje prog, 
Postojna. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Gorica, 7. junija  1954. 

Zt 22/54-15 1850 
1078. 

Besedilo: Krajevna mizarska de- 
lavnica, Gorenji Logatec. 

Z odločbo Okrožne državne arbi- 
traže v Ljubljani št. L 5/54-11 z dne 
6. V. 1954 je podjetje prešlo v pri- 
silno likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v prisilni likvidaciji«. 

Likvidacijski upravitelj: Fortuna 
Jakob, Gorenji Logatec, ki podpisuje 
samostojno. 

Ljubljana, 18. maja 1954. 
Rg I 139 1592 

1079. 
Besedilo: »Čevljarstvo«, državni 

obrtni mojster Dolžan Ivan, Litija. 
Z odločbo OLO Ljubljana okoli- 

ca, št. II-2-Ra-958/3-1954 z 'dne 6. III. 
1954 je podjetje prenehalo poslova- 
ti in prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom »v prisilni likvidaciji«. 

Likvidacijska komisija: Korošec 
Befcka, računovodja, Jaroš Ivanka, 
knjigovodja, Vidmar Milan, krojač, 
vsi v Litiji, ki podpisujejo po ova 
Skupaj. 

Likvidator: Poklšek Fanči, raču- 
novodja, Litija. 

Ljubljana, 26. maja 1954. 
Rg II 68/2 1725 

1080. 
Besedilo: »Universale«, tovarna 

klobukov in slamnikov, Domžale. 
Poslovni predmet odslej: Izdelova- 

nje klobukov, volnenih tuljcev, 
slamnikov, vseh vrst kap in čepic, 
torbic iz filca in slame, preprog iz 
•••,    gamaš,4   rokavic,    rudarskHh. 

šlemov ter uslužnostno mikanje in 
barvanje volne in volnenih izdel- 
kov. 

Ljubljana, 2. junija 1954, 
Rg II 49/2 1789 

1081. 
Besedilo: Mestno strojno podjetje, 

Ljubljana. 
Besedilo odslej: Strojno podjetje, 

Ljubljana. 
Rg 1 162/9 1883 

Besedilo: Mestna kleparska in 
vodovodna inštalaterska delavnica, 
Tržič. 

Besedilo odslej: Kleparstvo-vod- 
noinštalaterstvo, Tržič. 

Rg I 94/3 1882 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje, Tržič. 

Besedilo odslej: Gradbeno pod- 
jetje, Tržič. 

Rg I 95/3 1884 
Ljubljana, 10. junija 1954. 

1082. 
Besedilo: Vinogradniško gospodar- 

stvo, Jeruzalem. 
Izbriše se Šepec Alojz, direktor, 

in vpiše 
Novak Franc, novi imenovani 

direktor. 
Maribor, 28. maja  1954. 

Reg št. 89/11 ' 1768 
1083. 

Besedilo: Občinsko podjetje »Par- 
na žaga«, Grad. 

Besedilo odslej: »Parna žaga«, 
Grad. 

Reg št. 62/11 1809 

Besedilo: Elektro-Maribor v Mari- 
boru. 

Besedilo odslej: Elektro-Maribor 
okolica, Maribor. 

Reg 330/11 1909 
•       Maribor, 3. junija 1954 

1084. 
Besedilo: Mestno podjetje »Pre- 

cizna mehanika«, Maribor, Gospo- 
ska 27. 

Besedilo odslej: Precizna meha- 
nika, Maribor, Gosposka 27. 

Reg št. 105/54 1870 

Besedilo: Krajevna gostilna, Sel- 
nica ob Dravi. 

Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 
je, Selnica ob Dravi, s poslovalnico 
Selnica ob Dravi in Šturm. 

Izbriše se Robič Rozika in vpiše 
Frank Stanko, novi imenovani 

knjigovodja. 
Reg Št. 41/1 1869 

Maribor, 8. junija 1954. 

1085. 
Besedilo: »Pinus«, tovarna kemič- 

nih izdelkov, Rače pri Mariboru. 
Izbriše'se Dubrovnik Jože in vpiše 
Cerič Ivanka, novi imenovani 

glavni računovodja, ki bo podpiso- 
val vse listine računskega in finanč- 
nega pomena v mejah zakonitih do- 
ločb. 

Maribor, 9. junija  1954. 
Reg žt. 196 1871 

Izbrisi 
Okrožna sodišča razglašajo: 

1086. 
Besedilo: Trgovina Kmetijske za- 

druge z o. j., Dolina. 
Ker je zaradi uvedbe likvidacije 

KZ prenehala poslovati. 
Maribor, 25. maja  1954. 

Reg št. 161/1 1703 
1087. 

Besedilo:  Krajevna  trgovina,  Bi- 
strica. 

Ker je premoženje prevzela Kme- 
tijska zadruga z o. j., Ruše. 

Maribor, 3. junija 1934. 
Reg št. 219/11 1815 

1088. 
Besedilo:   Krojaška  delavnica  na 

Pobrežju, Vrazova 26. 
Zaradi   ukinitve   dosedanjega   po- 

slovanja. 
Maribor, 8. junija  1954. 

Reg. št. 248 1872 

1089. 
Besedilo: Kmetijsko-gospodinjska 

šola, Gradac. 
Naloga ustanove: Teoretično in 

praktično izobraževanje mladine v 
kmetijstvu  ih gospodinjstvu. 

Ustanovitelj: OLO Črnomelj, od- 
ločba št. 1-13-46/1-54 z dne 26. IV. 
1954. Zavod spada v pristojnost sve- 
ta za prosvoto in kulturo in sveta 
*a gospodarstvo OLO Črnomelj. 

Za ustanovo podpisujejo: 
ing. Banovec Matijo, v. d. direk- 

torja, CrnugeLj Marijo, upravite- 
ljica in Florjančič Zora, učiteljica 
gospodinjske šole, v obsegu zako- 
nitih, določb in pravil ustanove. 

OLO Črnomelj, 20. maja 1954. 
St. V-1346/3-54 1542 

Zadružni register 

Spremembo 
427. 

Besedilo: Kmetijska zadruga l 
o. j., Ljubno. 

Na občnem zboru 14. II. 1954 so se 
spremenila zadružna pravila. Jam- 
stvo za  vse  deleže je  desetkratno. 

Izbrišejo se Jamnik Franc, Zago- 
žen Karel, ' Šerbela Franc, Valte 
Franc, Podlesniik Jože, Lihteneger 
Franc in Tevž Ante ter vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Podlesmtk Ivan, kmet, Ter št. 34, 
Jeraj Franc, Primož 58, Kopušar 
Franc, Primož 3, Kuinprej Franc, 
Savina 6, Pustoslcmšek Jože, Pri- 
mož 41, kmetje, Klemenčič Ivan, 
šofer, Ljubno 25, Bačun Vili, obrato- 
vodia, Ljubno 9, Tiršek Franc, gozd- 
ui delavec, Savina 11. Za podpisova- 
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nje se pooblašča Diuškovič Karel, 
Ljubno 122. 

Celje, 3. junija  1954. 
Zadr VII 62/1 1831 

428. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gornji Lokovec. 
Izbrišejo se Rijavec Franc, Bre- 

mcc Stefan, Bremec Alojz in Rija- 
vec Jožef, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Savli Milka, Gornji Lokovec 197, 
Humar Jožef, Gornji Lokovec 197, 
Bremec Izidor, Gornji Lokovec 189, 
Rijavec Venko, Gornji Lokovec 226. 

Gorica, 22. maja 1954. 
Zadr V/47-25 1598 

429. 
Besedilo: Vinogradniška obdclo- 

valna zadruga »Žuljan Rado-Strnad« 
z o. j., Kozana. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Suhgoj Ciril, Debenjak Franc, 
Rusjan Jožef in Simčič Karel, vpiše- 
jo pa nov; izvoljeni člani: 

Korenjak Jožko, Kozana 27, Ko- 
renjak Franc, Kozana 144, Cadež 
Srečko, Kozana 51, kmetje in Klan- 
šček Cilka, kmetica, Kozana 123. 

Zadr VII/191-10 1745 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Spodnja Idrija. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Lukan Peroslav, Svetlik Franc, 
Suligoj Ludvik in Močnik Ivanka, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 

Peternelj Peter, Spodnja Kanom- 
Ija 27, MočniJc Matej, Srednja Ka- 
noirilja 22, Mlakar Franc, Spodnja 
Kanom]ja 11, Bončina Jože, Gornja 
Kanomlja 28, kmetje. 

Zadr 1V/39-35 1743 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Vipolžc. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Jakončič Lado, Jakončič An- 
drej, Klinec Alojz, Skolans Jožef in 
Filej Emil, vpišejo pa novi izvoüjeni 
člani: 

Kristančič Emil. Vipolžc 2, Kri- 
stančič Alojz, Vipolže 14, Benedetič 
Jožef, Vipolže 57, delavec, Blažič 
Virgimja, revizor OZZ, Vipolže 69, 
Capre j Anton, kmet, Vipolže 24. 

Zadr V/6-9 1744 

Besedilo: Zadružno lesno podjetje 
Gorica v Volčji dragi. 

Izbriše se dosedanji računovodja 
Humar Miroslav in na njegovo me- 
sto vpiše Albreht Rudolf iz Nove 
Gorice 9. 

Zadr VIII/27-7 1746 
Gorica, 29. maja 1954. 

430. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

<>• j., Pliskovica. 
Vpile se sprememba pravil: Clan 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
desetkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Šuc Alojz, Suc Stanko in Luin 
Alibin in vpišejo novi izvoljeni 
člani: 

Vrabec Avgust, Pliskovica št 90, 
Sušteršič Roman, Pliskovica št.  18, 
Lavreačič Marija, Kosovelje št. 14. 

Gorica, 31. maja 1954. 
Zadr VI/80-18 1794 

431. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rodik. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Požar Viktor, Babic Marija in 
Božeglav Rudi, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani: 

Dujmovič Franc, in Dobrila Emil, 
Rodik, Cerkvenik Anton, Kačiče, 
kmetje. 

Gorica,   2.   junija   1954. 
Zadr VII/66-11 1793 

432. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kneza. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Kogoj Alfonz, Kovačič Ivan, 
Rutar Ciril in Božič Ivan, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani: 

Maver Franc, Sela pri Podmelcu 
št. 20, Klinkon Peter, Podmelec- 
Barovnica 45, Golja Maks, Podme- 
lec 20, Hvala Anton, Loje 9, Kavčič 
Franc, Temiljine 34, Kuštrin Felici- 
jan, Logaršče 23, kmetje. 

Zadr IV/8-55 1863 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Razdrto. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

10. V. 1954 se vpiše sprememba pra- 
vil. Zadružni delež znaša 1000 dm. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Žagar Peter in Jerič Anton in 
vpišeta nova izvoljena člana: 

Žagar Emil, veterinarski bolnir 
čar, Razdrto 44, Komar Ciril, dela- 
vec, Razdrto 33. 

Zadr V/41-35 1795 

433, 
Gorica, 3. junija 1954. 

Besedilo: Okrajna zadružna zve- 
za z o. j., Tolmin. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kavčič Jožef, Zigon Ivan, Mle- 
kuž Franc, Kosmač Feliks, Kosmač 
Franc in Jug Franc, vpišejo pa novi 
izvoljeni članij 

Kravanja Franc, kmet, Cezsoča 43, 
Jereb Ivan, kmet, Ledine-Govejk 
št. 2, Stucin Franc, nameščenec, 
Idrija, Rozmanova 11, Torkar An- 
gel, Podbrdo 12, Čopi Teodor, Bo- 
vec 58, Podgornik Justin, Modrejec 
št. 29, kmetje. Za podpisovanje pri 

Narodni banki so pooblaščeni člani 
upravnega odbora Gregorio Albert, 
Ivančič Franc in Lcsjak Vlado. 

Gorica, 5. junija 1954. 
Zadr IV/6-45 1665 

434. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Pirničah. 
Na zboru 9. IV. 1954 so se spre- 

menila zadružna pravila v 18. členu. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora: Narobe Ivan, Kopač Jaikob, 
Jaruk Gahriijel, Zavrl Ivan in pišeta 
nova člana upravnega odbora: 

Rozman Francka, kmečka delav- 
ka, Zg. Pirniče 45, Rozman Marija, 
gospodinja, Sp. Pirniče 28. 

Ljubljana, 7. maja 1954. 
Zadr VIII 86/3 1421 

435. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Cerkljah. 
Pri že registrirani pooblaščenki 

za sopodpisovanje MiHavčič Vidi 
se izvrši poprava imena na: Bobnar 
Vida. 

Na podlagi odločbe OLO v Kra- 
nju, št. 3052/1 z dne 12. maja 1954 
se vpiše samostojni obrat: »Kino 
Krvaveče, Cerklje, s sedežem v za- 
družnem domu. 

Ljubljana, 24. maja 1954. 
Zadr VI 203/8 1690 

456. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kokri, 
Izbrišejo se Osmuk Feliks, Krč 

Andrei in Sluga Fianc tei vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Povšnar Alojz, kmet, Sp. Kotira 
5, Polajnar Francka, kmečka hči, Sp. 
Kokra 22, Polajnar Peter, kmet, Zg. 
Kokra 45. 

Zadr VI 46/9 1693 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Krtina. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Rahne Julij, Moriiužič Gregor, 
Klopčič Martin im vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Prenar Franc, Krtina 49, Petenka 
Karel, Kokošnje , Breoeljniik Janez, 
Krtina 56, Cerar Miha, Zalog 15, 
kmetje. 

Zadr VI 194/6 1691 

Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je. da se vsak zdravnik v ambulanti in 
bolnični služb* m vsak farmacevt v lekarniški službi seznani s 
SVOJUJH .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. Knnzica ne bo koristila le zdravnikom ib lekarnarjerb! 
temveč tud. upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe. 
Cena 80 din. 
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Besedilo: Zadružna mlekarna, 
Ljubljana. 

Izbriše se Stvarnik Jože in vtp>iže: 
ing. Bajec Viktor, direktor, Ljub- 
ljana, Židovska steza 2. 

Za dr VIII 94/5 1701 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Račna. 
Izbrišejo se Štupnik Jožef, Cimer- 

man Janez, Skoda Franc in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Kastelic Jože, Ilova gora 1, Po- 
držaj Jože, Čušperk 2, Krampelj 
Anton, Vel. Račna 7, Novaljan Aloj- 
zij, Mala Račna 10, Vidic Jože, Vel. 
Račna 21, vsi kmetje. 

Zadr VI 204/5 16S9 
Ljubljana, 26. maja  1954. 

437. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Ivančni go- 
rici 

Izbrišejo se Jakoš Anton, Jakoš 
Franc, Erjavec Jože, Bregar Franc 
m vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Rome Ana, posestnica, Ivančna 
gorica, Sever Anton, kmet. Hudo, 
Kavšek Leopold, kmet, Vel. Cerne- 
Io, Kek Ignac, kmet, Vel. Crnelo, 
Erjavec Avgust, uslužbenec, Ivanč- 
na gorica, Kovači č Ignacij, obrtnik, 
Studenec in pooblaščenec za sopod- 
pisovanje: 

Kamenšek Dušan, računovodja, 
Ivančna gorica. 

Zadr VIII 70/18 1802 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kamniku. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Cimžar Viktor in vpišejo na novo: 
Repanšek Stefan, nameščenec, 

Kamnik, Sutna 3, Stele Peter, kmet, 
Tunjiška mlaika 21. Smidovnik An- 
ton, kmet, Tunjiška mlaika 21, Ma- 
zovec Anton, upokojenec, Perovo 
45, Ogrin Karol, Košiše 22. 

Zadr IV 134/8 1801 
Besedilo: Občekoristna zadruga za 

stavbe in stanovanja v Ljubljani, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Biber Alfred in Žagar Fran ter 
vpišeta na novo: 

ing. Rupnik Zdenko, Gregorčičeva 
7, Mušič Marija, gradbeni tehnik, 
Gradišče 15/III, oba v Ljubljani. 

Zadr III 34/78 1798 
Besedilo: Kmetijska strojna za- 

druga z omejenim jamstvom v 
Šmartnem ob Savi. 

Na podlagi odločbe MLO Ljublja- 
na, št. 1607/49 z dne 16. V. 1949 je 
zadruga prenehala poslovati in pre- 
šla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
selj,   s   pristavikom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji so Zaje Ivan, usluž- 
benec, Šmartno ob Savi 19, Škraba 
Janez, kmet, Ižanska cesta 235, Me- 
sojednik Jakob, upokojenec, Trata 
21, oba v Ljubljani, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Ljubljana, 5. junija  1954. 
Zadr III 40/8 1818 

438. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Bitnje. 
Vpiše se pooblaščenec za sopod- 

pisovanje Sorčan Stane, knjigovod- 
ja, Srednje Bitnje 23. 

Zadr VI 152/9 1815 

Besedilo: Kmetijska gospodarska 
zadruga v St. Vidu nad Ljubljano, 
zadruga z omejenim jamstvom. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
1607/49 z dne 16. V. 1949 je zadruga 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavikom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Zaje Ivan, usluž- 
benec, Šmartno ob Savi 19, škraba 
Janez, kmet, Ižanska 235, Mesojed- 
nik Jakob, upokojenec, Trata 21, 
oba iz Ljuibljane, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Zadr II 52/41 1816 

Besedilo: Kmetijska strojna za- 
druga v Št. Vidu nad Ljubljano, za- 
druga z omejenim jamstvom. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
1607/49 z dne 16. V. 1949 je zadruga 
prešla v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Zaje Ivan, usluž- 
benec, Šmartno ob Savi 19, škraba 
Janez, kmet, Ižanska 235, Mesojed- 
nik Jakob, upokojenec, Trata 21, 
oba iz Ljubljane, ki podpisujejo po 
dva skupaj. 

Zadr I  150/31 1817 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Visokem. 
Izbrišejo se Bitenc Jakob, Brehh 

Jože, Moran Ivan, Kveder Janez in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Vreček Viniko, kmečki delavec, 
Visoko, Ostennan Franc, kmet, Lu- 
že, Smole Franc, delavec, Luže, Koš- 
nik Janez, kmet, Olšeak. Pooblašče- 
nec za sopodpisovanje je Vidic Ci- 
ril, knjigovodja, Praprotna polica. 

Zadr VI 66/6 1814 
Ljubljana, 5. junija 1934. 

439. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Kamniški 
Bistrici. 

Na zboru 18. V. 1934 so se spre- 
menila zadružna pravila v 18. členu, 
Upravni odbor sestavlja 5 do 9 čla- 
nov. 

Izbrišejo se Grkman Franc, Pav- 
lin Janez, Koritnik Anton, Balan- 
tič Peter in vpišejo novi člani 
upravnega odbor: 

Urbane Franc, Zg. Stranje št 1, 
Spruk Jože, Sv. Primož, Koželj Jože, 
Zg. Stranje 2, kmetje; Balantič Va- 
lentin, delavec, Zagorica 9, Gradi- 
šek Alojzij, delavec, Sp. Stranje 6, 
Uršič Jože, kmet, Sp. Stranje 10, 
Cevka Franc, kmet, Sp. Stranje 4, 
Preklet Marija, gospodinja, Sv. Pri- 
mož. 

Zadr VI 216/4 1838 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Višnja gora. 

Na podlagi zapisnika seje uprav- 
nega odbora z dne 25. IV. 1954 sta 
pooblaščena za podpisovanje. 

Novljan Polde, delavec, Peščenjak 
št 10, Kikelj Angela, knjigovodja, 
Višnja gora 69. 

Zadr VI 92/8 1886 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Zali log. 
Izbrišejo se Markelj Stane in Zga- 

ga Karel, vpišejo pa novi člani 
upravnega odbora: 

Egart Janko, poljski delavec, Zali 
log 27, Mihelčič Franc, delavec, 
Zal; log 28, Okorn Jože, kovač, Pod- 
rošt 18, Božič Alojzij, kmet, Potok 
št. 11. Pooblaščenec za sopodpisova- 
nje Košmelj Mitja, knjigovodja, 
Zali log, podpisuje vedno skupaj 
z enim članom upravnega odbora. 

Zadr VI 201/10 1836 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom  Zasip-Podhom. 
Izbrišejo se Gole Janez, Klinar 

Matija, Zupan Marija, Vogelnik Jo- 
že, Zemlja Franc in Zupan Jernej 
in vpišejo novj člani upr. odbora: 

Dornlk Janez, Podhom 11, Primo- 
žič Joža, Zasip 59, Zupan Anton, Za- 
sip 31, Cerne Franc, Zasip 32, Brc- 
gant Franc, Zasip 34, kmetje, in 
Dežman Marija, kmetica, Snebrje 3. 
PooblašČenka za sopodpisovanje: 
Košir Marita, knjigovodja, Jesenice, 
Gosposvetska 63. 

Zadr VIII 16/2 1837 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Polju. 
Na podlagi zapisnika redne seje 

upravnega odbora KZ Polje z dne 
19. V. 1954 bodo zadrugo podpiso- 
vali tile člani upravnega odbora: 

Rojšek Franc, .predsednik KZ Po- 
lje, Slape 15, Ciuha Franc, Slape 
34 in Keber Franc, Studenec, člana 
upravnega odbora. 

Zadr VI 169/3 1835 
Ljubljana, 8. junija 1954. 

440. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Kranju. 
Izbrišejo se Rakovec Janez, Koz- 

jek Franc, Stare Joahim, Gorjanc 
Franc, Voliikonja Fianc, Porenta 
Valentin in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Koželj Jakob, Klane 40, Kozina 
Janez, Circe 31, Osterman Franc, 
Klane 31, Križnar Janez, Stražišče 
št. 74, Sajevic Anton, Stružovo 14, 
kmetje, m Rozman Pavel ml., kmet. 
sin, Stražišče 128. Pooblaščenec za 
sopodpisovanje Vidic Vinko, uprav- 
nik, Naklo 53. 

Ljubljana, 10. junija 1954. 
Zadr II 35/18 1887 

441. 
Besedi'lo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Rače. 
Izbriše se Pipenbachcr Jože in 

vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Krefl Franc, Rače, Pauman Ivan, 
Podova, Bedjanič Anton, Rače, Pe- 
sci Jože,  Brezule,  kmetje, in ing. 
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Hlišč Marijan, državno posestvo. 
Rače. Podpisovalci za banko so: Pe- 
tak Janko, nameščenec, ing. Hlišč 
Marijan in Krefl Franc, vsi v Ra- 
cah. 

Maribor, 19. marca 1954. 
Zadr II 9• 1665 

442. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Šentilj v Slovenskih goricah. 
Izbrišejo se Pestiček Mirko, Maksi 

Alojz, Strnad Marija, Grahek Mari- 
ja, Jurgec Franc, Habulin Andrej, 
Gradeček Franc, Krauh Anton, Pak 
Avgust in vpišejo novi izvoljeni 
Èlani   upravnega odbora: 

Furlan Mirko, kmet in Gros Mi- 
lan, obratovodja, Cirknica, Strnad 
Ivan, Šentilj, Grm Franc, Cirknica, 
Kos Lojze, Breg Franc in Rošker 
Ivan, Selnica, kmetje; Ferk Stanko, 
kmet, Ceršak, Purg Stanko, trg. po- 
slovodja, Šentilj. Zadružni delež 
znaša odslej 50 din. Nekmetje in po- 
sestniki do 2 ha skupne obdeloval- 
ne zemlje plačajo en delež, premož- 
nejši kmetje pa po dva deleža. 

Maribor,  19. maja 1954. 
Zadr II 88 1583 

443. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°. j., Gornji Pctrovci . 
Izbrišejo se Smodiš Franc, Kerč- 

raar Aleksander, Smodiš Adam, La- 
zar Karel in vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Lazar Aleksander m Kučan Lud- 
vik, Stanjevci. 

Maribor, 20. maja  1954. 
Zadr III 89 1842 

444. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°. j., Čcrnelavci. 
Izbrišejo se Kumin Stefan, Slavic 

Viktor, Sečič Viljem, Perkič Lud- 
vik, Fuje Stefan, Smodiš Marija in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Berke Ludvik, nameščenec, Ve- 
scica, Bač Anton, Vescica, Novak 
Evgen, Maroša Ludvik, Cernelavci, 
kmetje. V bančnem poslovanju pod- 
pisujejo: Kumin Janez, predsednik, 
Maroša Ludvik in Novak Evgen, 
člana u. o. 

Zadr III 124 1706 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
«• j., Grad. 

Izbrišeta se Rac Rudolf, Horvat 
Rudolf in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Grah Stefan, Horvat Franc, Fle- 
gar Alojz, Kornhauzler Franc, Grad, 
•n  Suki* Emerik,  Vidonci,  kmetje. 

Zadr III 66 1707 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. J., Vas. Rcmšnik. 
v V?T*

C
 

se sopodpisovalec zadruge 
-vah Ivan, kmet. sin, 'Vas, ki bo so- 
Podpisoval za lesni odsek zadruge 
'n v bančnem poslovanju. 

Zadr III 3 1772 
Maribor, 27. maja 1934. 

NAJEMNINE IN VZDR2EVANJE STANOVANJSKIH POŠLO- 
PIJ - DODATEK 

Avtor Tone Klemenčič je s tem dodatkom izpopolnil v za- 
ključeno celoto in obrazložil 8 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 najemnin, ustanovitve, vzdr- 
ževanja in razdeljevanja stanovanjskega sklada ter odprodaje 
Iiišic, 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. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba    o    upravljanju 
stanovanjskih   poslopij.  Cena 140 din. 

445. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Domanjševci. 
Izbrišejo se Pocaik Dionizij, Porš 

Janez, Nemec Janez, Pocak Ed- 
mund „o vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Horvat Aleksander, Bedöke Geza 
in Žlcbič Jože, kmetje, Domanjšev- 
ci. V bančnem poslovanju sopodpi- 
suje Sebök Ludvik, poslovodja KZ. 
Sep Jurij je predsednik u. o. 

Maribor, 28. maja 1954. 
Zadr III 39 1750 

446. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Krajna. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 27. II. 1954 
v likvidacijo. Likvidatorji so: So- 
sta ree Koloman, predsednik, Kuzma 
Ferdo, Soštarec Ludvik, Ficiko Ka- 
rel, Sebjanič Franc, Bertalanič Šte- 
fan, Marinič Franc, vsi v Krajni, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska    firma:    ka.kor   do- 
slej,  s pristavkom:  >v  likvidacijit. 

Zadr III 121 1747 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lovrenc na Dr. polju. 

izbrišejo se Munko Stanko, Med- 
ved Stanko, Pišek Lovro, Zunkovič 
Janez, Jurič Janez, Ivančič Domi- 
nik, Serdinšek Janez, Medved Miha, 
Rajh Lovro in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Hazenmali Martin, Loštrok Franc, 
in Korošec Martin, Lovrenc, Zafoš- 
nik Stanko, Zupečja vas, Osi Alojz, 
Pleterjc, MUTKO Jakob in Pišeik 
Lovro, Apače, vsi kmetje. Zunko- 
vič Franc je predsednik, Korošec 
Martin pa tajnik u. o. 

Zadr III 53 1709 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. i., Pameče. 
Izbriše se šavc Franc in vpiše no- 

vi izvoljeni član upravnega odbora: 
Konečnik Ivan, kmet. sin. Gradi- 

šče 
Zadr V 8 1708 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Prevalje. 

Izbrišejo se Mori Valentin, Kres- 
nik  Štefan,  Sedej   Kari,  Navodnik 

Franc in vpiše novo izvoljeni član 
up ravnega odbora: 

Zaže Jakob, kmet, Lese. 'V banč- 
nem poslovanju podpisujejo: Deber» 
šok Kari, predsednik, Skrinjar Av- 
gust, tajnik m Kordež Ivan, član 
upravnega odbora. 

Zadr IV 85 1752 
Maribor, 28. maja 1954. 

447. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo OZZ Murska Sobota. 
Vpišejo se podpisovalci za kme- 

tijsko gospodarstvo: 
Nemeš Štefan, pis. referent, Ko- 

losa Karel, tajnik OZZ in Obail Gi- 
zela, knjigovodja OZZ Murska So- 
bota, ki podpisujejo v finančnih 
zadevah. 

Zadr <VI 135 1775 
Maribor, 1. junija 1954. 

448. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Stara cesta. 
Izbrišejo se Stajnko Mirko, Karba 

Franc, Smodiš Feliks in vpišeta 
nova izvoljena člana upravnega od- 
bora: 

Budja Marko, zidarski pomoćnik, 
Zerovinci, Magdič Mihael, kmet, 
Desnjak. Budja Marko ie predsed- 
nik. Vrabci Ivan, tajnik, Pintarič 
Jože, blagajnik. Za zadrugo pod- 
pisujejo Budja Marico, Vrabel Ivan 
in Magdič Mihael. 

Zadr VI 151 1770 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trdkova. 
Izbrišejo se Fartok Mihael, Sukič 

Jožef, Lang Štefan, Fioko Jožef, 
Zrim Štefan, Bedek Karel in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Viner Štefan, Sukič Janez, Mar- 
tinje, Pasičnjek Vendei, Zöks Karl, 
Boreča, Lepoša Aleksander, Andre- 
jek Štefan, Cerpnjak Stefan, Trd- 
kova, kmetje, v bančnem poslova- 
nju podpisujejo Viner Stefan, pred- 
sednik, Horvat Štefan, član u. o., 
šanko Vendei, računovodja. 

Zadr III 54 1771 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Zenavlje, 
izbrišejo se Grabar Jurij, Balak 

Jožef, Kardoš Oskar, ZrinsJco Ste- 
fan, Gomboc Kani, Andrejek Oskar,, 
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Sebjanič Aleksander, Bagar Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Karba Aleksander, uslužbenec, 
Kardoš Ludvik in Dob Rudolf, Ne- 
radnovci, kmetje; Ovček Rihard, 
učitelj, Smodiš Kari, pismonoša in 
Duh Aleksander^ kmet, Zenavlje. 
Za zadrugo podpisujejo Kardoš Lud- 
vik, predsednik, Smodiš Karel in 
Ovček Rihard, člana u. o., Sanko 
Vendei, računovodja KZ. 

Zadr II 8 1773 
Maribor, 2. junija 1954. 

449. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Do- 

kležovje. 
Na podlagi sklepa okrožnega so- 

dišča v Mariboru z dne 12. XII. 1953, 
opr. št. Zadr II 129 in odločbe OLO 
Murska Sobota z dne 26. V. 1954, 
št. 4776/1-54, se odredi ponovni vpis 
zadruge v zadružnem registru tako, 
kaikor je bila registrirana na dan 
izbrisa, in izbris članov upravnega 
odbora KZ Beltinci, ki so I) i li pre- 
vzeti v ta odbor zaradi fuzije KZ 
Dokležovie s KZ Beltinci, in sicer: 
Gregor Franc, Porle Jože, Jerič 
Vinko. 

Zadr II 129 1840 
Besedilo: » Kmetijska zadruga z 

o. j., Ormož. 
Izbrišejo se Vaupotič Anton, Igerc 

Anton, Munda Ivan, Krabonja Ivan, 
Janežič Anton in vpišejo novi iz- 
voljen; člani  upravnega odbora: 

Rudolf Lojze, trgovski pomočnik, 
Hardek, Trstenjak Matija, delavec, 
Pušenci, Golob Ludvik, kmet, Fran- 
kovci, Belec Ivan, kmet, Lešnica. 
Za zadrugo podpisujejo Veselic Bo- 
ris, predsednik Ozmec Gustav, 
podpredsednik, Gorjup Viktor, 
in Hanželič Ivan, člana u. o. 

Zadr I 137 1819 
Maribor, 4. junija 1954. 

450. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Slov. Bistrica. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora: Frejlih Anton, Terčič Vencel, 
Gornjak Vincenc, Jerovšek Ivan, 
Leskovar Franc, Pristovnik Miha, 
Marinšek Anton, Fajs Anton, Bizo- 
vicar Marjan kot sopodpisovalec ter 
vpišejo novi izvoljeni člani: 

Verhovniik Ivan, slikar, Sp. Nova 
vas, Venguš Jože, Sp. Ložnica, Aoko 
Alojz, Ritoznoj, Onič Anton, Devi- 
na, kmetje: Kumer Kari. Sp. Lož- 
nica, Pušnik Alojz, Sp. Ložnica in 
Hostej Anton, Sp. Nova vas, kmet. 
sinovi. V bančnem poslovanju pod- 
pisujejo Boršič Mirko, knjigovodja 
KZ, Poljčane, Ipavec Svetozar, pred- 
sednik, Verhovnik Ivan, tajnik. 

Maribor,  10. junija 1954. 
Zadr VI 96 1899 

451. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Selnica ob Dravi. 
Izbrišejo se Dolinšek Vinko, Helcl 

Antonija, Kotolenko Ana, Sagaj Mil- 
ka in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Primožič Rudi, učitelj, Kraner 
Stanko, kmet. sin, ' Lipar Marija, 
kmetica, Lamprebt Ivan, šofer, Sel- 
nica ob Dravi. Za zadrugo podpisu- 
jejo v bančnih zadevah: Trapečar 
Lea, računovodja zadruge, Volma- 
jer Ivan, tajnik, Pinter Ludvik, šef 
komerciale zadruge. 35. člen zadruž- 
nih pravil se glasi odslej: Deleži so 
za vse člane enaki, in sicer 500 din. 

Maribor,  11. junija  1934. 
Zadr II 95 1898 

452. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Stopiče. 
Izbrišejo se Udovč Jože, Vidmar 

Franc, Mežnar Franc, Hrovatič Mi- 
ha, Klobučar Jože, Strajnar Anton, 
Rukše Ana in Avsec Franc ter vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Novak Henrik, upokojenec, Sto- 
piče, Žagar Mihael, Stopiče 20, 
Prime Jože, Pangrč grm 1, Rukšc 
Jože, Hrušica 6, Dragan Janez, Dolž 
32, Može Jože, Stopiče 23, Gazvoda 
Alojz, Crmošnjice 6, kmetje, in 
Vogrinc Franc, delavec, Ormoš- 
ujice 10, 

Novo mesto, 13. maja 1954. 
Zadr III 47/6 1476 

453. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šentjernej. 
Na podlagi sklepa o občnem zbo- 

ru z dne 21. III. 1954 se izbrišejo 
Kovačič Franc, Jakše Anton, Jan- 
kovič Terezija, Brsan Ciril, Rade- 
šček Anton in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: 

Penca Jože, kmet, Dol, Mokro po- 
lje 4, Ruparšič Janez, kmet, Dol. 
Maharovec 17, Štomberger Vinko, 
mesar, Šentjernej 56, Jakše Franc, 
kmet, Orehovica 39. 

Zadr II 81/17 1843 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Škocjan. 
Izbrišejo se Zgonc Anton, Kovačič 

Franc, Zabkar Anica, Ldberšar Mar- 
tin, Oberč Janez in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Bregar Jože, Goriška vas 21, Ho- 
čevar Ivan, Stara vas 5, Zupet Pavel, 
Skocjan 13, Kovačič Franc, Hrastu- 
lje 6, Janezič Anton, Dobruška vas 
9, kmetje. 

Zadr II 80/9 1608 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Žužemberk. 
Po ssklepu občnega zbora z dne 

14. III. 1954 se je Kmetijska zadru- 
ga Smihel pri Žužemberku (Zadr III 
93) spojila s to zadrugo. 

Zadr II 62/12 k 1609 
Novo mesto, 20. maja 1954. 

454. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Vinica. 
Na podlag] odločbe likvidacijske- 

ga senata okrožne državne arbitra- 
že v Ljubljani z dne 21. IV. 1954, 
št. L 3/54-12 se vpiše uvedba pri- 
silne likvidacije. 

Besedilo: kaikor doslej, s pristav- 
kom »v prisilni likvidaciji«:. 

Za likvidacijskega upravitelja ie 
postavljen Miler Jurij, pomočnik di- 
rektorja podružnice NB v Črnom- 
lju. 

Novo mesto, 24. maja  1954. 
Zadr III 12/4 1644 

455. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Trebclno. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

4. IV. 1954 so se spremenila zadruž- 
na pravila. Članski delež znaša 500 
dinarjev. 

Izbrišejo se Sinur Jože, Ribič Ka- 
rel, Fine Anton, Mercina Alojz in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Dragan Janez, posestnik, Cerovec 
3, Mikil'ić Janez, posestnik, Roje 1, 
Kotnik Janez, delavec, Cužnja vas 
31, 

Novo mesto, 23. maja 1954. 
Zadr IV 5/6 1643 

456. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Sušje. 
Na skupščini 28. III. 1954 so se 

spremenila zadružna pravila v 2. in 
32. členu. Članski delež znaša od- 
slej 1000 din, družinski pa 500 din. 
Člani jamčijo za obveznosti zadru- 
ge z lOkratnim zneslcom vpisanega 
enkratnega temeljnega oz. družin- 
skega deleža. 

Izbrišejo se Žlindra Primož, Ko- 
zina Janez, Petelin Ludvik, Otoni- 
čar Neža, Stare Jože, Pajnič Janez 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Turk Alojz, delavec, Zilebič 14, 
Pintar Alojz, Slatnik 3, Lesar Franc, 
Vince 9, Lovšin Jože, Sušje 3, lic 
Jože, Slatnik 4, kmetje in Pajnič 
Pepca, poslovodja, Zadružni dom, 
Sušje. 

Novo mesto, 26. maja 1954. 
Zadr IV 69/6 1711 

457. 
Besedilo: Kmetijska zadruge z o. 

j., Mirna. 
Na skupščini 11. IV. 1954 so se 

spremenila zadružna pravila v 2. 
in 32. členu. Članski delež znaša 
odslej 1000 din. Člani jamčijo za 
obveznosti zadruge z lOkratnim zne- 
sikom vpisanega enikiatnega temelj- 
nega oziroma družinskega deleža. 

Izbrišejo se Enikar Ivan, Sladic 
Leopold, Mrzelj Ivan, in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani upravnega odbora: 

Novak Martin, Gdraik 13, Golob 
Rudi, Gorenja vas 13, Zupan Franc, 
Sevnica 16, kmetje. 

Zadr II 128/10 1710 

BesediHo:   Kmetijska   zadruga   i 
o. j., Raka pri Krškem. 

Izbrišejo se Vizler  Jože,  Gorenc 
}ože, Lokanc Jože, Baje Janez, Pire 
ože, Rabzelj Martin in upravičen- 

ca za podpisovanje Avscc Slavko in 
Baje Franc ter vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Bizjaik Alojz, Dolenja vas 13, Sri- 
bar Franc, Ardro 6, Vrček Franc, 
Ravno 3,  Grabnar  Adolf,  Sela  H. 
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Opozarjamo na knjižico 

ZBIRKA  PREDPISOV O HIGIENI ZIVIL 
Oddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 

Ljubljani je v tej priročni knjižici zbral vse pomembne pravne 
predpise m navodila, ki so doslej izšli na področju zdravstvenih 
m 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, uvrščeno |e tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
lastnostih in higienski kvaliteti živil ter bo koristen pripomočel- 
veteriuarjem in vsem. ki imajo opravka v prometu • živili 
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kmetje   in   Bone   Jože,   uslužbenec, 
Raka 9. 

Zadr HI 90/7 1718 
Novo mesto, 27. maja  1954. 

458. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Bistrica ob Sotli. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 21. lil. 1954 se izbrišejo Kune j 
Ferdo, Cepin Franc, Pratengrazcr 
Martin, Mošer Jože, Geršak Karel 
• pooblaščenca za podpisovanje 
Spila j t Vinko in Kunej Drago, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Valenčaik Ferdo, Bistricu 1, Narat 
Franc, .Dokmanca 13, Pavlin Angel- 
ico, Polje 13, Fenrih Anton, Bistrica 
15, kmetje, in Stadler Jožef, Bistri- 
ca ob Sotli 43. 

Zadr 11 125/12 1715 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Čatež ob Savi. 
Izbriše se Jankovič Matija in vpi- 

še novi izvoljeni član upravnega 
odbora: 

Tomše Anton, kmet, Čatež 13. 
Zadr • 135/4 1714 

Besedilo: Kmetijska zadruga t o. 
j-, Kompolje. 

Na podlagi sklopu občnega zbora 
28. HI. 1954 se izbrišejo Strah Stan- 
ko, Adamič Franc, Adamiič Jože, 
Brodnik Janez, Perko Jože, Hren 
Feliks in vpišejo nova izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Vodičnr Janez, Kompolje 16, Ba- 
bic Julij, Kompolje 14, Samec Vin- 
ko, Kompolje 61, Kllinc Stane, Kom- 
Palje 27, Strnad Jože, Komipolje 34, 
Nose Jože, Kompolje 3, kmetje. 
; Zadr IV 88/5 1713 
". - \{, Novo mesto, 28. maja 1954. 
459. 
-•Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
'°- j. v Artičah pri Brežicah. 

Izbrišejo se Volčanšek Jože, Čer- 
nelič Veronika Sternad Ivan in vpi- 
šejo novi izvo«jeni člani upravnega 
odbora: 

Omerzo Jože, kmet, Dečno selo 16, 
Kos Franc, kmet, Curnovec 66, Di- 
mič Franc, trg. nameščenec, Arnovo 
selo 20. 

Zadr III 94/7 1607 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

°. j-, Veliki Gaber. 
^."brišejo se  Pancer  Bernard, Pi- 
'jSkur  Jožefa,  Bedene  Alojz,  Jerlah 

Gustav, Godec Jože in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Sever Jože, Zagorica 18, Mrzelj 
Janez, Stehanja vas 10, Slak Milan, 
Veliki Gaber 12, Draksler Alojz, 
Primsikovo 8, Stopar Janez, Cesta 13, 
kmetje. 

Zadr III 143/4 1611 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Prekopa. 
Izbrišejo se Retelj Jože, Kuhar 

Franc, Qkiöki Stanko, Crtalič Jože, 
Sirotka Janez, Cvitko Martin, Pav- 
lenč Anton, Grame Anton, Luzar 
Ignac, Gerjevič Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Crtalič Jože, Groblje 18, Crtalič 
Franc. Groblje 22, Lenčič Karel, 
Dol. Prekopa 3. Cvelbar Janez, 
Ostrog 35, Metelko Franc, Lodeča 
vas 10, Jordan Alojz, Dobrava 4, 
Jordan Franc. Ostrog 21, Hosta 
Alojz, Gor. Prekopa 7, kmetje. 

Novo mesto, 27. maja 1954. 
Zadr III 79/6 1845 

460. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. '}., Dvor pri Žužemberku. 
Izbrišejo se Zupančič Alojz, Prime 

Franc, Bcdnnš Albin, Glavič Jakob. 
Strave Franc, Plut Franc in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Cucek Franc, Staivča vas, Kic An- 
ton, Trebča vas, Pncelj Franc, Dol. 
Kot, Mirtič Martin, Brezova reber, 
Hočevar Jože, Dol. Ajdovec, Lavrič 
Franc, Podlipa, kmetje. 

Zadr III/63-12 1781 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Radovica. 
Izbrišejo se Slobodniik Janez, Ma- 

tekovič Janez, Matašič Jože in vpi- 
šejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Zlogar Janko, kmet, Radovica 24, 
Rezek Ana, gospodinja, Radovica 49, 
Kočevar Joie, zidar, Bojanja vas 22. 

Zadr III 82/6 1784 
Novo mesto, 31. maja 1954. 

461. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Veliki Kamen. 
Izbrišejo se: Cmzara Anton, Lo- 

kovšefc Frame, Frlan Jože, Kozole 
Jože, Drenovec Alojz in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Serbec Anton, Veliki Kamen 1, 
Moškon Jože, Mali Kamen 23, Pri- 
bošek Jože, Veliki Kamen 43, 
kmetje. 

Novo mesto, 1. junija 1954. 
Zadr III 112/6 1844 

462. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trebnje. 
Izbrišejo se Golob Mirko, Dim 

Ivan, Novak Terezija, Gole Anton, 
Smolič Karel, Uhan Jože, Kmken- 
berger Anton, Miklič Janez, Pavlin 
Rafael, Pekolj Alojz, Korbar Ignac 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Gabrijel Pavel, Praproče 7, Pro- 
senik Janez, Cviblje 11, Smrekar 
Ignacij, Dui 1, Eržek Anton, Dol. 
Medvedje selo 6, Skube Franc, Vel. 
Sevnica 4, Dim Jože, Račje selo 3, 
Zupančič Jože, Trebnje 5, kmetje. 

Novo mesto, 1. junija 1934. 
Zadr I 71/31 1782 

463. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Štrekljcvcc pri Semiču. 
Izbrišejo se Kambič Janez, Pašič 

Franc, Ogulin Malija, Konda Jože, 
Starilia Jožo in upravičenca za pod- 
pisovanje: Kambič Janez in Pašič 
Franc ter vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Pašič Anton, Strekljevec 7, Pašič 
Janez, Kal 8, Molenšek Anton, Ma- 
line 9, Ivanetič Jože, Omota 5, Kon- 
da Janez, Gradnvk 14, Starina Alojz, 
Oso'jnik 12, kmetje. 

Novo mesto, 2. junija 1934. 
Zadr IV 31/3 1778 

464. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šentjanž na Dolenjskem. 
Izbrišejo se Zupan Ludvik, Zupan 

Anton, Flajs Ignac, Stehanc Franc, 
Erman Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Majcen Anton, Gaj 18, Jamšei 
Franc, Kamenca 20, Bajt Jože, Mur- 
nica 20, Jazbec Miha, Hrušce 4, 
kmetje, in Flajs Alojz, delavec, 
Hinje 15. 

Zadr II 135/3 1875 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Videm ob Savi. 
Izbrišejo se Bogolin Franc, Miži- 

goj Emilij, KoritniJc Martin, Kinik 
Jože in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

šepec Jože, Sremič 15 • Habinc 
Maks, Anovec 16, kmeta, Cimerman 
Martin, Polšča 32 in Klakočar Emil, 
Sremič 8, nameščenca. 

Zadr III 138/15 1876 
Novo mesto, 9. junija 1934. 

465. 
Izbrisi 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Franc Škoberne«, Čren- 
šovci. 

Ker je po izvršeni razdelitveni od- 
ločbi komisije za urediteev premo- 
ženjskih razmerij prenehala pošlo- 
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vati in je preemoženje prevzeda 
Kmetijska zadruga z o. j., Čren- 
šovci. 

Maribor, 1. junija 1954. 
Zadr IV 2 1777 

Razglasi sodišč 

Razpisi 
St 885 4137 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje na prirodoslovno-matema- 
tični fakulteti mesto asistenta za 
mineralogijo in petrografijo na 
mineraloškem institutu in mesto 
asistenta za antropologijo na an- 
tropološkem institutu. 

Rok za prijavo prošenj je 14 dni 
po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

St. 584 4138 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje na filozofski fakulteti 
mesto docenta, izrednega ali red- 
nega profesorja za etnografijo in 
mesto asistenta za slovenski jezik. 

Prošnje se sprejemajo 14 dni po 
objavi v »Uradnem listu LRS<. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Pers. št. 156/54 4003 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 

stvo in veterinarstvo v Ljubljani 
razpisuje mesto predavatelja (do- 
centa, izrednega ali rednega profe- 
sorja) za predmet: Zlahtnjenje kme- 
tijskih rastlin. Prošnje se sprejema- 
jo 14 dni po objavi v »Uradnem 
listu LRS«. 

Dekan: 
Prof. Franjo Sevnik 1. r. 

Pers. št. 162/54 4157 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 

stvo in veterinarstvo v Ljubljani 
razpisuje mesto docenta za predmet 
/Vinarstvo« in mesto docenta (iz- 
rednega profesorja ali rednega pro- 
fesorja) za predmet »Gojenje go- 
zdov«. Prošnje se sprejemajo 14 dni 
.po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

Dekan: 
Prof. Franjo Sevnik 1. r. 

3799 
Gostinsko podjetje Bife in slašči- 

čarna »Živo srebro« v Idriji je pre- 
šlo v likvidacijo. Priglasitveni  rok 
do 30. VI. 1954. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Adamič Anton, Ponikve 28, p. Vi- 
dem-Dobrepolje, osebno izkazflico, 
reg. št. 16480, ser. št. 0016790.   4097 

Baloh Albina, Veliki Mengeš 166, 
osebno izkaznico, reg. št. 4679/51, 
ser. št. F 0450989. 4062 

Bauman Franc, Maribor, Studenci, 
Adamičeva 53, osebno izkaznico, 
reg. št. 6953/1, ser. št. 0063633, iz- 
dano v Radgoni. 4122 

Bauman Ljudmila, Maribor, Stu- 
denci, Adamičeva 53, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6954, ser. št. 0063654, 
izdano v Radgoni. 4121 

Baumgartner Marija, Maribor, 
Bezenškova 5, osebno izkaznioo, 
reg. št. 3453, ser. št. 0020773.       4110 

Benedičič Martina, Prezrenje 15, 
p. Podnart, osebno izkaznico, reg. 
št. 4229, ser. št. 0390649. 4081 

Bergant Katarina, Ljubljana, Jan- 
ševa 10, osebno izkaznico, reg, štev. 
041865,. 4089 

Bobič Marija, Črnomelj 228, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11818, ser. št. 
04951128. 4034 

Bogme Anton, Ješenca 36 prj Fra- 
mu, osebno izikaznico, reg. št. 8266, 
ser. št. 0584751. 4115 

Bralkovič Jože, Mihovo 8, pošta 
Šentjernej, osebno izkaznico ser. št. 
0315139. 4079 

Breg Anton, Vukovski dol pri Ja- 
renini, osebno izkaznico, reg. štev. 
46324, ser. št. 01966278, izdano v Ma- 
riboru. 4116 

Briški Janez, Šentvid nad Ljub- 
ljano 36, osebno izkaznico, reg. št 
85270, ser. št. F-0107580. 4126 

Capi Marjeta, Planina pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. štev. 
29709, ser. št. 079259. 4024 

Cibej Ivan, roj. 11. VI. 1912, Ljub- 
ljana, osebno izikaznico številka 
44921. 4047 

Crnko Ivan, Pekre 35 pri Maribo- 
ru, osebno izikaznico, reg. št. 14507, 
ser. št. 0582162, in šofersko knjižico 
št. 581 kategorije D, izdano v Ma- 
riboru 1950. 4125 

Cucek Angelina, Maribor, Marči- 
čeva 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
1310, ser. št. 0003322. 4021 

Dolšina Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 16998/51, ser. št. 
F-0039308. 4063 

Drev Ivanka, Topolšica, Šoštanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 1227, ser. 
št. F-0424537. 3765 

Drobnak Vinko, Maribor, Vinar- 
je 18, osebno izikaznico, reg. štev. 
55679,  ser.  št.  0036551. 4124 

Društvo za varilno tehniko LRS, 
uvozno carinsko deklaracijo štev. 
1175 z dne 9. IV. 1934. 4052 

Druzovič Jože, Pesniški dvor 11, 
p. Pesnica, vojaško knjižico, izdano 
v Pesnici 1948. 4103 

Filo Helena. Markišavci 19, p. 
M. Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
30044, ser. št. G-0111754. 3802 

Fras Mirko, Pekre 58 pri Mari- 
boru, Šofersko poklicno knjižico št. 
572, izdano v Mariboru  1952.     4112 

Frece Stanislava, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 64424/52, ser. 
št. F-0086734. 4035 

Galun Katarina. Tlake 48. p. Ro- 
gatec, osebno izkaznico, reg. štev. 
12185, ser. št. 794143. 5M7 

Ganter Kajetan, Ljubljana, knji- 
žico o prcdvojaškj vzgoji, izdano v 
Ljubljani. 4036 

Poziv upnikom in dolžnikom 
3764 

Gospodarsko podjetje »Celeia«, 
veletrgovina z alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami je po sklepu 
LO MO Celje na temelju točke a) 
1. člena in 8. člena uredbe o pre- 
nehanju podjetij in obratov prešlo 
z 31. V. 1954 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od dneva objave. 
Likvidator je Selih Vida, računo- 
vodja trg. podjetja »Manufaktura«, 
Celje. Likvidacijska komisija 

V prihodnjih dneh izide 

Uvod v kmetišstvo 
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 akci|o 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 omogočil» 
vsem, ki imajo opravka s kmetijstvom, enostaven, pa zelo učin- 
kovit vpogled v eno prvih panog naroduega 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 obsega 364 strani, s slikami, razpredelni- 
cami in diagrami. Cena 530 din. 
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Gartner Franc, Podlonk 6, p. Že- 
lezniki, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 55679. 3719 

Gavez Ana, Ljubljana, režijsko 
vozno karto ECŽ, izdano v Ljub- 
ljani. 4037 

Glumičič Milan, delavec pri >Elek- 
trosonduc Zete, Danilov grad, oseb- 
no izkaznico št. 3447/51, izdano na 
Reki. 4043 

Gornik Jurij, Vrata 10, Muta, 
osebno izkaznico, reg. It. 16933, ser. 
št G-0278243. 4067 

Gostinčar Jožef, Beričevo, osebno 
izkaznico, reg. št. 45926/53, ser. št. 
F-0155677. 4090 

Grčar Janez, Ljubljana, knjižico 
o predvojaški vzgoji, izdano v Ljub- 
ljani. 4038 

Gregorio Dominik, Zalošče 1, Zali 
hrib, osebno izkaznico, reg. Št. 17771, 
ser. št. 0334093. 3766 

Hajnc Hinko, Maribor, Tezno, He- 
roja Nandcta 48, osebno izkaznico, 
reg. št. 18553, ser. št. 0007899, in 
prometno knjižico št. 1930577, izda- 
no v Mariboru. 4033 

Hmelak Miloš, Zg. Bistrica 128, 
osobno izkaznico, reg. št. 17561, ser. 
številka 0770881, izdano v Polj- 
čanah. 4107 

Hočevar Janez, Rakitnica 4, p. 
Dolenja vas pri Ribnici na Dol., 
osebno izkaznico, reg. št. 14227. 3720 

Horvat Jože, Zdravilišče Dobrna 
pri Celju, osebno izkaznico, reg. št. 
11021, ser. št. 0092731. 3779 

Horvat Rozina, Maribor, Nova vas, 
Cernekova 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 10384, ser. št. 0252897, izdano v 
Ptuju. 4118 

Horvat Zoltan, Ljubljana, knjiži - 
št. 10584, ser. št. 0232897. izdano v 
Ljubljani. 4091 

Horvatičak Lojzka. Unec 51 pri 
Rakeku, osebno iakaznioo, reg. št. 
5978, ser.  št.  F-0616288. 3721 

Hren Anton, Lovrenc na Pohorju, 
osebno izkaznico, reg. št. 51238, ser. 
št. 0481346. 4020 

Hudarin Jože, roj. 12. II. 1916 v 
Trbovljah, osebno izkaznico štev. 
6978, izdano v Ljubljani, in vojaško 
knjižico. 4092 

Ivančič Anica, Maribor, Tržaška 
2, osebno izkaznico, reg. št. 47142, 
ser. št. 0291379, izdano v Ptuju. 4017 

Jaiklin Peter, Gornji Logatec, 
osebno izkaznico ser. št. 0107537. 4039 

Jammk Anton, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 33470, ser. 
st. 0180556. 4027 

Jazbec Franio, Ljubljana, Dolenj- 
ska 23c, usilužbens.ko izkaznico NM, 
st. 31115, vozniško amatersko dovo- 
ljenje št. 4245 in izkaznico ZKJ, št. 
343475, izdano v Ljubljani. 4046 

Jemc Jožefa, Ciglarjeva 1, Ljub- 
ljana, Moste, osebno izkaznico, reg. 
št. 88855, ser. št. F-0111165. 4127 

Jevšček Nada, Novo mesto, Prešer- 
nova 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
•620, ser. št. F-0326020. 3702 

Kacjan Veronika, Maribor, Kose- 
škega 28, osebno izkaznico, reg. št. 
47208, ser. št. 0042453. 4025 

Karba Frančiška, Maribor, Plinar- 
nišika 19, osebno izkaznico, reg. št. 
11041, ser. št. F-0844551. 3157 

Kastelic Franc, Rudnik 57, p. 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. 
št. 88802, ser. št. F-0111112. 4128 

Kebrič Silva, Maribor, Smetanova 
47, osebno izkaznico, reg. št. 56127, 
ser. št. 0192999. 4114 

Klančišar Ignac, Borje 4, p. Sava 
pri Litiji, osebno izkaznico, reg. št. 
18783, ser. št. F-0732093. 3583 

Kmetijska zadruga KebeJj, pošta 
Oplotnica, evid. tablico za vozilo 3 
tonske prikolice TAM, evid. štev. 
S-6342, k traktorju Unimog.       3620 

Koban Jakob, Maribor, Stanetova 
74, osebno izkaznico, reg. št. 52248, 
ser. št. 0053167. 4027 

Komel Mario, Solkan, Ulica IX. 
korpusa št. 82, osebno izkaznico št. 
12505, ser.  št. 0328983. 4009 

Koren Matilda, Ljubljana, Beži- 
grad, osebno izkaznico, reg. štev. 
28630, ser. štev. F-0271840, izdano v 
Ptuju. 4072 

Korošec Alojz, Ljubljana, Vide 
Pregarčeve 24, osebno izkaznico, 
reg. št. 5839/51, ser. št. F-00808848, 
in sindikalno izkaznico, izdano v 
Ljubljani. 4040 

Košić Karel, Hošnica pri Poljča- 
nah, osebno izkaznico, reg. št. 17054. 
ser. št. 0770574. 4018 

Kralj Jože, Dol. Medvedje selo 5, 
p. Trebnje, osebno izkaznico ser. št. 
0517464. 4080 

Krebs Helena, Zg. Kungota 30 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
26037, ser. št. 0175956. 4115 

Kuhar Anton, Janežovci pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 10051, ser. 
št. 0252364. 4034 

Lindič Katarina, Ljubljana, Ulica 
na Grad 9, osebno izkaznico, reg. št. 
54469/51, ser. št. F-0076779. 4041 

Lipič Elizabeta, roj. Žižek, Držav- 
no posestvo Onek pri Kočevju, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19376.        "KO 3758 

Lobnik Jurij, Spod. Hoče 116, 
osebno izkaznico, reg. št. 8986, ser. 
št. F-0578871.        , 4014 

Lobnik Kristina, Spod. Radvanjc, 
Streliška 75 pri Mariboru, osebno 
izkaznico, reg. štev. 27032, ser. štev. 
3033755. 4028 

Lotrič Jože, Rodica 57, p. Dom- 
žale, osebno izkaznico, reg. št. 17123, 
ser. št. F-0154165, in železniško iz- 
kaznico za smer Domžale—Ljub- 
ljana. 4129 

Matičič Ana, Zg. Hoče 40, osebno 
izkaznico, reg. št. 34655, ser. štev. 
0844279, izdano v Mariboru.        4109 

Meglic Anica, Maribor, Mladinska 
30/2a, osebno izkaznico, rog. -štev. 
1960, ser. št. 0009272. 4019 

Mehle Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 9503/50. ser. št,. F- 
0031813. 4073 

Menih Ivanka, Topolšica 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21107, ser. št. 
F-0444418. 3803 

Mesaric Bogdan, Maikole 19, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2293, ser. št. 
0788445. 3703 

Mirt Alojz, Veliki Kamen 5, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 30625, ser. št. 
0408935, izdano v Krškem. 4093 

Mohar Ludvik, Seninik 8, p. Loke 
pri Zagorju, osebno izkaznico, reg. 
št. 22878, ser. št. 0724il88. 4139 

Moliorko Franc, Dolgi vxh 6, p. 
Laporje, osebno izkaznico, reg. št. 
49989, ser. št. F-0879196. 4117 

Novai Drago, Ljubljana, Student- 
sko naselje, knjižico o predvojaški 
vzgoji, izdano v Ljubljani.        4042 

Ofaik Miha, Kočevje, Rožna 200, 
osebno izikaznico, reg. št. 14371, ser. 
št. 0560681. 3621 

Ovčar Elizabeta, Ljubljana, sin- 
dikalno knjižico, izdano v Ljublja- 
ni. , 4048 

Pauiko Frančiška, Hoče pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 8637, 
ser. št. F-0578622. 4026 

Pavlic Ivan, Ljubljana, preklic o 
izgubljeni osebni izkaznici, reg. št. 
0678410, objav.ljen v >Uradnem listu 
LRSc, ker se je našla. 4094 

Pavšič Rafael, Podgozd 67, p. Gr- 
gar, osebno izkaznico, reg. št. 10833, 
ser. št. 0324557. 3446 

Pečniik Danica, Mežica 31, osebno 
izkaznico, reg. št. 32822, ser. štev. 
0375532. 4140 

Pečnik Ivana, Kočevje 262, osebno 
izkaznico, reg. št. 4843, ser. številka 
0551153. 3964 

Pengov Cilka, Zrinjskega 8, Ljub- 
ljana, osebno izikaznico, reg. štev. 
32636, ser. št. F-0054946, in sindikal- 
no knjižico, izdano od sindikata 
Medicinske visoke šole v Ljublja- 
ni. 4153 

Pele Magda, Okiškega 20, Ljub- 
ljana, osebno izikaznico, reg. štev. 
22075/50, ser. št. F-0044583. 4130 

Peternel Jožef, Ljubljana, Rožna 
9, osebno izkaznico, reg. št. 91500/51, 
ser. št. F-0113810. 4049 

Peternel Marija, Reka, Užarska 
17, osebno izkaznico, reg. št. 17367, 
ser. št. 0396177, izd. v Krškem.   4074 

Petkovšek Ludvik, Hrenovice 27, 
p. Hruševje, osebno izkaznico, reg. 
št. 11356, ser. št. F-0621666. 4156 

Petrin Ana, roj. Pondrk, Središka 
1, Ljubljana, osebno izikaznico, reg. 
št. 27452, ser. št. F-0049742. 4131 

Pirman Marjan, Rakek, Ljubljan- 
ska 19, univerzitetno izkaznico 
gradbeništva in geodezije, številka 
665. 4132 

Platais Jože, Gradišče pri Lenar- 
tu, osebno izkaznico, reg. št. 13655, 
ser. št. 0164298. 4016 

Polak Hilda, Maribor, Praprotni- 
kova 17, osebno izkaznico, reg. št. 
41176, ser. št. 0041377. 4022 

Potočnik Slavica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 46650, izdano 
od OLO Celje okolica. 4075 

Preilčec Zlatomir (Mate), Zagreb, 
osebno izkaznico, reg. št.^1250, ser. 
št. 0135960. 4064 

Prebil-Kokovnik Frida, Maribor, 
Tomanova 19, osebno izkaznico, reg. 
št. 38140, ser. št. 0036932. 4111 
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Prežel Anton, Podlonk 2, p. Želez- 
niki, osebno izkaznico, reg. številka 
35874. 3622 

Pukšič Terezija roj. Fekonja, 
Ivanjski vrh pri Ljutomeru, preklic 
o izgubljeni osebni izkaznici, reg. 
št 48756, ser. št. 0049278, objavljen 
v >Uradnem listu LRS«, ker se je 
našla. 4119 

Rajh Stanko, Dobrovce pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. štev. 
12738, ser. št. 0586248. 4030 

Reberaak Mihael, Tepanje 6, p. 
Slov. Konjice, osebno izkaznico, reg. 
št. 25729, ser. št. 0785589. 5642 

Rep Mirko, Tibolci 16, p. Moškanj- 
ci, osebno izkaznico, reg. št. 53379, 
ser. št. S-0296041. 3847 

Rolih Lea, Maribor, Studenci, 
Gozdna 9, osebno izkaznico, reg. št. 
37377, ser. št. 0037089. 4120 

Rožič Marija, Tržič, Kukovniäka 
pot 3, osebno izkaznico, reg. štev. 
3403, ser. št. 0158113. 4167 

Rudnik rjavega premoga, Trbov- 
lje, evid. tablico tovornega avtomo- 
bila znamke »Dodgec, evid. številka 
S-4305. , 4095 

Salokar Alenka, Ljubljana, Koli- 
zejsika 4, osebno izkaznico, reg. št. 
38931-51, ser. št. F-0061241. 4076 

Serp Alojz, Maribor, Resijeva 9, 
osebno izteaznico, registr. številka 
G-0025488. 4032 

Slapar Andrej, Veliki Mengeš 48, 
osebno izkaznico, reg. št. 5157/51, 
ser. št. F-0451467. 4133 

Smolar Erna, Vas 54, p. Radlje ob 
Dravi, osebno izkaznico, reg. štev. 
52516. 3586 

Strgar Marija, Slovenja vas 54, p. 
Hajdina pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 48001, ser. št. 0292238.     4104 

Strojnik Roman, Ljubljana, Jane- 
žičeva 11, osebno izkaznico, reg. št. 
4023/50, ser. št. F-0026353. 4077 

Suban Ivan, Stojanski vrh 15, 
osebno izkaznico, reg. št. 28371, ser. 
št. 04066S1. 3624 

Segula Ivan, Mezgova 59, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
25016, ser. št. 0268326 in sindikalno 
knjižico št. 186813. 3787 

Škrget Marija, Jarše 10, p. Dom- 
žale, osebno izkaznico ser. številka 
14126, izdano v Ljutomeru. 4134 

Šraj Alojz, Ljubljana, Trubarje- 
va 7, osebno izkaznico, reg. številka 
105592/53, ser. št. F-0477902.        4135 

Šušteršič Roman, Pliskovica 87, p. 
Dutovlje, prometno dovoljenje mo- 
tornega kolesa S-7481. 3771 

Tavčar Herman, Ivanji grad 16, p. 
Komen, osebno izkaznico, reg. štev. 
18587, ser. št. 0219297. 5598 

Tavčar Ivanka, Zabreznica 9, p. 
Žirovnica, osebno izkaznico, reg. št. 
3603, ser. št. 0390033. 3789 

Tekavc Ivan, Ljubljana, Titova 
cesta, knjižico o predvojaški vzgoji, 
izdano v Celju. 4050 

Tomažič Jože, Gaberk 1, p. Obrov, 
osebno izkaznico, reg. št. 3657, ser. 
št. 0350967. 4059 

Tomec Ivan, Golek 18, p. Vinica, 
osebno izkaznico, reg. št. 7822, ser. 
št. 0491137. 3677 

Toplak Francka, Vel. Nedelja 30 
pri Ormožu, osebno izkaznico, reg. 
št. 77047, ser. št. F-0099357, izdano v 
Ljuibljani. 4031 

Trgovsko podjetje za nakup in 
prodajo odpadnega materijala, svojo 
podolgovato štampiljko z navede- 
nim besedilom in pokončnimi črka- 
mi. Hkrati se razveljavlja pomoto- 
ma objavljeno besedilo v št. 23. 
Uradnega lista LRS. k 3851 

Turšič Angela, Brezovica 29, p. 
Borovnica, osebno izkaznico, reg. št. 
14873, ser. št. F-0134671. 4154 

Vasdljevič Boško, Ljubljana, Sve- 
tega Save 26, vojaško knjižico, izda- 
no od vojaškega okrožja v Sab- 
cu. 4136 

Veselic Jožefa, Formin 5, p. Goriš- 
nica pri Ptuju, osebno izkaznico, 
registr. številka 26291, ser. številka 
F-0269601. 3849 

Veselic Rudolf, Vrhovci 13, p. Ad- 
lešiči, osebno izkaznico, reg. štev. 
14534, ser. št. 0497844. 2983 

Vidmajer Ivan, Maribor, Gogova 
10, osebno izkaznico, reg. št. 54305, 
ser. št. 0055177. 4123 

Vidmar Alojz, Zagorica 40, p. Vi- 
dem-Dobrepolje, osebno izkaznico, 
reg. št. 15501, ser. št. 0015811.     4051 

Vimkler Martin, Budina 27 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev. 
52703, ser. št. 0275163, in osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1658, ser. št. 0243970. 
na ime VmklerOlga. 3790 

Zaikrajšek Franc, Srednja kmetij- 
ska šola, Maribor, Vinarska 30, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2939, ser. štev. 
0329278. 3792 

Žemljic Amalija, Maribor, Parti- 
zanska 77, osebno izkaznico, reg. št. 
57323, ser. št. 0165196. 4015 

Žnidaršič Anica, Ljubljana. Celov- 
ška cesta, blok 3, osebno izkaznico, 
reg. številka 104826, ser. številka 
R-079136. 4155 

Opozorilo! 
V založbi Uradnega lista LRS so Ušli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij Stempihar: 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 «(rani) Cena 270 din 

Ur. Jurij Žtempihan 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Ceno 280 din 

Dr. Alojz   Finžgur: 
CIVILNO  PRAVO,  STVARNO PRAVO , 

• '    (144 srani) Cena 270 din 
Ur. Alojzij Hnžgar: 

DEDNO PRAVO 1116 strani) Cena 310 din 
Ur. Stojan Pretnar: 

ORIS PRIMERJALNEGA   TRGOVINSKEGA  PRAVA 
1. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

•silverlj Pakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Ceni i 60 diD 

Ur. Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Ur. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEL (160 strani) Cena 390 dm 

Dr. Jož.   Goričar: 
UVOD V DRU2BENE VEDE i. del - lemeljn i  pojmi  pred- 

kapitalistične družbene formacije (127 strani) Cenn 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: 
\la rijan Blejec: 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 

Knjige se dobe prt založbi Uradni Ust LRS. Ljublja na. Erjavčeva 
11/n in v vseh knjigarnah 

Izdaja  »Uradni  Ust  LRS.  —  Direktor  In odgovorni   urednik: dr   Rastko Moinlk  -  Tiska tiskarna  »Toneta  TomMta» 
v LJubljani 
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Ta odredba volja od dneva objave v >Uradnem 
list LRS«. 

St. X-819/1 
Ljubljana, dne 20. maja 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

86. 

Na podlagi 3. odstavka 10. člena uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št 5/54) izdajam 

ODREDBO 
o dopolnitvi odredbe zveznega državnega sekretarja 
za narodno gospodarstvo o gospodarskih delavnostih, 
ki se štejejo za obrti, in o strokovni izobrazbi, ki je 
potrebna za opravljanje teh delavnosti (Uradni list 

FLRJ, št. 9154,) 

I 
Poleg gospodarskih delavnosti, ki so naštete v 

odredbi zveznega državnega sekretarja za narodno 
gospodarstvo o gospodarskih delavnostih, ki se štejejo 
za obrti, in o strokovni izobrazbi, ki je potrebna za 
opravljanje teh delavnosti, se štejejo za obrti še tele 
gospodarske delavnosti: 

Obrtno predelovanje kovin 
1. Rafinerija dragih kovin. 
Elektrotehnične obrti 
2. Izdelovanje električnih gospodinjskih pred- 

metov in predmetov za hišne instalacije. 
Živilska stroka 
3. Izdelovanje mlečnih izdelkov. 
Razne stroke 
4. Vrtnarstvo. 

II 
Za opravljanje obrti kot samostojnega poklica in 

za vodstvo strokovnega dela v obrtih iz točke I/l do 
4 je potrebna izobrazba visoko kvalificiranega obrt- 
nega delavca (obrtnega mojstra). 

III 
Ta odredba volja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-588/1-54 
Ljubljana, dne 28. maja 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

87. 
Na podlagi 2. odstavka 16. člena uredbe o obrtnih 

delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 5/54) izdajam 

ODREDBO 
P gospodarskih delavnostih, ki so podobne obrti 

I 
Za gospodarske delavnosti, ki so podobne obrti, 

se štejejo: 
A. V kovinski stroki: 

1. ročno izdelovanje žebljev, 
2. izdelovanje jeklenih igel in kvačk, 
3. izdelovanje žičnih gobic, 
4. izdelovanje ribiških potrebščin, 
5' popravljanje kuhinjske posode. 

B. V kemični stroki: 
6. izdelovanje brusilnih papirjev, 
7. izdelovanje raket in podobnih pirotehničnih 

sredstev, 
8. kemična preparacija rastlin. 

C. V stroki predelovanja zemlje in kamna: 
9. žganje apna, 

10. pridobivanje kamenja, gramoza in mivke, 
11. mletje kamenja in gline. 

Č. V stroki predelovanja lesa: 
12. izdelovanje bičevnikov, 
13. izdelovanje zabojev, 
14. izdelovanje cokel, 
15. žaganje drv, 
16. izdelovanje stropne podloge, 
17. izdelovanje kolovratov, 
18. izdelovanje ogilja. 

D. V tekstilni stroki: 
19. predtiskanje tkanin 
20. šivanje vreč 
21. krpanje perila, nogavic in podobno, 
22. popravljanje preprog, 
23. čipkarstvo, 
24. slamniikarstvo, 
25. žimarstvo in sitarstvo, 
26. izdelovanje vate. 

E. V živilski stroki: 
27. kisanjc zelja in repe, 
28. izdelovanje jedilnega olja. 

F. V drugih strokah: 
29. izdelovanje predmetov iz papirmašoja, 
30. izdelovanje gumbov, 
31. aranžerstvo, 
32. izdelovanje senčnikov za svetila iz pergamenta, 
33. spisovanje, razmnoževanje, kopiranje, prepisova- 

nje, stavljanje oglasov in reklam, plakatiranje in 
izdelovanje vzorcev, 

34. pranje in likanje, 
35. čiščenje obutve, 
36. snaženje oken, 
57. shranjevanje koles, prtljage itd., 
38. poklic postreščkov, 
39. čuvanje lokalov in stanovanj, 
40. izdelovanje in popravila teniških loparjev, 
41. izdelovanje snuuških inaž, 
42. izdelovanje pogrebnih potrebščin (okraskov, čipk 

in podobno), 
43. avtotaksiji, 
44. prevozi blaga z motornimi vozili, 
45. prevažanje s (konjsko vprego, 
46. prevoz z brodom in čolni, 
47. mlatilničarji. 

II 
Državni sekretar za  gospodarstvo LR Slovenije 

sme določiti, da spadajo med gospodarske delavnosti, 
ki so podobne obrti in niso naštete v I. točki, še druge 
gospodarske delavnosti obrtne narave. 

III 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnejm 

listu LRS<. 

St. 1/1-589/1-54 
Ljubljana, 
dne 28. maja 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina L 
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88. 
Na podlagi 3. odstavka 75. člena in na podlagi 81. 

člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih pod- 
jetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54) izdajam 

ODREDBO 
o obrtih brez stalnega poslovnega mesta 

I 
Brez stalnega poslovnega mesta se smejo glede 

na naravo dela opravljati tele gospodarske delavnosti: 
brusaštvo, 
popravljanje kuhinjske posode, 
popravljanje dežnikov in sončnikov. 

II 
Osebe, ki izvršujejo ohrt brez stalnega poslov- 

nega mesta, smejo izvrševati le popravila na pred- 
metih, ki spadajo v področje njihove obrtne stroke, 
ne smejo pa prodajati gotovih izdelkov. 

Taike osebe smejo imeti le toliko orodja in ma- 
teriala, kolikor ga morejo nesti s seboj in jim je 
nujno potreben za izvrševanje njihove obrti. 

III 
Dovoljenja za opravljanje obrti brez stalnega 

poslovnega mesta se izdajajo po predpisih 76. člena 
uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih in 
po 2. členu uredbe Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS o obrtnih strokah, za kateree se izdajajo obrtna 
dovoljenja za zasebne obrtne delavnice po prostem 
preudarku. 

rv 
Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-590/1-54 
Ljubljana, dne 28. maja 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

89. 
Na podlagi 71. člena uredbe o obrtnih delavnicah 

in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54) iz- 
dajam 

ODREDBO 
o spregledu strokovne izobrazbe za dovoljevanje 

zasebnih obrtnih delavnic v vaseh in manjših krajih 

I. Osebam, ki nimajo izobrazbe visoko kvalifici- 
ranega ozir. kvalificiranega obrtnega delavca, pred- 
pisane z odredbo o gospodarskih delavnostih, ki se 
štejejo za obrti, in o strokovni izobrazbi, ki je po- 
trebna za opravljanje teh delavmosti, in dopolnilni 
republiški odredbi, se sme dovoliti izvrševanje zaseb- 
ne obrti v vaseh in manjših krajih z manj kot 30O 
prebivalci, če so izpolnjeni drugi pogoji iz 55. in 
71. člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih. 

•. Izjemoma se smejo laki obrtni obrati dovolje- 
vati tudi v fcraijih z več kot 300 do 1O0O prebivalcev, 
če to zahtevajo gospodarski interesi kraja. 

III. Ta odredba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 1/1-591/1-54 
Ljubljana, dne 28. maija 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina L r. 

90. 

Na podlagi 3. odstavka 11. člena uredbe o obrt- 
nih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 4/54) izdajam 

ODREDBO 
o obrtnih strokah, ki so med seboj sorodne, in o 

strokah, ki se med seboj dopolnjujejo* 

I 

Sorodne obrtne stroke so: 

A. Obrtno predelovanje  kovin 
1. a) Kovaštvo iz točke 1 in umetno kovaštvo 

točka 29, 
b) Kovaštvo iz točko 1, ključavničarstvo iz točke 3, 

umetno ključavničarstvo iz točke 4, orodjarstvo (iz- 
delovanje orodja) iz točke 7, umetno kovaštvo iz 
točke 29 in podkovsko kovaštvo iz točke 31. 

2. Ključavničarstvo iz točke 3, kovaštvo iz točke 1, 
umetno ključavničarstvo iz točke 4, izdelovanje teht- 
nic iz točke 5, strojno ključavničarstvo iz točke 6, 
orodjarstvo (izdelovanje orodja) iz točke 7, izdelova- 
nje kovinske galanterije iz točke 13, izdelovanje roč- 
nih kavnih mlinčkov iz točke 33, izdelovanje kovin- 
skega pohištva iz točke 35 in izdelovanje rolet iz 
točke 34. 

3. Strojno ključavničarstvo iz točke 6, kovinsko 
strugarstvo iz točke 9, mehanika iz točke 16 in avto- 
mehaniika iz točke 20. 

4. Livarstvo iz točke 10 in umetno livarstvo iz 
točke 11. 

5. Kovinsko pasarstvo iz točke 12, kovinovezni- 
štvo (odtiskovanje v kovine) iz točke 14 in cizelenstvo 
iz točke 15. 

6. Mehanika iz točke 16 in avtomehanika iz 
točke 20. 

7. Precizna mehanika iz točke 17, precizna meha- 
nika za optične instrumente in fotografske aparate, 
geodetske in druge instrumente iz točke 18 in preciz- 
na mehanika za pisarniške stroje (pisalni, računski in 
drugi) iz točke 19. 

8. Izdelovanje medicinskih instrumentov iz točke 
22, kovinsko brusaštvo iz točke 37, nožarstvo. iz točke 
38, brusaštvo iz točke 39 in brušenje britvic iz 
točke 42. 

9. Kleparstvo iz točke 24, instalaterstvo (za parno, 
vodno m zračno ogrevanje), instalaterstvo za vodo- 
vodno kanalizacijo in plinske napeljave iz točke 25 in 
instalaterstvo plinskih naprav iz točke 26, izdelovanje 
kovinske galanterije iz točke 13 ter izdelovanje plo- 
čevinastih karoserij točka 198. 

10. Instalaterstvo (za parno, vodno in zračno ogre- 
vanje) iz točke 24, instalaterstvo za vodovodno kana- 
lizacijo in plinske napeljave iz točke 25 in instalater- 
stvo plinskih naprav iz točke 26. 

11. Zlatarstvo, juvelirstvo iz točke 28, filigranstvo 
iz točke 30 in rafinerija dragih kovin. 

12. Nožarstvo iz točke 38, kovinsko brusaštvo iz 
točke 37, brusaštvo iz točke 39, ter brušenje britvic 
iz točke 42. 

• Opomba: V tej odredbi navedene točke se nanašajo na 
zaporedne številke, pod katerimi so posamezne gospodarske 
delavnosti naštete v odredbi zveznega državnega sekretarja 
za narodno gospodarstvo o gospodarskih delavnostih, ki se 
štejejo za obrti, in o strokovni Izobrazbi, ki Je potrebna za 
opravljanje teh delavnosti (Uradni list FLRJ, št. S/54.). 
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ß. Elektrotehnične obrti 

13. Elektroinstalaterstvo iz točke 43, montiranje 
električnih dvigal iz točke 44 in izdelovanje svetlob- 
nih reklam in naprav za neonsko, fluorescentno raz- 
svetljavo in signalnih naprav iz točke 45. 

14. Elektromehanika iz točke 47, previjanje in 
popravljanje električnih strojev in aparatov iz točke 
48, elektromehanika za rentgenske naprave iz točke 
51, avtoelektričarstvo iz točke 52, mehanika za hla^ 
dilne naprave (hladilnike) iz točke 53, izdelovanje 
električnih gospodinjskih predmetov in predmetov 
za hišne instalacije. 

15. Elektromehanika za telegrafske in telefonske 
naprave iz točke 49 in elektromehanika za rentgen- 
ske naprave. 

C. Kemične obrti 
16. Izdelovanje kozmetičnih sredstev in dišav iz 

točke 56, izdelovanje mila iz točke 64 in izdelovanje 
eteričnih olj iz točke 62. 

17. Barvanje in kemično čiščenje tekstilnega bla- 
ga iz točke 57, barvanje usnja, krzna in perja iz toč- 
ke 58 ter barvanje preje iz točke 59. 

18. Glavnikarstvo iz točke 69 in izdelovanje 
sponk, igel, lasnic in majhnih okraskov iz točke 70. 

C.    Predelovanje    zemlje,    kamna 
in    stekla 

19. Keramika in pečarstvo iz točke 74, umetna 
keramika iz točke 75, lončarstvo iz točke 81, izdelo- 
vanje nezgorljivega materiala (pečnic, ploščic, opek 
in drugo) iz točke 82 ter postavljanje peči im ploščic 
iz točke 83. 

20. Umetna keramika iz točke 75 ter slikanje na 
porcelan, steklo, fajanse in mozaična dela (ploščice) 
iz točke 76. 

21. Kamnoseštvo (klesarstvo) iz točke 77, izdelo- 
vanje umetnega kamna in predmetov iz cementa in 
umetnega kamna iz točke 78 ter izdelovanje umetne- 
&a marmorja iz točke 79. 

2. Brušenje stekla, graviranje stekla iz točke 80 
in rezanje stekla, izdelovanje ogledal iz točke 85. 

D. Stavbne  obrti 
23. Zidarstvo iz točke 87, izdelovanje umetnega 

kamna in predmetov iz cementa in umetnega kamna 
iz točke 78, fasadarstvo iz točke 88, zidanje industrij- 
skih dimnikov iz točke 89. 

24. Pleskarstvo iz točke 92, soboslikarstvo iz toč- 
ke 93, ter črkoslikarstvo iz točke 188. 

25. Asfaltiranje in izoliranje iz točke 98 ter izo- 
liranje toplotnih naprav iz točke 99. 

E.   Obrtno  predelovanje   lesa 
26. Mizarstvo (stavbno) pohištveno in umetno mi- 

zarstvo) iz točke 100, izdelovanje panjev in valilnikov 
12 točke 105, izdelovanje kmetijskih vejalnikov iz 
točke 106, ter oblaganje z lesom (inkrustacija), intor- 
ba iz točke 107. 

27. Sodarstvo — izdelovanje kadi iz točke 103 ter 
izdelovanje kadi (škafov) iz točke 111. 

28. Kolarstvo iz točke 110 ter izdelovanje čolnov^ 
in manjših poslovnih objektov iz točke 104, izdelova- 
nje voznih karoserij iz točke 107, izdelovanje lesenih 
karoserij iz točke 199. 

F.   Obrtno   predelovanje   papirja 
29. Knjigoveštvo iz točke 114, kartonaža iz točke 

ll5, in papirna konfekcija iz točke 116. 

G.   Obrtno   predelovanje   tekstilnega 
blaga 

30. Krojaštvo moške obleke iz točke 119, kroja- 
štvo uniform iz točke 120, krojaštvo ženske obleke 
iz točke 121 ter krojaštvo narodne obleke iz toč- 
ke 124. 

31. a) Krojaštvo ženske obleke iz točke 121, kro- 
jenje in šivanje ženskih oblek iz točke 122. 

b) Krojenje in šivanje ženskih oblek iz točke 122, 
krojaštvo ženskega perila iz točke 127. 

c) Krojaštvo perila in posteljnine iz točke 125, 
krojaštvo moškega perila, krojaštvo ženskega perila 
iz točke 127, izdelovanje pasov in steznikov iz točke 
128 ter izdelovanje robcev in podvez iz točke 125. 
Izdelovanje robcev in podvez 225. 

32. Pletilstvo (izdelava pletenega blaga iz pre- 
diva) iz točke 139, strojno pletilstvo iz točke 140 in 
ročno pletilstvo iz točke 141. 

3. Vrvarstvo iz točke 142 in jadrovodno vrvarstvo 
iz točke 143. 

H.   Obrtno   predelovanje    usnja 
34. Čevljarstvo iz točke 152, izdelovanje gornjih 

delov obutve iz točke 155 ter izdelovanje copat in 
sandal iz točke 157. 

35. Krznarstvo iz točke 158 in izdelovanje čepic 
iz točke 131. 

36. Jermenarstvo, sedlarstvo iz točke 153, izdelo- 
vanje bičevnikov iz točke 161, vozno tapetništvo iz 
točke 186, ter izdelovanje tovornih sedel iz točke 212. 

I.   Živilske   obrti 
37. Pekarstvo (peka kruha in peciva) iz točke 

163, mešanje kruha iz točke 165 in pečenje bureka 
iz točke 166. 

38. Slaščičarstvo iz točke 164, orientalsko slašči- 
čarstvo iz točke 167 ter izdelovanje bonbonov, keksov 
in kanditov iz točke 168. 

39. Mesarstvo iz točke 170, izdelovanje klobas iz 
točke 171 ter črevarstvo iz točke 172. 

J.   Osebne   storitve 
40. Brivnice in česalnice iz točke 178, česalmice iz 

točke 179, lasuljarstvo iz točke 180 in brivnice iz 
točke 181. 

K.    Druge   obrti 
'       41. Ortopedija, bandaža iz točke 184 ter izdelova- 

nje pasov in steznikov iz točke 128. 
42. Tapetništvo — dekoraterstvo iz točke 185 in 

vozno tapetništvo iz točke 186. 
43. Vozno ličarstvo iz točke 137 ter pleskarstvo iz 

točke 92. 
44. Izdelovanje glasbil iz točke 192, izdelovanje 

pihal iz točke 193, izdelovanje godal iz točke 194, 
izdelovanje glasbil s klaviaturo iz točke 195, izdelo- 
vanje narodnih glasbil in kitar iz točke 209 ter ugla- 
ševanje klavirjev iz točke 234. 

45. Cvetličarstvo, izdelovanje predmetov iz na- 
ravnega in umetnega cvetja iz točke 206 in vrtnnr- 
stvo iz točke 4 republiške odredbe. 

II 
Obrtne stroke, ki se med seboj dopolnjujejo so: 

1. Kovaštvo iz točke 1, ključavničarsitvo iz točke 
3, umetno ključavničarstvo iz točke 4, izdelovanje 
tehtnic iz točke 5, strojno ključavničarstvo iz točke 6, 
orodjarstvo (izdelovanje orodja) iz točke 7, kovinsko 
strugarstvo iz točke 9, mehanika iz točke 16, precizna 
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mehanika iz točke 17, avtomehanika iz točke 20, kle- 
parstvo iz točke 23, instalaterstvo (za parno, vodno in 
zračno ogrevanje) iz točke 24, izdelovanje kovinske- 
ga pohištva iz točke 35, z varjenjem (električno in 
avtogeno) iz točke 36. 

2. Kovinsko pasarstvo iz točke 12, izdelovanje ko- 
vinske galanterije iz točke 13, izdelovanje medicin- 
skih instrumentov iz-iočke 22, izdelovanje kovinskega 
pohištva iz točke 35, z galvanizacijo in galvanopla- 
stiko iz točke 55. 

3. Rezanje stekla, izdelovanje ogledal iz točke 
85 z izdelovanjem okvirov in letov za okvire iz toč- 
ke 217. 

4. Vozno tapetništvo iz točke 186 z voznim ličar- 
stvom iz točke 187. 

III 

Za samostojno opravljanje več sorodnih strok ali 
strok, ki se med seboj dopoljujejo. kaikor tudi za 
vodstvo strokovnega dela v obrtni organizaciji, ki 
opravlja več sorodnih strok ali strok, ki se med seboj 

dopolnjujejo, se zahteva za vsako stroko strokovna 
izobrazba, kaikor jo predpisuje odredba zveznega 
državnega sekretarja za gospodarstvo o gospodarskih 
delavnostih, ki se štejejo za obrti, in o strokovni 
izobrazbi, ki je potrebna za opravljanje teh delav- 
nosti (Uradni list FLRJ, št. 9/54) oziroma odredba 
državnega sekretarja LRS o dopolnitvi zvezne 
odredbe. 

Obrtno dovoljenje se lahko izda skupno za več 
sorodnih strok ali strok, ki se med seboj dopolnjuje- 
jo, vsaka stroke pa mora biti v dovoljenju posebej 
navedena. 

IV 
Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-592/1-54 
Ljubljana, dne 28. maja 1954. 

Državni sekretar za 
gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
359. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
orkrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski 
odbor Celje na seji zborov dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o obveznem cepljenju proti tifusu na območju 

občine Štore 

1. člen 
Glede na posebno epidemiološko stanje v Storah, 

kjer je po končani epidemiji paratifusa ostalo dolo- 
Seno število bacilonoscev, in ker je zaposlenih v pod- 
jetjih v Storah, zlasti v Železarni in na gradbišču 
splošnega gradbenega podjetja »Beton« veliko število 
delavcev in uslužbencev, ki dnevno prihajajo na delo 
in odhajajo z dela, s čimer je dana možnost, da se po- 
javijo in razširijo nova obolenja, se izvede obvezno 
cepljenje proti tifusu vseh prebivalcev od dopolnje- 
nega osmega do dopolnjenega petinpotdosetega leta 
starosti iz tehle naselij občine Store: Store, Lipa, 
Teharje, Kompole, Vrhe in zahodnega dela Prožin- 
ske vasi. Prav tako se izvede obvezno cepljenje vseh 
delavcev in uslužbencev, ki so zaposleni v podjetjih 
v Storah, od dopolnjenega štirinajstega do dopolnje- 
nega petinpetdesetega leta starosti. 

2. člen 
Cepljenje je brezplačno in gredo strošlki zanj v 

breme okrajnega proračuna. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 

OLO Ce^je se pooblašča, da izda navodila, odredbe 
in druge ukrepe za izvršitev tega odloka ter da do- 
loči čas cepljenja. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor se ne udeleži cepljenja, čeprav je k te- 
mu obvezan, ali kdor sicer ovira ali preprečuje izvr- 
ševanje ukrepov na podlagi tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok  velja od osmega  dneva  po sprejetju, 

objavi pa se v >Uradnem listu LRS<. 

St. 1/1-5858/1-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

360. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske službe (Uradni list LRS, št. 15/54), v zvezi s 15. in 
64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
okrajni ljudski odbor Krško na seji obeh zborov dne( 

29. maja 1954 sprejel. 
ODLOK 

o ureditvi gozdarske službe v okraju Krško 

I 
Pni okrajnem ljudskem odboru Krško se usta- 

novi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem^be- 
sedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljud- 
skega odbora. 

II 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v 

gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (° 
obnovi, gojitvi, varstvu ira izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdajajo gozdni gospod a reki elabo- 
rati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 

' gozdaTstvo LRS; 
3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 

ločitev zemljišč za pogozditve in za gozdne me" 
lioracije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega go- 
spodarskega plana glede gojitve in izkoriščanja 
gozdov in glede gozdnih graditev; 
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5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno usposabljanje; skrbi za gozdar&ko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopnji  s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 
gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
stojnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to po 
posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
okrajnega ljudskega odbora. 

III 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
sko premoženje na območju okraja razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s kateri- 
mi po tretjem odstavku 24, člena zakona o gozdovih 
gospodarijo občinski  ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

IV 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 

okrajna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 
1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

kov sklada; 
2. odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 

Pobiranje teh prispevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 

finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje 
okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svetu 
za gospodarstvo. 

VI 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za 

gozdarstvo potrebno število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo re- 

brni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
jih okoliših. 

Gozdne, revirje in logarske okoliše določi okraj- 
na uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehndik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
cih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
n'k okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

VII 
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz 

okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se 

ugotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
Predračuna okrajnega gozdnega sklada. 

,       OdredJbodajalec za izvrševanje predračuna je šef 
okrajne uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Šef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših m načelnih vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izko- 
riščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in pri določanju načr- 
ta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

IX 
Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi 

gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
so gospodarili do uveljavitve zakona o gozdovih 
(Uradni list LRS, št. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki se finansi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu z 
okrajnim gozdarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljuskih odborih 
dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni upravi 
za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev na območju 
občine. 

X 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 8574/1 
Krško, dne 29. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

361. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 6. člena uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list 
LRS, št. 14-49/54) ter v zvezi s 4. m 8. členom temelj- 
nega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, štev. 
46-428/51) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
predlog sveta za gospodarstvo OLO Ljutomer na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih 

na območju okraja Ljutomer 

1. člen 
Zasebna gostišča na območju okraja Ljutomer 

morajo voditi tele poslovne knjige: 
a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubnikah vpiše na podlagi računov nabava vseh vrst 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, živil in drugega 
materiala; računi se opremijo z zaporedno številko 
vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 
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3. ölen 
V knjigo o dnevnem prometu in stroških se v 

ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki količinsko 
in v vrednosti ter se skupni dnevni doseženi promet 
(seštevek vseh rubrik)  vpiše v ustrezno rubriko. 

Odvisni in drugi stroški, ki so v zvezi z obrato- 
vanjem, se ločeno po vrstah vpišejo v ustrezne rubri- 
ke in se v rubriki skupaj izkaže njihov seštevek. 

Računi za stroške se priložijo dnevnim obraču- 
nom o opravljenem prometu, se opremijo z zapored- 
nimi številkami knjige in hranijo po vrstnem redu. 

Zvezni prometni davek in občinski prometni da- 
vek se obračunata na koncu meseca in se obračunska 
zneska vpišeta v ustrezne rubrike. 

4. člen 
Poslovne knjige kontrolirajo finančni kontrolni 

organi in tržna inšpekcija. Voditi jih je treba tako, 
da so iz njih vedno razvidne zaloge in poslovni 
uspeh gostišča. 

5. člen 
Tajništvo za gospodarstvo se pooblašča, da izda 

natančnejše predpise o obliki, vsebini in vodstvu po- 
slovnih knjig. 

6. člen 
Zaradj pomanjkljivega ali lažnega vodstva pred- 

pisanih poslovnih knjig se lastnik gostišča kaznuje 
z denarno kaznijo do 3000 din. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LiRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St.  I 2348/16-54 
Ljutomer, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik OLO; 
Bogomir Verdev 1. r. 

362. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 48. 
ter 49. člena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 13-147/34) je okrajni ljudski odbor 
Novo mesto na skupni seji obeh zborov dne 23. aprila 
1934 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Novo mesto za leto 1932 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

bora Novo mesto za leto 1952, sestavljen po predpisih 
48. in 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 12-147/54). 

2. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu v proračunskem letu 1952: 
a) po proračunu okrajnega ljud- 

skega-odbora: 
dohodki 180,923.440 din 
izdatki 180,923.440 din 

b) po predračunu finančno samo- 
stojnih zavodov: 
dohodki 17,226.581 din 
izdatki 16,037.153- din 

presežek dohodkov nad izdatki       1,189.428 din 

Ta presežek se je razdelil takole: 
v investicijski sklad zavodov 761.799 din 

v okrajni proračun 285.086 din 
v sklad za nagrajevanje 142.543 dm 

3. člen 
Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

4. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1-3733/1-54 
Novo mesto, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

363. 

Na podlagi 17. člena ter 3. točke M. člena v zvezi 
z 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Postojna 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
11. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega ljudskega odbora Postojna 

za leto 1954 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora Postojna 

za leto 1954. s posebnimi prilogami obsega: 

I. okrajni proračun 
z dohodki v znesku 369,760.000 din 
in z izdatki v znesku 369,760.000 din 
II. predračune finančno 

samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 182,224.000 din 
z izdatki v znesku 212,411.000 din 
in presežkom izdatkov 30,187.000 din 

III. predračun posebnih skladov 
z dohodki v znesku 207,239.000 din 
in izdatki v znesku 207,239.000 din 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v skupnem znesku 30,187.000 din se 
krijejo z dotacijami, in sicer: 

1. iz okrajnega proračuna 12,363.000 din 
2. iz proračuna Tolmin, Gorica, 

Sežana 7,146.000 din 
3. iz republiškega proračuna        10,673.000 din 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad izdatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 1954, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno samo- 
stojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presegati 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954: 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi zavoda določil delitev presežka na 
sklade. 
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Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari tako, kakor je določeno v- prv«m 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu o izvršitvi okrajnega proračuna za 1. 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
nanciranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14-85/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov e samostojnim finansiranjem (Urad- 
ni list LRS, št. 17-59/53). 

4. člen 
Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da iz kredita, določenega v proračunu za sub- 

vencije družbenim organizacijam in društvom, do- 
deljuje subvencije posameznim organizacijam m 
društvom po ugotovljenih potrebah, 

2. da razpolaga s proračunsko rezervo, 
3. da porazdeli ob izvedbi novega plačnega siste- 

ma kredite, določene v ta namen. 

5. člen 
Ta odlok   velja od   dneva   objave v  >UračInem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 657/3S 
Postojna, dne 11. maja 1934.  „    .    ,        „ „ 

Predsednik 0L0: 
Mirko Jelercič 1. r. 

364. 
Okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec je na seji 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 8. maja 
1954 na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih sprejel 

ODLOK 
o potrditvi  sklepnega  računa o izvršitvi  proračuna 
okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec za leto 

1952 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Slovenj Gradec za leto 
1932, sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega za- 
kona o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju 
proračuna. 

2. člen 
v Okrajn; sklepni račun za leto 1952 s sklepnimi 

računi zavodov s samostojnim finansiranjem za leto 
19?2 je sestavni del tega odloka. » 

3. člen 
Doseženi  dohodki in  izvršeni izdatki  so znašali 

Po okrajnem sklepnem računu v letu 1932: 
L po okrajnem proračunu: 

dohodki 141,535.485 dm 
izdatki 134,812.411 din 
presežek dohodkov nad izdatki      6,723.074 din 

H- po sklepnih  računih okrajnih 
zavodov  s  samostojnim  finan- 
siranjem: 
dohodki 3,172.295 din 
izdatki 2,345.768 din 
presežek dohodkov nad izdatki 826.527 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za ileto 1952 se prenese kot dohodek 
v Proračun za leto 1953. 

5. člen 
•   Presežek dohodkov okrajnih zavodov e samostoj- 

nim fia an si ran jem se prepusti zavodom. 

6. člen 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-2404/1-54 
Slovenj Gradec, dne 8. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skeriovnik 1. r. 

365. 
Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 

ske službe (Uradni list LRS, št. 15/54), v zvezi s 15. in 
64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
okrajni ljudski odbor Tolmin na seji obeh zborov 
dne 26. maja  1954 sprejel. 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Tolmin 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Tolmin se usta- 

novi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem be- 
sedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega Ijud- 
skega odbora 

II 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, aili se na območju okraja, in sicer v 

gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (o 
obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdajajo gozdni gospodarski elabo- 
rati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
ločitev zemljišč za pogozditve in za gozdne me- 
lioracije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega go- 
spodarskega plana glede gojitve in izkoriščanja 
gozdov in glede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno usposabljanje; skrbi za gozdarako- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopnji s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 
gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
stojnost okrajnega ljudskega odbora, ••&••• ni to po 
posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
okrajnega ljudskega odbora. 

III 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
sko premoženje na območju okraja razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s kateri- 
mi po tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdovih 
gospodarijo občinski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom •• drugim državnim organom. 

IV 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 

okrajna uprava za gozdarstvo zlasti iole naloge; 
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1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 
kov sklada; 

2. odmerja prispevke za gozdni sklad m skrbi za 
pobiranje teh prispevkov; 

3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 
finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

V 
Upravo vodi šef uiprave. Sefa uprave imenuje 

okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

Sef je odgovoren za. delo uprave neposredno 
svetu za gospodarstvo. 

VI • 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za 

gozdarstvo potrebno število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo re- 

virni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi okraj- 
na uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehndik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudsikemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

VII 
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz 

okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo se 

zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je šef 
okrajne uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Bri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Sef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izko- 
riščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in pri določanju načr- 
ta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

IX 
Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi 

gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
so gospodarili do uveljavitve zakona o gozdovih 
(Uradni list LRS, št. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki se finansi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu z 
okrajnim gozdarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljuskih odborih 
dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni upravi 

za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
gozdov in o vjprašamjih gozdnih graditev na območju 
občine, 

X 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 1900/1 
Tolmin, dne 26. maja 1954.     tmiseđa:jk OLO: 

Franc Skok 1. r. 

366. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 

podlagi 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) ter sklepa XXIII. 
seje ljudskega odbora mestne občine Jesenice z dne 
14. maja 1954 

ODLOK 
o sklepnem računu proračuna ljudskega odbora 

mestne občine Jesenice za leto 1952 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun proračuna ljudskega 

odbora mestne občine Jesenice za leto 1952 s prilo- 
gami, ki izkazuje: 

1. Sklepni račun proračuna ljudskega odbora 
mestne občine 

dohodkov 100,083.882 din 
izdatkov 96,367.275 din 

presežek 3,716.607 din 
2. sklepni   računi finančno samostojnih  zavodov 

dohodkov 36,841.131 din 
izdatkov 32,418.689 din 

presežek 4,422.442 din 
2. člen 

Presežek proračunskih dohodkov 3,716.607 din 
predstavlja dohodke proračuna ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice za leto 1953. 

Presežki finančno samostojnih zavodov predstav- 
ljajo v višini 2,991.369 din dohodke teh zavodov za 
leto 1933, v višini 1,431.073 din pa proračunski doho- 
dek ljudskega odbora mestne občine Jesenice za leto 
1933. 

3. člen 
Ta odlok velja od dnenra objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-1131/1-54 
Jesenice, dne 14. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti 
ter o volitvah hišnih svetov in sveta stanovanjske 
skupnosti v okraju Šoštanj (Uradni list LRS, štev. 
23-351/54), se prva vrsta tretjega odstavka 4. člena 
pravilno glasi: 

»Tajno pa se voli z listki po seznamih kandida- 
tov,« 

prva vrsta 12. člena pa: 
»Tajništva občinskih ljudskih odborov vodijo "° 

formiranja uprave .. .< 
Uredništvo 
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