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URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 1. julija 1954 Številka 25 

VSEBINA*. 

367. Odlok o proračunu okraja Celje za leto 1954. 
368. Odlok o višini  dnevnic za  uradna  potovanja  v okraju 

Celje. 
Odlok o uvedbi občinskih taks In občinskega prometnega 
davka v okraju Kranj. 
Odlok o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Kranj. 
Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve v okraju 
LJubljana okolica. ' 
Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, volitvah In 
delu hišnih svetov ter svetov stanovanjskih skupnosti In 
o določitvi hiš. ki spadajo v stanovanjske skupnosti v 
okraju Ljutomer. 
Odlok o oprostitvi In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Maribor okolica. 

374. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Novo mesto. 

369. 

370. 

»71. 

372. 

373. 

375. Odlok d proračunu okraja Radovljica za leto 1954. 
376. Odlok   o   ureditvi   gozdarske  službe   v  okraju   Slovenj 

Gradec. 
377. Odlok o volitvah hišnih svetov in svetov stanovanjskih 

skupnosti ter o kategorizaciji stanovanj v mestni- občini 
Celje. 

378. Odlok o organih upravljanja in določitvi hiš, ki spadajo, 
v stanovanjsko skupnost v mestni občini Kamnik. 

379. Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 
mestne občine Kranj za leto 1952. 

380. Odlok o volitvah In delu hišnih svetov, stanovanjske 
skupnosti, kategorizaciji stanovanj, določitvi In delitvi 
najemnine, sklepanju pogodb in prevzemu zasebnih sta- 
novanjskih hiš na območju mestne občine Murska Sobota. 

— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
367. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi 
z 2. členom temeljnega zakona o proračunu (Uradni 
list FLRJ. št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Celje 
na seji obeh zborov dne 12. maja 1954 sprejel 

>     ODLOK 
o proračunu okraja Celje za leto 1954 

1. člen 
Proračun okraja Celje za leto 1954 s posebnimi 

prilogami obsega: 
I. proračun okraja: 

z dohodki T znesku 
z izdatki v znesku 

II. predračune finančno 
samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki T znesku 

III. predračune posebnih 
skladov: 
a) sklad za urejanje voda: 

z dohodki 
z izdatki 

b) gozdni sklad: 
z dohodki 
z izdatki 

856,417.283 din 
836,417.283 din 

236,261.568 din 
256,261.568 din 

19,313.000 din 
19,313.000 din 

161,092.000 din 
161,092.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

?aVodov, ki znaša 9,145.050 din, se krije z dotacijami 
1• Okrajnega proračuna. 

-  • 3. člen 
Namen in višina sredstev, kakor sta določeni v 

P^^čunu, se nč smeta izpremeniti, razen če to na- 
rekuje^ posebne potrebe. 

Namen in višina sredstev v proračunu se spre- ' 
menita z virmanom, o čemer izda odredbodajalec po- 
sebno >dločbo. 

4. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave   v   >Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1/1-6960/1-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

368. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni liet 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 od- 
bor Celje na skupni seji obeh zborov dne 12. maja . 
1954 sprejel 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 

Celje 

1. člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah' okraja 

Celje znaša: 
a) za. uslužbenec od V. plačilnega raz- 

reda navzgor 800 din 
b) za uslužbence od IX. do VI. plačil- 

nega razreda in za visoko kvalifici- 
rane delavce •  700 din 

c) za drugo uslužbence in delavce 600 din 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja uslužbencev 

in delavcev tistih uradov in zavodov, (katerih delav- 
nost je omejena na območje okraja Celje. 
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.    •.•1•• 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. maja 

1954. 
Z uveljavitvijo tega odloka, preneha veljati od- 

lok o  dnevnicah za * službena  potovanja  v mejah 
okraja Celje okolica z dne 24. avgusta  1953, štev. 
1/1-3366/3-53 (Uradni list LRS, St. 37/447-53). 

St. 1/1-5860/1-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

369; 
Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih in 6. člena uredbe o pravicah ljud- ' 
skih odborov, dai lahko predpisujejo takse in pro- 
metni davek (Uradni list FLRJ, št. 19-M8/53) ter 
2. člena uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
žt. 55-474/53) je okrajni ljudski odbor Kranj na sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 27." maja 
1954 sprejel 

odlok 
o spremembi in dopolnitvi odloka o uvedbi okrajnih 

taks in prometnega davka 

Besedilo odloka o uvedbi okrajnih taks in pro- 
metnega   davka,   objavljeno v Uradnem   listu   LRS, 
št. 36-440/53, se spremeni in dopolni tako, da se v 

* prečiščenem besedilu glasi: 

ODLOK 
o uvedbi občinskih 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 Kranj, 
še takse in občinski prometni davek, ki so predpisani 
s tarifo v II. delu tega, odloka. 

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

ločbah'tega odloka, so dohodek občinskih proraču- 
nov. Uporabiti se smejo 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 bo določen z okrajnim ozi- 
roma občinskim proračunom, 

3. člen 
Takse po določbah tega odloka pripadajo v celoti 

tisti občini, Ha katere območju so bile pobrane. 
Takse, ki jih pobere okrajni ljudski odbor, se 

razdelijo na posamezne občine v temle razmerju: 
Občinski ljudski odbori: 

Beanica                      3%     Selca 5% 
Cerklje                     10%     Smlednik 4% 
Gorenja vas               7%     Sovodenj 2% 
Gorice '                     4%     Šenčur 9% 
Jezersko                     2%     Zali log 3% 
Mavčiče                      3%     Zminec 2% 
Naklo                '        7%     Zabnica 6% 
Poljane                     7%     Železniki 6% 
Preddvor                    6%     Ziri             • 8% 
Predoslje                  (,% 

Občinski prometni davek pripada tistim občinam, 
na katerih območju je bil vplačan. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse v gotovini. 

Občinski 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 oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

, Takse in občinski prometni davek po tem odloku 
se tudi ne pobirajo v primerih, določenih z medna- 
rodnimi pogodbami, in v primerih, ko izvira oprosti- 
tev iz mednarodnih običajev do držav, s katerimi 
obstoji o tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46). uredbe o prometnem davku in tarifa davka 
od prometa (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami se primerno uporabljajo 
tudi glede taks in občinskega prometnega» davka, 
predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

lahko po potrebi izda svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora. Za izvrševanje tega odloka skrbi 
tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. 

8. člen 
Ljudski odbori mestnih občin s posebnimi pravi- 

cami predpišejo lokalne davščine samostojno. Dokler 
ljudski odbor mestne občine Kranj, Tržič in Skofja 
Loka ne izda svojega odloka o lokalnih davščinah, 
pa velja odlok okrajnega ljudskega odbora Kranj 
tudi za območje teh mestnih občin. 

9. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRSc.uporablja pa se od 1. januarja 1954, ražen 
tarifnih številk 4 in 5 tarife občinskega prometnega 
davka. 

II. del: TARIFA 

A. Občinske takse 
Tar. St. i 
Za vloge, jki se naslovijo na okrajni ljud- 

ski odbor in na občinske ljudske odbore: 
a) za vsako vlogo, razen za pritožbe 
h) za vsako pritožbo 
Tar. št. 2 
Za vse odločbe, ki jih izdajo okrajni 

ljudski odbori ali občinski ljudski odbori in 
za katere v tarifi ni drugače predpisano, 
se plača 

Tar. ši 3 
Za potrdila, ki jih izdajajo okrajni ljud- 

ski odbori, občinski ljudski odbori, njihovi 
organi, uradi in proračunske ustanove s samo-' 
stojnim finansiranjem, se plača: 

din 
20 
90 

70 
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1. za vsako spričevalo ali potrdilo 
2. za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 

živine (živinski potni list): 
a) za drobnico, od glave 
b) za živino, od glave 

3. za vsako potrdilo o prenosu lastnme 
živine na kupca se plača taksa kakor 
po 2. točki te tarifne Številke. 

Tar. št. 4 
Za odhod uslužbencev okrajnega in občin- 

skega ljudskega odbora na zahtevo stranke, 
razen kadar gre za stanovanjske zadeve ali 
zadeve neznatne vrednosti, in sicer: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

2. za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnika ne 
glede na število uslužbencev 

Tar. 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 in 

trgovine na drobno 
3. za trgovske agencije, posredniška pod-, 

jetja in posredniške pisarne 
4. za industrijske obrte 
5. za gostinska podjetja in gostišča:  * 

a) za restavracije, gostilne, ljudske ku- 
hinje, v katerih se ne točijo alko- 
holne pijače 

b) za restavracije, kavarne, bifeje in 
vinske kleti 

c) za hotele 
č) za penzione, ostajališča in pre- 

noči sča 
6. za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 

a) z avtobusi 
b) s tovornimi avtomobili 
c) z avtotaksiji 

7. za dimnikarje* 
8. za prodajalne monopolskih predmetov 

na drobno 
9. za kinematografe 

10. za opravljanje tovarniške proizvodnje 
11. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) brez stalnega sedeža 

Pripomba: Za otvoritev pomožnega lokala 
*? plača enaka taksa kot za glavni lokal. 
*&ksa iz te tarifne številke se plača po številu 
s^°k, ki jih obsega dovoljenje za opravljanje 

Tar. št. 6 
Potrjevanje pogodb in drugih listin: 
-• za vsako potrdilo vsake listine se plača: 

a) za prvo polo 
b) za vsako nadaljnjo polo 
c) za potrditev samega podpisa 

din 
50 

10 
50 

20O 

100 
200 
500 

100 

1.200 

700 

4.800 
3.600 

4.800 

12.000 
2.400 

1.200 

1.200 
1.200 

600 
600 

240 
2.400 

24.000 

2.400 
900 

2. za   potrditev  poslovnih  knjig  od vsa- 
kega lista po 

3. za potrditev kopiranega načrta po dr- 
žavnem organu 

Tar. št. 7 
Za odločbe o kazni v postopku o pre- 

krških, za katere je pristojen okrajni sodnik 
za prekrške 

Tar. št. 8 
Za registracijo motornih vozil, se plača: 
a) za vsak  avtomobil,  avtomobilsko  pri- 

kolico in avtobus 
b) za vsako motorno kolo s prikolico ali 

brez prikolice 
Pripomba: Te takse ne plačajo JLA, LM, 

LO, Ljudska tehnika, Rdeči križ, reševalna 
postaja, zdravstvene ustanove in gasilska dru- 
štva za svoja vozila. Prav tako ne plačajo 
takse invalidi, ki uporabljajo zaradi svoje 
invalidnosti motorna vozila. 

Takse pobira uprava za notranje zadeve 
OLO Kranj ob letni registraciji vozil. 

Tar. št. 9 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih gospodarskih in 
drugih organizacijah glede na vrednost za- 
deve, za katero se daje ponudba, se plača 
za vrednost: 

a) do        20.000 din 
'b) do       100.000, din 
c) do      500.000 din 
č) do    1,000.000 din 

, d) nad 1,000.000 din 
in poleg tega še 0,015% 

Tar. št. 10 
Za dovolitev podaljšanja obratovalnega 

časa v gostinsku podjetjih ali gostiščih se 
plača za vsak večer 

Pripomba: To takso plača gostinsko pod- 
jetje ali gostišče ob izdaji dovoljenja. 

B. Občinski prometni davek 
Tar. št. 1 
Od potrošnje alkoholnih pijač vseh vrst 

v gostinskih podjetjih in gostiščih se plača 
od prodajne cene 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga mo'rajo davčni zavezanci 
predložiti upravi za dohodke OLO Kranj 
do 15. v mesecu za pretekli mesec.    ' 

Tar. št. 2 
Od vstopnic za kinematografske in arti- 

stične predstave in veselice od prodajne cene 
vstopnic 

Tar. št. 3 
Od uakupa in prodaje nepremičnin se 

plača od stopenj, predpisanih z uredbo o ta- 
rifi prometnega davka 

din 
2 

500 

250 

2.000 

1.000 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 

1.000 

5% 

5% 

10% 

35 
23 
25 

Tar. Št. 4 
Od kozmetičnih proizvodov za nego lica, 

kože in las od prodajne cene 5% 
Pripomba:  Občinski  prometni davek plačajo po 

tej tarifni.številki trgovine na drobno od ne- 
posredne prodaje teh kozmetičnih proizvodov 
potrošnikom.   Osnova   za   odmero   davka. je 
prodajna cena na drobno. 
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Od mila vseh vorst In od sredstev za nego 
dojenčkov se občinski prometni davek ne 
plačuje.      ~- 

Zavezanci za plačilo davka po tej tarifni 
številki morajo voditi posebno knjigo, v ka- 
tero vpisujejo nabavo in prodajo kozmetičnih 
proizvodov, od katerih se plačuje prometni 
davek. 

Tar. št 5 
Od krzna in kože divjadi od prodajne 

cene 10% 
Pripomba: Davek plača prodajalec krzna 

oziroma prodajalec kože divjadi. Od kož in 
krzna   domačih   živali   se  občinski   prometni 

'davek ne plačuje. 
St. 2152/2-54 
Kranj, dne 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran KoSmelj 1. r. 

370. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi dru- 
gega odstavka 15. Člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju in 
poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLR], 
št. 14-85/53) na seji okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 2?. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o  oprostitvi  in olajšavah   samoplačnikov   za  zdrav- 

stvene storitve na območju okraja Kranj 

l.člen 
Popolnoma  so oproščeni  plačevanja  stroškov  za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 

davčni predpis od premoženja ali dohodka bolnikove 
družinske^skupnosti ne presega 150 dim letno na dru- 
žinskega člana; 

b) mladina osnovnih in srednjih šol za medicin- 
sko Lndicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnišnici, pa brezplačnost ni določena s predpisi 
višjih organov; 

č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav zdravljenje v bolnišnici ni 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 in 
katere zdravljenje je sicer brezplačno. 

2. člen 
Tisti, ki   imajo v  družinski  skupnosti premože- 

nje ali dohodek, od katerega se plača davek, so opro- 
ščeni   plačevanja   za   zdravstvene   storitve   po  tejle 
lestvici: 
če znaša davčni predpis od plača bolnik za 
premoženja   ali   dohodkov zdravstveno sto- 
na družinskega člana letno ritev 

151 do 300 din 25% 
301 do 450 din 50% 
451 do 600 din 75% 

Ce je letni davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na družinskega člana bolnika 601 din ali 
več, plača bolnik za zdravstveno storitev polni 
znesek. 

3. člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo plačevanja za zdravstvene sto- 
ritve tisti, ki bi bili zaradi slabih socialnih, prido- 
bitvenih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, če 
bi morali v celoti ali deloma plačati stroške za zdrav- 
stvene storitve. 

4. člen 
Prevoznih stroškov z reševalnimi vozili so opro- 

ščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen in je zdravljenje v bolnišnici ob- 
vezno po zveznih ali republiških predpisih; 

b) osebe, ki so navedene v točkah a), c), č) in d) 
1. člena tega odloka, toda s pogojem, da je prevoz 
odredil lečeči zdravnik. 

Osebam, navedenim pod točko a) 1. člena, za ka- 
tere je odredil lečeči zdravnik stacionarno zdravlje- 
nje, se povrnejo vsi prevozni stroški za prevoz z red- 
nimi prometnimi sredstvi na stacionarno zdravljenje 
in nazaj. 

Osebe, navedene v 2. in 3. členu tega odloka, ki 
so popolnoma ali deloma oproščene plačevanja za 
zdravstvene storitve, so prav tako popolnoma ali de- 
loma oproščene prevoznih stroškov z reševalnimi vo- 
zili s pogojem, da je prevoz odredil lečeči zdravnik. 

5. člen  . 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku 

štejejo: 
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) sprejemanje 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 ta 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, ki ga morajo upravi- 
čenci predložiti zdravstvenemu zavodu ob prvem 
iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih prime- 
rih, ko se potrdilo lahko predloži najkasneje 8 dni 
po prvem iskanju zdravstvene pomoči. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve • od plačevanja za zdravstvene storitve, v 
katerem morajo biti navedene konkretne okoliščine, 
razlogi ter obseg oprostitve, Izda za osebe pod točko 
a) 1. člena in za osebe iz 2. člena tega odloke tajnik 
pristojnega občinskega ljudskega odbora, za vse dru- 
ge osebe, to je za osebe pod točko b), c), č) in d) 1. 
člena, pa izda potrdilo zdravnik ambulatale, ki je 
odredu zdravljenje oziroma prevoz v bolnišnico, ali 
bolnišnica, kjer se je bolnik zdravil. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi plačila za 

zdravstveno storitev po 3. členu tega odloka izda na 
predlog sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
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pristojnega   občinskega   ljudskega   odbora   svet   za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dovoljena pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po 
splošnih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po 
prejemu pismenega sporočila, da je prošnja zavr- 
njena. 

10. člen 
Oprostitve in olajšave po tem odloku uživajo tu- 

di samoplačniki z območja mestnih občin Kranj, 
Tržič in Škof j a Loka. 

11. člen 
Ta odlak velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<, uporablja se pa od 1. januarja 1954. 
St. 3650/l:54 
Kranj, dne 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

371. 
Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 

podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 
in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih in 
v zvezi s 4. točko odločbe o državnih ' organih, ki 
smejo predpisovati cene in tarife 4(Uradni list FLRJ, 
št. 39-4S6/52) ter 8. člena temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-824/31) na seji zbora 
proizvajalcev dne 22. maja 1954 in seji okrajnega 
^bora dne 26. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Na območju okraja Ljubljana okolica  se  pred- 

pisuje tale najvišja tarifa, do katere lahko dimnikarji 
določajo cene za vse vrste dimnikarskih storitev: 

din 
1. Odprto huhinlsko ognjišče 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
3. Plezalni dimniki vseh kurilnih ' naprav, 

razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 30 
b) v hiši z več nadstropji, medriâdstropji        6 

4. Ruski ali val jas ti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov, če se 

plačuje pavšalno (četrtletno itd.), se 
cerna, določena v tej točki, kadar je 
število dimnikov večje od 3, zniža za 
20% 12 

b) v hiši z več nadstropji, mednadstropji     •   3 
5. Dimna cev: 

do dveh metrov ' 6 
za vsak nadaljnji meter 3 

6- Dimniki centralnih ogrevalnih naprav ali 
parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 36 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 10 

,   c) od etažnih peči in vseh gostilniških in 
zavodskih štedilnikov do I. nadstropja       10 

č) za vsako nadaljnje nadstropje 9 
*• Kanal centralne ogrevalne naprave, pe- 

kovske parne peči velikih zavodskih šte- 
dilnikov in podobno: 

.*) mali, do 5 metrov 44 
") veliki, od 5 metrov naprej 87 

8. Štedilniki, vštevši dimno cev, do lmr 
a) z eno pečico in kotlićem ali z dvema    din 

pečicama 24 
b) z dvema   pečicama   in   kotličem   aH 
tremi pečicami 30 

9. Štedilniki   v   gostinskih   obratih   ali   za- 
vodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom 

v gostinskih obratih, javnih kuhinjah 
in podobno 48 

b) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah in podobno 87 

10. Grelec vode (bojler) 15 
11. Grelci posode 29 
12. Pralni kotli s kanalizacijo za odvod dima       12 
13. Običajna železna peč do 2 m cevi 17 
14. Peč sistema Lutz in podobno: 

a) brez pečice 17 
b) z eno pečico 23 
c) z dvema ali več pečicami 29 
č) izredno velika                                                44 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal, in 

dušike 58 
b) dimnik peči (poda) za vsako nad- 

stropje 15 
16. Pekovska parna peč: 

a) z eno etažo (pečjo) 91 
' b) z dvema ali več etažami 120 

17. Etažna  peč  za ceintralno gretje,  vštevši 
dimne odvode       / 36 

18. Centralne   ogrevalne    naprave,    vštevši 
dimne odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8 m' ogrevalne 

površine (do 9. členov) 65 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m* 

ogrevne površine (do 14 členov) 120 
c) z velikim kotlom nad 15 m* ogrevne 

površine (nad 14 členov) 150 
19. Odpiranje, zapiranje in čaščenje lončenih 

peči z materialom: 
a) majhna ali srednja ' 210 
b) izredno velika 240 

20. Izžiganje dimnikov z materialom 210 
21. Pregled dimnikov v novih stavbah: 

prvi pregled: 
a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 

b) za vsako nadaljnje nadstropje 12 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 12 

drugi pregled: 
50% popusta na cene iz toč. 21 a) do č), 

tretji pregled: 
73 % popusta na cene iz toč. 21 a) do č). 

2. člen    ' 

Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 
nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem «na- 
roČilu strank, se sme zaračunati največ do 30% pri- 
bitka na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob 
nedeljah in državnih praznikih, kakor tudi za nočno 
delo, t. j. v čaeu od 22. do 6. ure, in nadurno delo 
se sme zaračunati do 50% pribitka na veljavno tarifo. 
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3. člen 
Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki jih 

dimnikar ne čisti, se plača 50% veljavne tarife iz 
i. člena tega odloka. 

Če dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati nobene pristojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi zamude časa. 

4. člen 
Za dela, ki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 

nad 2 km od sedeža svojega obrata, sme zaračunati 
20% pribitka na veljavno tarifo, v oddaljenosti nad 
5 km pa sme znašati pribitek 40%. 

Dimnikar mora na zahtevo plačniku dimnikar- 
skih storitev izdati potrdilo o plačilu z navedbo dim- 
nikarskih storitev in tarifnih postavik. 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se zaradi prekrška 

kaznuje: 
a) kdor zaračuna za dimnikarske storitve višje 

cene, kakor so določene v 1., 2., 3. in 4. členu tega 
odloka; 

b) če dimnikar zahteva in sprejme pristojbino, 
čeprav ni izvršil določenega dela ali ni izvršil kon- 
trolnega pregleda; 

c) dimnikar, ki na zahtevo plačnika ne izda po- 
trdila o plačilu z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
St. II-2-6710/1-1954 
Ljubljana, dne 26. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič l. r. 

372. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 15. 
točke f>4. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 20.. 32., 33., 40., 43. 
in 92. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 52-432/53) in 4. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46/51) je okrajni ljudski odbor .Ljutomer na sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev na predlog 
sveta za gospodarstvo dne 28. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, o volitvah in 
delu hišnih syetov ter svetov stanovanjskih skupno- 
sti in o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjske skup- 

nosti na območju okraja Ljutomer 

L Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

zemljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
las! in last družbenih organizacij ter stanovanjskih 
hiš zasebnih lastnikov, ki se bodo vključile v stano- 
vanjsko skupnost, se ustanovi na območju vsake ob- 
čine ena stanovanjska skupnost. 

Zasebne hiše z enim ali dvema stanovanjema se 
ne vključijo v stanovanjsko skupnost, kolikor last- 

niki niso $ pogodbo pristopili k stanovanjski skup- 
nosti. 

Ce na območju ene občine ni nad 20 stanovanj, 
ki bi spadale v stanovanjsko skupnost, opravlja za- 
deve stanovanjsike uprave občinski ljudski odbor po 
svojih uslužbencih. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in kot 
taka imetnik pravic obveznosti, ki izvirajo iz najem- 
nih pogodb in iz drugih pogodb, ki se sklepajo v zve- 
zi z upravljanjem in vzdrževanjem hiš v stanovanj- 
ski skupnosti. 

2. 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 stapovanjsko skupnost, morajo izročiti pri- 
stojnim stanovanjskim skupnostim stanovanjsko 
zgradbe v upravljanje 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. 

H. Hišni sveti in sveti stanovanjske skupnosti 

3. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalei stanovanjskih 

hiš, ki imajo do 5 stanovanj, izvolijo 3, hiš, ki imajo 
do 10 stanovanj, izvolijo 5, hiš, ki imajo nad 10 sta- 
novanj, izvolijo 7 članov hišnega sveta. V manjših 
hišah splošnega ljudskega premoženja z enim ali 
dvema stanovanjema sestavljajo hišni svet vsi uži- 
valci stanovanj in podstanovalei. Stanovanjske hiše 
zasebnih lastnikov z enim ali dvema stanovanjema 
nimajo hišnih svetov, kolikor teh hiš sami lastniki s 
pogodbo ne predajo v upravo stanovanjske skup- 
nosti. 

4. člen 
Hišne svete volijo uživalci stanovanj in podsta- 

novalei vsako leto v januarju na sestanku, na ka- 
terem mora biti navzočih najmanj tri četrtine volil- 
nih upravičencev posamezne hiše. Za izvolitev posa- 
meznega člana je potrebna večina glasov. 

Če na začetku sestanka ni navzočih potrebno šte-' 
vilo volilnih upravičencev, se pol ure nato opravijo 
volitve ne glede.na število udeležencev. 

5. člen 
Volitve so lahko tajne aH javne; o tem odločajo 

volilni   upravičenci   posameznega   hišnega   sveta. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci izja- 

vijo za posameznega kandidata z dvigom rok. 
Tajno se voli z listki na podlagi seznama kan- 

didatov tako, da volilni upravičenci na razmnoženem 
seznamu kandidatov obkrožijo imena kandidatov, ki 
jih želijo izvoliti. Tako se izvoli toliko kandidatov, 
kolikor je treba voliti članov v hišni svet, in sicer so 
izvoljeni oni kandidati, ki so dobili največ glasov. 
Seznam kandidatov sestavijo in predlagajo volilni 
upravičenci na samem volilnem sestanku; na tem 
sestanku se izvoli tudi tričlanska volilna komisija. 

Seznam kandidatov predlagajo in sestavijo volil- 
ni upravičenci na samem volilnem sestanku; na tem 
sestanku  se izvoli  tudi  tričlanska  volilna  komisija. 

O izvolitvi članov hišnega sveta se piše zapisnik 
in v enem izvodu dostavi upravi stanovanjske skup- 
nosti. Iz zapisnika mora biti razviden datum sestan- 
ka.  Število  volilnih   upravičencev,  število  navzočih, 
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imena članov hišnega sveta ter izvoljeni xastopnik 
za volitve v svet stanovanjske skupnosti. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
postopku. 

6. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednike ter 

po enega zastopnika za svet stanovanjske skupnosti. 
Predsednik hišnega sveta skrbi, da se zapisnik o 

izvolitvi članov hišnega sveta dostavi upravi stano-  ' 
vanjske skupnosti. 

7. člen 
Hišni svet ukrepa •• sejah, ko so najmanj enkrat 

mesečno, ob navzočnosti večine članov in odloča z 
večino glasov navzočih. Sestanek skliče predsednik 
sveta oziroma je sestanek na zahtevo V« članov hiš- ' 
nega sveta. 

' 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. O sklepih obvešča uživalce stanovanj, pod- 
stanovalce ter upravo stanovanjske skupnosti. 

8. člen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev in podstanovalcev, na katerih poroča 
o svojem delu in rešuje predloge uživalcev stanovanj 
in podstanovalcev ter morebitne spore. 

9. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podstanoval- 

cev, izvoljeni po 6. členu tega odloka, sestavljajo 
svet- stanovanjske skupnosti. V primeru 3. točke 
40. člena uredbe o, upravljanju stanovanjskih hiš so- 
delujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta pod- 
jela oziroma kolektiva zavoda. Ce so v hišah,' ki so 
v upravi stanovanjske skupnosti, u'ždvalci stanovanj 
vojaške osebe, se v svet stanovanjske skupnosti ime- 
nuje na predlog vojaške enote zastopnik, vojske. 

Zastopniki hišnih evetov za svet stanovanjske 
skupnosti se volijo po določbah 4. člena tega odloka; 
m sioer vsako leto po izvršenih volitvah v hišne 
svete, vendar najpozneje do 15. februarja. 

10. člen 
Najpozneje v 15. dneh po opravljenih volitvah 

pJOrajo Člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti 
izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika 
'«t tri člane poravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, 8e 
J« navzočih nad polovica članov. Pri volitvah pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika sveta kakor tudi 
"eh članov poravnalnega sveta pa mora biti navzočih 
najmanj dve tretjimi članov. , 

Ce na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
**«> članov, se pol ure nato opravijo volitve ne glede 
°fc število navzočih. 

Sklepi sveta stanovanjske skupnosti ee sprejemajo 
pečino glasov navzočih. 

Za izvolitev predsednika, podpredsednika in taj- 
' a.*veta je potrebna večina glasov navzočih. 

Ò 11. člen 
J   ef stanovanjske skupnosti ee mora sestati vsaj 

svet e       me9ece, po potrebi pa tudi večkrat. Sejo 
.       .sta,novanjske  skupnosti   skliče   predsednik, v 

«vrf^l jdsotnosti  pa podpredednik.  Seja  sveta  se 
sti na zahtevo V» članov stanovanjske skup- 

12 .člen 
O vsaki seji stanovanjske skupnosti piše zapisnik 

'tajnik sveta. V zapisniku je treba poleg glavnega 
poteka seje podrobno navesti sprejete sklepe. Zapis- 
nik ee vodi v obliki vezane knjige; podpišeta ga pred- 
sednik in tajnik sveta. 

Sestankov sveta se obvezno udeleži zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora dostaviti upravi 
stanovanjske skupnosti in stanovanjski inšpekciji. 

III. Kategorizacija stanovanj 
13. člen 

Stanovanjski prostori na območju vsake občine 
se delijo v 7 kategorij, ki se določijo po legi, uporab- 
ni vrednosti stanovanj, gradbeno tehnični vrednosti, 
sanitarni in gospodinjski udobnosti ter starosti zgradb. 
Posebne predpise o kategorizaciji stanovanjskih pro- 
storov bo izdal okrajni ljudski odbor na predlog sveta , 
za gospodarstvo. 

14. člen' 
( Občinski ljudski odbori organizirajo in izpeljejo 
na svojih območjih popis stanovanjskih prostorov v 
zvezi s kategorizacijo po prejšnjem členu. Stanova- 
nja popišejo in kategorizirajo najpozneje v 15 dneh 
po objavi tega odloka. 

IV. Prevzem v upravo zasebnih stanovanjskih hM   _ 

15. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti morajo najpozneje 

do 15. julija 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjske hiše, ki so last zasebnikov, razen 
tistih hiš, glede katerih bo okrajni ljudski odbor po 
tretjem odstavku 14. člena uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš odločil, da ostanejo še nadalje • 
upravi hišnega lastnika. 

16. člen 
Hiše morajo vzeti v upravljanje tričlanske komi- 

sije, ki jih imenujejo sveti stanovanjske skupnosti. 
Pri prevzemu mora biti navzoč hišni lastnik ali 

njegov zastopnik, ki skupno s člani komisije podpiše 
zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik 
mora obsegati popis hiše ter opis stanja, v katerem 
je hiša. Ce hišni lastnik ali njegov zastopnik noče 
biti navzoč ali noče podpisati zapisnika o prevzema, 
se to zapiše   v zapisnik z ohrazloEtvijo. 

•. Prehodne in končne določbe 
17. člen 

Okrajni ljudski odbor pooblašča občanske ljudske 
odbore, da v zvezi s prevzemom stanovanjskih MS 
r upravo imenuje začasne komisije, ki bodo do iz- 
volitve sveta stanovanjske skupnosti organizirale in 
vodile volitve hišnih evetov in svetov stanovanjske 
skupnosti, sodelovale pri popisu stanovanjskih prosto^ 
rov in prevzemu hiš po 14., 15. in 16. členu tega 
odloka. 

Prve volitve hišnih svetov se morajo izvršiti v 
15 dneh po uveljavitvi tega odloka, prve volitve sve- 
tov stanovanjske skupnosti pa 10 dni po izvolitvi hiš- 
nih svetov. 

Začasne komisije skličejo najpozneje v 15 dneh 
po volitvah seje svetov stanovanjske skupnosti. 

16.4člen ( 

Zaradi prekrška se kaznuje z jdenarno kaznijo 
dO 3000 din: 
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1. kdor ob popisu stanovanj skia prostorov da ne- 
točne ali krive podatke; 

2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prosto- 
rov pri popisovanju in zbiranju uradnih podatkov. 

3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo 
opravi poverjeni mu .popis. 

4. osebe, ki ovirajo izročitev stanovanjskih hiš v 
upravljanje stanovanjski skupnosti po 2. členu tega 

1 odloka. 
5. hišni lastniki, ki ovirajo prevzem hiše v upravo 

stanovanjske skupnosti po IV. poglavju tega odloka. 

19. člen 
Tajništva občin vodijo do formiranja uprave sta- 

novanjske skupnosti vse administrativne zadeve, sveta 
stanovanjske skupnosti, kakor jih določa uredba« o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

20. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

SL I 705/10-54 
Ljutomer, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

373. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju in 
.poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, 
št. 14-85/53) je okrajni ljudski odbor Maribor okolica 
na skupni seji obeh zborov dne 25. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene   storitve   na   območju   okraja   Maribor 

okolica 

• l.člen 

Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od imetja ali dohodka družinske skup- 
nosti bolnika ne presega 13Ç din letno na družinske- 
ga člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
v bolnici, pa brezplačno zdravljenje ni odrejeno' v 

^predpisih višjih organov; 
č) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 

v bolnici, čeprav ni> zdravljenje v bolnici predpi- 
sano; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnici, če se je šele 
naknadno ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni v bolnico. 

2. čplen 
Osebam, ki imajo imetje ali dohodek, od kate- 

rega se plača davek, se določi  delna oprostitev od 
. plačevanja za zdravstvene storitve po tej lestvici- 

če znaša predpis davka od 
imetja  ali   dohodka  na  dru- 

žinskega  člana letno 
151 din do 300 din 
301 din do 450 din 
451 din do 600 din 

bolnik plača od 
predpisane zdrav- 

stvene storitve 
25% 
50% 
75% 

Če znaša davčni predpis od imetja ali dohodka 
na družinskega člana bolnika 601 din ali več, plača 
bolnilk polni znesek za zdravstveno storitev. 

3. člen 
Ne glede ha davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo od plačevanja zdravstvenih sto- 
ritev osebe, ki bi bile zaradi trenutnih slabih social- 
nih, pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogro- 
žene, ako bi morale plačevati stroške za zdravstveno 
storitev 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)' osebe, ki so navedene V točkah a), c)! č) in d) 
1. člena tega odloka, toda le s pogojem, da je odredil 
prevoz' pristojni  zdravnik  zaradi  nujnosti. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloku štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ambulanti in na domu 

bolnika; '    - 
b) zdravniška pomoč in oskrba' v bolnicah, sana- 

torijih im 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 Maribor okolica 
v vsakem posameznem primeru: prejemanje ortoped- 
skih in drugih zdravstvenih pripomočkov, zdraviliško 
in klimatsko zdravljenje ter specialni zdravniški 
pregledi. 

6. člen • 
Olajšave in oprostitve •••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 iska- 
nju zdravstvene pomoči, razen v nujnih primerih, ko 
se lahko potrdilo predloži najkasneje osem dni po 
prejemu obračuna za opravljeno zdravstveno storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne alj delne 

oprostitve plačila za opravljeno zdravstveno storitev, 
ki mora obsegati konkretno navedene okolnosti in 
razloge za oprostitev kakor tudi obseg oprostitve, 
izda: 

a) za osebe, iz točke a)  1. člena in za osebe iz 
2. člena tega odloka tajnik občinsikega ljudskega od- 
bora, na katerega območju ima upravičenec stalno 
prebivališče, 

b) za vse* druge primere pristojni krajevni 
zdravnik. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav., 
stvo in socialno politiko OLO Maribor okolica. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od pla- 

čevanja za opravljeno zdravstveno storitev po 3. čle- 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
•kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, prepere van iu in sestavi tal, o nitrifilkaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobar jen je 
m plodored, vloga travoištva in pašništva in konserriranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
m predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni döl knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemensikih vrst, dal ie perutni- 
narstvo in čebelarstvo ntd. Knjiga, ki jo je po J. W. raterson 
»Science in agriculture«, London in drugi domaČi ter tuji litera- 
turi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. A. Jammik, s 
sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdajatelju Zavodu 
za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in lepem tisku 
pa tudi tiskarni »Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse gradivo po- 
nazoruie bogat ilustrativni material z nad 2•0 slikami, diagrami 
in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. Strani 360, 
cena 530 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Okrožna fodliea razglalajot 

Vpisi 
1090. 

, Besedilo: »Celeia-Sad« (sedež Ce- 
Jje». Sp. Hudinja). 
. Poslovni predmet: Predelava sad- 
ja, zelenjave, izdelovanje žganih 
Pjjač ter šolanje vin in proizvodnja 
alkoholnih pijač. 

Ustanovitelj:  LO  mestne občine 
Celje. 
..P/rektor do konstituiranja: Zie 
Muko. 

Celje, 4. junija 1954. 

1091. Zt */M I823 

i i?!Ç<ttU>: »Kmetijski magazin«, 
^bijena skladišče s poslovalnico 
^«Je (Aikerčeva 19, Celje). 
lcJw ?Tn' predmet: Trgovina s 
nW J imi siIO'& orodjem, umet- 
ci- gnoJili in sredstvi za varstvo 
"sum na drobno in debelo. 
tiiVv.lanoviteli Poslovalnice: »Kme- 
va 33 ma*azinc' Ljubljana, Parmo- 

Celje, 9. junija 1954. 
Zt 48/54 1868 

1092. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Pre- 

hrana«, Cerkno. 
Poslovni predmet: Nakup in kla- 

nje živine, prodaja mesa in mesnih 
izdelkov, peka in prodaja kruha, 
izdelava in prodaja peciva. 

Ustanovitelj: Obč. LO Cerkno, 
odločba št. 642/1-54 z dne 27. V. 1954. 

Direktor: Mlakar Metod, Cerkno 
185. 

Gorica, 14. junija 1954. 
Zt 82/54-2 1933 

1093. 
Besedilo: Detajlistično trgovsko 

podjetje »Kras«, Sežana. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, z železnino. kemika- 
lijami, steklom in radijskimi apa- 
rati, s tekstilom, konfekcijo, obutvi- 
jo in galanterijo. 

Ustanovitelj: OLO Sežana, odloč- 
ba št. 1-2888/2-1954-6 z dne 8. VI. 
1954. 

Direktor: Colja Rudi, uprav- 
nik. Poleg njega sta pooblaščena za 
podpisovanje t še Tavčar Lidija, 
knjigovodja, in Babic Karel, poslo- 
vodja. 

Gorica, 16. junija4 1954. 
Zt 86/54-2 1950 

1093 a. 
Besedilo: Zadružna mlekarna. 

Bled. 
Ustanovitelj: Okrajna zadružna 

zveza za okraj Radovljica v Radov- 
ljici z dne 25. IV. 1954. 

Gospodarska delavnost: Odkup, 
predelava in prodaja mlaka in mleč- 
nih izdelkov na območju OLO Ra- 
dovljica; nakup mleka in mlečnih 
izdelkov na območju FLRJ; nabava 
potrebnih krepkih krmil za živi- 
norejo; oskrba KZ s potrebnim 
orodjem in pripravami za mlekar- 
stvo. 

V ta namen ustanavlja potrebne 
zbiralnice mleka sporazumno s KZ, 
ki odkupujejo od individualnih go- 
spodarstev, kakor tudi prodajalne 
mleka in mlečne zajtrkovalnice. 

Upravnik do konstituiranja: Sirk 
Pavel, Kranj, Circe 116. 

Ljubljana, 18. maja 1954. 
Zt 76/54 Zadr VIII 119/1    1601 

1094. 
Besedilo: Trgovsko .podjetje »Ja- 

goda«,  Ljubljana   (Celovška   61). 
Gospodarska delavnost: Nakup 

in prodaja na drobno vseh vrst sve- 
žega in suhega domačega in južne- 
ga sadja, vseh vrst zelenjave in po- 
vrtnin, poljedelskih pridelkov, sad- 
nih in zelenjavnih izdelkov živil- 
ske industrije. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
Sadje-Zelenjava v Ljubljani, odloč- 
ba št. 2460-54 z dne 22. IV, 1954. 

Direktor do konstituiranja: Raz- 
bornik Franc, Ljubljana, Celovška" 
cesta, novi blok 11. 

Ljubljana, 12. junija 1954. 
Zt 90/54 Rg III 690/1        1907 

1095. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo, Bučkovci. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

izvodnja vseh panog kmetijstva, 
zlasti pa vinogradništvo, sadjar- 
stvo in živinoreja, predelava in pro- 
daja lastnih kmetijskih proizvodov 
ter vzgoja trsnega in sadnega ma- 
teriala za potrebe posestva in pro- 
dajo. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Ljutomer. 

Podjetje zastopa Suhač Konrad, 
direktor, Kuršinci. 

Maribor, 14. junija 1954. 
Reg št. 140/11 1952 

1096. 
Besedilo: »Vinarstvo« — Negotin, 

skladišče Maribor, Melje 1. 
Poslovni predmet: Trgovina z al- 

koholnimi in brezalkoholnimi pija- 
čami na debelo. 

Ustanovitelj: »Vinarstvo« — po- 
duzeče za promet alkoholnima pi- 
čima na veliko Negotin   (Krajina).. 

Podjetje zastopa Filidjanorič 
Stanoje, poslovodja. 

Maribor, 15. junija 1954. 
Reg št. 121/11 1954 » 
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1097. 
Besedilo: Podjetje »Remont«, 

Brežice, s sedežem v Brežicah. 
Poslovni predmet: Gradbeništvo, 

projektiranje, graditev in popravi- 
la vodovodov in-njih naprav, ko- 
munalna delavnost. 

Direktor: Rosbaud Rihard, ki 
sklepa do konstituiranja pogodbe o 
gradnjah in projektiranju, ukrepa, 
kar je potrebno za začetek dela, 
najema potrebno osebje za priče- 
tek dela ter sklepa z njimi delovne 
pogodbe, razpolaga z obratnimi 
sredstvi, po predhodnem sporazu- 
mu z vsaj dvema članoma nadzor- 
ne komisije in vodi do konstituira- 
nja: podjetje, nakar ga izroči de- 
lovnemu kolektivu. 

Upravitelj podjetja je ljudski od- 
bor mestne občine Brežice. 

Novo mesto, 16. junija 1934. 
Zt 15/54 Rg III 15/1       1924 

Spremembe 
Okražna soaläSa razglaiajo: 

1098. 
Besedilo: Mestna knjigarna, Šo- 

štanj. 
Besedilo odslej: Knjigarna In pa- 

pirnica, Šoštanj. 
Poslovni predmet se dopolni: Tr- 

govina s knjigami na drobno, šol- 
skimi knjigami, tiskovinami, muzi- 
kalijami, pisarniškimi in šolskimi 
potrebšči'nami, papirjem in papirno 
galanterijo. 

Izbriše se Svet Ivanka in vpišeta: 
•Kenda Ludvik, -knjigovodja, De- 

lopst Mara, uslužbenka. 

1099. 

Celje,  4.  junija   1954. 
Rgo I 126/2 1824 

Besedilo: Trgovina z mlekom, 
mlečnimi izdelki in živili, Šoštanj. 

Z odločbo OLO Šoštanj, št, 1680/1- 
54 :z dne 19.' III. 1954 je podjetje 
prešlo v likvidacijo. , 

-. Likvidacijska uprava: Jedlovčnik 
Emil, , računovodja TE 'Velenje, 
Kampjut" Stane in Velcebah Jože, 
uslužbenca TE, Šoštanj, ki' podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska   firma: 'kakor   do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«:. 

Celje,  10. junija  1954. 
Rgo 89/2 1877 

1100. 
. Besedilo: Tovarna cementa in sa- 

lonita »15. september« v Anhovem. 
Na podlagi odločbe OLO Gorica 

z dne 18. XII. 1953 št, II/2-5940/1-53, 
se'tvpiše prisilna uprava, ki velja od 
24.', XII.  1953. 

Izbrišejo se Cešnovar Franc, di- 
rektor. Gabrijelčič-'Milan, pomoč- 
nik,,, ing. Gabrijelčič Zora, Slovinič 
Miha, glavni računovodja,. Marinič 
Alojz., upravnik, Berdon Rozina, 
namestnik, Gorjup Nikolaj, računo- 
vodja, in Križnic Emil, namestnik, 
vpišejo pa člani prisilne uprave: - 
' Markovič .Stojan, direktor Indu- 
strije apna v„ Solkanu, Zega Ljubi- 
Voj, uslužbenec Tovarne cementa in 

salonita    Anhovo,   Marinič   Franc, 
uslužbenec Elektrarne  Doblar. 

Zt 57/54-4 1852 

Besedilo: Tovarna cementa in sa- 
lonita »15. september«, Anhovo. 

Na podlagi odločbe OLO Gorica 
z dne 10. II. 1954, št. 641/2-1954 se 
izbriše prisilna uprava, ki je pre- 
nehala s poslovanjem 1. II. 1934. 

Za podpisovanje so upravičeni: 
Markovič Stojan, v. d. direktorja, 

ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonitih pooblastil in pravil pod- 
jetja; ing. Rehnicer Anton, namest- 
nik, tehnični vodja, ki podpisuje v 
odsotnosti direktorja, v istem obse- 
gu; Gorjup Niko, glavni računovod- 
ja, ki sopodpisuje listine po 47. čle- 
nu szdgp? in' Križnic Emil, namest- 
nik, ki sopodpisuie v odsotnosti 
glavnega računovodje, v istem ob- 
segu. Zt 57/54-5 1851 

Gorica, 5. junija  1954. 
1101. 

Besedilo: Tovarna usnja, Šoštanj. 
Dopolni se poslovni predmet: 

ustanavlja industrijske prodajalne 
na območju FLRJ, prodaja lastnih 
izdelkov in proizvodov drugih pro- 
izvajalcev, ki dopolnjujejo izbiro 
blaga, ki ga proizvaja podjetje, v 
katerega sestavu je prodajalna (čev- 
ljarske potrebščine, razne kemika- 
lije za čiščenje usnjenih izdelkov 
in  usnja itd.). 

Celje, 14. junija  1954. 
Rgo I 3/2 1906 

1102. 
Besedilo: Občinska mesarija, 

Luče. 
Besedilo odslej: Mesarija, Luče.' 

Rgo I 102 1946 

Besedilo: Občinska žaga veneci- 
anka, Lnče. 

Besedilo odslej: 2aga venecian- 
ka, Luče. 

Rgo I 116/2 1944 
Besedilo: Avloprevozništvo In 

mehanična  delavnica, Trbovlje. 
Besedilo odslej: Avtoprevozniško 

podjetje,' Trbovlje. 
Rgo II 225/2 1945 

Celje, 17. junija 1954. 
1103. 

Besedilo: Remontno podjetje 
»Graditelj«, Cerkno. 

Izbrišeta se Štucin Ciril, zastop- 
nik Obč. LO Cerkno in GosaT Ma: 
rija,  knjigovodja, vpiše pa 

Cernilogar  Angela,   knjigovodja. 
Gorica, 10. junija 1954. 

Zt 66/54-4 '    1890 
1104. 

Besedilo: »Elektro«- — Tolmin. 
Poslovnemu   predmetu   se  doda: 

Projektantska  delavnost za izdela- 
vo projektov  komunalne  elektrifi- 
kacije. 

Gorica, 14. junija 1954. ,   , 
, Zt 46/54-5   , 1935 

1105. .   ,      , 
..Besedilo:   Splošno  trgovsko  pod- 
jetje »Preskrba« y Sežani. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na debelo s tekstilnim blagom 
in tekstilno galanterijo; z galante- 

rijo in s kratkim pletenim blagom; 
z obutvijo; z železnino in kovinski- 
mi izdelki; z barvami, laki in kemi- 
kalijami ter potrebščinami; s ste- 
klom, porcelanom in keramiko; z 
živino in živinsko krmo; z alkohol- 
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 
z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami; z mlekom in mlečnimi iz- 
delki; z odpadki in lesom. 

Gorica, 16. junija 1954. 
"» Zt 85/54-2 1949 

1106. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Kanin« v Bovcu. 
Besedilo odslej: Gostinstvo s se- 

zonskim poslovanjem. 
Zt 69/54-6 1976 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 
bor«, Sežana (št. 43). 

Poslovni predmet odslej: Nabava 
in prodaja prehranskega in indu- 
strijskega blaga na drobno v svo- 
jiv poslovalnicah v Sežani št. 36, v' 
Sežani št. 38, v Komnu, v Podgra- 
du in na Obrovem. 

Direktor: Drnovšek Avgust, nižji 
komercialist. 

Podjetje je poslovalnice v Kom- 
nu, Podgradu in na Obrovem pre-* 
vzelo od Trgovskega podjetja Pre- 
skrba« v Sežani po sklepu tega so- 
dišča z dne 18. VI. 1954, opr. štev. 
Zt 92/54-2. 

Gorica, 18. junija 1954. 
Zt 89/54-2 1974 

1107. 
Besedilo: »Steklena galanterija« 

v Sežani. 
Izbrišeta se Zvan Jakob in Pete- 

lin — Pirih Rafaela ter vpišeta: 
Mohorčič Evgein, komercialni di- 

rektor, ki bo podpisoval v odsotno- 
sti direktorja in sopodpisoval," ter 
Zrnc Franc, - računovodja, ki bo 
sopodpisoval za podjetje, z istimi 
pravicami. 

Gorica, 24. maja  1954. 
Zt 35/54-6 1645 

1108. 
Besedilo: Mestno krojaštvo »Kroj«, 

Jesenice. 
Besedilo odslej: »Kroj«, Jesenice. 

Ljubljana, 12. maja 1954. 
Rg I 53-4 1723 

1109. 
Besedilo: Mestna pekarna, Tržič. 
Besedilo odslej:  Pekari ja, Tržič. 

Ljubljana, 10. junija 1954. 
Rg I 28/3 1881 

1110. 
Besedilo: Grafični nabavni zavod, 

Ljubljana. 
Besedilo odslej: Trgovina s pa- 

pirjem in grafičnimi potrebščina- 
mi ,na Veliko. 

Eg II 465/2 1982 
Besedilo: Tovarna usnja, Smart- 

no pri Litiji., 
Poslovni predmet odslej:' Prede- 

lava surovih kož na industrijski 
način, konfekcija krzna, nabava 
surovih kož in prodaja gotovih iz- 
delkov. 

i        Rg> II. 107/2        •     1981 
Ljubljana, 18. junija 1954. 
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1111. 
Besedilo: Mestno podjetje »Knji- 

goveznica«  v Murski Soboti. 
Na podlagi odločbe MLO v Mur- 

ski Soboti, št. 941/2-54 z dne 30. IV. 
1954 je prešlo podjetje v likvida- 
cijo. 

Likvidator je Seme Jože, računo- 
vodja trg. podjetja »Koloniale« v 
Murski Soboti. 

Izbriše se s pooblastilom za pod- 
pisovanje   Drvarič   Stefan,    pošlo-' 

Reg št. 85/111. 1735 
Besedilo: »Moda«, krojaštvo po 

meri iu konfekcija, Ptuj. 
Za banko podpisujejo: Vrbnjak 

Jože, poslovodja, samostojno, Bel- 
šaik Leopoldina, računovodja, v za- 
devah računskega in finančnega 
pomena, v mejah zakonskih dolo- 
čil, Trop Maks, oameščenec v Ptu-' 
ju in Valenko Alojz, nameščenec v 
Stuki 5. 

Reg št. 164 1731 
Maribor,  27.  maja   1954. 

1112. 
Besedilo: Krajevna krojačnica, 

Selnica ob Dravi. 
Besedilo odslej: Krojaško podjet- 

je »Kroj«, Selnica ob Dravi. 
Izbriše se Pošauko Štefka, knji- 

govodja, in vpiše 
Robič    Roziika,    novi    imenovani 

knjigovodja,  ki   bo  sopodpisovala 
v računskih in  finančnih zadevah. 

Maribor, 1. junija 1954. 
Reg št. 55/1 1764 

1•. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo In usnjeno galanterijo 
>Triglav«, Tržič, poslovalnica v 
Dol. Lendavi. 

Besedilo odslej: Tovarna obutve 
»Peko«, Tržič, poslovalnica v Dol- 
nji Lendavi. 

Reg št. 170/1 1911 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav«, Tržič, poslovalnica v 
Gornji Radgoni. 

Besedilo odslej: Tovarna obu- 
tve »Peko«, Tržič, poslovalnica v 
Gornji Radgoni. 

Reg št. 77/1 1916 
; Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav«, Tržič, poslovalnica v Lju- 
tomeru. 

Besedilo odslej: Tovarna obu- 
tve »Peko«, Tržič, poslovalnica v 
Mutomeru. 

Reg št. 2/1 1915 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

°Äu.tvHo in usnjeno galanterijo 
*Ar'glav«, Tržič, poslovalnica v Ma- 
nborn  Gosposka 17. 

Besedilo odslej: Tovarna obu- 
jve »Peko«, Tržič, poslovalnica v 
Mariboru, Gosposka 17;    ' 

Reg št. 97 1913 
^Besedilo: Trgovsko podjetje- z 

onutvijo i„ usnjeno galanterijo 
In. g v£ Trž'č. poslovalnica v Ma- 
riboru, Vetrinska 15. 

Besfedik) odslej: Tovarna obu- 
tve »Peko«, Tržič, poslovalnica v 
riboru, Vetrinjska ulica 15. 

Reg št. 96 1914 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

obutvijo in usnjeno galanterijo 
»Triglav«, Tržič, poslovalnica v 
Murski Soboti. 

Besedilo odslej: Tovarna obu- 
tve »Peko«, Tržič, poslovalnica v 
Murski Soboti. 

Reg št. 33/1 1912 
Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 

glav«, Tržič, poslovalnica v Or- 
možu. 

Besedilo odslej:  Tovarna obutve 
»Peko«,  Tržič,  poslovalnica v  Or- 
možu. 

Reg št. 25 1917 
Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 

glav«, poslovalnica v Prcvaljah. 
Besedilo odslej: Tovarna obutve 

»Peko«, Tržič poslovalnica v Pre- 
valjah, 

Reg št. la/I 2003 
Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 

glav«, Tržič, poslovalnica v  Ptuju. 
Besedilo odslej: Tovarna obutve 

»Peko«, Tržič, poslovalnica v Ptuju. 
Reg št. '24 1918 

Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 
glav«, poslovalnica v Slovenjem 
Gradcu. 

Besedilo odslej: Tovarna obutve 
»Peko«, Tržič, poslovalnica Slovenj 
Gradec. 

Reg št. 15/1 202 
Pri   vseh   poslovalnicah   podjetja 

je poslovni predmet odslej: Proda- 
ja obutve in čevljarskih potrebščin 
ter prodaja in popravilo nogavic. 

Maribor,  10. junija  1954. 
1114. 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce, podjetje za popravljanje voz, 
Ptuj. 

Vpiše se . Valentin. Anton, tehn. 
vodja v Ptuju, Mejna cesta 8, ki bo 
podpisoval tako kot direktor pod- 
jetja, v mejah zakonitih določil. 

Maribor, 11. junija  1954. 

1115. 
Reg št. 178, 

na 
/II 

1117. 
Besedilo: Splošno krojaštvo »Uni- 

forma«, Maribor, Partizanska 17. 
Podjetju se pripoji državni obrt- 

ni obrat za moško in žensko kro- 
jaštvo »Kroj«, z vsemi pravicami in 
obveznostmi. 

Maribor,  17. junya  1954. 
Reg št. 64/ÏI 2000 

1118. 
Besedilo: Šiviljsko podjetje Got- 

na vas — Smihel. 
Na   podlagi   odločbe   OLO   Novo 

mesto z dne 5. VI. 1954, št. 1-4115/2- , 
54, je prešlo podjetje v likvidacijo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom »v likvidaciji«. 

Likvidator je Lovrenčič Ivan, 
knjigovodja v pok., Smihel 29 pri 
Novem mestu. 

Novo mesto, 15. junije 1954. 
Rg I 152/3 1925 

1910 

Besedilo: Državno veletrgovsko 
podjetje s kmetijskimi pridelki 
»Rožnik«, Ptuj. 

Besedilo odslej; Trgovsko podjet- 
je s kmetijskimi pridelki »Rožnik« 
v Ptuju. 

Maribor,  14. junija  1934. 
Reg št. 41, 1953 

•6. ... 
Besedilo: , »Petovia«, alkoholna 

Industrija, Ptuj.    . 
Izbriše se Petrovič Jože, računo- 

vodja in  vpiše 
Berden Martin, novi imenovani 

računovodja, ki bo podpisoval v ra- 
čunskih In finančnih poslih podjet- 
ja  v mejah zakonskih  določb. 

,., „Maribor,. 12.  junija- 19,54.     , 
, i.   •. Reg, št. 2 v.19?l 

1119. 

Izbrisi 
Okrožna  sodUCa  razglašajo! 

Besedilo:    Mizarska   delavnica  • 
Divači. 

Zaradi spojitve s podjetjem: Mi- 
zarstvo z obrati v Divači. 

Gorica, 5. junija 1954. 
Zt 71/54-2 1853 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razclatajot 

1120. 
Besedilo:     Mestna     gospodarska 

podjetja — zaloga piva in slatine, 
Ormož. 

Ker je likvidacija končana. 
OLO  Ptuj.  3.  februarja   1954. 

St. •/12-269/2-54 418 
1121. ' * ' 

Besedilo: Lončarska in pečaraka 
delavnica KLO  Paviovci. 

•   St; II/12-4229/1-53 4960 
Besedilo: Mlin KLO Paviovci. 

St. 11/12-4229/2-53 4959 
Besedilo: Remontno podjetje KLO 

Paviovci. 
St. II/12-4220/3-53 4958, 

Podjetja se izbrišejo, ker »o pre- 
nehala poslovati. 

OLO,Ptuj, 22. septembra 1953. 
1122. ' ,      ' ' 

Besedilo: Mestna kolanja Ormož, 
v likvidaciji. i 

; Si, II/12r13ei/2-S4 '6,58 
Besedilo:   Mestna   kovačija   Or- 

mož, v likvidaciji. 
St. II/12-1382/2-54 .650 

Besedilo:    Mestno krojaštvo' Ori 
mož, v likvidaciji. t'•! 

St. II/12-1380/2-54     .  ,. 651 
Podjetja se  izbrišejo," ker-je Jlij 

krldacija končana. • •')'- 
ÓLÒ Ptnj, 24. februarja 19U.' J 

Ü25.      . •   ,   .     ' ' .;: 
Besedilo: »Premogovnik — Selec 
Ker' ne obratuje več'. 

ÖLO Slov. Gradec, 15. pkt. 1953, 
..-./_ St. 78/II-Ì37/231-53 ;\   9242 
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Razglasi 
uradov in ustanov 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

Vpisi 
1124. 

Besedilo: Dom onemoglih, Mure- 
tinci. 

Naloga zavode: Oskrbovanje za- 
radi starosti in bolezni onemoglih 
oskrbovancev. 

Ustanovitelj zavoda: Okrajni 
ljudski odbor Ptuj, odločba z dne 
30. IV. 1934, št. 1-2253/1-54. 

Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO Ptuj. 

Za zavod podpisujeta: Bedrač 
Janko, upravnik, Branisel Ana, 
knjigovodja, v okviru zakonitih po- 
oblastil in pravil zavoda. 

OLO Ptuj, 25. maja 1954. 
St. II/12-2206/1-54 1741 

Zadružni register 

Spremembe 
466. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o, i„ Pohorje, p. Zreče. 

Na občnem zboru zadruge Loška 
gora — Skomarje dne 11. X. 1954 
so bila sprejeta zadružna pravila 
ter združitev zadrug Loška gora 
in Skomarje v novo zadrugo. Za- 
druga obsega področja: Skomarje, 
Resnik, del Hudinje, del Ljubnice, 
Loška gora, Padeški vrh, Boharina, 
Planina, Koroška vas, Kunigunda, 
del Crešnove, del Bezovja. 

Vsak član plača delež, ki znaša 
za kmete ifl nekmete 1000 din, za 
družinske člane 230 din. Vsak za- 
družnik jamči za obveznosti za- 
druge z lOkratnim zneskom enkrat- 
nega deleža. Upravni odbor šteje 7 
do 11 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Beškovnik Karel,  kmet, Skomar- 

Ž'e, Kovše Karel, kmet, Resnik, 
[ovše Alojz, kmet, Mikek Ludvik, 

pos. sin, Kovše Viktor, kmet, Sko- 
marje, Črešnar Matevž, Obrul An- 
ton Boharina, Oško Alojz, Fijavž 
Anton, Loška gora. Mernik Alojz- 
Padeški vrh, Podgrajšeik Martin, 
Kunigunda, kmetje. 

Celje, 14. junija  1954. . 
Zadr VII 49/12 1936 

46?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Apače-Lešane (sedež Apače). 
Zadruga je bila ustanovljena na 

zboru 17. I. 1954 za nedoločen čas 
in deluje po potrjenih pravilih. Za- 
družni delež znaša 500 din. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jamči 

še z lOkratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. Upravni odbor 
sestavlja 9 Članov. 

Za zadrugo podpisuje predsednik 
ali od njega pooblaščeni član uprav- 
nega odbora. Za nabavo in prodajo 
blaga in storitve sopodpisuje 
upravnik, v zadevah nabave in pro- 
daje zadružnih, obratnih in osnov- 
nih sredstev, ter v vseh finančnih 
zadevah sopodpisuje knjigovodja 
zadruge. 

Člani upravnega odbora so: 
Flegar Alojz, Zepovci, predsed- 

nik, Žižek Ivan, Lesane, podpred- 
sednik, Damiš Anton, Lesane,. taj- 
nik, in odborniki: Gorički Anton, 
Jauhova, Tratnik Konrad, Črnci, 
Denša Stefan, Mahovci, Peklar 
Franc, Nasova, Kragulj Anton, Apa- 
če, vsi kmetje. Sopodpisovalca sta 
Benko Geza, poslovodja, in Kuko- 
vec Ljudmila, knjigovodja. 

Maribor,  7.  junija   1954. 
Zadr VI 167 1897 

46S. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Prebold. 
Vpiše se: Posestvo Kmetijske za- 

druge, Prebold s sedežem v Latko- 
vi vasi. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja. 

Za podpisovanje so pooblaščeni 
člani upravnega odbora KZ Prebold 
vendar tako, da mora biti drugi so^ 
podpisnik vsakokratni upravnik po- 
sestva. 

Upravnik: Podbregar Mirko, kme- 
tijski tehnik, Prebold 75. 

Celje, 26. maja  1954. 
Zadr VIII 15/7 1677 

469. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dobje. 
Izbrišejo se Blatnik Gregor, Fre- 

ce Rupert, Rabuza Miha, Hrastnik 
Alojz, Teržan Rudolf, Volasko Mi- 
ha in Kranjc Ivan ter vpišejo novi 
člani  upravnega odbora: 

Janša Anton, Večje brdo 6, GraČ- 
ner Marko, ZamŠljek 7, Guček Vil- 
ko, Skarnice 28, Lokovšek Miha, Za- 
vrže 12, Vrečko Konrad, Dobje 41, 
Guček Leopold, Gorica 22, Teržan 
Mihael, Dobje 23, kmetje. 

Zadr Vil 148/9 1829 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dobrna. 
Na občnem zboru 14. III.. 1934 se 

je spremenil 1. stavek tretjega od- 
st&Vika 18. člena zadružnih pravil, 
ki se odslej glasi: Upravni odbor 
sestavlja 9 do 13 članov, ki jih vo- 
li zbor izmed zadružnikov. 

Izbrišeta se Božnik Stefan in Za- 
krajšek Anton ter vpišejo novi čla- 
ni upravnega odbora: 

Mlinšek Alojz, kmet, Lokovina, 
Grasseli Milan, Dobrna 3S, Kroflič 
Ivanka, Dobrna-Gorica, Marguč 
Karel, Dobrna-Lokovica 12, name- 
ščenci KZ. 

Zadr VII 121/8 1832 
Celje, 3. junija 1954. 

470. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., škof ja vas. 
Izbrišejo se Zupane Martin, Ein- 

sidler Marija in Majcen Elizabeta 
ter vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Majcen Anton, Smarjeta, Učakar 
Franc, Arclin, posestnika, in Hoj- 
nik Ivan, sin pos., Zadobrova. 

Zadr VII 129/9 1873 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za, Šoštanj, sedež Šmartno ob 
Pakl. 

Na občnem zboru 22. IV. 1954 so 
se spremenila zadružna pravila. 

Besedilo odslej. Okrajna zadruž- 
na zveza z o. j., Šmartno ob Pakl. 

članice zveze morajo postati vse 
zadruge na področju zveze. Član- 
stvo zadruge preneha z dnem iz- 
brisa zadruge iz zadružnega regi- 
stra. Redni zbor sklicuje upravni 
odbor najkasneje do 30. aprila, ozi- 
roma do '30. avgusta. Upravni od- 
bor postavlja in odstavi ja delavce 
in uslužbence. Med drugim določi 
iz svoje,sredine predsednike odbo- 
rov pri OZZ. Zveza ima tudi inve- 
sticijski sklad. 

Izbrišejo se Glojek Ivan, Hren 
Alfonz, Košan Ivan, Turnšek Jože, 
Podgoršek Avgust, Druškovič Ka- 
rel, Turnšek Anton, Klemenšek Jože 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: Hribernik Franc, knjigovod- 
ja, Ljubija, Jež Peter, kmečki sin, 
Luče, Lempl Jože, Slatine, Jezeraik 
Baltazar, St. IH pri Velenju, Podles- 
nik Jože, Sv. Primož, kmetje, Sarb 
Franc, uslužbenec, Gornji grad, 
Kranjc Franc, kmet. Kropa, Koko- 
šinc Jože, delavec, Rečica ob Savi- 
nji, Zagožen Anton, uslužbenec, 
Gornji grad, Drev Jože, kmet, Sla- 
tine. Za podpisovanje se pooblašča- 
jo: Jeraj Franjo, kmečki sin, 
Mozirje, Kovšak Anton, zadruž- 
nik, Bočna, predsednik, Hriber- 
šek Franc, zadružnik, Ljubija, taj- 
nik, Gregorič Franc pravni refe- 
rent ozz. Zadr VII 53/{4   »   18r4 

, Celje, 9. junija 1954. 
471. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
a j., Loka pri Zidanem mostu. 

Na občnem zboru zadruge 28. •. in 
7. III. 1954 se je Kmetijska zadru- 
ga Razbor združila s to zadrugo. 
Število članov upravnega odbora ee 
je zvišalo od 9 na 13. 

Izbrišejo se Fon Jakob, Fon Ru- 
dolf, Jurgl Eia, Kolmam Alojz Jn 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Zabasu Jože, kmet. Razbor 4, Ga- 
brio Marko, upokojenec, Ra2bor, 
Kosem Karel, Okroglice, Beci 
Franc, Razbor, Volarič Karel, Sv. 
Juri — Breg, Jurgl Leopold, Žirov- 
nica, Simonoič Alojz, Rečica, kmet- 
je, in Zupančič Anton, poslovodja, 
Sv. Jurij. Za podpisovanje se po- 
oblašča Dojčman Maksa, knjigovod- 
ja, Sv. Peter — Loka. 

Celje, 14. junija 1954. 
Zadr VIII 23/11 1919 
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472. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. T., Zibika. 
Izbrišejo se Strašek Milan, Vrbek 

Janez, Lipaik Adolf in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 
. verbovšeik Alojz, fotograf. Zibi- 
ka.17, &dar Jože, Sv. Jernej 6, Sve. 
telsek Ivan, Škofija 29, Tanjko Ja- 
nez, st. Janž 12, Smole Ignac, ško- 
fija 46, kmeîje. 

Celje, 17. aprila 1954. 
Zadr VII 103/5 1956 

473. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o- j-, Hnm. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

19. III. 1954 se upravni odbor raz- 
širi na 7—9 članov. 

Izbrišejo se Obidič Oskar, Toma- 
zič Jožef in Kumar Franc, vpišejo 
pa novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Humar  Alojz, Hum 43, Lenarčič 
Terezija,    Hum  59,    Terčič  Jožef, 
Podsabotin   11, Jančič Anton, Sne- 
satno, Bole Anton, Snežatno. 

Gorica, 9. junija  1954. 
Zadr VI/52-5 1893 

474. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
!•, Grgar. 

vpiše se sprememba pravil. Za- 
družni delež znaša 500 din. Clan 
^•^•••• za.obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 
.."briše se član upravnega odbora 
öirok Franc in vpiše novi izvoljeni 

Boštjančič Stefan, kmet, Grgar 
Ub. 

477. 
Besedilo: Kmetijska zadrnga z 

o. j., Hrenovke. 
•vpiše se sprememba pravil: Za- 

družni delež znaša 1500 din. Clan 
zadruge odgovarja za obveznosti za- 
druge s 15-Jcratnim zneskom vpisa- 
nega enkratnega deleža. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Premrl Anton, vpiše pa novi izvo- 
ljeni član: 

Ce j Alojz, kmet, Šmihel pod 
Nanosom 26. 

478. 

Gorica, 16. junija 1954. 
Zadr VT/15-30 1958 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Cerovo. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Prinčič Jožef, Gornje Cerovo 55, 
vpiše pa novi izvoljeni član: 

Prinčič Jožef, uslužbenec, Gornje 
Cerovo 51. 

479. 

Gorica, 3.  junija  1954. 
Zadr IV/21-17 1859 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j.  Osek. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Gleščič Alojz, Košuta Mario, 
Remec Alojz, Živec Evstahij in Hro- 
vatin Henrik, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani: 

Kožuh Milan, Osek 82, Remec 
Alojz, Osek 101, Batìc Alojz, Osek 
št. 18, Faganel Anton, Osek 52, Re- 
mec Peter, Vitovlje 11, kmetje. 

480. 

Gorica, 4. junija 1954. 
Zadr V/14-16 1854 

475. 

Gorica, 10. junija 1954. 
Zadr VI/84-29 1891 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
aigga z o. j., Cepovan, v likvidaciji. 
IQ£L°- 

sWePu   občnega   zbora 22. I. 
Tt ••••"•••• Prešla v likvidacijo. 

WoesediJo: kakor doslej, s pristav- 
»v likvidaciji«. 

t> cJani likvidacijske komisije so: 
Bratuž Franc, Copovan 45, Veliko- 
ga Albin, Dol 143, Gorjup Cecilija, 
cepovan 33, Logar Ivan, Puštale 20, 
«»jak Franc, Vrata 197. Zvanut An- 
&=P??P,redsedn& OZZ Šempeter, J?jClč Hubert, uslužbenec OLO Go- 
rica, Golob Franc, kmet. tehnik OZZ 
gorica, Laharnar Anton, pravnik, 
• ' Ja,v- iož- Gorica, Tribušon A1°l*.. uslužbenec OLO Gorica. 

476. 
-Gorica, 12. junija 1954. 

Zadr VII/194-7 1940 

Besedic.   Kmetijska   zadruga   z 
•f'1 V,erpvo. 

ColiT^0 se èla"i p"DČič Darinka, 
^jo pa nòvi ^ p?.fa«/r«c. vpi- 
nega odCra. •<•^• člani uPraT- 

••••?!'•?•••> ^W Cer<m> 2' 
Jakin E&I1' Č01^ •••••• • 
kmetje' GornJe  Cerovo  66, 

^'ca.; 17. maja 1954. 
«idr VI/2i:i2   ,       1557 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lože. 

Vpiše se sprememba pravil. Za- 
družni delež znaša 500 din; delež 
družinskega člana 50 din. Vsak za; 
družnik odgovarja za obveznosti 
zadruge z 10-kratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega za- 
družnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Jež Stanko, Renar Jože, Mo- 
horčič Boris in Furlan Marija, vpi- 
šeta pa nova izvoljena člana: 

Jamšek Drago, Lože 21, Jež Jože, 
Lože 28, kmeta. 

Gorica, 5. Junija 1954. 
Zadr VlI/103-10 1864 

481. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga >Darko«  Renče. 
Izbrišeta se Zigon Alfonz in Ko- 

vačič Nada, vpišeta pa nova izvo- 
ljena člana upravnega odbora: 

Vičič Franjo, Renče 38, Fajt Jo- 
žef, Renče 331, kmeta. 

Gorica, 7. junija 1954. 
Zadr VIII/18-18 1866 

482. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bač. 
Vpiše se sprememba pravil: Za- 

družni delež znala 800 din. Clan 
odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Tomšič Alojz; Fatur Ivan,' Za- 

del Jožef in Krin Pavel, vpišejo pa. 
novi izvoljeni člani: 

Lipec Franc, delavec, Bač 22/9, 
Lampe Ivana, gospodinja, Bač 167, 
Kočevar Jurij, delavec Juršče 65/62, 
Zadelj Vilko, delavec, Juršče 58/14*, 
Zadelj Franc, kmet, Jurlče 8/57. 

Zadr V/24-20 1858 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Bilje. 
Izbrišejo se Koglot Ludvik, Volk 

Jožef, Orel Marjan, Nemec Albin, 
Stanta Antom, Fornazarič Karel in 
Bizjak Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Peric Rudolf, Bilje 50, Rusjan 
Anton, Bilje 10, Romei Mirko, "Bi- 
lje 75, Stanta Anton, Bilje 58, Bati- 
stič Mihael. Bilje 184, Koglot Lud- 
vik, Bilje 196, Frančeškin Franc, 
Bilje 189. Za podpisovanje so po- 
oblaščeni Peric Rudolf, BatistiČ Mi- 
hael in Frančeškin Franc. 

Zadr VI/43a-21 1860 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Grahovo. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Zabukovec Jožef in Otrin Mar- 
jeta in vpišeta nova izvoljena člana: 

Prime Tone,  kmet,  Grahovo 20, 
Funda Andrej, čevljar, Grahovo. 

Zadr VI/31-44        ,    1855 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Lig. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Cuferli Marija in vpiše novi izvo- 
ljeni član: 

Tomažič Benedikt, kmet, Kosta- 
njevca 79. 

Zadr VI/1-26 1856 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Šmartno. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Simčič Silvester, Zorzut Anton 
in Vendramin FTanc in vpišejo novi 
izvoljeni člani: 

Božato Franc, kmet, Gonjače 30, 
Solič Jožef, kmet, Šmartno 112, <Ven- 
dramin Milko, mizar, Šmartno 96. 

Zadr VI/8-18 1892 
Gorica, 8. junija 1954. 

483. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i 

o. j., Ilirska Bistrica. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Benigar Franc, Trnovo 299, 
Benigar Franc, Trnovo 280, Vičič 
Jože, Male Josip, Potepan Albin, 
Dolgan Tončka in Fatur Alojz, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani: 

Urbančič Josip, kmet, II. Bistrica- 
Gaberje 14, Stadler Janko, kmet, 
Zarecje 26, Prosen Josip, delavec, 
II. Bistrica, Gregorčičeva 1, Majdič 
Anton, kmet, Topolec 27, Kastelec 
Ivan, kmet, Dobrepolje 11, Penko 
Nada, kmetica, Podstenje 15, Dov- 
gan Anton, delovodja, II. Bistrica, 
Gobčeva 9. 

Zadr IH/53-40 I960 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podgrad. 
Vpiše se sprememba pravil. Clan 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
10-kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega  deleža.  Vodstvo  zadruge- 
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se  poveri  novoizvoljenemu   uprav- 
nemu odboru. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora: Jelenčič Ivan, Mavric Anton, 
Tomažič Anton, Renko Anton, Slu- 
ga Ivan, Vičič Franc, Bubnič Franc, 
Slosel Alojz in Dekleva Jožef, vpi- 
šejo pa nori izvoljeni člani: 

Bulinar Anton, Podgrad 2, Dekle- 
va Josip, Podgrad 20, Barba Ivan, 
Podbrežje 36, Stopar Viktor, Pavli- 
ca 6, Stopar Anton, Račiće 96, Hrva- 
tin Franc, Sabonje 19, Slosel Jože, 
Sabonje 23, Kresevič Anton, Sta- 
rod 3, Gombač Rudolf, Račiće 82, 
Krizman Anton, Podleže 18, kmetje, 
Ujčič Ivanka, gospodinja, Podgrad 
št. 109. Za podpisovanje je poleg 
članov upravnega odbora Butinar 
Antona in Dekleva Josipa, poobla- 
ščen še Segulin Marjan, upravnik, 
Podgrad 80. 

Zadr III/50-32 1959 
Gorica, 15. junija 1954. 

(84. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

». j., Bukovje. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Marinšek Franc in Kolenc An 
ton in vpišeta nova izvoljena člana: 

Marinšek Jožef, Bukovje 1, Požar 
Anton, Predjama 16, kineta. Za pod- 
pisovanje pri NB sta poleg članov 
odbora Marinška Jožefa in Marin- 
ška Jakoba, pooblaščena še Podboj 
Anton, Predjama 30, in Volk Viktor, 
Belsko 38. 

Gorica, 17. junija 1934. 
Zadr VI/48-37 1969 

485. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Škofljici v 
likvidaciji. 

Na podlagi odločbe Okrožne drž. 
arbitraže v Ljubljani, št L 1/54-12 
z dne 18. III. 1954 se vpiše prisilna 
likvidacija. 

Likvidacijski upravitelj: dr. Ko- 
run Saša, uslužbenec OLO Ljublja- 
na okolica v Ljubljani. 

Razveljavi se vpis pod št. 10 Zadr 
V 131/9 z dne 26. 1. 1934. 

Ljubljana, 8. aprila 1954, 
Zadr V 131/11 1113 

486. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Krizah. 
Izbrišejo se Oranič Franc, Kokalj 

Valentin, Stcgnar Ciril, Sitar Peter, 
Perme Kristijan in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Teran Ljubo, kmetski sin, Križe, 
Rozman Viktor, kmetski sin, Križe, 
Repine Miha, Veterno, Zaletel Krist- 
jan, Retje, Gorjanc Janez, Pristava, 
Skrjanc Janko, Senično, kmetje. 

Ljubljana, 18. maja  1954. 
Zadr VI 145/6 1640 

487. 
Besedilo; Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Davča. 
Izbrišejo se 'Koder Mihael, Biček 

Stefan, Zgaga Franc in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Zgaga Mirko, trg. pomočnik, Pod- 
porezen   9.   Koder   Alojzij,   kmet, 

Davča    10,   Tušek   Anton,   mizar, 
Davča 66. 

Ljubljana, 2. junija 1954. 
Zadr VI 135/8 1800 

488. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Trstenik. 
Izbrišejo se Rezar Alojz, Perčič 

Jože, Kern Florijan in Cuderman 
Jože in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Javornik Alojz, kmet, Trstenik 7, 
Gregore Jože, delavec, Trstenik 5, 
Stare Janez, Povije 3, •••••• Ja- 
nez, Babni vrh 7, Cuderman Anton, 
Zabije 2, Studen Matevž, Tenetiše 
št. 18, kmetje. 

Ljubljana, 8. junija 1954. 
Zadr 'VI 47/7 1834 

489. 
Besedilo: Obrtno nabavno pro- 

dajna zadruga mešanih strok z o. j., 
Grosuplje. 

Na podlagi zapisnika zbora z dne 
5. VIL 1953 je zadruga prenehala 
poslovati   in   prešla   v   likvidacijo. 

Likvidatorji so: Lesjak Janez, 
direktor tovarne, Grosuplje, Šušter- 
šič Vinko, kovač, Turjak, Mišica 
Marjan, krojač, Grosuplje 81, Koc- 
man ""Franc, tesar, Ponova vas 45, 
Bašelj Jože, mizar, Stična 1,'ki pod- 
pisujejo po dva skupaj. 

Zadr VII 4/2 1928 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j. v Kranju. 
Izbrišejo se Kurait Franc, Zaplot- 

nik Stane, Kalan Maks, Košnik Mi- 
hael, Carman Jože, Polajnar Milka 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Peterael Anton, šofer, Sovodenj 
št. 39, Brinovec Janez, Podbrežje 3, 
Demšar Janez, Vincarje-Škofja Lo- 
ka 15, Gašperšič Alojz, Šenčur 108, 
Dobre Janko, Kovor 77, kmetje in 
Sekne Pavla, Visoko 26. 

Zadr V 130/9 1922 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Poljane nad 
Škof jo Loko. 

Besedilo odslej: Elektroinstalater- 
ska delavnica KZ Poljane. 

Poslovodja: Cadež Pavel, Poljane 
št. 9. 

Zadr VI 98/10 1926 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Bohinjski Srednji vasi. 
Izbrišejo se Zupane Ivan, Stare 

Jakob, Sodja Anton, Cudeç Matevž 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Koojanc Jože, delavec, Srednja 
vas 56, Sodja Janez, Cešnjica 40, 
Sodja Franc, Jereka 12, Stare Jože,. 
Podjelje 20, kmetje. 

Zadr VII 57/3 1927 
Ljubljana, 12. junija 1954. 

490. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim  jamstvom,  Gorenja  vas. 
Izbrišejo se Pustavrh Maks, Sedej 

Ludvik, Erznožnik Francka in vpi- 
šejo novi člani  upravnega odbori i 

Oblak Jože, posestnik, Zirovski 
vrh   Sv.   Urbana,   Peternelj   Pavel, 

posestnik, Bačne 3, Uršič Frančiška, 
delavka, Trata 5. 

Za zadrugo podpisujejo Bizjak 
Ciril, kmet, Trata 15, predsednik, 
Inglič Matevž, kmet, in Lapajne 
Jelka, knjigovodja, Gorenja vas. 

491. 

Ljubljana, 18. junija 1954. 
Zadr VI 129/7 1986 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Dolina. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 3. I. 
1954 v likvidacijo. Likvidatorji so: 
Pal Janez, predsednik, Nemec Pavle, 
Marion Franc, kmetje v Dolini, ki 
podpisujejo po dva skupaj. 

likvidacijska   fiiraia:   kakor   do- 
slej, s pristavkom:  >v  likvidaciji«. 

Maribor, 24. maja 1954. 
Zadr IV 21 1667 

492. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Motovilci. 
Izbrišejo se Gyergyek Marija, 

Grah Alojz, Ferko Matija, Zrim 
Anton, Forjanič Anton in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Gomboc   Alojz,   Contala   Franc, 
Pintarič    Ernest,    Stertak    Franc, 
Gomboc  Anton,  vsi  iz  Motovilcev. 
Gomboc Alojz je predsednik u. o. 

Maribor, 25. maja 1954. 
Zadr IV 22 1669 

495. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Filovci. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 31. III. 
1954 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Trajbarič Jožef, 
predsednik, Trajbarič Ivan, Kar- 
man Stefan, Ivanič Jože, Cernela 
Jožef, vsi v Filovcih, ki podpisujejo 
po dva «kupaj. 

Likvidacijska- firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom:  »v likvidaciji«. 

Zadr III 14 1749 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gortina. 
Izbrišejo se Vrhnjak Franc, Ver- 

hovnik Marija, Pečnik Rudolf in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Krajne Peter, Poplaz Jakob, kme- 
ta v Pernicah, Janeš Pepca; gospo- 
dinja, Gortina. 

Zadr IV 115 1751 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gradišče, 
Izbrišejo se -BedÖk Alojz,' Flegar 

Jožef, Skriilec Karel,. Kuhar Franct 
Obal Stefan, Andrejč Janez, Sapač 
Štefan, in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Bakan Stefan, Grah Janez, Sinko 
Leopold,, Perkič t Slefah; Donša 
Alojz, Varga Alojz, vsi iz Gradi- 
šča. Bakan Stefan je predsednik, 
Sinko Leopold, podpredsednik, 
Grah Janez pa tajnik'u, o. Za za- 
drugo ipodpj^ujcjo Bakan Stefan; 
Perkič Štefan, in Grah Janez. 

Maribor, 29. maja  1954.'   - 
Zadr III 1Ò7 1746 
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m. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Berkovci. 
Vpiše se zadružni obrat: Kmetij- 

ska zadruga z o. j. Berkovci. poslo- 
valnica Kupetinci, ki bo trgovala z 
mešanim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami ter odkupovala kmetij- 
skepridelke,   sadje  io   živino  na 

Poslovodja: Simonie Maks, usluž- 
benec KZ Berkovci.   - 

Maribor, 1. junija 1954. 
Zadr IV 14 1769 

495. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

\    ».j., Radovci. 
Izbriše ee Grah Franc in vpiše 

novi izvoljeni clan upravnega od- 
bora: 

Kerec Mihael, kmet, Radovci. 

Maribor, 5. junija 1954. 
, Zadr III 44 1841 
)    496. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. J., Sejanci. 

Izbrišeta se Munda Ivan, Jesih 
Rudolf in vpišeta nova izvoljena 
cianaupravnega odbora: 

Gašparič Franc, kmet, Sejanci, 
Bezjak Jožef, delavec, Bratonečici. 
Petek Ivan je predsednik, Gašparič 
Ivan pa tajnik u. o. 

Maribor, 7. junija 1954, 

497. 
Zad 

'.  •• 
r III 29 1839 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°. J-. Slovenja vas. 

Izbrišejo se Lubec Janez, Intihar 
Rudolf, Serdinsek Martin In vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 
x ?eB?k Matevž, Slovenja vas, Tura- 
sele Blaž, Skorba, Muzak Josip, Kun- 
gota, Trbulec Franc, Skorba. 
. ; bančnem poslovanju podpisu- 
jejo Jerenko Jakob, tajnik, Gasen- 
ourger Anton, odbornik, in Kac 

^ rtanc, knjigovodja zadruge. 
Maribor, 9. junija 1954. 

Zadr VI 53 1900 
498. 
/Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
°- I-, Gradišče v Slov. gor. 

Izbrišejo se BeJna Stanislav, Za- 
Viriî1    47gust' Bauman l°ie> Fras 

nov' •'   'er^nc   Franc   in   vpišejo 
wi izvoljeni člani upravnega od- 

Družo 

v Slov. gor., poslovalnica št 2 s se- 
dežem v Gradišču v Slov. gor., št. 47, 
ki bo trgovala z usnjem in usnjar- 
skimi potrebščinami, s sedlarskim 
in jermenskim blagom. 

Maribor, 15. junija 1954. 
Zadr III 93 1962 

499. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Dol. Lendava. 
Izbrišejo se Flegar Mirko, Vuk 

Franc, Sobočan Matija, Toplak Ja- 
nez, Kepe Josip, Simonka Pavel in 
vpisno novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Horvat Jože, učitelj, Menč Stefan, 
uslužbenec, Dolnja Lendava, Kiš 
Franc, kmet, Dolina, Horvat Lud- 
vik, poslovodja in 'Vohat Stefan, 
kmet, tehnik, Glavač Gustav, kova- 
ški mojster, Ropoša Lojze, trakto- 
rist, vsi v Dol. Lendavi, in Danč 
Franc, kmet, Trimlini. V bančnem 
poslovanju podpisujejo Danč Franc, 
kot predsednik, Valenčič Slavko, 
upravnik, Glavač Gustav in Menč 
Štefan, odbornika, Kuzma Stefan in 
Škafar Stefan, knjigovodji. 

Vpišejo se zadružni obrati: 
Kmetijska zadruga z o. j.. Dol. 

Lendava, poslovalnica gradbenega 
materiala s poslovnim predmetom: 
Trgovina z nekovinskim gradbenim 
materialom   in   lesom   na   drobno; 

Kmetijska zadruga z o. j., Dol. 
Lendava,  poslovalnica   v   Kapci   6; 

Kmetijska zadruga z o. j., Dol. 
Lendava,  poslovalnica  Gaberje   12; 

Kmetijska zadruga z o. j., Dol. 
Lendava, trgovina Dolina, in 

Kmetijska zadruga z o. j.. Dol. 
Lendava, poslovalnica Mostje, vse 
štiri s poslovnim predmetom: Trgo- 
vina s mešanim blagom, s tobačnimi 
izdelki, vžigalicami in s cigaretnim 
papirjem na drobno; 

Kmetijska zadruga z o. j., Dol. 
Lendava, >Vinska klet«, Cerkveni 
trg s poslovnim predmetom: Trgo- 
vina z alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami vseh virst ter mine- 
ralne vode, na debelo. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Kodrič Rudko«, Velike 
Zabije. 

Zadruge se izbrišejo zaradi kon- 
čane likvidacije. 

Zadr VII/215-23 1650 
Gorica, 25. maja  1954. 

502. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruge   z 

o. j., Ustje, v likvidaciji. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 4. junija 1954. 
Zadr  VII/73-12 1857 

503. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Golo brdo. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 10. junija 1954. 
Zadr 'VI/86-11 .1895 

504. 
Besedilo:   Kmetijska delovna za- 

druga »15. september 1947«, Kanal. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 12. junija 1954. 
Zadr VII/190-12 1941 

505. 
Besedilo:   Kmetijska delovna za- 

druga »Velko Velišček«, Zapotok. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 19. junija 1954. 
Zadr VII/200-10 1972 

506. 
Besedilo: Glavna potrošniška za- 

druga z o. j.,    Maribor  (Slomškov 
trg 6). 

Zaradi končane likvidacije. 
Maribor, 1. junija 1954. 

Zadr II 85 1776 

Maribor, 17. junija 1954. 
Zadr II 99 1964 

Izbrisi 

cX u.°Xec   Matija,   Sp.   Verjane, 
Spa^ll»*o.'Gočeva, Shnonjč Franc, 

Stavbi 
la Rud ?»•>•••' tradisce. rJunđer- 
FPIIìV» - h predsednik, Dvoršak 
S Podpredsednik,   Golob   Er- 

T?'Carska, Rojko Rudolf, kmet- 
StiinW.^nJa. nameščenka, Heric 
|„•

••
! ekonom, Gradišče. Bunder- 

Ära* ?-.v bančnem ^ R    j "Podpisujejo: ' 
lob "IS Rwdolf' Predsednik, Go- 

Sprašuj hr'tFeliiks* 
Km'?nt«v.ïe   ?adružna.   prodajalna: wnetijska zadr»»»  , ~   :   r.. •••. zadrUga z o. i. Gradišče 

500. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Loška gora. 
Zaradi združitve s 'Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Pohorje. 
Celje, 14. junija 1954. 

Zadr VII 163/8 1920 
5Ó1. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Igor«, Ozeljan. 

Zadr VIII/15-10 1649 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Ostri vrh«, Planina. 
Zadr VII/197-18 1651 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga »Nova Gorica«, Pri- 

Zadr VII/17-17 1652 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali toženec, katernh blvallače nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se samt ne zglasljo ali ne Imenujejo 

pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G-361/53-4 4172 

Rančič Danijela, gospodinja, Ce- 
lje,    Stanetova    5,    proti    Rančiču , 
Branku,    šoferju,   zdaj   neznanega 
bivališča.    Obravnava   bo   9.   VIII. 
1954 ob 8. uri, soba št. 52/11 pri tem 
sodišču. Skrbnik je Slamersek Mar- 
tin, delavec, Celje, Gledališka 9. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 22. junija 1954. 

O 219/54-7 4141 
Sumi Ivana roj. Dolinar, hišna po- 

sestnica iz Kranja, Cankarjeva 4, 
je umrla 14. IV. 1954, zapustivši na- 
redbo poslednje volje. Njen sin Su- 
mi Janez biva neznano kje. Prigla- 
sitveni rok: šest mesecev od te ob- 
jave. 

• Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 12. junija 1954. 
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Poziv upnikom in dolžnikom 
St. 65/54 3458 

Z odločbo MLO Murska Sobota, 
«t. 941/1-1954 z dne 30. IV. 1954 je 
prešlo mestno podjetje »Knjigovez- 
nica« s 1. V. 1954 v likvidacijo. V 
likvidacijski komisiji so: Lah Mari- 
ja 'Vildova, Flisar Koloman, ter Zi- 
tek Elizabeta, vsi uslužbenci iz 
Murske Sobote. Priglasitveni rok: 
do 15. VI. 1954. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Balažič Anton, Precettaci 4, Buč- 
kovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
12405, ser. št. F-0236715. 2952 

Bensa Valentin, Solkan, Pionirska 
16, vozniško dovoljenje za voznike 
amaterje št. 810, izdano 1953 v Go- 
rici. 4053 

Blejc Ivan, Veliki Mengeš 31, po- 
šta Mengeš, osebno izkaznico, reg. 
št. 4914, ser. št. 451224. 4225 

Cvikl Edvard, Malečnik pri Mari- 
boru, osebno izkanico, reg. itevilka 
39059, ser. št. 0570864. 4188 

Cvirn Antonija, Verovškova 22, 
Ljubljana, pomočniško spričevalo 
za damsko krojačico, izdano 1. 1946 
v   Ljubljani. 4196 

Čuka Stefan. Trimlini 29, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7096, ser. št. G-0229806. 3718 

Eilec Ana, Vranji vrh, Selnica ob 
Muri, osebno izkaznico, reg. štev. 
28465, ser. št. 0175478. •   4179 

Fakin-Hodalič Eva. Ljubljana, 
Emonska 10a, osebno izkaznico, reg. 
št. 10820/50, ser. št. F-0033130.     4226 

Gašper Mihael, Maribor, Maistro- 
va 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
51373, ser. št. 52289. 4193 

Hafner Sonja, Mengeš, osebno 
iakaznico, reg. št. 71510/51, ser. št. 
F-0093820, izdano v Ljubljani.   4197 

Hozjan Ignac. Gornja Bistrica 195, 
p. Crenšovci, osebno izkaznico reg. 
št. 11535, ser. št. G-0234243.      3780 

Hrenovec Jože, Rakek, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 23360, ser. št. 
2114269. 4198 

Jakopina Otiliia, Maribor-Tezno, 
'Dogoška 172, osebno izkaznico, reg. 
št. 42723, ser. št. 0045815. 4178 

Jelenič Nada, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 50, osebno izkaznico, reg. 
št. 57594, ser. št. 0165476. 4195 

JDZ kurilnica, Ljubljana, promet- 
no knjižico za osebni avtomobil, 
znamke »Chevrolet«, S-174.       4199 

Klemene Ivan, Podostri vrh 34, p. 
Trbovlje I, osebno izkaznico, reg. 
St. 9026, ser. št. F-0722336. 3859 

Knez Milan, Vižmarje 103, Šentvid 
nad Ljubljano, osebno izkaznico, 
reg. številka 4802, ser. Številka F- 
0551112. 4214 

Knez 'Vinko, Brezno 66, p. Sv. Je- 
dert nad Laškim, ošabno izkaznico, 
reg. številka 80098, ser. številka F- 
0743408. 3767 

Kobale Anton, Selnica ob Muri 
24, osebno izkaznico, reg. št. 28924, 
ser. št. G-0174537. 4185 

Kolar Viktor, Spodnje Palovce, 
p. Kamnik, osebno izkaznico, reg. 
Št. 13056/51, ser. št. F-0459366.     4215 

Končar Ana, Vrh pri Subračah, 
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, 
ser. št. F-0009287/50, izdano v Gro- 
supljem. 4216 

Kores Rudolf, Rošpoh 103 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
46693, ser. št. 0039905. 4187 

Korošec Gizela, Slivniško Pohor- 
je št. 48, osebno izkaznico, reg. št. 
1971. ser. št. 0009283. 4183 

Kržišnik Jožef, Drulonka 16, po- 
šta Kranj, osebno izkaznico, reg. 
št. 19514. ser. št. 0221224. 4217 

Kunšek Ladislav, Hrastnik 35. 
osebno izkaznico, reg. št. 26243, ser. 
št. F-0739553. 3990 

Lenasi Joie, Zagorje ob Savi, 
osebno izkaznico, reg. It. 23370, ser. 
št. F-0724680. 4070 

Lešnik Franc, Maribor, Meljska 
16, osebno izkaznico, reg. št. 22908, 
ser. št. 0023326. 4191 

Lorinc Franc, Céntiba 34, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. štev. 
2906, ser. št. 177020. 4147 

Lukič Milan, Maribor, Fochova 
22, osebno izkaznico, reg. št. 49766, 
ser. št. 0050186. 4192 

Macarol ing. Zdravko, Ljubljana, 
Štefanova 13, osebno izkaznico, reg. 
št, 72166/51, ser. št. F-0094476.'    4227 

Martine Marija, Fužine 9, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
34873. ser. št. F-0037183. 4200 

Medved Anton, Cirkovci 27, 
Ptuj, izkaznico za kolo znamke 
»Turnir«, št. 43107. 3724 

Milenkovič Tihomir, Ljubljana, 
Ambrožev trg 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 23290, ser. št. V-2546400, iz- 
dano v Leskovcu. 4201 

Narat Marija, Spod. Radvanje pri 
Mariboru, Streliška 8, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 26824, ser. številka 
2•523. 4182 

Okrajna uprava za ceste, Slovenj 
Gradec, knjižico za motorno kolo 
znamke »Puch«, reg. št. S-3130 na 
ime Čuček Ludvik. 4175 

Ovčar Marija, Ribnica na Pohor- 
ju št. 70, osebno izkaznico, reg. št. 
23841, ser. št. 0568899. 4180 

Pernat Natalija, Maribor, Melje, 
Heroja Jevtiča 20, osebno izkazni- 
co, reg. številka 29502, ser. številka 
0027761. " 4190 

Petaver Stanko, Maribor, Melj- 
ska 30, osebno izkaznico, reg. št. 
53434, ser. štev. 0054385, in šofersko 
izkaznico št. 1250, izdano v Maribo- 
ru 1952. 4189 

Pihler Marija, Ljubljana, Cesta 
na Brdo, 35, osebno izkaznico, reg- 
st. 106223/53, ser. št. F-0013533.   4202 

Radovanovič Vuksa, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 10348, ser. 
številka Y-2186458, izdano v Kra- 
ljevu. 4239 

Ražman Romana, Maribor, Mla- 
dinska 2, preklic o izgubljeni oseb- 
ni izkaznici, reg. št. 44642, ser. štev. 
0046828, objavljen v Uradnem listu 
LRS, ker se je našla. 4184 

Riçler Fani, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 76594/51, ser. štev. 
0098904. 4240 

Roječ Miroslava, Ljubljana, Hru- 
ševska 24, osebno izkaznico, reg. št. 
9430/50, ser. št, F-0031740. 4203 

Rojnik Gusta, Ljubljana, Levsti- 
kova 23, osebno izkaznico, reg. št. 
87485/51, ser. št. št. F-0109793.    4204 

Samec Jože, Spuhlja 123, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 6743, ser, 
št. 0249056. 4057 

Smuk Franc, Lokovica 11, p. Pre- 
valje, osebno izkaznico, reg. štev. 
5691, ser. št. 60270401. 4222 

Sušnik Vera, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 28011/50, ser. št. 
FrO05O321. 4241 

Stalekar Ivan, Slov. Gradec, Ko- 
pališka 14, osebno izkaznico, reg. 
št. 26741, ser. Št. G-0362051.       4218 

Sušteršič Anton, Ljubljana, Soška 
5, osebno izkaznico, reg. št. 3209/31, 
ser. št. F-0025519. 4205 

Topolovec  Alojz,   Pongerce,   po- 
šta Cirkovce, osebno izkaznico, reg.   . 
št. 46052, ser. št. 0290289. 4206 

Vertnik Jerica, Maribor, Tezno, 
Taborišče, baraka 38, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 51089, ser. štev. 
0051630. 4194 

Vidmar Jože, Grčarice 40, p. Do- 
lenja vas pri Ribnici, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 12923, ser. številka 
0559233. • 4223 

. Vihar Marija, Slovenj Gradec, 
ose'bno izkaznico, reg. št. 21991, ser. 
št. 0283301. 4224 

'Vlah Vera, Maribor, Smetanova 
34, osebno izkaznico, reg. št. 9121, 
ser. št. G-0010331. 41Ô6 

Vrečic Ferdinand, M. Sobota, Iva- 
nocijeva 32, osebno izkaznico, reg. 
Št. 29663, ser. št. 0111375. 4238 

Winkler Štefanija, Orehovlje 76, 
p. Miren, osebno izkaznico, reg. št. 
20186, ser. št. 022057. 3528 

Zokelj Marija roj. Peterkoč, Kr- 
ška vas 27, osebno izkaznico, reg. 
št. 14944, ser. št. 0380234. 3804 

Zvokelj Janez, Ljubljana, Karde- 
ljeva 3, knjižico o predvojaški 
vzgoji,- izdano od TVS v Ljub- 
ljani. 4207 

Izdala  »Uradni list  LBS«  —  Direktor  In  odgovorni   urednik;  dr   Rast ko  Mofnnc  -   Tlak«  tiskarna   »Toneta  TomMca« 
v LJubljani 
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nu tega odloka Izda na predlog sveta za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko.pristojnega občinskega 
•ljudskega odbora tajništvo za ljudsko zdravstvo in 
socialno poli-tiko 0L0. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

v j oc*loka je dopustna pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko 0L0 po 
splošnih predpisih za upravni postopek y 15 dneh po 
Pje-'emu pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja 
odklonjena. 

10. člen 
.     'a odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
•LRS«. 

St. 1-2786/1-54 
Maribor, dne 25. maja  1954. 

374. 

Prodsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske službe (Uradni list LRS, št. 15/54), v zvezi s 15. in 
M. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52) je oikrajni ljudski odbor Novo 
mesto na 11. seji obeh zborov dne 16. junija 1954 
sprejel 

ODLOK 
° ureditvi gozdarske službe v okraju Novo mesto 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Novo mesto se usta- 

n<*7.' °krajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem be- 
sedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljud- 
skega odbora. 

II 
Uprava opravlja tele upravno zadeve: 

«    .   nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v 
• |ozcIovih, ki »o splošno ljudsko premoženje, in v vseh 

rugih gozdovih,  izvršujejo predpisi o gozdovih  (o 
r1<m' gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, o var- 

•   u,^" konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
skrbi za to, da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

rat"   '      *"• da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
ri, in predlaga- te elaborate v potrditev Upravi za 

gozdarstvo LRS; 

ločit Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
Hor e^' zem^2   ••   pogozditve   in   za   gozdne   me- 

spod '' ^'P121^^ predloge za sestavo okrajnega go- 
•••»•!!

6
'. 

ga    PIana   B^de   gojitve   in    izkoriščanja sozdov lin slcde gozdnih gradltev. 

!••»•„'   .a^e s'rokovna mnenja v zadevah s področja 
Varstva in hudourništva; 

' T°di gozdni kataster in predpisane evidence: 

njihovo**0?^!•  VZS0,J° gozdarskih   kadrov,  skrbi   za 
ürowo* strt>kovno usposabljanje; sikrbi za gozdarsko- 

g     ° de!<> med ljudstvom; 
stoDnii-'!a ^ocbe v  upravnih  zadevah na  prvi. 

9. 
Področja gozdarstva; 

gozdàrsfT
raVva VSe dru&e uPraTne zadeve s področja 

stojnost ok • spa^aJ° P* velJavnih predpisih v pri- 
Posebnih n ajnega ljudskega odbora, kolikor ni'to po 
okraine^a v Sil1 dano v Pristt>Jnost zboru ali svetu e    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 investitorsike naloge pri delih, ' ki se 

fmansirajo 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- 

virni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarsike 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 odboju. Odločbe o uelužbein- 
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 siklada. 

Odredbodajalcc za izvrševanje predračuna je äof 
okrajno uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Pri dolu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. Sen 
zakona o gozdovih). 

Sef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših • načelnili vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izjco- 

•riščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišali pri sestavi 
predloga za predračun skleda in pri določanju načr- 
ta obnove, gojitve,, sečnje "in izkoriščanja gozdov tor 
gozdnih graditev. 

IX 
Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi 

gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
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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 fmansi- 
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 ljudskih 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 LRSc 

St. 1-5427/1-54 c 

Novo mesto, dne 16. junija 1954. 

Predsednik 0L0: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Presežek dohodkov nad izdatki, ki ga finančno 
samostojni zavodi.ne ustvarijo tako, kakor je dolo- 
čeno v prejšnjem odstavku, bo razdeljen ob priliki 
potrditve sklepnega računa za leto 1954. 

3. člen 
Komisija za proračun OLO Radovljica razpolaga 

z delom rezervnega sklada do višine 2,000.000 din. 

4. člen 
Odredbodajalec za izvrševanje predračuna izdat- 

kov 1., 6. in 7. razdelka ter osebnih izdatkov 2., 3. in 4. 
razdelka okrajnega proračuna je tajnik okrajnega 
ljudskega odbora, odredbodajalci ostalih izdatkov 2., 
3. in 4. razdelka pa načelniki pristojnih tajništev. 
Načelnik tajništva za notranje zadeve je odredboda- 
jalec za izdatke 5. razdelka v celoti. Odredbodajalec 
skladov okrajnega ljudskega odbora je načelnik taj- 
ništva za gospodarstvo. 

5. člen 
Ta, odlok se objavi v  »Uradnem listu LRSc in 

velja od 1. I. 1954. 
St 1002/4-54 
Radovljica, dne 27. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

375. 

Na podlagi 17. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 2. odstavka 
28. .člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Ra- 
dovljica na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 27. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Radovljica (okrajnem 

proračunu) za leto 1954 " 

1. člen 
Pioračun okraja Radovljica (okrajni proračun) 

za leto 1954 obsega: 
'I. okrajni proračun: 

z dohodki 556,524.000 dim 
z izdatki 556,524.000 din 

IL- predračun finančno eamostoj- * 
nih zavodov: 
z dohodki   • 121,256.000 din 
z izdatki 124,554.000 din 

III. predračune posebnih skladov: 
z dohodki 238.28S.000 din 
z izdatki 238,288.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov, 3,298.000 din, se krije z dotacijo (subvencijo) 
iz okrajnega proračuna. 

Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 
1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
nad iadatki, razdelijo doseženi presežek, ki bo ugo- 
tovljen v zaključnem računu zavoda za' leto 1954, 
po določbah temeljne uredbe o finančno samostojnih * 
zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z ome- 
jitvijo, da vplačilo ne sme presegati 10 % zneska 
osebnih izdatkov zavoda za leto 1954, 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
dei presežka. 

376. 

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 Slovenj Gradec na seji obeh 
zborov dne 29. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe o okraju Slovenj Gradec 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Slovenj Gradec 

ee ustanovi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadalj- 
njem besedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega 
ljudskega odbora. 

• 
Uprava opravlja, tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v 

gozdovih, ki so splošno lju'dsko premoženje, in v vseh 
drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (o 
obnovi, gojitvi, varstvu im izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
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 predlog« 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 gozdareko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopnji s področja gozdarstva;     .      " 
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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 
, Y*rajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 
^ra;Sega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno Ijud- 
Bo ,premoženJe na območju okraja razen glede tistih 
gozdov u 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- 
nora- "^0^ ki izviraJo i2 naslova gospodarjenja. 
•• -m' ki se u^variaJo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

IV 
„t   ; 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 
Poturanje teh prispevkoV; 

3. opravlja investiiorske naloge pri delih, ki se 
imansirajo iz okrajnega-gozdnega sklada. 

V 
ok   • .•••°  vo^:  šei  uprave.  Sefa  uprave  imenuje 

Krajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
ga odboDJe načelmkov -tajništev okrajnega ljudske- 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svetu 
za gospodarstvo. 

z VI 
•••      °••••,•••••   svojih   nalog   ima   uprava   za 
eozoarstvo potrebno število uslužbencev, 
vi•-       • terensko delo v gozdovih opravljajo re- 
skih okrï-ï' ^ gozdnih reviri'h in logarji .po logar- 

„.   p°zdne revirje in logarske okoliše določi okraj- 
•• «Prava za gozdarstvo. 
s tJtHu ?' 8°zdar •••• biti gozdarski strokovnjak 

Wtetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 
••••1^!?12?^0 del<>vnih mest predlaga šef uprave 
skih ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
nik ••••••^• uslužbencev uprave izdaja predsed- 
uprave.rajnega  JJudskeSa od]bora  P° Predlogu  šefa 

OK • vn 

okrain«ajIia  uPrava  za  gozdarstvo  se  vzdržuje  iz 
s

Jne&a gozdnega sklada. 
zagotovi f      Za vzdrzeTanJe uprave za gozdarstvo se 
Pred•*,,    s Predračunom uprave, ki je sestavni del 

Odr d       •inega ^*1"** sklada- 
••••••••1•

••'•^•• za izvrševanje predračuna je šef 
,    uprave za gozdarstvo. 

Pri d 1 '    VIn 

svetovalnf o   Uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 
zakona o •••^••-0•••^•• g°zdarska komisija (29. člen 

misijo o vsple ••<>•• zasl'šati okrajno gozdarsko ko- 
ki se ričeio    'Pomembnejših in načelnih vprašanjih, 

1    "Prave, 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 fraansi- 
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 ljudskih 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. P-2619/1-54 
Slovenj Gradec, dne 29. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

377. 

Na podlagi določb 20., 32., 40. in 92. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 52/53), 23. in 136. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) 
ter 4. in  8. člena  temeljnega  zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je mestni ljudski odbor 
Celje sprejel t 

ODLOK 
o volitvah hišnih svetov In svetov stanovanjskih 

skupnosti ter o kategorizaciji stanovanj 

I, Hišni svet in svet stanovanjske skupnosti 

1. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalei v stanovanj- 

skih hišah, ki imajo do 5 stanovanj, izvolijo tri, v hi- 
šah, ki imajo do 10 stanovanj izvolijo 5, v hišah, ki 
imajo nad 10 stanovanj, pa 7 članov hišnega sveta. 
V manjših hišah splošnega ljudskega premoženja z 
enim ali dvema stanovanjema sestavljajo hišni sve<t 
vsi uživalci stanovanj in podstanovalei. Stanovanjske 
hiše zasebnih lastnikov z enim ali dvema stanovanje- 
ma nimajo hišnih svetov, kolikor teh hiš sami lastniki 
s pogodbo ne izročijo v upravo stanovanjskih skup- 
nosti. 

2. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 

na 100 stanovanj po enega zastopnika v svet stano- 
vanjske skupnosti. Okoliše za izvolitev zastopnikov 
bo določila začasna komisija, postavljena po 15. Čle- 
nu tega odloka. 
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3. eleo 
Hišne svete volijo uživalci stanovanj in podsta- 

novalcl vsako leto v januarju na sestanku, na kate- 
rem mora biti navzočih večina volilnih upravičencev 
posamezne hiše. Ce se ob začetku sestanka ugotovi, 
da se ga ni udeležilo večina volilnih upravičencev, se 
pol ure nato opravijo volitve ne glede na število ude- 
ležencev. Volilni upravičenci v posamezni hiži odlo- 
čajo, ali naj bodo volitve javne ali tajne. 

4. člen 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci izja- 

vijo z dvigom roke za posameznega kandidata. 
Tajno pa se voli z listki na podlagi seznama kan- 

didatov tako, da volilni upravičenci na razmnoženem 
seznamu kandidatov podčrtajo imena kandidatov, ki 
jih želijo izvolili. Tako se izvoli toliko kandidatov, 
kolikor je treba voliti članov v hišni svet, in sicer 
so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili po vrsti naj- 
več glasov. Seznam kandidatov predlagajo in sesta- 
vijo volilni upravičenci na predvolilnem ali na samem 
volilnem sestanku; takrat se tudi izvoli tričlanska vo- 
lilna komisija. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov upravi stanovanjske skupnosti. 

5. ölen 
Hišni sveti se morajo sestajati vsaj enkrat me- 

sečno. Sestanek skliče predsednik sveta ali pa se 
hišni svet sestane na zahtevo ene tretjine članov 
hišnega sveta. Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na 
sestanku, se vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi in 
hrani predsednik hišnega sveta. Predsednik skrbi, da 
se sklepi izvajajo in po potrebi predložijo v izvrši- 
te* upravi stanovanjske skupnosti. 

6. člen " 
Vse stanovanjske hiše na območju mestne občine 

Celje sestavljajo eno stanovanjsko skupnost. Iz sta- 
novanjske skupnosti so Izvzete eno in dvostanovanj- 
ske hiše zasebnih lastnikov, kolikor lastniki niso 
uprave teh hiš s pogodbo prepustili stanovanjski 
skupnosti. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in kot 
takâ nosilec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz na- 
jemnih pogodb oziroma pravnih razmerij, ki nasta- 
nejo v zvezi z vzdrževanjem in upravljanjem hiš.' 

7. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj ter podstanoval- 

oev, izvoljeni po 2. členu tega odloka, sestavljajo 
svet stanovanjske skupnosti. V primeru tretjega od- 
stavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš sodelujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot 
polnopravni člani tudi zastopniki delavskega sveta 
podjetja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki hišnih 
svetov za svet stanovanjske skupnosti ee volijo po 
določbah 3. člena tega odloka, in sicer vsako leto po 
opravljenih volitvah v hišne svete, vendar najpozne- 
je do 15. februarja. 

Najkasneje v 15 dneh po opravljenih volitvah 
morajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti iz- 
med sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. 
Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati vsaj vsa- 
ka dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat. Zaseda- 
nje sveta sklice predsednik oziroma v njegovi odsot- 
nosti podpredsednik. Zasedanje sveta se pa tudi skli- 
če na zahtevo ene tretjine članov sveta stanovanjske 
skupnosti. 

8. člen 
O sejah sveta stanovanjske skupnosti vodi tajnik 

sveta zapisnikr v njem je treba poleg glavnega po- 
teka seje podrobno navesti sprejete sklepe. Zapisnik 
se vodi v obliki vezane knjige, podpišeta jra predsed- 
nik in tajnik sveta. 

II. Določitev cen in kategorizacija stanovanj 

9. člen 
Območje MLO Celje se razdeli v zvezi s katego- 

rizacijo stanovanj na dve coni, In sicer: 
1. na ožje mestno območje, 
2. na širše mestno območje. 
Za ožje mestno območje se šteje mestni predel, 

ki ga omejuje na jugu Savinja, na vzhodu južna že- 
leznica, na severu savinjska železnica in na zahodu 
črta, ki veže savinjsko železnico s Savajo zahodno 
od Rakunove hiše na Ljubljanski cesti. ' Ostali del 
mesta se šteje za širše območje. 

10. člen 
Stanovanjski prostori v Celju se delijo 'v 7 kate- 

gorij, ki se določijo po legi, uporabni vrednosti sta- 
novanj, gradbeno-tehnični vrednosti, sanitarni in go- 
spodinjski udobnosti ter starosti dobe poslopij na 
podlagi točkovnega sistema. 

Posebne predpise za kategorizacijo stanovanjskih 
prostorov bo izdal svet za gospodarstvo in komunal- 
ne zadeve. 

11. člen 
Posebna komisija in urad za statistiko in eviden- 

co MLO se pooblastita, da organizirata popis stano- 
vanjskih prostorov na območju mesta Celje v zvezi 
s kategorizacijo po prejšnjem členu. Stanovanja se 
morajo popisati in kategorizirati najpozneje do 1. 
aprila 1954. 

III. Prevzem privatnih stanovanjskih hiš v 
upravo 

12. člen 
Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve mest- 

nega ljudskega odbora Celje bo odredil, kdaj bo svet 
stanovanjske skupnosti prevzel v upravljanje vse več 
kot dvostanovanjeke hiše, ki so last privatnikov, ra-, 
zen tistih hiš, glede katerih MLO po tretjem odstavku 
14. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih- hiš 
odloči, da ostanejo še nadalje v upravi hišnega last- 
nika. 

13. člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 

komisije, ki jih imenuje svet stanovanjske skupnosti 
oziroma začasna komisija po 15. členu tega odloka. 

Prevzema se udeleži hišni laslnik ali njegov na- 
mestnik, ki skupaj s člani komisije podpiše zapisnik 
o prevzemu hiše v upravljanje. Zapisnik mora obse- 
gati popis hiše ter opis stanja, v kakršnem je hiša. Če- 
se hišni lastnik ali njegov zastopnik noče udeležiti 
prevzema hiše ali podpisati zapisnik o prevzemu, se 
to zapiše v zapisnik. 

14Včlen. 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na - stanovanj- 

sko skupnost pravice do pobiranja najemnine, »kle- 
panja najemnih pogodb, odpovedi najemnih razme- 
rij ter dolžnost, vzdrževati hišo in odplačevati more- 
bitne dolgove, ki spadajo pod; določbo'2. ••••• 70. 
člena uredbe. .-.:..'-•*.-. 
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IV. Prehodne ia končne določbe 

15. člen 
Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo ime- 

nuje MLO na predlog državljanov začasno komisijo, 
ki bo do izvolitve svetov stanovanjske skupnosti or- 
ganizirala ia vodila volitve hišnih svetov in svetov 
stanovanjskih skupnosii, sodelovala pri popisu stano- 
vanjskih prostorov in pri prevzemanju hiš po 12., 13. 
ln l4, členu tega odloka ter nadzirala poslovanje 
mestne uprave nepremičnin'. 

Prvi hišni sveti se izvolijo do 1. maja 1954,'prve 
volitve svetov stanovanjskih skupnosti pa bo razpi- 
sal svet za gospodarstvo in komunalne zadeve MLO 
^elje. Začasna komisija okliče najpozneje v 15 dneh 
po opravljenih volitvah zasedanje sveta stanovanj- 
ske skupnosti. 

16.člen 
. Mestna uprava nepremičnin  vodi do formiranja 

uprave  stanovanjske   skupnosti   vse  administrativno 
juSVeta stanovanJ*ke skupnosti, kakor ga določa 

uredba o upravljanju stanovanjskih hiš. 

17, člen 
Navodila za izvajanje tega odloka predpise po 

Kîvï? sve* za gospodarstvo in komunalne zadeve 
MLO Celje. 

18, člen 
... Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

.W0O din: 
». kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

°a netočne ali napačne podatke. 
2. kdor ovira popisovalce stanovanjskih prosto- 

r r Pri popisovanju in .zbiranju UTadnih podatkov, 
3- popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo 

opravi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov. 

19, člen 
.    T* odlok začne veljati dne 25. februarja 1954, ob- 
javi pa se v >Uradnem listu LRS< in v Biltenu MLO. 

St. 3098/54-7 
Çelje, dne 25. februarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

578. 

78 «a •<•,11••1 drugega odstavka 23. člena in 2. točke 
•••*     T* 

••^••• ° ljudskih odborih mest in mestnih 
3,4   ^Urad*M list LRS, št. 19/52), v zvezi z določbami 
'/   "'      ' 52-> *°' »n *»• člena uredbe o upravljanju 

ski^I?£jskih hil (Uradn' list FLRJ. št- ^53) Je Ijod- 
odbor  mestne občine  Kamnik na   16.  seji  dne 

'•»aja 1954 sprejel 

o ara' •; ODLOK 
stanovi 1*

prttvl inn ia iB določitvi hiš, ki spadajo • 
vanjsko skupnost  na  območju   mestne občine 

•'•-.. Kampik 

I. Temeljne določbe 

Za' *     ' " *" ^en 

Ijudsi ^''^"»Je stanovanjskih hiš, ki so splošno 
or     iz Premoženje, zadružna last ali last družbenih 
vanjako Cv' *• ^*^•11 n'5> ki se vključijo v stanc- 
ano **• ^"S^ost, se ustanovi v mastni občini Kamnik 
ena stanovanj^ skupnost. 

•    Iz sta  " 2- •!•• 

stanovan^^^^e s^uPnost' so izvzete eno in dvo- 
•e zasebne hiše 1er zasebne hiše s tremi 

manjšimi stanovanji, če zasebni lastniki teh hiš niso 
prepustili s pogodbo uprave svoje hiše stanovanjski 
skupnosti, Kaaeire hiše se vključijo v stanovanjsko 
skupnost, odloči svet za komunalne zadeve LO MO z 
odločbo. 

Pri odločanju števila stanovanj v posamezni hiši 
je treba upoštevati namen gradnje in gradbeni načrt 
in ne dejansko zasedbo po stanovalcih. 

Za stanovanja se ne štejejo, zasilna kletna in 
podstrešna stanovanja, stanovanja, ki jih sanitarna 
inšpekcija izloči kot za bivanje neprimerna in stano- 
vanja, ki ne dosegajo 15 ocenjevalnih toSk. 

V stanovanjsko skupnost tudi niso vključeni 
samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih or- 
ganizacij ter zavodov, internati in hiše, ki so name- 
njene za prenočišča delavcev. 

II. Hišni sveti 

3. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalci stanovanjskih 

hiš, ki so vključena v stanovanjsko skupnost, izvolijo 
tole število članov hišnih svetov. 

a) v hišah do 5 stanovanj, 3 člane; 
b) v hišah do 10 stanovanj, 5 članov; 
c) v hišah nad 10 stanovanj, 7 članov; 
č) v hišah z enim ali dvema stanovanjema se- 

stavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in pod- 
stanovalci. 

4. člen 
Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in podsta- 

novalci vsako leto v januarja na sestanku, na kate- 
rem mora biti navzoča večina volilnih upravičencev. 

Če se ob začetku sestanka ugotovi, da se ga ni 
udeležila večina volilnih upravičencev, ee labiko čez 
pol ure opravijo volitve ne glede na število udele- 
žencev. 

5. člen 
Ali naj bodo volitve javne ali tajne, odločajo 

volilni upravičenci posamezne hiše. 
Javno se voli tako, da se volilni upravičenci iz- 

javijo z dvigom roke za posameznega kandidata. 
Tajno se pa void z listki na podlagi seznama kan- 

didatov, in sicer iako, da na razmnoženih seznamih 
volilni upravičenci podčrtajo kandidate, ki jih želijo 
izvoliti. Seznam kandidatov predlagajo in sestavijo 
volilni upravičenci na predvolilnem ali na samem 
volilnem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlan- 
ska volilna komisija. 

0 izvolitvi članov hišnih svetov se piše zapisnik 
in v enem izvodu pošlje uprava stanovanjske'skup- 
nosti. 

6. člen 
Hišni sveti izivolijo izmed sebe predsednika ter 

po enega zastopnika za svet stanovanjske skupnosti, 
v hišah, kjer so vsi stanovalci v hišnem svetu, se voli 
zastopniik za tri hiše. Okoliše ia izvolitev zastopnikov 
določi svet ia komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine. 

7. člen 
Hišni svet ukreipa na sejah, ki so najmanj enkrat 

mesečno ob navzočnosti večine članov in odloča z 
večino glasov navzočih. O sestanku se piše kratek 
zapisnik (zapisniška knjiga). O sklepih obvešča svet 
uživalce stanovanj, souživalce ter upravo stanovanj- 
ske skupnosti. 

8. člen 
Vsake tri mesece mora hišni svet sklicati se- 

stanek  vseh   uživalcev  in   podstanovalcev,  na  njem 
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poroča o svojem delu in rešuje predloge uživalcev 
stanovanj in podstanovalcev ter morebitne spore. 

•. Svet stanovanjske skupnosti 

9. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj in podstanovalcev, 

izvoljeni po 6. členu tega odloka, sestavljajo svet sta- 
novanjske skupnosti. V primeru tretjega odstavka 
40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
sodelujejo 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 5. člena tega odloka, 
in sicer vsako leto po opravljenih volitvah v hišne 
svete, vendar najpozneje do 15. februarja. 

Najpozneje v 15 dneh po izvolitvi morajo člani 
sveta stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sebe pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika. 

10. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se sestaja po potrebi, 

najmanj pa vsake tri mesece. Zasedanje sveta skliče 
predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 
Zasedanje sveta se mora tudi sklicati na zahtevo ene 
tretjine članov sveta stanovanjske skupnosti 

Seja sveta stanovanjske skupnosti je sklepčna, 
če je navzočih večina članov. Sklepe sprejema z ve- 
čino glasov navzočih, ob enakem številu odloča pred- 
sednikov glas. 

Sestankov sveta se mora udeleževati zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

11. člen 
Na sejah sveta stanovanjske skupnosti se piše 

zapisnik, vanj je treba poleg glavnega poteka seje 
natančno vpisati sprejete sklepe. Zapisnik se piše 
v zapisniško knjigo, podpišeta ga predsednik in taj- 
nik sveta. O sprejetih sklepih mora svet seznaniti 
upravo stanovanjske skupnosti in stanovanjsko in- 
špekcijo. 

12. člen 
O načinu dela sveta in notranje organizacije 

lahko izdela svet stanovanjske skupnosti poslovnik, 
ki ça sprejme z večino glasov. 

IV. Prehodne in končne določbe 
13. člen 

Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo ime- 
nuje ljudski odbor mestne občine začasno komisijo; 
ta bo do izvolitve sveta stanovanjske skupnosti pre- 
vzemala zasebne stanovanjske hiše, ki spadajo v sta- 
novanjsko skupnost. Hiše mora ta komisija prevzeti 
najpozneje do 1. junija 1954. Hišni sveti se izvolijo 
do 15. maja 1954, svet stanovanjske skupnosti pa do 
25. maja 1954. 

14. člen 
Uprava državnih zgradb LO MO Kamnik vodi do 

formiranja uprave stanovanjske skupnosti vse admi- 
nistrativno delo sveta stanovanjske skupnosti, kakor 
ga  določa  uredba o upravljanju  stanovanjskih hiš. 

15. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi se v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. PO-735/6-54 
Kamnik, dne 7. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Alfred 1. r. 

379. 
Na podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o 

proračunu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 22. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin je 
ljudski odbor mestne občine Kranj na 25, seji dne 8. 
junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
ljudskega odbora mestne občine Kranj za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

ljudskega odbora mestne občine Kranj za leto 1952, 
Sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

2. člen 
Sklepni račun ljudskega odbora mestne občine 

za leto 1952 s sklepnimi računi finančno samostojnih 
zavodov za leto 1952 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po 

sklepnem računu ljudskega odbora mestne občine v 
letu 1952: 

I. po proračunu LO MO: 
dohodki 103,466.602 din 
izdatki 105,466.602 din 
presežek dohodkov nad izdatki — 

II. po sklepnih računih finančno 
samostojnih zavodov: 
dohodki 26,815.954 din 
izdatki 20,105.867 din 

presežek dohodkov nad izdatki      6,712.087 din 

4. člen 
Presežek dohodkov finančno samostojnih zavodov 

v znesku 6,712.087 din se dodeljuje zavodom za kritje 
njihovih potreb v letu 1953. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1994/1-54 
Kranj, dne, 15. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

380. 
Na podlagi določb 4., 14., 20., 21., 25., 28., 32., 33., 

-40., 41., 43., 45., 51., 58., 71., 73., 77., 86. in 89. člena, 
uredbe o upravljanju  stanovanjskih hiš in določb   j 
2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in   | 
mestnih občin,  izdaja  ljudski odbor mestne občine 
Murska Sobota-na 6. seji dne 25. marca 1934 

ODLOK 
o volitvah in delu hišnih- svetov, stanovanjske skup- 
nosti, kategorizaciji stanovanj, določitvi in delitvi 
najemnine, sklepanju pogodb in prevzemu zasebnih 
stanovanjskih hiš v upravo stanovanjske skupnosti 

I. Hišni sveti in stanovanjska skupnost 

1. člen 
Stanovanjske hiše, ki so splošno ljudsko premo- 

ženje, zadružna  last ali last družbenih organizacij, 
ter hiše zasebnih lastnikov z več kot dvema stano- 
vanjema, upravljajo mestna občina ,in stanovalci • po 
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svojih hišnih svetih in stanovanjski skupnosti, prav 
tako hiše, pri katerih je solastnik splošno ljudsko 
premoženje. 

Iz stanovanjske skupnosti so izvzete eno in dvo- 
stanovanjske hiše, katerih lastniki niso s pogodbo 
pristopili k stanovanjski skupnosti ter tristanovanj- 
ske hiše, ki po sklepu LO MO ostanejo v upravi za- 
sebnih lastnikov. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in zato 
nosilec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz najemnih 
pogodb oziroma iz pravnih razmerij, nastalih v zvezi 
z vzdrževanjem hiš. 

2. člen 
Uživalci stanovanj in podstanovalci stanovanj- 

skih hiš, ki imajo do 5 stanovanj, izvolijo 3; hiš, ki 
imajo do 10 stanovanj, izvolijo 5; hiš, ki imajo nad 
10 stanovanj, izvolijo 7 članov hišnega sveta. V 
oianjših hišah splošnega ljudskega premoženja z i 
ali 2 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 izročijo v upravo 
stanovanjske skupnosti. • Glede trostanovanjskih hiš 
se ravna individualno po 14. členu uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, St. 52/53). 
Irostanovanjsike hiše s poslovnimi prostori se v vsa- 
kem primeru vključijo v'stanovanjsko skupnost. 

- 3. člen 
Hišne svete volijo uživalci stanovanj in podsta- 

novalci letno v januarju na sestanku, na katerem 
mora biti navzoča večina volilnih upravičencev po- 
sameznehiše. Ce se ob začetku sestanka ugotovi, da 
se ga ni udeležila večina volilnih upravičencev, se 
Py u>re na'to opravijo volitve ne glede na število ude- 

£. člen 
. Volilni upravičenci v posamezni hiši odločajo, ali 

naj bodo volitve javne ali tajne. 
Javno se voli talio, da se volilni upravičenci iz- 

javijo z. dviganjem rok za posameznega kandidata, 
lajno se voli z listki tako, da volilni, upravičenci 

na razmnoženih seznamih kandidatov podčrtajo ime- 
na Kandidatov, ki jih želijo izvoliti. Kandidate pred- 
inlwrf0 ^0^0* upravičenci na predvolilnem ali sa- 
mem volilnem-sestanku, na ikaterem se tudi izvoli 
.^članska volilna komisija. 

' 5. člen 
na v tfi. 87eti izyo^Jo izmed sebe predsednika ter 
novi! * l ^L. 

•1•••• vsek hlšnih SV€tt>v v okviru sta- 
nova * t ^Pnostì PO enega zastopnika za svet sta- 

•Wb£i !kluPnoeü' Okoliše za izvolitev zastopnl- 
1Q xi ° "°l°cile začasne komisije, postavljene po 
"*-g0» *eg» odloka. 
nit x£f       n'k hišnega sveta sporoči imena izvolje- 

••°• "Pravi stanovanjske skupnosti. 

j,- 6. člen1 

sečno S «t^*** 4e m<ymJ° »ostajati vsaj enkrat me^ 
sestanek& °e'C S^^e predsednik sveta oziroma je 
sveta.    ''^  ••^'•••  ene  tretjine   članov   hišnega 

vpiše io vi- • ^ sP^ime liižni evet na sestanku, se 
sednit %)ü 

Jlg<>- sk'lepov, ki jo vodi in hrani prèd- 
•|«T«Sate « a'*Teta- Predsednik skrbi, da se sklepi 
uoïJri .'*. ma P° Potrebi predložijo v izvršitev 
upravi stanovanjske skupnostih 

•. Svet stanovanjske skupnosti 
7. člen 

Zastopniki uživalcev stanovanj ter podsianoval- 
cev, izvoljeni po 5. členu tega odloka, sestavljajo svet 
stanovanjske skupnosti. V primeru po 3. odstavku 
40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš, 
sodelujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega eveta pod- 
jetja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki hišnih 
svetov za svet stanovanjske skupnosti se volijo po 
določbah 4. člena tega odloka, in sicer vsako leto po 
opravljenih volitvah v hiš-ne svete, vendar najpozne- 
je do 15. februarja. 

8. ölen 
Najpozneje v 15 dneh po opravljenih volitvah mo- 

rajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti izmed 
sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. Volitve 
se izvršijo na sestanku s tajnim glasovanjem. 

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 tudi skliče 
na zahtevo ene tretjine, članov sveta stanovanjske 
skupnosti. 

9. člen 
Na sejah sveta stanovanjske skupnosti piše tajnik 

sveta zapisnik, v njem je treba'poleg glavnega pote- 
ka 'seje podrobno navesti sprejete sklepe. Zapisnik 
se piše v vezano knjigo, podpišeta ga predsednik in 
tajnik sveta. 

III. Določanje najemnine 
10.člen 

Najemnino za vsako posamezno stanovanje dolo- 
ča uprava stanovanjske skupnosti na podlagi stano- 
vanjske tarife, tako za stanovanja v hišah, ki se v 
stanovanjski skupnosti, kakor tudi za stanovanja v ' 
zasebnih hišah. 

'   11. člen 
Stanovanjski prostori v LO MO se delijo na 7 

kategorij, ki se določijo po legi, uporabni vrednosti 
stanovanj, gradbeno-tehnični vrednosti, sanitarni in 
gospodinjski .udobnosti ter starostni dobi poslopja. 
Vse območje LO MO tvori enotno cono. 

Posebne predpise~za kategorizacijo stanovanjskih 
prostorov bo izdal LO MO na predlog sveta za komu- 
nalne in gradbene zadeve. 

IV. Sklepanje stanovanjskih pogodb 
12. člen 

Uprava stanovanjsike skupnosti bo eiklepala sta- 
novanjske pogodbe z vsakim najemnikom pismeno. 

Glede izpraznjenih stanovanj bo sklepala upra- 
va stanovanjske skupnosti stanovanjske pogodbe 
prvenstveno z osebami, za katere se ugotovi, da je 
njihovo bivanje v mestu neobhodno potrebno Sz -sploš- 
nih koristi ter z onimi, ki so premeščeni v mestno ob- 
čino po službeni dolžnosti. Če talkih oseb ni, ee lahko 
sklene stanovanjska pogodba tudi z drugimi oseibemi. 

13. Člen 
V stanovanjskih hišah, ki so jih gospodarske or- 

ganizacije In zavodi sezidali za svoje delavce in 
uslužbence, morejo pridobiti pravico do stanovanja 
samo delavci in uslužbenci teh organizacij in zaro- 
dov, kolikor ni s pogodbo ined ljudskim odborom in 
tako organizacijo ozir. zavodom drugače določeno. 

S stanovanji v hišah posameznih uradov in usta- 
nov razpolaga urad in zavod sporazumno z upravo 
stanovanjske skupnosti. 
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• S stanovanji v najemu pripadnikov JLA v hišah, 
ki spadajo v stanovanjsko skupnost, razpolaga upra- 
va stanovanjske skupnosti sporazumno z vojaško ko- 
misijo, ki jo določi poveljstvo vojaške garnizije,. O 
morebitnih nesoglasjih' odloči ljudski odbor. 

* 14. člen 
Škodo, ki jo povzroči uživalec stanovanja oceni 

po-potrebi uprava stanovanjske skupnosti po poseb- 
ni komisiji, ki jo bo določil po vsakokratni prijavi 
ljudski odbor mestne občine. V primerih, ko se škoda 
da oceniti brez posebne komisije, določi višino od- 
škodnine uprava stanovanjske skupnosti. V primeru, 
da povzročilec škode ne soglaša z višino, lahko za- 
hteva ocenitev škode po posebni komisiji. 

45. člen 
Za uživalce stanovanj velja enomesečni odpoved- 

ni rok. Odpoved se mora podati 1. v mesecu. Koli- 
kor je podana odpoved med mesecem, se smatra, ka- 
kor da je podana l.v naslednjem mesecu. 

S pogodbo med upravo stanovanjske skupnosti in 
najemnikom se lahko določi tudi daljši ali krajši od- 
povedni rok, vendar ta ne sme biti daljši od 2 me- 
secev. 

16. člen 
Stranke, ki so se ali se samovoljno vselijo v 

stanovanja, jih bodo morala izprazniti, ker bo sicer 
uprava stanovanjske skupnosti preko sodišč uvedla 
prisilno izpraznitev stanovanja in bodo stranke v 
tem primeru nosile vse stroške izpraznitve. 

V. Delitev najemnine 
17. člen 

V   amortizacijski   sklad   stanovanjske   skupnosti 
se odvede 50% najemnine pp izločitvi dela najemni- 
ne po 70.'členu 'uredbe o upravljanju stanovanjskih 

.  hiš; pri najemninah za poslovne prostore pa še po 
izločitvi dela najemnine po 19. členu tega odloka. 

18. člen 
Iz amortizacijskega sklada je uprava stanovanj- 

ske, skupnosti dolžna odvesti v sklad za zidanje sta- 
novanjskih hiš mestni občini 20% od celotnega amor- 
tizacijskega sklada do vsakega 20. v mesecu. 

19. člen7 ' 
Od najemnine za poslovne prostore se mora od- 

vesti v sklad za zidanje stanovanjskih hiš mestni 
občini 50% od najemnine po izločitvi dela najemnine 
po 70. členu uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

20.člen 
Zasebnim lastnikom hiš pripada 10% od najem-, 

nine. Glede določitve višjega odstotka najemnine po- 
sameznim lastnikom his, ravna ljudski odbor indivi- 
dualno glede* na premoženjske pridobitne razmere 
lastnikov. 

•VI. Prehodne in končne določbe 
21. člen 

Kategorizacija in popis stanovanj se morata iz- 
vršiti do 1. julija 1954 po posebnih komisijah, ki jih 
imenuje ijudski odbor. 

22. člen 
Prve volitve, v hišni svet morajo biti izvedene do 

• 10. aprila 1954, v svet stanovanjske skupnosti pa do 
20. aprila 1954. 

Izvede jih posebna komisija, ki jo določi ljudski 
odbor. Ta komisija razdeli območje' mesta na oko- 
liše, v katerih se bodo volili zastopniki v svet stano- 

vanjske skupnosti,  najpozneje     v   15   dneh   po  vo- 
litvah skliče sejo sveta stanovanjske skupnosti. 

23. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje do 

1. julija 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot dvo- 
stanovanjske hiše, ki so last zasebnikov,, družbenih 
in zadružnih organizacij, razen tistih hiš, glede kate- 
rih LO MO po tretji točki 14. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš odloči, da ostanejo še dalje 
v upravi hišnega lastnika. 

24. člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 

komisije, ki jih imenujejo sveti stanovanjske skup- 
nosti, oziroma začasna komisija po 22. 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 in njegov zastopnik noče 
udeležiti prevzema, ali podpisati zapisnika o pre- 
vzemu, se to zapiše v zapisnik. 

25. člen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 

sko skupnost pravice hišnega lastnika do pobiranja 
najemnine, sklepanja najemnih pogodb, odpovedi na- 
jemnih razmerij ter dolžnosti vzdrževanja hiše in od- 
plačevanja morebitnih dolgov, ki spadajo pod do- 
ločbo druge točke 70. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš. 

26. člen 
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja v stano- 

vanjskih hišah, ki se uporabljajo za poslovne prosto- 
re, se morajo izročiti svojemu namenu, čim bodo na 
razpolago za urad ali organizacijo, ki take prostore 
uporablja, 

27. člen 
Sklad za vzdrževanje stanovanjskih hiš, ki je 

namenjen za vzdrževanje posameznih stanovanjskih 
hiš in še ni izkoriščen, se/ za vse hiše, ki se vključijo 
v stanovanjsko skupnost razdeli na 50% amortizacij- 
ski sklad in 50% sklad za vzdrževanje hiš. 

28. člen 
Ta odlok  velja takoj. 
St. 472/11-54 
Murska Sobota, dne 25. marca 1954. 

.   Predsednik LO MO: 
Jožef Velnor 1.1. 

POPRAVEK 
V objavi uredbe o organizaciji in delu Izvršnega 

sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
(Uradni list LRS, št. 24-78/54) je izpadlo uvodno 
besedilo, ki se glasi: 

>Na podlagi drugega odsitavka 74. člena ustavnega 
zakona-o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja 

.Izvršni  svet  Ljudske   skupščine  Ljudske   republike 
Slovenije< 

'V odločbi o preosnovan ju. Inštituta za gozdarstvo 
in lesno industrijo LRS (Uradni list LRS, št. 24-82/54) 
se četrta vrsta 1. točke pravilno glasi: 

»Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo« ... 
Uredništvo 
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Poštnina plačana v gotovini CENA 40 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uio XI V LJUBLJANI, dne 8. julija 1954 Številka 26 

VSEBINA: 
1 Zakon o socialnih zavodih. 
/Zakon o bablškl službi In porodniški pomo&l izven zdrav- 
stvenih zavodov. 
Zakon o ustanovitvi višjih zdravstvenih Sol. 
Zakon o lovu. 
Zakon o sladkovodnem ribištvu. 
Zakon      omejitvi predelave lesa iglavcev. 
Zakon o orožju. 
Odlok o-ustnovitvl Prometne zbornice LBS. 
Odlok o potrditvi uredbe o organizaciji in delu Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine LRS. , 
Uredba o plačevanju prispevkov v sklade za obnovo, go- 
jitev In varstvo gozdov ter o uporabi teh skladov. 
Odlok o določitvi akontacije In plačevanju akontacij do- 
hodnine od kmetijstva za tretje Četrtletje 1954. 
Odlok o razdelitvi dobička podjetja za poštni, telegrafski 
In telefonski promet v Ljubljani za leto 1954. 
Odredba o razširitvi pristojnosti mojstrske Izpitne komi- 
sije v Murski Soboti. 

\ Odloki ljudskih odborov: 

JU. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954, ki jih odmerja mestni ljudski odbor 
Ljubljane na podlagi katastra. 

382. Odlok o ureditvi gozdarske službe v mestu Ljubljani. 
383. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Kranj. 
384. Odlok o tem, kdaj se gospodinjstva, ki Imajo na hrani 

abonente, štejejo za gostišča v mestu Mariboru. 
385. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Šoštanj. 
386. Odlok o Kategorizaciji stanovanj v mestni občini Ptuj. 
387. Odlok jo proračunu mestne občine Kranj za leto 1954. 
388. Odlok o proračunu mestne občine Nova Gorica za 1. 1954. 
389. Odlok o potrditvi sklepnega računa mestne občine Nova 

Gorica za leto 1953. 
390. Odlok o dopolnitvi odloka' o Javnem redu In miru v No- 

vem mestu. 
391. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Ariiče. 
392. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Selnica ob Dravi. 
393. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1. volilni enoti 

občine Škofljica. 
394. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 7. in 16. volilni 

enoti občine Šmarje pri Jelšah. 
395. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. vollllnl enoti 

občine Zigradec. 
396. Odločba o ustanovitvi uprave komunalne delavnosti pri 

občinskem ljudskem odboru Prevalje. 

91. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člana 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 socialnih zavodih, ki ga je sprejela Ljudska 
skupščina Ljudske republike Slovenije na seji Repu- 
bliškega* zbora, dne 29. junija 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o socialnih zavodih 

L Splošne določbe 

1. člen 
Za socialne zavode po tem zakonu se štejejo splošni 

socialni zavodi, socialno-zdravstveni zavodi in socialno- 
y2gojni zavodi. 

Splošni socialni zavodi so tisti zavodi, ki dajejo 
mladini ali odraslim pretežno splošno ali specialno 
socialno varstvo; za take zavode se štejejo zlasti: otro- 
ški domovi, mladinski domovi, mladinski prehodni do- 
levi, rejniški centri, počitniški domovi za otroke in 
mladino, šolske kuhinje, domovi za odrasle slepe ter 
domovi za stare in onemogle. 
_ Socialno-zdravstveni zavodi so tisti zavodi, ki da- 
jejo oskrbovancem pretežno zdravstveno nego in zdrav- 
stveno pomoč poleg splošne oskrbe, vzgoje ali reha- 
bilitacije; za take zavode se štejejo zlasti: dečji do- 
movi,  dečje  jasli,  zavodi  za   rehabilitacijo  invalidne 

mladine, .invalidski domovi za odrasle, zavodi za du- 
ševno defektno mladino in odrasle. 

Socialno-vzgojni zavodi so tisti zavodi, ki poleg 
splošne oskrbe in nege dajejo otrokom in mladini pred- 
vsem vzgojo in šolanje; za take zavode se štejejo zlasti: 
vrtci s prehrano, dnevni domovi za šolarje, vajenski, 
dijaški in študentski domovi in internati, zavodi za 
specialno vzgojo in rehabilitacijo za gluhe, slepe, du- 
ševno nerazvite otroke, za otroke s karakternimi in> 
vzgojnimi motnjami (vzgajališča, z'avodi za psihopa- 
tične in nevrotične otroke) ter vzgojne posvetovalnice. 

V dvomu, ali naj se socialni zavod šteje za splošni 
socialni zavod ali za socialno-zdravstveni zavod ali za 
socialno-vzgojni zavod, odločita sporazumno Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS in Svet za prosveto 
in kulturo LRS. 

2. člen 
Socialni zavod lahko ustanovi Izvršni svet Ljud- 

ske skupščine LRS, ljudski odbor, gospodarska ali 
družbena organizacija ali društvo. 

Za ustanovitev socialnega zavoda, ki ima pomen 
za vso republiko, morajo imeti gospodarske in druž- 
bene organizacije ter društva glede na vrsto zavoda 
poprejšnjo pritrditev Sveta, za zdravstvo in socialno 
politiko LRS oziroma "Sveta za prosveto in kulturo 
LRS, za ustanovitev drugih socialnih zavodov pa po- 
prejšnjo pritrditev ustreznega sveta okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora, na katerega območju bo sedež 
zavoda. 

3. člen 
Pogoje za ureditev in delo socialnih zavodov pred- 

piše za zadeve, ki spadajo v njegovo pristojnost, Svet 
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za zdravstvo in socialno politiko LRS oziroma Svet za 
prosveto in. kulturo LRS oziroma oba sporazumno gle- 
de zadev, ki se tičejo obeh svetov. 

4. člen 
Socialni zavodi se ustanovijo praviloma kot finanč- 

no samostojni zavodi, izjemoma pa kot proračunski 
zavodi. 

5. člen 
Finančno samostojni socialni zavodi imajo sklad 

za nagrade delavcev in uslužbencev, sklad za lastne • 
investicije in amortizacijski sklad, lahko pa imajo tudi 
druge sklade. 

IL Ustanovitev in prenehanje 

,   6. Sen 
Socialni zavod se ustanovi z odločbo. 
Z odločbo o ustanovitvi socialnega zavoda se do- 

loči: 
1. ime in sedež zavoda, 
2. ali je zavod finančno samostojni zavod ali pro- 

računski zavod, 
3. delovno področje oziroma naloge zavoda, 
4. s katerim premoženjem ima zavod pravico go- 

spodariti,      , 
5. katere sklade ima zavod,. 
6. organi zavoda in način njihovega oblikovanja, 
7. državni organ, ki je-pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda. 
Kot organ, ki je pristojen za zadeve in naloge za- 

voda, se glede na pomen in vrsto zavoda določi Svet 
za zdravstvo in socialno politiko LRS oziroma Svet za 
prosveto in kulturo LRS ali svet za ljudsko zdravstvo 
in socialno politiko oziroma avet za prosveto in kul- 
turo ljudskega' odbora okraja (mesta, mestne občine 
s posebnimi pravicami) ali pa občinski ljudski odbor. 

7. člen 
Vsi socialni zavodi se morajo registrirati pri ljud- 

skem odboru okraja (mesta, mestne občine s posebnimi 
pravicami), na katerega območju imajo svoj sedež. 

Za registracijo socialnih • zavodov veljajo splošni 
predpisi o registraciji finančno samostojnih zavodov. 

4 

8. člen 
Odločbo o prenehanju zavoda izda organ, ki je 

zavod ustanovil. Način likvidacije se določi z odločbo 
o prenehanju zavoda. 

9. člen 
Odločbo o ustanovitvi oziroma prenehanju social- 

nega zavoda je treba objaviti v »Uradnem listu LRSc 

III. Pravila 

10. člen ' 
,       Vsak socialni zavod mora imeti pravila. 

Pravila zavoda obsegajo določbe o organizaciji, 
nalogah in delu zavoda, zlasti: 

1. o organih zavoda in natančneje določbe o na- 
činu oblikovanja in sestavi kolektivnega organa; 

2. o pravicah in dolžnostih organov zavoda in o 
njihovih medsebojnih razmerjih; 

3. o finančnem poslovanju in natančnejše določbe 
o kalkulaciji oskrbnin; 

4. o dohodkih zavoda;       * 
5. o formiranju in delitvi skladov; 
6. o plačevanju in nagrajevanju delavcev in usluž- 

bencev zavoda; 
7. o organizaciji administracije in sistemizaciji de- 

lovnih mest. 
Pravila zavoda predpiše upravni odbor, potrdi pa 

jih organ, ki'je pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

IV. Organi zavoda 

11. člen 
Socialni zavod upravlja upravni odbor. Upravni 

odbor ima pet do enajst članov. t 
Število članov upravnega odbora se določi z od- 

ločbo o ustanovitvi zavoda. 
Delovna doba upravnega odbora traja eno leto. 

12. člen 
Člane upravnega odbora socialnega zavoda imenuje 

organ, ki je pristojen za zadeve in naloge zavoda, iz- 
med članov delovnega kolektiva, ki jih predlaga delov- 
ni kolektiv zavoda in izmed drugih državljanov. Uprav- 
nik .socialnega zavoda je član upravnega odbora po 
svojem položaju. 

V upravnem odboru socialnega zavoda sme biti 
največ ena tretjina zastopnikov delovnega kolektiva. 

V upravnem odboru socialnega zavoda, ki ima 
tudi vzgojne naloge, mora biti vsaj en prosvetni dela- 
vec, ki ni član delovnega kolektiva zavoda. 

V upravni odbor socialnega zavoda, za katerega 
zadeve in naloge je pristojen republiški organ, se ime- 
nuje izmed državljanov vsaj en član na predlog okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora, na katerega ob- 
močju je sedež zavoda. 

S pravili socialnega zavoda, v katerem so polno- 
letni oskrbovanci,' se lahko določi, da mora biti en 
član upravnega odbora imenovan izmed oskrbovancev. 

V upravni odbor socialnega zavoda, kj ga ustanovi 
ljudski odbor, pride tudi zastopnik ljudskega odbora 
občine (mesta, mestne občine), kjer je sedež zavoda. 

13. člen 
Upravni oldbor socialnega zavoda izvoli izmed 

sebe predsednika. 
Upravnik socialnega zavoda ne more biti pred- 

sednik upravnega odbora. 

14. člen 
Upravni odbor ima splošno vodstvo zavoda in od- 

loča o vseh načelnih vprašanjih, ki se tičejo zavoda . 
Upravni odbor opravlja zlasti tele zadeve: 
1. sprejme v sporazumu z organom, ki je pristojen 

za zadeve in naloge zavoda, predračun dohodkov in iz- 
datkov zavoda; sprejme sklepni račun zavoda; ' 

2. določa oskrbnino v sporazumu z organom, ki je 
pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

3. odloča o tem, ali naj se vzame kredit pri banki 
in koliko; 

4. odloča v mejah veljavnih predpisov v uporabi 
skladov; 

5. odloča o investicijah, ki se finansirajo iz skla- 
' dbv zavoda; daje predloge organu, ki je pristojen za 

zadeve in naloge zavoda, glede investicij, ki se finansi- 
rajo iz proračuna; 
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6. sklepa o povečanju ali zmanjšanju kapacitete 
zavoda; 

7. nadzoruje finančno poslovanje zavoda; 
8. odloča o sprejemu in odpustu oskrbovancev ter 

o njihovih pritožbah; 
9. predlaga sistemizacijo delovnih mest; 

10. postavlja in razrešuje strokovne uslužbence; 
11. predpisuje hišni red zavoda; 
12. opravlja druge zadeve, ki se mu naložijo s 

posebnimi predpisi. 
Za odločitve po 3., 6. in 10. točki prvega odstavka 

je potrebno soglasje organa, ki je pristojen za zadeve 
in naloge zavoda. 

15. člen 
Organ, ki je pristojen za zadeve in naloge zavoda, 

lahko pred potekom delovne dobe razreši celotni 
upravni odbor ali posamezne njegove člane, če je nji- 
hovo delo v nasprotju z zakonitimi predpisi ali ukrepi 
ali če zanemarjajo svoje dolžnosti, lahko pa jih tudi 
začasno odstrani (suspendira), če je potrebno, da se 
zadeva razišče. 

16. člen 
Upravnika socialnega zavoda, ki ima pomen za 

vso ljudsko republiko, imenuje republiški organ, ki je 
pristojen za zadeve in naloge zavoda, po zaslišanju 
upravnega odbora, upravnika drugega socialnega za- 
voda pa, po zaslišanju upravnega odbora, ljudski od- 
bor, ki je zavod ustanovil, 

17. člen 
Upravnik je za svoje delo odgovoren upravnemu 

odboru in organu, ki je pristojen za zadeve in naloge 
zavoda. 

Ce je upravnik zadržan, ga nadomešča uslužbenec, 
ki ga določi upravni odbor. 

18. člen 
Upravnik socialnega zavoda organizira delo za- 

voda in ga neposredno vodi. Odgovoren je za izvrševa- 
nje zakonov in drugih predpisov in ukrepov ter zako- 
nitih sklepov upravnega odbora. 

Upravnik je odredbodajalec za izvrševanje pred- 
računa dohodkov in izdatkov socialnega zavoda. 

Ce se upravni odbor socialnega zavoda ne zbere 
na sejo, ki je bila pravilno sklicana, sme upravnik 
v nujnih primerih sam izdati posamezen ukrep z delov- 
nega področja upravnega odbora, mora pa ga pred- 
ložiti upravnemu odboru v potrditev na prvi prihodnji 
seji. 

19. člen 
Upravnik nastavlja delavce in uslužbence, razen 

strokovnih uslužbencev. 
Zoper odločbe o delovnih razmerjih, ki jih je izdal 

upravnik zavoda, imajo uslužbenci in delavoi pravico 
Ugovora na upravni odbor. Zoper odločbo upravnega 
odbora je dovoljena pritožba na organ, ki je pristojen 
za zadeve in naloge zavoda. 

20. člen 
Ce upravnik socialnega zavoda misli, da je sklep 

upravnega odbora v nasprotju z zakonitim predpisom 
ali   ukrepom,   mora   zadržati   izvršitev   sklepa   in  to 

takoj sporočiti organu, ki je pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda, da odloči o veljavnosti sklepa upravnega 
odbora. Ta organ mora o tem odločiti najpozneje v 
enem mesecu. 

21. člen 
Socialni zavod ima praviloma strokovni kolegij. 

Imenuje ga upravni odbor zavoda. 
Strokovni kolegij je posvetovalni organ upravnika 

in upravnega odbora za vsa važnejša strokovna vpra- 
šanja in za vprašanja, ki zadevajo strokovno vodstvo 
zavoda. 

Strokovni kolegij socialnega zavoda sestavljajo 
upravnik in vodilno strokovno osebje (učno, vzgojno 
in zdravstveno). 

V. Sprejemanje in odpuščanje oskrbovancev 

22. člen 
V socialni zavod je lahko sprejet, kdor je iz so- 

cialnih, zdravstvenih ali vzgojnih razlogov potreben 
oskrbe. 

Pri sprejemu v socialni zavod imajo prednost otro- 
ci padlih borcev narodnoosvobodilnega boja, žrtev fa- 
šističnega nasilja in vojaških vojnih invalidov ter otro- 
ci brez enega ali obeh staršev in pa osebne žrtve faši- 
stičnega nasilja in vojaški vojni invalidi. 

Socialni zavod mora sprejeti mladoletnika, za ka- 
terega tako odloči skrbniški organ oziroma sodišče. 

23. člen 
Socialni zavod lahko odpusti oskrbovanca po po- 

prejšnji enomesečni odpovedi. Mladoletniku sme odpo- 
vedati praviloma le za konec šolskega leta. Odpove 
se prvega v mesecu. 

Ce je bil oskrbovanec oddan v socialni zavod 
po odločbi skrbniškega organa ali sodišča, se lahko 
odpusti le v sporazumu s pristojnim skrbniškim orga- 
nom ali sodiščem, vendar šele potem, ko je skrbniški 
organ poskrbel za njegovo nadaljnjo oskrbo v družini 
ali v kakšnem drugem zavodu. 

24 člen 
Oskrbovanec se lahko odpusti tudi zaradi kršitve 

discipline v primerih, ki jih določijo pravila zavoda. 
Oskrbovanca, ki je bil sprejet v zavod na podlagi 

odločbe skrbniškega organa ali sodišča, sme socialni 
zavod odpustiti zaradi kršitve discipline le v spora- 
zumu z organom, ki ga je napotil v zavod. 

25. člen 
Zoper odklonitev sprejema, odpoved in odpust po 

24. členu tega zakona je dovoljena pritožba v 8 dneh 
po prejemu odločbe na organ, ki je pristojen za zadeve 
in naloge zavoda. 

VI. Finansiranje socialnih zavodov 

a)   finančno samostojnih zavodov 

26. člen 
Finančno samostojni socialni zavodi se finansira- 

jo po predpisih, ki veljajo za finančno samostojne za- 
vode, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 
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27. člen 
Organ, ki ustanovi socialni zavod, mora ob usta- 

novitvi zagotoviti zavodu materialne pogoje za sani- 
tarno in higiensko ureditev zavoda za njegov nemoten 
obstoj in delo. Zagotoviti mu mora tudi sredstva za tele 
izdatke: 

a) za plače in dodatke, prispevke za socialno za- 
varovanje učnega, vzgojnega in zdravstvenega osebja 
po odobreni sistemizaciji; 

b) za šolo, učila, učne pripomočke in vzgojila, za 
preventivne zdravstvene ukrepe, za rehabilitacijo ter 
za nabavo in vzdrževanje ortopedskih sredstev; 

c) za investicije in investicijsko vzdrževanje. 
Upravni odbor socialnega zavoda določi v spora- 

zumu z organom, ki je ustanovil zavod, kateri usluž- 
benci se štejejo za učno, vzgojno in zdravstveno osebje 
po točki a) prvega odstavka in kateri drugi osebni 
in materialni izdatki se krijejo iz proračunskih sred- 
stev. 

Vse druge osebne in materialne izdatke krije so- 
cialni zavod iz oskrbnin in iz drugih lastnih dohodkov. 

28. člen 
Oskrbnino določi upravni odbor socialnega zavoda 

v sporazumu z organom, ki je pristojen za zadeve in 
naloge zavoda. 

Enota za določitev oskrbnine je oskrbni dan. 
Natančnejše določbe o strukturi cene predpišeta 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS in Svet za 
prosveto in kulturo LRS v sporazumu z državnim se- 
kretarjem za občo upravo in proračun LRS. 

29. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki, ki se pokaže po 

sklepnem računu, se razdeli na sklade socialnega za- 
voda. 

Kolikšen odstotek doseženega presežka gre v posa- 
mezni sklad, določi vsako leto posebej organ, ki je 
pristojen za zadeve in naloge socialnega zavoda. 

Natančnejše določbe o skladih socialnih zavodov 
predpišeta Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS 
in Svet- za prosveto in kulturo LRS. 

30. člen 
Socialni zavod ima pri banki svoj tekoči račun. 
Socialni zavod lahko najame pri banki kredit po 

veljavnih predpisih. 
31. člen 

Plače delavcev in uslužbencev socialnih zavodov se 
določajo po predpisih, ki veljajo za plače delavcev in 
uslužbencev državnih organov oziroma uslužbencev v 
zdravstveni službi in prosvetno-znanstveni službi . 

32. člen 

b)  proračunskih zavodov 

Proračunski socialni zavodi se finansirajo iz ustrez- 
nega proračuna, vsi njihovi dohodki gredo v ta pro- 
račun. 

Za finančno poslovanje proračunskih socialnih za- 
vodov veljajo splošni predpisi ö finančnem poslovanju 
proračunskih zavodov. 

VII. Oskrbnina 

33. člen 
Oskrbnina se plačuje v vseh socialnih zavodih me- 

sečno vnaprej. 

Oskrbnino plačuje praviloma oskrbovanec oziroma 
tisti, ki je po zakonu dolžan oskrbovanca preživljati, 
razen če se je kdo drug zavezal, da bo v celoti ali de- 
loma zanj plačeval oskrbnino. 

34. člen 
Ce oskrbovanec in tisti, ki so po zakonu dolžni 

oskrbovanca preživljati, nimajo sredstev ali nimajo za- 
dosti sredstev za plačevanje oskrbnine, plača oskrb- 
nino v celoti ali deloma ljudski odbor okraja (mesta, 
mestne občine s posebnimi pravicami), kjer ima oskr- 
bovanec stalno prebivališče. 

35. člen 
Ce tisti, ki je po 33. členu tega zakona zavezan 

plačati oskrbnino, ne plača oskrbnine najpozneje v 8 
dneh po dospelosti plačila, plača oskrbnino ljudski od- 
bor okraja (mesta, mestne občine s posebnimi pravica- 
mi) po stalnem prebivališču oskrbovanca. V tem pri- 
meru izda ljudski odbor plačilnemu zavezancu plačil- 
ni nalog. Plačilni nalog je izvršljiv v 3 dneh. 

Ce plačilni zavezanec misli, da ni dolžan pla- 
čati oskrbnine ali pa da je oskrbnina nepravilno obra- 
čunana, lahko poda v 3 dneh po prejemu plačilnega 
naloga ugovor. O ugovoru odloči organ, ki je plačilni 
nalog izdal. Zoper njegovo odločbo je v 8 dneh po pre- 
jemu odločbe dovoljena pritožba na pristojni republi- 
ški organ. 

36. člen 
Ce ljudski odbor v primeru iz prvega odstavka 

prejšnjega člena ne plača oskrbnine v 8 dneh po pre- 
jemu računa, izda državna arbitraža na tožbo social- 
nega zavoda zoper ljudski odbor plačilni nalog. 

37. člen 
Ce starši ne plačujejo v redu oskrbnine za otroka, 

za katerega prejemajo otroški dodatek, mora organ, ki 
izplačuje otroški dodatek, na zahtevo socialnega za- 
voda nakazovati otroški dodatek zavodu. 

38. člen 
Dokler se ne ugotovi stalno prebivališče oskrbo- 

vanca oziroma tisti, ki je dolžan plačati oskrbnino, 
plačuje oskrbnino ustanovitelj. Za oskrbovanca v so- 
cialnem zavodu, ki ga je ustanovu Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS, plačuje v takem primeru oskrbnino 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS oziroma 
Svet za prosveto in kulturo LRS. 

Ko se ugotovi stalno prebivališče oskrbovanca ozi- 
ronia plačilni zavezanec, ima organ, ki je začasno pla- 
čal oskrbnino po prvem odstavku tega člena, pravico 
zahtevati povračilo plačane oskrbnine od ljudskega 
odbora okraja (mesta, mestne občine s posebnimi pra- 
vicami), kjer ima oskrbovanec stalno prebivališč?. 
Ljudski odbor pa izda plačilni nalog plačilnemu zave- 
zancu po 35. členu tega zakona. 

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za oskrbo- 
vance, ki so že v socialnih zavodih, pa ni ugotovljeno 
njihovo stalno prebivališče oziroma plačilni zavezanec. 

39. člen 
Ljudski odbori okrajev (mest, mestnih občin s po- 

sebnimi pravicami) morajo v svojih proračunih, zago- 
toviti finančna sredstva za plačevanje oskrbnin v so- 
cialnih zavodih po določbah tega zakona. 

Ljudski odbor lahko sklene s socialnim zavodom 
pogodbo o oskrbnini, o pogojih za oskrbo in plačevanje 
oskrbnine, o akontacijah in podobno. 
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40. člen 

Ljudski odbori, ki so ustanovitelji socialnih zavo- 
dov, lahko  ustanovijo socialni sklad. 

V ta sklad se stekajo volila, darila, prostovoljni 
prispevki gospodarskih in družbenih organizacij ali 
posameznikov in drugi prispevki za socialnohumani- 
tarne namene. 

Sklad se uporablja za zboljšanje materialnih pogo- 
jev socialnih zavodov, za zboljšanje storitev, za do- 
datne dotacije, za dodatne prispevke oskrbovancev in 
za druge podobne namene kot dopolnilni vir sredstev 
za napredek socialnih zavodov in reševanje drugih so- 
cialnih nalog, 

Natančnejše predpise o tem skladu izdajo ljudski 
odbori. 

VIII. Posebne določbe za socialne zavode organizacij 

41. člen 

Določbe II. do VII. poglavja tega zakona se primer- 
no uporabljajo tudi za socialne zavode, ki jih ustano- 
vijo gospodarske in družbene organizacije in društva, 
kolikor ni v tem poglavju drugače določeno. 

42. člen 

Delo socialnih zavodov iz prejšnjega člena nadzo- 
ruje glede nu pomen in vrsto posameznega zavoda 
Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS oziroma 
Svet za prosveto in kulturo LRS ali pa svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko oziroma svet za prosveto 
in kulturo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora (nad- 
zorni organ). 

43. člen 

Ustanovitelj ima do socialnega zavoda, ki ga je 
ustanovil, tele pravice oziroma dolžnosti: 

1. predpiše pravila zavoda v sporazumu z nad- 
zornim organom; 

2. imenuje in razrešuje člane upravnega odbora 
in upravnika s pritrditvijo nadzornega organa; 

3. potrdi sistemizacijo delovnih mest v zavodu; 
4. potrdi predračun in sklepni račun zavoda in da 

pritrditev k razdelitvi presežka dohodkov na posa- 
mezne sklade; 

5. lahko predpiše način oskrbovanja; 
6. lahko predpiše oskrbnino v sporazumu z nad- 

zornim organom; 
7. lahko omeji uporabo skladov zavoda v spora- 

zumu z nadzornim organom; 
8. lahko določi, da se posamezne kategorije oseb 

deloma ali popolnoma oprostijo oskrbnine; 
9. zagotovi zavodu sredstva za plačilo izdatkov, 

naštetih v 27, členu tega zakona; 
10. odloča o sklepu upravnega odbora, katerega 

izvršitev je zadržal upravnik socialnega zavoda po 20. 
členu tega zakona. 

Ce se. zaradi, ukrepov po 5., 6., 7. in 8. točki tega 
člena povečajo stroški oziroma zmanjšajo dohodki so- 
cialnega zavoda, mora ustanovitelj preskrbeti zavodu 
tudi kritje za povečane stroške oziroma povračilo za 
zmanjšane dohodke. 

IX. Prehodne in končne določbe 

44. člen 
Vsi socialni zavodi morajo svojo organizacijo in 

delo prilagoditi določbam tega zakona v treh mesecih 
po objavi tega zakona. 

45. člen 
Natančnejše določbe za izvrševanje tega zakona 

predpišeta po potrebi Svet za zdravstvo in socialno po- 
litiko LRS in Svet za prosveto in kulturo LRS. 

46. člen 

Ta zaikon velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

St. U-128/54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta Ljudske 

Ljudsko skupščine LRS: skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

92. 

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 babiški službi in porodniški pomoči izven 
zdravstvenih zavodov, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega 

. zbora, dne 29. junija 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o babiški službi in porodniški pomoči izven 

zdravstvenih zavodov 

Splošne določbe 

1. člen 

Namen babiške službe je, da se daje nosečnicam, 
porodnicam, otročnicam in novorojenčkom zdravstveno 
varstvo in porodniška pomoč izven porodnišnic in dru- 
gih zdravstvenih zavodov, ki so namenjeni za varstvo 
mater in otrok. 

Babiška služba je sestavni del zdravstvene službe 
zdravstvenih domov (občinskih, mestnih, okrajnih). 

2. člen 

Babiško službo opravljajo babice. 
Babice so terenske uslužbenke okrajnega (mest- 

nega) oziroma občinskega zdravstvenega doma. Imenuje 
jih upravni odbor zdravstvenega doma. 

Mesta babic se oddajo na podlagi razpisa. 
Za babico je lahko nastavljena samo babica z dovr- 

šeno babiško šolo. 
Okrajni (mestni) zdravstveni dom vodi razvid vseh 

terenskih babic v okraju (mestu). 

3. člen 

Babice opravljajo babiško službo vsaka v svojem 
babiškem okolišu. 

Babiške okoliše in sedež babice določi in spremi- 
nja svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okraj- 
nega (mestnega) ljudskega odbora na predlog okraj- 
nega (mestnega) zdravstvenega doma. Okoliše določi 
svet zlasti glede na terenske razmere, število prebival- 
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cev in oddaljenost krajev od porodnišnic in drugih 
zdravstvenih zavodov. 

Zdravstveni dom določi, katere babice se nadome- 
ščajo med seboj, če je katera zadržana, in kako se 
nadomeščajo. 

V nujnih primerih sme in mora vsaka babica nu- 
diti babiško in porodniško pomoč tudi v drugem ba- 
biškem okolišu. 

4. člen 

Zdravstveni dom mora dati svojim babicam v upo- 
rabo potrebno babiško opremo (babiško torbo, instru- 
mentarij, plašč in pod.). 

5. člen 

Kurativne babiške storitve se plačujejo zdravstve- 
nemu domu. 

Izdatki za preventivne babiške storitve se krijejo 
iz predračuna zdravstvenega doma. Potrebna finančna 
sredstva za te izdatke pa se zagotovijo v proračunu 
organa, ki je ustanovil zdravstveni dom. 

Za svoje delo in pomoč ne sme babica od stranke 
zahtevati nobene nagrade v denarju ali naravi. 

6. člen 

Babice morajo varovati poklicno tajnost, kolikor 
ni z veljavnimi predpisi drugače določeno. 

7. člen 

Babica ne sme poleg babiške službe opravljati no- 
benega drugega poklicnega dela. 

8. člen 

Zasebna babiška praksa ni dovoljena. 

Delo babice 

9. člen 

Babice so porodne pomočnice in zdravstvene de- 
lavke v službi varstva matere in otroka. 

Babica ima zlasti tele naloge: 
1. zanima se za vse nosečnice v svojem okolišu ves 

čas njihove nosečnosti; obiskuje jih in poučuje o higi- 
eni nosečnosti, o pomenu materinstva in o potrebi, da 
rodijo pod strokovnim vodstvom; priporoča jim, naj 
se dajo med nosečnostjo in po porodu večkrat zdrav- 
niško pregledati; pouči jih o dolžnostih, da se dajo 
v četrtem in osmem mesecu nosečnosti zdravniško pre- 
gledati; pomaga jim pri pripravah za porod; poučuje 
nosečnice, porodnice in otročnice o njihovih pravicah 
v zvezi z nosečnostjo in porodom; posreduje za mate- 
rialno pomoč nosečnicam, porodnicam in otročnicam, 
ki so v slabih gmotnih razmerah; 

2. pregleduje nosečnice; pomaga pri porodih na 
domu; poučuje porodnice in otročnice o pravilni negi 
in prehrani dojenčkov, zlasti o pomenu dojenja; vsem 
otročnicam in novorojenčkom strokovno pomaga, do- 
kler jim je ta pomoč potrebna, in sicer ne glede na 
to, ali je babica pri porodu sama sodelovala ali ne; 

3. sodeluje pri zdravstvenem varstvu mater in 
otrok po navodilih nadrejenega zdravnika oziroma 
zdravstvenega doma (ambulante, posvetovalnice); po- 
vezuje se z medicinskimi sestrami v patronažni službi; 

4. širi zdravstveno prosveto s svojega delovnega 
področja in sodeluje pri tem z družbenimi organizaci- 
jami; 

5. mora prijaviti splave; 
6. mora priglasiti matičnemu uradu rojstvo vsa- 

kega otroka ne glede na to, ali je pri porodu poma- 
gala, razen rojstva otrok, ki so bili rojeni v zdravstve- 
nem zavodu. 

Pri svojem delu se morajo babice ravnati po stro- 
kovnih navodilih za opravljanje babiške službe, pisati 
babiški dnevnik, voditi knjigo porodov in druge pred- 
pisane sezname. 

10. člen 

Babica mora pri vsakem že začetem splavu po- 
klicati zdravnika ali pa odrediti prevoz v bolnico. 

Če grozi nosečnici zaradi poroda ali že začetega 
splava neposredna nevarnost za življenje, zdravnik pa 
ni dosegljiv in tudi prevoz v bolnico ni mogoč, mora 
babica sama nuditi strokovno pomoč. 

11. člen 

Strokovno delo babic nadzoruje zdravnik, ki ga za 
to določi okrajni (mestni) zdravstveni dom. 

Kazenske določbe 

12. člen 

Z denarno kaznijo do 1000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek babica, ki ne priglasi matičnemu uradu roj- 
stva otroka po 6. točki 9. člena tega zakona. 

Če ne gre za sodno kaznivo dejanje, se kaznuje 
babica za prekršek z denarno kaznijo do 10.000 dinar- 
jev ali z zaporom do 30 dni, če ne prijavi splava ali 
če zahteva za svojo storitev nagrado. 

Končne določbe 

13. člen 

Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS izda 
strokovna navodila za opravljanje babiške službe, po 
potrebi pa tudi druge natančnejše predpise za izvrše- 
vanje tega zakona. 

14. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 
uredba o službi krajevnih babic z vsemi poznejšimi 
spremembami (Uradni list LRS, štev. 18—94/47, štev. 
22—123/50 in štev. 14—58/52). 

15. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«. 

St. U-129/54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta Ljudske 

Ljudsko skupščine LRS: skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 
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93. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točko 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 ustanovitvi višjih zdravstvenih Sol, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
nije na seji Republiškega zbora, dne 29. junija 1954 in 
*i se glasi: 

ZAKON 
o ustanovitvi" višjih zdravstvenih šol 

1. člen 
Kot višje zdravstvene šole, ki imajo pomen za vso 

ljudsko republiko, se ustanovijo: 
1. Višja šola za medicinske sestre v Ljubljani, 
2. Višja šola za fiziote'rapevte v Ljubljani, 
3. Višja šola za rentgenske pomočnike v Ljubljani. 
Višje  zdravstvene  šole  iz  prednjega  odstavka  so 

Pod neposrednim nadzorstvom Sveta za zdravstvo in 
4 socialno politiko LRS. 

. 2. člen 
Naloga Višje šole za medicinske sestre je, da slu- 

sateljice teoretično in praktično izuči za vodilne sestre 
zdravstvenih zavodov in njihovih oddelkov, za samo- 
stojno vodstvo" manjših zdravstvenih zavodpv, za patro- 
pažno službo ter za inštruktorsko službo pri srednjem 

•• nižjem zdravstvenem osebju. 
Naloga Višje šole za fizioterapevte je, da slušatelje 

teoretično in praktično izuči za višje kvalificirano 
osebje za izvajanje fizikalne terapije vseh vrst (me- 
hanoterapijc, termoterapije, elektroterapije, hidrotera- 
Pije, fototerapije, magnetoterapije, terapevtske gimna- 
stike itd.) v zavodih za rehabilitacijo in posttravmatsko 
zdravljenje in v drugih zavodih, kjer se zdravi s fizi- 
kalno terapijo. 

Naloga Višje zdravstvene šole za rentgenske po- 
močnike je, da slušatelje teoretično in praktično izuči 
za višje kvalificirano osebje za delo v zvezi z rent« 
gensko diagnostiko in terapijo. 

3. člen 
Višjo zdravstveno šolo neposredno vodi direktor. 
Direktorja višje zdravstvene šole in stalno učno 

osebje imenuje Svet za zdravstvo in socialno politiko 
LRS v sporazumu s Svetom za prosveto in kulturo LRS. 
drugo učno osebje in administrativno osebje pa di- 
rektor. 

4. člen 
Pouk na Vjšji šoli za fizioterapevte in na Višji šoli 

za rentgenske pomočnike traja,dve leti, na Višji šoli 
za medicinske sestre pa tri leta. 

Pouk na višjih zdravstvenih šolah je teoretičen in 
praktičen. 

5. člen , 
Na višjo zdravstveno šolo se lahko vpišejo kandi- 

dati, ki imajo popolno srednjo šolo z zrelostnim izpi- 
som ali ustrezno srednjo strokovno šolo z diplomskim 
izpitom. 

Pred vpisom na višjo zdravstveno šolo morajo biti 
kandidati zdravniško pregledani. 

•   6. člen 
Izobrazba absolventov v 1. členu naštetih višjih 

zdravstvenih   šol,   ki   imajo   diplomski   izpit,   ustreza 
višji šolski izobrazbi. 

7. člen 
Učne načrte in programe višjih zdravstvenih šol 

predpiše Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS v 
sporazumu s Svetom za prosveto in kulturo LRS. 

8. člen 

Višja zdravstvena šola ima svoj predračun dohod- 
kov in izdatkov v okviru predračuna Sveta za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS. 

Direktor višje zdravstvene šole je odredbodajalec 
za izvajanje predračuna. 

9. člen 
Sola za medicinske sestre v Ljubljani, Fiziotera- 

pevtska srednja šola v Ljubljani in Sola za medicinske 
tehnike — rentgenske pomočnike v Ljubljani prenehajo 
kot srednje zdravstvene šole, nadaljujejo pa z delom 
kot višje zdravstvene šol»! iz 1. člena tega zakona. 

Dosedanjim absolventom teh šol, ki so ob vpisu 
imeli pogoje iz 5. člena tega zakona in so na šoli 
z uspehom opravili diplomski izpit, se prizna višja šol- 
ska izobrazba. 

10. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in delu višjih 

zdravstvenih šol predpiše Svet za zdravstvo in socialno 
politiko LRS v sporazumu s Svetom za prosveto in 
kulturo LRS. 

11. člen 
Ta zakon velja od dneva objave v >Uradn«u listu 

LRS«. 
St. 130-54. 
Ljubljana, dne* 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta Ljudske 

Ljudske skupščine LRS: skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Ktaigher 1. r. 

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 lovu, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbo- 
ra in na seji Zbora proizvajalcev, dne 30. junija 1954 
ip ki se glasi: 

ZAKON OLOVU 

I. Splošne določbe 

1. Člen 

Lov je panoga narodnega gospodarstva. 
Lov obsega gojitev in prilaščanje divjadi. 

2. člen 

. Divjad je splošno ljudsko premoženje, ki ga 
na območju okraja (mesta) upravlja'okrajni (mestni) 
ljudski odbor. 



Stran 412 URADNI LIST 

\ i 

Štev. 26—8. VII. 1954 

.Zaradi smotrnega gospodarjenja z divjadjo, določi 
okrajni (mestni) ljudski odbor lovišča kot lovske gospo- 
darske enote in jih. izroči v gospodarjenje lovskim dru- 
žinam. 

3. člen 
Lov je pod nadzorstvom organov ljudske oblasti. 

II. Divjad 

4. člen 
Za divjad po tem zakonu se štejejo tele prosto ži- 

veče divje živali: 
od sesalcev: poljski''zajec, planinski zajec, kunec, 

veverica, hrček, pižmovka, svizec, divja mačka, kuna 
zlatica, kuna belica, dihur, hermelin, podlasica, vidra, 
jazbec, medved, volk, šakal, lisica, divji prašič, kozo- 
rog, gams, muflon, jelenjad in srnjad; 

od ptičev: potapljavci, veslonožci, močvirniki, po- 
brežniki, divje race, divje gosi, žagarice, labod, galebi, 
stepna kokoška, fazani, kotoma, divji petelin, ruševec, 
belka, gozdni jereb, poljska jerebica, prepelica, ujede, 
divji golobi, velika uharica in krokar. 

5. člen 
Divjad je zaščitena in nezaščitena. 
Zaščitena divjad je tista, ki jo je dovoljeno loviti 

samo v lovni dobi, in tista, ki se sploh ne sme loviti. 
Nezaščitena divjad je tista, ki jo je dovoljeno lo- 

viti vse leto. 
Divjad se sme loviti samo tako, kakor je dovo- 

ljeno po tem zakonu, in po načelih lovske pravičnosti. 
Zaščitena divjad se ne sme vznemirjati v nelovgi 

dobi. 
6. člen 

Vse leto je zaščitena tale divjad: svizec, medved, 
kozorog, muflon, pelikan, štorklje, prilivka, postovka, 
ribji orel, kačar, sršenar.'vsi pravi orli razen planin- 
skega, velika uharica, krokar, fazanke ter kokoši div- 
jega peteline, ruševca in gozdnega jereba. 

Druga zaščitena divjad se sme loviti samo v lovni 
dobi, in sicer: 

poljski zajec  < od   1. X. do 15.1. 
planinski zajec od 1. XI. do 31. XII. 
veverica od 1. IX. do 31.1. 
gams-kozel                    _ od 1. VIII. do 31. XII. 

koza in mladiči         " od 1. IX. do 31. XII. 
jelenjad - jelen od 16. VIII. do 31. XII. 

košuta in mladiči od 1;X. do 31. XII. 
srnjad - srnjak od 1. VI. do 30. XI. 

srna in mladiči od 16. IX. do 31. XII. 
potapljavci in povodne 

putke od   1. VIII. do 31. XII. 
velika divja raca — 

mlakarica od   1. VIII. do konca 
druge divje race, divje februarja 

gosi in žagarice od 1. VIII. do 31. III. 
čaplje in galebi od 15. VIII. do 31. XII. 
kormoran, labodi, žer- 

jav in priba od   1. VIII. do 31. III. 
kljunači od   l.VIII. do 15. IV. 
droplje od   1.IX. do 31. XII. 
fazani-samci od   l.X. do 31. XII. 
kotoma od 16. IX.- do 31. XII. 
divji petelin - petelin od l.IV. do 31. V. 
ruševec - petelin od 16. IV. do 15. VI. 
belka                                   _      od 1.XI. do 31. XII, 
gozdni jereb - petelinček od 16. VIII. do 30. XI. 
poljska jerebica od   1. IX. do 30. XI. 

prepelica 
stepna kokoška 
planinski orel 
divji golobi in grlice 

od 16. VIII. do 30. XI. 
od   l.VIII. do 31.XII. 
od   i. IX.- do 31. XII. 
od 16. VII. do 31. XII. 

Vsa druga divjad je nezaščitena. 

7. člen 
Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasli- 

šanju Republiške lovske zveze določi za določeni čas, 
da se posamezne zredčene vrste zaščitene divjadi iz 
drugega odstavka 6. člena v vsej ljudski republiki ali 
v posameznih predelih sploh ne smejo loviti ali da se 
zanje skrajša predpisana lovna doba. 

Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasli- 
šanju Republiške lovske zveze izjemoma dovoli odstrel 
vse leto zaščitene divjadi ali odstrel druge zaščiteni; 
divjadi v nelovni dobi, kolikor je to potrebno zaradi 
zatiranja nalezljivih bolezni,, preprečitve degeneracije 
v lovišču, za znanstvene namene ali iz drugih uteme- 
ljenih razlogov. 

8. člen   . 

Odlov žive zaščitene divjadi je praviloma prepo- 
vedan. 

Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasliša- 
nju Republiške lovske zveze dovoli odlov žive zašči- 
tene divjadi, če je to potrebno za razplod, osvežitev 
krvi, za znanstvene namene, za živalske vrtove ali za 
izvoz. ' 

Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasliša- 
nju Republiške lovske zveze odredi posameznim lov- 
skim družinam, da odlovijo določeno število žive za- 
ščitene divjadi za razplod ali za osvežitev krvi v dru- 
gih loviščih. 

9. člen 
Gojitev divjadi mora biti v skladu s koristmi kme- 

tijstva in gozdarstva. Ce se v kakšnem lovišču raz- 
množi divjad tako, da nastane zaradi tega prevelika 
škoda za kmetijstvo ali gozdarstvo, lahko okrajni 
(mestni) ljudski odbor- po zaslišanju okrajne lovske 
zveze odredi, da lovska družina število divjadi pri- 
merno zniža. 

10. člen 

Za živali, ki se ne štejejo za divjad' po 4. členu 
tega zakona, ne veljajo omejitve po tem zakonu. 

Vsakomur je prepovedano loviti ali pobijati ptice 
pevke in druge za kmetijstvo in gozdarstvo koristne 
živali, kakor tudi pobirati njihova jajca in odnašati 
ali. razdirati njihova gnezda in legla. 

Državni sekretar za gospodarstvo določi, za katere 
koristne živali velja prepoved iz prejšnjega odstavka. 

III. Lovišča 

11. člen 
Lovišča so zaokrožene lovske gospodarske enote, ki 

obsegajo kopn<> in vodno površino. Meje lovišč morajo 
biti določene tako, da so kar najbolj naravne in vjdne. 

Lovišče ustanovi in mu določi meje okrajni (mestni) 
ljudski odbor po zaslišanju okrajne lovske zveze tako, 
da lovišče praviloma obsega od 2000 do 6000 ha. Če sega 
lovišče čez mejo okraja (mesta), določi okrajni (mestni) 
ljudski odbor meje lovišča v sporazumu z ljudskim od- 
borom sosednjega okraja (mesta). 

Zoper odločbo, ljudskega odbora o določitvi lovišč 
in njihovih meja, ima okrajna lovska zveza pravico do 
pritožbe na Izvršni svet v osmih dneh po prejemu od- 
ločbe. 
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Okrajni (mestni) ljuoski odbor lahko spremeni 
meje lovišča po zaslišanju okrajne lovske zveze. Zoper 
odločbo o spremembi meje imata okrajna lovska "zveza 
in prizadeta lovska družina pravico do pritožbe na 
Izvršni svet v osmih dneh po prejemu odločbe. 

12. člen 
Okrajni (mestni) ljudski odbor odda z odločbo lo- 

višče v gospodarjenje lovski družini, ki se ustanovi 
za območje posameznega lovišča in je včlanjena v 
okrajni lovski zvezi. 

13. člen 
Okrajni (mestni) ljudski odbor lahko po zaslišanju 

okrajne lovske zveze odvzame lovski družini dodeljeno 
lovišče, če lovska družina občutno zanemarja ali pu- 
stoši lovišče. I 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora ima lovska družina v osmih dneh po prejemu 
odločbe pravico do pritožbe na Izvršni svet. 

IV. Lovske organizacije 

14. člen 

Lovske organizacije so lovske družine, okrajne lov- 
ske zveze in Republiška lovska zveza. Zanje veljajo do- 
ločbe zakona o društvih, zborovanjih in drugih javnih 
shodih, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

15. člen 

Lovske družine so prostovoljne združitve lovcev 
zaradi lovskega gospodarjenja v določenem lovišču. 
Za vsako lovišče se lahko ustanovi samo ena lovska 
družina. 

Lovska ' družina priglasi svojo ustanovitev in delo- 
vanje pri tajništvu za notranje zadeve okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora, v katerega območju je lovišče. 

Vsaka lovska družina mora imeti najmanj osem 
članov. Odbor lovske družine mora imeti najmanj tri 
odbornike. 

Članstvo lovske družine se ne sme omejiti niti 
glede na število, niti glede na prebivališče članov. Iz- 
jemoma pa lahko okrajna lovska zveza na predlog lov- 
ske družine s pritrditvijo okrajnega (mestnega) ljud- 
skega odbora določi najvišje število članov, ki jih sme 
imeti lovska družina glede na zmogljivost lovišča. 

Nihče ne sme biti član več kot dveh lovskih družin. 

16. člen 

Glavna naloga lovske družine je, da v dodeljenem 
lovišču neposredno, gospodari po predpisih tega za- 
kona. Pri tem je zlasti dolžna divjad gojiti, izboljševati 
njeno kakovost, ier skrbeti za njeno varnost, prehrano 
in zdravje. 

Lovska družina gospodari z loviščem po lovskem 
načrtu, ki ga sestavi za vsako lovsko leto vnaprej. 
Lovski načrt potrdi okrajna lovska zveza. 

Lovska družina mora tudi skrbeti za lovsko vzgojo 
svojega članstva. 

Državni sekretar za gospodarstvo izda po zasliša- 
nju Republiške lovske zveze tehnične predpise za go- 
spodarjenje z lovišči. 

17. člen 
Član lovske družine je lahko vsak, kdor ima orožni 

tfst za nošenje lovskega orožja. 
Dokler član lovske družine še nima lovskega iz- 

pita, sme loviti le v družbi izprašanega lovca. 

18. člen 
Lovski izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki 

jo imenuje okrajna lovska zveza, potrdi pa okrajni 
ljudski odbor. 

Pravilnik za opravljanje lovskega izpita predpiše 
Republiška lovska zveza, potrdita pa državni sekretar 
za gospodarstvo in državni sekretar za notranje za- 

, deve. 
19. člen 

Lovske družine enega okraja sestavljajo okrajno 
lovsko zvezo. Lovske družine na območju mestnega 
ljudskega odbora se vključijo v okrajno lovsko zvezo 
sosednjega okraja. 

Okrajne lovske zveze sestavljajo Republiško lov- 
sko zvezo. 

20. člen 
Okrajna lovska zveza nadzoruje delo lovskih dru- 

žin, upravlja okrajni lovski sklad, rešuje spore med 
družinami, skrbi za zboljšanje strokovnega znanja lov- 
cev in sodeluje v lovskih zadevah z državnimi organi. 

21. člen 
Republiška lovska zveza nadzoruje delovanje okraj- 

nih lovskih zvez, upravlja republiški lovski sklad, 
pospešuje strokovno vzgojo lovcev in sodeluje z držav- 
nimi organi pri lovskih vprašanjih. 

22. člen 
Če je strokovno delo lovske družine v nasprotju 

z njenimi pravili in zakonitimi predpisi o lovu, če 
občutno zanemarja ali pustoši lovišče, ali če v znatni 
meri škoduje koristim lovstva, jo lahko okrajna lovska 
zveza izključi iz svojega članstva. Zoper odločbo o 
izključitvi se lovska družina lahko pritoži 'v osmih 
dneh na Republiško, lovsko zvezo. Izključeni lovski 
družini odvzame okrajni ljudski odbor lovišče. 

Iz razlogov, naštetih v prejšnjem odstavku,'lahko 
Republiška lovska zveza razreši odbor okrajne lovske 
zveze in imenuje z,ačasno upravo. Začasna uprava 
mora najpozneje v enem mesecu sklicati občni zbor 
okrajne lovske zveze, da izvoli nov odbor. 

23. člen 
Natančnejše določbe o organizaciji in delu lovskih 

družin in lovskih zvez, o članstvu in razmerjih med 
lovskimi organizacijami predpišejo lovske družine in 
lovske zveze s pravili. 

• 
V.' Izvrševanje lova 

24. člen 
Pravica loviti obsega pravico iskati divjad, jo 

zasledovati, upleniti ali živo odloviti, pobirati- po- 
ginulo divjad in njene dele (rogovje, kožo in drugo), 
pobirati jajca lovne perjadi ter uničevati legla in 
gnezda škodljivcev. 

25. člen 
V lovišču lovske družine smejo loviti člani dru- 

žine, lovski čuvaji in gostje. 

* 26. člen 
Divjad, ki je uplenjena, ulovljena ali najdena v 

lovišču, pobrani deli divjadi in jajca lovne perjadi so 
last lovske družine. Ob pogojih, ki jih določi lovska 
družina, postanejo last lovca, ki jih je uplenil, ulovil 
ali našel. 

Vidra in pižmovka, ki ju upleni ribič v strugi, pri- 
padata ribiškemu društvu. 
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27. člen 
Lastniki in posestniki smejo pokončati v svojih 

poslopjih ali na svojem ograjenem dvorišču vsako 
nezaščiteno divjad, na svojih odprtih zemljiščih pa 
volka, šakala, divjega prašiča in jazbeca. Tako uple- 
njena divjad pripada lovsÉi družini, v katere lo- 
višču je bila uplenjena. Uplenitev je treba takoj spo- 
ročiti lovski družini. 

Kdaj in kako smejo ribiči in ribiški čuvaji pokon- 
čevati v vodi in njeni neposredni bližini ribam škod- 
ljivo divjad, določa zakon o sladkovodnem ribištvu. 

28. člen 
Prepovedano je loviti divjad na tak način ali s 

takim sredstvom, s katerim se divjad množično po- 
končuje. 

Zaščiteno divjad je dovoljeno loviti samo z lovsko 
puško. 

Parkljasto divjad, razen divjega prašiča, je dovo- 
ljeno streljati samo z risanico. 

Prepovedano je na brakadah streljati parkljasto 
divjad, razen divjega prašiča. 

S pastmi je dovoljeno loviti: volka, šakala, lisico, 
divjo mačko, vidro, pižmovko, jazbeca, kuno zlatico 
in belico, dihurja, hermelina, podlasico, •••••, hrčka 
in nezaščitene ujede. 

Strup se sme z dovoljenjem okrajnega (mestnega) 
ljudskega odbora nastavljati volkovom, šakalom, lisi- 
cam in kunam vseh vrst; strupišče mora biti oddaljeno 
najmanj 300 m od hiš in 200 m od javnih poti. Cas in 
okoliš strupitve je treba prej javno razglasiti na kra- 
jevno običajni način, zaznamovati z napisom in spo- 
ročiti najbližji postaji ljudske milice. 

Loviti je dovoljeno samo s pasemskimi lovskimi psi. 

29. člen    • 
Prepovedano je: 
1. loviti divjad z zankami, pastmi, mrežami, omam- 

nimi sredstvi in strupi, razen v primerih iz petega in 
šestega odstavka prejšnjega člena; 

2. loviti divjad s pomočjo žarometov, razen volka 
in divjega prašiča; 

3. loviti zaščiteno divjad ob velikih popìavah in 
zametih; 

4. uničevati in poškodovati legla in gnezda zašči- 
tene divjadi; 

•    5. pobirati in prodajati jajca zaščitene perjadi, 
razen za znanstvene in gojitvene namene. 

• 

30. člen 
Lovsko leto se začne 1. aprila in konča 31. marca. 

31. člen 
Po njivah se ne sme loviti od 1. marca dalje, do- 

kler se ne pospravi žito, v vinogradih in vrtovih pa 
od i. marca dalje, dokler so na njih pridelki. 

Brakade so dovoljene samo od 1. oktobra do 
1. januarja. 

32. člen 
Lovska družina mora ffojiti tako divjad, ki je 

primerna za lovišče, in skrbeti, da se v lovišču doseže 
in vzdržuje primeren stalež divjadi. 

33. člen 
Lovski čuvaj pa iudi član lovske družine sme ubiti 

psa ali mačko, ki se klati po lovišču, če sta oddaljena 
več kakor 200 m od hiš oziroma naselja, ali če sta 
oddaljena več kakor 50 m od gospodarja. Če pa zasači 
psa ali mačko pri preganjanju ali uničevanju divjadi 
ali jajc, ju sme ubiti v vsakem primeru. To ne -celja 

za lovskega psa, ki pri lovu Ili šolanju pride čez mejo 
lovišča. 

34. člen 
Kdor lovi ali se mudi v lovišču s pripravami za 

lov, mora na zahtevo lovskega čuvaja pokazati dovo- 
ljenje za lov. Če nima dovoljenja, mu sme lovski ču- 
vaj vzeti priprave za lov ali lovski plen, mora pa 
odvzete stvari oddati v hrambo lovski družini. 

35. člen 
Za pokončavanje volkov in divjih prašičev se lahko 

odrejajo pogoni. Natančnejše določbe o tem predpiše 
državni sekretar za gospodarstvo. 

36. člen 
Z lovskim orožjem in drugimi nevarnimi lovskimi 

sredstvi je treba pri lovu ravnati skrajno previdno, da 
se ne ogroža življenje ljudi ali varnost premoženja. 

VI. Lovski čuvaji 

37. člen 
Za nadzorstvo in varovanje lovišča morajo imeti 

lovske družine lovske čuvaje. 

38. člen 
Lovski čuvaj je lahko vsak državljan FLRJ, ki ima 

orožni list za nošenje orožja in izpit za lovskega ču- 
vaja. 

Lovskega čuvaja postavi in razreši lovska družina 
s pritrditvijo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 
Lovski čuvaj mora priseči pred okrajnim (mestnim) 
ljudskim odborom. 

Lovski čuvaj je uradna oseba. 

" 39. člen 
Izpit za lovskega čuvaja se opravlja pri izpitni 

komisiji, ki jo imenuje okrajni (mestni) ljudski odbor 
po zaslišanju okrajne lovske zveze. V izpitni komisiji 
morata biti zastopnik okrajnega (mestnega) tajništva 
za notranje zadeve in zastopnik okrajne lovske zveze. 

40. člen 
Natančnejše določbe o lovskih čuvajih, zlasti o ob- 

veznem številu lovskih čuvajev za posamezna lovišča, 
o pravicah in dolžnostih čuvajev in o izpitih za lovske 
čuvaje, predpišeta sporazumno državni sekretar za 
gospodarstvo in državni sekretar za notranje zadeve 
po zaslišanju Republiške lovske zveze. 

VU. Lovski skladi 

41. člen 
Pri Republiški lovski zvezi se ustanovi republiški 

lovski sklad, pri okrajnih lovskih zvezah pa okrajni 
lovski skladi. 

Sredstva lovskih skladov se uporabljajo za pospe- 
ševanje lovstva in plačevanje škode po medvedu in 
divjem prašiču. 

Sredstva republiškega lovskega sklada se uporab- 
ljajo predvsem za lovskogojitvene namene in za podpi- 
ranje' okrajnih lovskih skladov, ki nimajo zadosti last- 
nih sredstev za namene iz prejšnjega odstavka.   • 

42. člen 
V okrajni lovski sklad se stekajo: 
1. prispevki lovskih družin; 
2. 50% ods.trelninc oziroma tržne vrednosti uple- 

njenega medveda ali divjega prašiča; 
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3. dotacije iz republiškega lovskega sklada; 
4. drugi dohodki. 
V republiški lovski sklad se stekajo: 
1. prispevki iz okrajnih lovskih skladov; 
2. drugi dohodki. 

43. člen 
Prispevke lovskih družin v okrajne lovske sklade 

določi občni zbor okrajne lovske zveze s pritrditvijo 
okrajnega ljudskega odbora. Prispevki se določijo po 
velikosti, kakovosti in legi lovišča.' 

Prispevke okrajnih lovskih skladov v republiški 
lovski sklad določi občni zbor Republiške lovske zveze 
s pritrditvijo Državnega sekretariata za gospodarstvo. 

VIII. Povrnitev škode 

44. člen 

Za škodo, ki jo napravijo pri lovu lovci, njihovi 
pomagači ali lovski psi, je odgovorna lovska družina. 
Lovska družina ima pravico zahtevati povračilo pla- 
čane odškodnine od tistega, ki je škodo napravil. 

Za škodo, ki jo napravijo na odprtih zemljiščih 
zaščitena divjad in divji prašiči, je odgovorna lovska 
družina. Za, tako škodo je odgovorna samo, če je last- 
nik ali posestnik zemljišča poskrbel za zavarovanje 
Pred škodo po divjadi na način, ki je splošno vpeljan 
oziroma krajevnim razmeram primeren. 

Odškodnina, ki jo plača lovska družina za škodo, 
storjeno po medvedu in divjih prašičih, se povrne lov- 
ski družini iz okrajnega lovskega sklada. 

Ce se lovska družina poravna z oškodovancem o 
plačilu odškodnine po medvedu ali divjem prašiču, pa 
se glede sklenitve poravnave ne sporazume z okrajno 
lovsko zvezo, ima okrajna lovska zveza pravico ugo- 
varjati povračilnemu zahtevku lovske družine po te- 
melju in po višini. 

45. člen 
Komur je bila napravljena škoda po prvem ali 

drugem odstavku prejšnjega člena, jo mora naznaniti 
občinskemu ljudskemu odboru, na katerega območju 
je škoda nastala, v osmih dneh potem, ko je zanjo zve- 
del, najpozneje pa v enem mesecu potem, ko je nastala. 
Občinski ljudski odbor imenuje takoj posebno komi- 
sijo, da za zavarovanje dokazov z ogledom na samem 
kraju škodo ugotovi in oceni. Komisijo sestavljajo 
zastopnik občinskega odbora kot predsednik, kot člana 
pa strokovnjak za ugotovitev in ocenitev škode na 
poškodovanih kulturah in lovski strokovnjak. Cas in 
kraj ogleda mora- komisija sporočiti oškodovancu in 
lovski družini. 

Pri ogledu se ugotovi dejansko stanje, zlasti način 
in obseg poškodbe, znaki, iz katerih je mogoče skle- 
pati, da JQ škodo povzročila divjad in kakšna divjad 
ter ali in kako je lastnik oziroma posestnik zemljišča 
poskrbel za zavarovanje pred škodo po divjadi. O svo- 
jem delu sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo 
vsi navzoči. 

46. člen 
Za odločanje o odškodninskih sporih je pristojno 

sodišče. 
Tožba mora biti vložena najpozneje v šestih me- 

secih, odkar je škoda nastala. Pri škod} na polju se 
mora upoštevati letina v tistem letu. 

47. člen 
Kdor povzroči škodo na divjadi, mora plačati od- 

škodnino lovski družini, kolikor je vredna živa divjad 

po posebnem ceniku, ki ga predpiše državni sekretar 
za gospodarstvo. 

Tako odškodnino mora plačati tudi tisti, ki na- 
pravi škodo na divjadi z malomarnim ali nestrokov- 
njaškim uporabljanjem agrokeraičnih sredstev, ki eo 
divjadi škodljiva. 

IX. Posebna lovišča 

48. člen 
Izvršni svet lahko po zaslišanju Republiške lovske 

zveze izloči določene površine za ustanovitev vzornih 
ali gojitvenih lovišč. Ob ustanovitvi takih lovišč do- 
loči Izvršni svet, kdo jih bo upravljal in kako, in pred- 
piše načela za povračilo škode, ki jo napravi divjad 
v takšnih loviščih. Taka lovišča so pod neposrednim 
strokovnim nadzorstvom Državnega sekretariata za 
gospodarstvo. 

X. Kataster lovišč 
49. člen 

Okrajni (mestni) ljudski odbor vodi seznam (ka- 
taster) vseh lovišč na svojem območju s podatki, ki 
jih predpiše državni sekretar za gospodarstvo po za- 
slišanju Republiške lovske zveze. 

XI. Kazenske določbe 

50. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 10.000 dinarjev ali z zaporom do 30 dni: 
1. kdor brez dovoljenja lovi živo zaščiteno divjad 

(8. člen); 
2. član lovske družine, ki nima lovskega izpita, 

pa lovi sam brez spremstva izprašanega lovca (17. člen); 
3. kdor ne naznani lovski družini nezaščitene div- 

jadi, ki jo je pokončal po 27. členu tega zakona; 
4. kdor lovi divjad v nasprotju s predpisi 28., 29. 

in 31. člena tega zakona, če dejanje ni kaznivo po 
kazenskem zakoniku : 1 

5. kdor na zahtevo lovskega čuvaja ne pokaže do- 
voljenja za lov po 34. členu tega zakona; 

6. član lovske družine, ki prepusti drugemu svojo 
člansko izkaznico, ali gost, ki prepusti drugemu svoje 
posebno dovoljenje za lov; 

7. kdor hodi po lovišču, v katerem nima pravice 
loviti, s puško izvon javnih poti in steza ali pa z na- 
bito puško po javnih poteh in stezah; 

8. kdor pri strupitvi škodljivcev kmetijskih kultur 
ravna tako malomarno ali nestrokovnjaŠko, da se za- 
strupi zaščitena divjad; 

9. kdor poškoduje ali uniči lovske naprave v lovi- 
šču, če dejanje ni kaznivo po kazenskem zakoniku; 

• 10. kdor pri lovu z lovskim orožjem ali z drugim 
nevarnim lovskim sredstvom ogroža življenje ljudi ali 
varnost premoženja, kolikor to ni kaznivo po kazen- 
skem zakoniku. 

Prekršek stori lovska družina in se kaznuje z de- 
narno kaznijo do 20.000 dinarjev: 

1. če ne odlovi ali odda predpisanega števila žive 
zaščitene divjadi (tretji odstavek 8. člena); 

2. če na zahtevo okrajnega (mestnega) ljudskega 
odbora ne zniža divjadi na predpisano število (9. člen); 

3. če v znatni meri zanemarja skrb za gojitev div- 
jadi ali pustoši lovišče ali če tega ne prepreči članom 
lovske družine in povabljenim gostom. 
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XII. Prehodne in končne določbe * 
51. člen 

Izvršni svet predpiše določbe o kontroli prometa z 
divjadjo in z deli divjadi, po potrebi pa tudi natanč- 
nejše predpise za izvrševanje tega zakona. 

52. člen 
Kjer je s tem zakonom določena pristojnost okraj- 

nega (mestnega) ljudskega odbora, lahko ta za oprav- 
ljanje posameznih zadev pooblasti svet za gospodar- 
stvo ali tajništvo za gospodarstvo, razen za zadeve po 
11. členu tega zakona. 

53. člen 
Lovišča morajo biti določena in oddana lovskim 

družinam po določbah tega zakona najpozneje do 
1. oktobra 1954. Dotlej upravljajo sedanja lovišča lov- 
ske družine na podlagi pogodb, ki so bile sklenjene po 
dosedanjem zakonu o lovu. 

54. člen 
Prispevki za lovski sklad se začnejo, plačevati s 

1. aprilom 1955. Skoda, storjena po zaščiteni divjadi in 
divjih prašičih, ki nastane do 1. aprila 1955, se plačuje 
po dosedanjih predpisih. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati 
zakon o lovu z dne 11. maja 1949 (Uradni list LRS, 
št. 16-91/49) in vsi na njegovi podlagi izdani predpisi. 

55. člen 
Ta  zakon   začne  veljati  osmi   dan   no objavi  v 

.»Uradnem listu LRSc. 
St.U-131/54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta Ljudske 

Ljudske skupščine LRS: skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

95. 
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 sladkovodnem ribištvu, ki ga je sprejela Ljud- 
ska skupščina Ljudske republike Slovenije na seji 
Republiškega zbora in na seji Zbora proizvajalcev, dne 
Î0. junija 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o sladkovodnem ribištvu 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Sladkovodno ribištvo (v nadaljnjem besedilu ribi- 

štvo) je panoga narodnega gospodarstva. 
Ribištvo obsega gojitev in prilaščanje rib, ribjih 

iker, rakov in drugih vodnih živali, kolikor niso pred- 
met lova po zakonu o lovu (vnadaljnjem besedilu ribe). 

2. člen 
Ribe v naravnih vodah so splošno ljudsko premo- 

ženje, ki ga na območju okraja (mesta) upravlja okraj- 
ni (mestni) ljudski odbor. 

3. člen 
Zaradi smotrnega gospodarjenja z ribami v narav- 

nih vodah se določijo ribiški okoliši kot ribiške gospo- 
darske enote. Okrajni (mestni) ljudski odbor izroči 
ribiški okoliš v gospodarjenje ribiškemu društvu, ki 
je ustanovljeno za ta okoliš. Ce obsega ribiški okoliš 

, vode na območju več okrajev (mest), izroči vsak okraj- 
ni (mestni) ljudski odbor ribiškemu društvu v gospo- 
darjenje vode na svojem območju. 

4. člen 
Ribištvo je pod nadzorstvom organov ljudVte 

oblasti. 

II. Ribiški okoliši 

' 5. člen 
Ribiški okoliši se določijo tako, da obsega ribiški 

okoliš praviloma vode na območju enega okraja. Vode 
na območju mesta ne morejo biti samostojen ribiški 
okoliš. 

6. člen 
Ribiške okoliše določi državni sekretar za gospo- 

darstvo LRS po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije. 

7. člen 
Okrajni (mestni) ljudski odbor odda z odločbo 

ribiškemu društvu ribiški okoliš oziroma vode na svo- 
jem območju v gospodarjenje. 

Okrajni (mestni) ljudski odbor lahko po zaslišanju 
Ribiške zveze Slovenije odvzame ribiškemu društvu 
dodeljeni ribiški okoliš oziroma vode, če jih ribiško 
društvo občutno zanemarja ali pustoši. 

Zoper odločbo okrajnega (mestnega) ljudskega od- 
bora ima ribiško društvo v osmih dneh po prejemu 
'odločbe pravico do pritožbe "na Izvršni svet. 

III. Ribiške organizacije 

8. člen 
Ribiške organizacije so ribiška društva in Ribiška 

zveza Slovenije. Zanje veljajo določbe zakona o dru- 
štvih, zborovanjih in drugih javnih shodih, kolikor ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

9. člen 
Ribiška društva so prostovoljne združitve ribičev 

zaradi izvrševanja ribolova v določenem ribiškem oko- 
lišu. Za vsak- ribiški okoliš se lahko ustanovi samo eno 
ribiško društvo. 

Ribiško društvo priglasi svojo ustanovitev in delo- 
vanje pri tajništvu za notranje zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora, v katerega območju je ribiški okoliš ozi- 
roma pri Državnem sekretariatu za notranje zadeve, če 
se ribiški okoliš razteza preko meje okraja. 

Članstvo ribiškega društva se ne more omejiti niti 
glede na število, niti glede na prebivališče članov. Iz- 
jemoma lahko Ribiška zveza Slovenije na predlog ribi- 
škega društva s pritrditvijo Državnega sekretariata 
za gospodarstvo določi najvišje število članov, ki jih 
sme imeti ribiško društvo glede na zmogljivost ribi- 
škega okoliša. 

10. člen 
Glavna naloga ribiškega društva je, da v dode- 

ljenem ribiškem okolišu neposredno gospodari po pred- 
pisih tega zakona. Pri tem je zlasti dolžno gojiti ribe, 
izboljševati njihovo kakovost ter skrbeti za njihovo 
varnost, prehrano in zdravje. 
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Ribiško društvo gospodari z ribami po ribiškem 
aačrtu, ki ga sestavi za vsako leto vnaprej, potrdi pa 
Ribiška zveza Slovenije. 

Ribiško društvo mora tudi skrbeti za strokovno 
vzgojo svojih članov. 

Državni sekretar za gospodarstvo izda po zasliša- 
nju Ribiške zveze Slovenije tehnične predpise za go- 
spodarjenje z ribami v ribiških okoliših. 

11. člen 

Ribiška društva sestavljajo Ribiško zvezo Slove- 
nije. 

Ribiška zveza Slovenije nadzoruje delovanje vseh 
ribiških društev, pospešuje razvoj ribištva, upravlja 
ribiški sklad, pospešuje strokovno vzgojo ribičev in 
sodeluje z državnimi organi pri vseh vprašanjih slad- 
kovodnega ribištva. 

12. člen 

Natančnejše določbe o organizaciji in delu ribi- 
ških društev in Ribiške zveze Slovenije, o članstvu in 
o razmerjih med temi organizacijami predpišejo ribi- 
ška društva in Ribiška zveza Slovenije *. pravili. 

13. člen 

Ce je strokovno delo ribiškega društva v nasprot- 
ju z njegovimi pravili in zakonitimi predpisi o slad- 
kovodnem ribištvu, če ribiško društvo občutno zane- 
marja ali pustoši vode v ribiškem okolišu ali če v 
znatni meri škoduje koristim ribištva, lahko Ribiška 
zveza Slovenije razreši odbor ribiškega društva in ime- 
nuje začasno upravo. Začasna uprava mora najpozneje 
v enem mesecu sklicati občni zbor društva, da izvoli 
nov odbor. 

IV. Gospodarjenje v ribiškem okolišu 

14. člen 

Pravica gospodarjenja v ribiškem okolišu (ribiška 
pravica) obsega pravico ribe gojiti, loviti, si jih prila- 
ščati ter uničevati ribam škodljive živali. 

15. člen 

Ulovljene ribe postanejo last ribiškega društva. Ob 
pogojih, ki jih določi ribiško društvo, postane riba last 
ribiča, ki jo je ujel. 

16. člen 

Ribe sme loviti samo tisti, ki mu ribiško društvo 
da ribolovno dovolilnico. Ribolovne dovolilnice izdaja 
ribiško društvo ob pogojih^ ki se določijo s pravili 
društva. 

17. člen     , 

Ribe je dovoljeno loviti praviloma samo na športni 
Bačin s trnkom. Prepovedano je zlasti: 

1. loviti ribe z razstrelivom ali strupom ali na 
način, ki je škodljiv za njihovo razmnoževanje; 

2. loviti ribe z ostmi, na zanko ali na nastavo, 
ribe streljati, omamljati ali pobijati pod ledom; 

3. loviti ribe v varstveni dobi ali v sicer prepo- 
vedanem času in ribe pod najmanjšo dovoljeno mero; 
kdor ujame ribo v nasprotju s to prepovedjo, jo mora 
takoj spustiti živo nazaj v vodo; 

4. loviti ribe na drstiščih; ; 
5. pregraditi, zapreti, izčrpati ali drugam speljati 

vodo zaradi  ribolova; če namerava kdo to storiti za 

kakšen drug dovoljen namen, mora to vsaj 7 dni prej 
sporočiti ribiškemu društvu; 

6. na jezovih in podobnih  vodnih napravah na- 
stavljati ribolovne priprave; 

7. loviti ribe na ribji stezi in v njeni neposredni 
bližini; 

8. loviti ribe z vršami, križaki, saki, koši in mre- 
žami vseh vrst; 

9. loviti plemenite ribe (salmonide) na črva ali 
z roko; 

10. loviti ribe ponoči. 

i 18. člen 

Državni sekretar za gospodarstvo lahiko izjemoma 
po zaslišanju Ribiške zveze Slovenije dovoli ribolov 
belih rib (ciprinidov) s križaki v takih vodah, kjer 
ribolov s trnkom ni mogoč. 

Ribiško društvo lahko z dovoljenjem Ribiške zveze 
Slovenije organizira ribolov z mrežami. 

Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasli- 
šanju Ribiške zveze Slovenije dovoli ribiškemu društvu, 
da za gojitvene ali znanstvene namene organizira 
ribolov tudi na način, ki je sicer po 17. členu prepo- 
vedan, vendar samo tako, da se s tem ribe ne pokon- 
čajo. ' 

Državni sekretar za gospodarstvo lahko po zasli- 
šanju Ribiške zveze Slovenije dovoli ribiškemu društvu, 
da organizira pokončanje škodljivih rib tudi na način, 
ki je sicer prepovedan. Tako pokončanje pa mora 
društvo organizirati tako, da se s tem ne ogroža živ- 
ljenje in varnost ljudi in premoženje ter da se ne ško- 
duje drugim ribam. 

19. člen 
Prepovedano je: " 
1. uničevati ali poškodovati drstišča; 
2. spuščati race in gosi na drstišča ali v gojitvene 

vode; . 
3. vlagati ali spuščati v vodo škodljive ribe ozi- 

roma brez privoljenja Ribiške zveze Slovenije nove 
vrste rib; 

4. preprečevati ribam vrnitev s poplavljenega zem- 
ljišča v vodno strugo; 

5. namakati v »ribji vodi lan ali konopljo ali pa 
prati žimo; 

6. spuščati v ribjo vodo žaganje. 

20. člen 
Posamezne vode aM dele vod ribiškega okoliša, ki 

so> posebno pripravne za razmnoževanje rib, lahko 
okrajni (mestni) ljudski odbor razglasi po predlogu 
ribiškega društva za gojitvene vode in izda posebne 
predpise za njihovo varstvo. 

V teh vodah se sme loviti samo v gojitvene ali 
znanstvene namene. 

21. člen 
Državni sekretar za gospodarstvo izda zaradi 

uspešnega razmnoževanja rib po zaslišanju Ribiške 
zveze Slovenije predpise o varstveni dobi, o naj- 
manjši mori, pod katero se posamezne vrste rib ne 
smejo loviti, o zatiranju ribjih bolezni, o varstvu vod- 
nih živali, ki so ribam za hrano, o pokoričavanju ri- 
bam škodljivih živali ter druge predpise za pospeše- 
vanje ribištva. 

22. člen 
-Državni sekretar za gospodarstvo lahko prepove 

DO zaslišanju Ribiške zveze Slovenije za določen čas 
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lov vseh ali posameznih vrst rib v vsej republiki ali 
samo v določenih vodah, če to zahtevajo posebne ko- ' 
risti ribištva. 

23. člen 
Pri projektiranju in gradbi vodnih naprav ter ure- 

janju vodnih strug je treba upoštevati koristi ribištva 
in skrbeti zlasti za to, da imajo ribe naravne prehode, 
drstišča in zavetišča. 

Organ, ki je pristojen za potrditev projekta oziro- 
ma za izdajo gradbenega dovoljenja, lahko na predlog 
ribiškega društva odredi, da mora investitor oziroma 
posestnik vodne naprave napraviti ribjo stezo, če je za 
naraven prehod rib to potrebno. 

Posestniki vodnih turbin morajo napraviti in vzdr- 
ževati naprave, ki branijo ribam dostop v turbino. 

24. člen 
Ribiči in ribiški čuvaji imajo dostop k vodi tudi 

čez tuje zemljišče in smejo hoditi po njem ob vodi, 
vendar največ tako daleč od brega, kolikor je to po- 
trebno za izvrševanje ribiške pravice. Na zahtevo zem- 
ljiškega posestnika ali njegovega pooblaščenca mu mo- 
rajo pokazati ribolovno dovolilnico oziroma čuvajsko 
izkaznico. Ne smejo pa brez lastnikovega dovoljenja 
hoditi čez industrijska zemljišča, dvorišča, vrtove in 
sadovnjake, če so taka zemljišča ograjena. Ce lastnik 
ne da dovoljenja, lahko občinski ljudski odbor po za- 
slišanju lastnika dovoli pristop k vodi, če je to ne- 
ogibno potrebno zaradi uspešnega izvrševanja ribiške 
pravice. 

25. člen 
Če se ob povodnji voda iz struge razlije, se sme 

izvrševati ribiška pravica tudi na poplavljenem zem- 
ljišču. 

Nihče ne sme preprečevati ribam vrnitev s poplav- 
ljenega zemljišča v vodno strugo. 

« 
,,       26. člen 

Ribič sme vsak čas z vsakim pripomočkom, razen 
s strelnim orožjem, pokončevati v vodi in v njeni 
neposredni bližini ribam škodljive živali, ribiški čuvaj 
pa tudi s strelnim orožjem. 

V strugi uplenjena vidra in pižmovka pripadata 
ribiškemu društvu, druga divjad pa lovski družini. 

27. člen 
Kdor lovi ribe aH se mudi z ribolovnimi pripra- 

vami ob vodi, mora na zahtevo ribiškemu čuvaju po- 
kazati ribolovno dovolilnico, ribolovne priprave in 
ujete ribe. 

28. člen 
Kdor napravi ribam škodo, je za škodo odgovoren 

ribiškemu društvu. 
Za škodo, ki jo napravijo ribiči in ribiški čuvaji 

pri izvrševanju ribiške pravice na obvodnem zemljišču, 
je odgovorno ribiško društvo. Ribiško društvo ima pra- 
vico zahtevati povračilo plačane odškodnine od tistega, 
ki je škodo napravil. 

V. Ribiški čuvaji 

29. člen' 
Za nadzorstvo in varovanje ribiških okolišev mo- 

rajo imeti ribiška društva ribiške čuvaje. 

30. člen 
Ribiški čuvaj je lahko vsak polnoleten državljan 

.FLRJ, ki mu niso omejene državljanske pravice in ki 

ima za to službo potrebno strokovno znanje in mo- 
ralne lastnosti. 

Ribiškega čuvaja postavi in razreši ribiško društvo 
s pritrditvijo okrajnega ljudskega odbora. Ribiški ču- • 
vaj mora priseči pred okrajnim ljudskim odborom. 

Ribiški čuvaj je uradna oseba. 

31. člen 
Natančnejše določbe o ribiških čuvajih, zlasti o 

obveznem številu ribiških čuvajev za posamezen ribi- 
ški okoliš ter o njihovih pravicah in dolžnostih predpi- 
šeta sporazumno državni sekretar za gospodarstvo in 
državni sekretaT za notranje zadeve po zaslišanju Ri- 
biške zveze Slovenije. 

VI. Ribiški sklad 

32. člen 
Pri Ribiški zvezi Slovenije se ustanovi ribiški 

sklad. 
Sredstva ribiškega sklada se uporabljajo za po- 

speševanje ribištva. 
33. člen 

V ribiški sklad se stekajo prispevki ribiških dru- 
štev in drugi dohodki. 

Prispevke ribiških društev določi v letnem znesku 
občni zbor Ribiške zveze Slovenije, njegov sklep pa 
potrdi Državni sekretariat za gospodarstvo. Višina pri- 
spevka se določi po vodni površini in po kakovosti 
ribiškega okoliša. 

VII. Izločitev posameznih vod iz ribiških okolišev 

34. člen 
Izvršni svet lahko, izloči iz ribiških okolišev posa- 

mezne vode ali njihove dele za zgledno ali intenzivno 
gojitev rib, za ohranitev posameznih redkih vrst rib 
ali za znanstvene namene. 

Ob izločitvi takih vod določi Izvršni svet, kdo jih 
bo upravljal in kako. Take vode so pod neposrednim 
nadzorstvom Državnega sekretariata za gospodarstvo. 

VIII. Kataster ribiških okolišev 

35. člen 
Kataster ribiških okolišev vodi Državni sekretariat 

za gospodarstvo. 

IX. Kazenske določbe 

36. člen 
Ce ne gre za dejanje, ki je kaznivo po kazenskem 

zakonikuî se kaznuje za prekršek: 
1. z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev ali z za- 

porom do 30 dni; 
1. kdor lovi ribe z razstrelivom ali s strupom ali 

na način, ki je škodljiv za njihovo razmnoževanje; 
2. kdor s škodljivo snovjo onesnaži vodo in s tem 

povzroči nevarnost za obstanek rib; 
3. kdor se ne ravna po predpisih o zatiranju rib- 

jih bolezni ali. varstvu vodnih živali, s katerimi se ribe 
hranijo; 

4. kdor lovi ribe brez veljavne ribolovne dovo- 
lilnice; 

5. kdor zlorabi posebne pravice ali posebno do- 
voljenje za ribolov, izdano po tem zakonu; 

6. kdor ne napravi ali ne vzdržuje v primernem 
stanju predpisane ribje steze ali pregrade pred turbino 
(23. člen); 
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7. kdor uničuje ali'poškoduje drstišča; 
8. kdor v ribji vodi namaka lan ali konopljo ali 

pa pere žimo; 
9. kdor spušča v ribjo vodo žaganje; 

10. kdor brez posebnega dovoljenja na jezovih in 
drugih podobnih vodnih napravah nastavlja ribolovne 
priprave ali lovi ribe na ribji stezi oziroma v njeni 
neposredni bližini; 

11. kdor brez posebnega dovoljenja lovi ribe z ost- 
mi, na zanko, na nastavo, jih omamlja, strelja ali po- 
bija pod ledom: 

12. kdor pregradi, zapira, izčrpava ali drugam spe- 
lje vodo in s tem ogroža obstanek rib, pa tega ni pra- 
vočasno sporočil ribiškemu društvu; 

13. kdor brez dovoljenja lovi ribe na drstiščih; 
14. kdor brez dovoljenja lovi ribe v varstveni dobi 

ali sicer prepovedanem času; 
15. kdor brez dovoljenja lovi ribe v gojitveni vodi; 
16. kdor vlaga ali spušča v vodo škodljive ribe; 
II. z denarno kaznijo do 5.000 dinarjev ali z za- 

porom do 15 dni: 
1. kdor brez posebnega dovoljenja vlaga ali spu- 

šča v vodo nove vrste rib; 
2. kdor brez dovoljenja lovi ribe z mrežami, kri- 

žaki, saki, vršami, koši in podobno; 
3. kdor prepusti svojo ribolovno dovolilnico dru- 

gemu; 
III. z denarno kaznijo do 3.000 dinarjev: 
1. kdor ulovi ribo pod najmanjšo mero, pa je ne 

spusti takoj žive ••••• v vodo; 
2. kdor zlorabi pravico iz ribolovne dovolilnice; 
3. kdor prepreči ribam vrnitev s poplavljenega 

zemljišča v. vodno strugo; 
4. kdor prekrši predpise o varstvu gojitvenih voda; 
5. kdor spušča race ali gosi na drstišČe ali v go- 

jitvene vode; 
IV. z denarno kaznijo do 1.500 dinarjev: 
1. kdbr lovi plemenite ribe (salmonide) na črva ali 

z roko; 
2. kdor lovi ribe ponoči; 
3. kdor ne pokaže ribolovne dovolilnice, ribolovnih 

priprav in ujetih rib. ribiškemu čuvaju; 
4. kdor prepreči ribiču ali ribiškemu čuvaju pri- 

stop k vodi v nasprotju z določbo 24. člena tega za- 
kona. 

Če je za storjeni prekršek odgovorna pravna oseba, 
se kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev. 

37. člen 

Z odločbo o prekršku se sme poleg kazni izreči kot 
varstveni ukrep odvzem ribolovnih priprav in ulovlje- 
nih rib, ki so predmet prokrška. 

Clan 'ljudske milice oziroma ribiški čuvaj sme 
storilcu začasno odvzeti predmete iz prejšnjega odstav- 
ka, če ga zaloti pri dejanju. 

X. Trehodnc in končne določbe 

38. člen 
Kjer je s tem zakonom določena pristojnost okraj- 

nega imestnega) ljudskega odbora, lahko ta za oprav- 
Ijenje posameznih zadev pooblasti svet za gospodar- 
stvo ali tajništvo za gospodarstvo. 

39. člen 
Ribiški okoliši morajo biti določeni in oddani ri- 

biškim društvom po določbah tega zakona najpozneje 
'do 1. oktobra 1954; dotlej veljajo za-upravljanje ri- 
biških okolišev obstoječi predpisi. 

Prispevki za ribiški sklad morajo biti določeni 
najpozneje do 1. decembra 1954, plačujejo se pa od 
1. januarja 1955 dalje. 

40. člen 
Ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 

o začasni ureditvi ribarstva v Sloveniji (Uradni list 
LRS, št. 36-143/46) in vsi na njegovi podlagi izdani 
predpisi. 

41. Člen 

Ta zakon zaÇnè veljati osmi dan po objavi v 
>Uradnem listu LRS t. 

'   St. U-132/54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Izvršnega sveta Ljudske 

skupščine LRS: 

Boris Kraigher 1. r. 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

96. 

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 omejitvi predelave lesa iglavcev, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
nije na seji Republiškega zbora in na seji Zbora pro- 
izvajalcev, dne 30. junija 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o omejitvi predelave lesa iglavcev 

1. člen 
Da se. zagotovi smotrna predelava lesa iglavcev, 

se omeji predelava takega lesa po določbah tega za- 
kona. 

2. člen 
Prepovedano je žagati hlodovino iglavcev pod sred- 

njim premerom 22 cm. 
Izvršni svet lahko določi z uredbo za posamezne 

okraje večji ali manjši srednji premer, vendar ne pod 
20 cm in ne nad 24 cm. 

3. člen 
Tesanje tramov iz okroglega lesa iglavcev v gozdu 

in zunaj gozda je prepovedano. 
Izvršni svet predpiše z uredbo, ob kakšnih pogojih 

je dovoljeno tesanje tramov iz okroglega lesa iglavcev 
za potrebe kmetijskih gospodarstev. 

4. člen , 
V drva se sme predelati samo tak les iglavcev, ki 

ga ni mogoče uporabiti za tehnične in druge industrij- 
ske namene. 

Izvršni svet predpiše z uredbo, ob kakšnih pogojih 
je dovoljeno predelovati tak les v drva za potrebe 
kmetijskih gospodarstev. 

5. Člen 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali s kaznijo 
zapora do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v na- 
sprotju z določbami tega zakona ali uredbe, ki jo izda 
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Izvršni svet po 2., 3. in 4. členu tega zakona, žaga hlo- 
dovino iglavcev, teše trame iz okroglega lesa iglavcev 
ali izdeluje drva iz takšnega lesa iglavcev, ki ga je 
očitno mogoče uporabiti za tehnične ali druge indu- 
strijske namene. 

Kdor stori prekršek iz prejšnjega odstavka iz ko- 
ristoljubja, se kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 di- 
narjev ali z zaporom do 30 dni. 

Ce stori prekršek iz prvega odstavka tega- člena 
pravna oseba, se kaznuje z denarno kaznijo do 100.000 
dinarjev. Poleg pravne osebe se kaznuje s kaznijo po 
prvem oziroma drugem odstavku tudi vodja ali odgo- 
vorni uslužbenec pravne osebe. 

Poleg-kazni po prejšnjih odstavkih se lahko izreče 
kot varstveni ukrep tudi delen ali celotni odvzem lesa, 
ki je predmet prekrška, če storilec lesa več nima, pa 
odvzem izkupička oziroma vrednosti takšnega lesa. 

ò  člen 

Ta  zakon  velja  od  dneva  objave  v  »Uradnem 
listu LRS«. 

St.U-153/54. 
Ljubljana,, dne 50. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta Ljudske 

Ljudske skupščine LRS: skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

97, 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 721 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 orožju, ki ga je sprejela Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije na seji Republiškega zbo- 
ra, dne 29. junija 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o orožju 

/ 
I. Splošne določbe 

1. člen 
Orožje sme imeti ali nositi samo, kdor ima'dovo- 

ljenje za posest oziroma nošenje orožja (v nadaljnjem 
besedilu >orožni list«). 
'    Kdor hoče orožje nabaviti, mora imeti dovoljenje 

za nabavo orožja. 
Za izdelovanje orožja in za obrtno predelovanje iri 

popravljanje strelnega orožja je potrebno dovoljenje. 
Dovoljenja iz prejšnjih odstavkov se izdajajo po 

določbah tega zakona. 
2. člen . 

Za orožje po tem zakonu se šteje: 
1. strelno orožje, to je orožje, ki z eksplozivnimi 

plini ali zračnim pritiskom izstreljuje iz cevi krogle 
ali zrna; 

2. vse vrste bomb in drugih naprav, ki vsebujejo 
eksplozivno snov ali plin in ki so namenjene za napad; 

5. hladno orožje, to so predmeti, ki so namenjeni 
prav ža to, da se z njimi prizadevajo telesne poškodbe, 
n.,pr. bodala, bajoneti, boksarji in podobno. 

. Za hladno orožje se ne štejejo predmeti, s katerimi 
je sicer mogoče prizadejati telesno poškodbo, ki pa ui- 
so napravljeni za ta namen, n. pr.. orodje, ki je name- 
njeno za gospodinjstvo, kmetijstvo, obrt, šport in po- 
dobno. 

3. člen 
Državni sekretar za notranje zadeve predpiše, za ' 

katero vrsto orožja se lahko izda dovoljenje po 1. členu 
tega zakona. 

Državni sekretar za notranje zadeve lahko določi 
vrste orožja, ki se sme izdelovati, nabavljati, imeti in 
nositi brez dovoljenja. 

4. člen 
Določbe tega zakona ne veljajo ta. orožje, ki se- 

stavlja opremo oboroženih sil FLRJ in za orožje, ki 
ga nosijo pripadniki JLA po svojih službenih pred- 
pisih. 

Iz določb tega zakona je.izvzeto tudi orožje, ki ga 
imajo in nosijo uslužbenci notranjih zadev po svojih 
službenih predpisih. 

Določbe tega zakona o nabavi orožja ne veljajo 
za trgovska podjetja, ki so pooblaščena za promet z 
orožjem. 

5. člen 
Dovoljenja po 1. členu tega zakona se lahko izdajo 

fizičnim in pravnim osebam. 
Pravnim osebam se ne more izdati orožni list za 

nošenje orožja. 

II. Dovoljenja 

6. člen 

Orožni list se lahko izda za posest ali za nošenje 
orožja. 

Kdor ima orožni. list samo za posest orožja, ne 
sme orožja nositi zunaj prostorov, v katerih« stanuje. 
Pravna oseba, ki ima orožni list za posest orožja, ne 
sme orožja odnesti iz prostorov, v katerih ima sedež. 

. in tudi ne iz prostorov, ki so povezani s temi prostori 
v ožjo' celoto, razen če tega ne zahteva opravljanje 
njenih rednih nalog. 

Kdor ima orožni list za nošenje orožja, sme orožje 
imeti in nositi. 

7. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja in orožni list izda 

organ za notranje zadeve ljudskega odbora okraja ali 
mesta, na katerega območju prosilec prebiva ali ima 
kot pravna oseba svoj sedež. 

Dovoljenje za izdelovanje orožja in dovoljenje za 
obrtno popravljanje in predelovanje strelnega orožja 
izda organ za notranje zadeve ljudskega odbora okraja 
ali mesta, na katerega območju se ustanovi oziroma je 
podjetje ali obrtna delavnica, ki naj se ji izda dovo- 
ljenje. 

Zoper odločbo, s katero se odkloni izdaja dovo- 
ljenja iz prejšnjih odstavkov, se prosilec lahko pritoži 
v 15 dneh na Državni sekretariat za notranje zadeve 
LRS. 

8. člen • 
Dovoljenje za nabavo orožja in orožni list se izdata 

za določen čas. Kdor je dobil dovoljenje za nabavo 
orožja ali orožni list za določen čas, mora pred prete- 
kom tega časa prositi za podaljšanje dovoljenja oziro- 
ma orožnega lista ali pa sporočiti, da ne želi več imeti 
orožja oziroma nabaviti orožja. 

Orožni list "se iz utemeljenih razlogov lahko izda 
tudi za nedoločen čas. 



URADNI LIST 
LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik XI Priloga k 26. kosu z dne 8. julija 1954 Štev. 26 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zarode, urade, usta- 
nove in vse, ki so se naročili že prej, opozarjamo, da je zdaj v 
polnem teku tehnično delo za pomembno knjigo 

leksikon 
krajev, naselil in zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, nI pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Za,to bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospudursko 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 rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod- 
uostnega ozemlja. No kraju bodo splošnemu delu leksikonu do- 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenih 

' ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživilo tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij Izšla bo iz knjigo- 
veznice predvidoma v septembru 

1128. 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

Kočevje. 
Podjetje ima poslovalnice: 
Trgovina s sadjem, zelenjavo in 

kmetijskimi pridelki; 
trgovina z živili in gospodarskimi 

potrebščnami; 
trgovina z umetnimi gnojili in za- 

ščitnimi sredstvi, gozdnimi sadeži 
in zdravilnimi zelišči; 

trgovina s poljedelskimi stroji in 
gradbenim materialom, vse na ob- 
močju OLO Kočevje, in 

trgovina oz. poslovalnica s sad- 
jem in zelenjavo ter kmetijskimi 
pridelki v Zagrebu, Vlaška ulica 
81/a, ki poslujejo po odobrenem 
poslovnem predmetu, z lastnimi 
obratnimi sredstvi samostojno, ven- 
dar pod upravo gospodarskega or- 
gana OZZ Kočevje. 

Direktor: Vodopivec Jože, raču- 
novodja Drobnič Anton, iki sta po- 
oblaščena podpisovati vse finančne 
listine; v odsotnosti direktorja pod- 
pisuje Klun Franc, komercialist. 
Kot namestnik in pooblaščenec za 
podpisovanje namesto Drobnica 
Antona se vpiše Lavrič Rezika, bla- 
gajnik. 

Novo mesto, 28. junija 1954. 
Zt 17/54 Rg III 17/1        2086 

Register gospodarskih 
organizacij 

Okrožna sođlSCa razglašajo: 

1125. 
Vpisi 

Besedilo: Mizarska delavnica KZ 
Šmartno ob Dreti. 

Poslovni predmet: 'Vsa dela mizar- 
ske stroke. 

Ustanovitelj: Kmetijska zadruga 
2 o. j., Šmartno ob Dreti. 

Poslovodja: Brie Martin, mizarski 
mojster. 

Zt 58/54 2064 

- Besedilo:     »Zlatarstvo«, Trbovlje 
(Okrajni trg 3). 

Poslovni predmet: Zlatarstvo, ju- 
velirstvo, umetno kovaštvo in fili- 
granstvo. ' 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Trbovlje. 

Upravnik: Koren Miha, ki pod- 
pisuje za vse zadeve. V finančnih 
zadevah podpisujejo: Koren Miha, 
upravnik, Jamšek Avgust, poslo- 
vodja, Ikica Zlata, računovodja, in 
sicer vedno po dva skupaj; v odsot- 

nosti   upravnika podpisuje  v  vseh 
zadevah poslovodja Jamšek Avgust. 

Zt 57/54 __       2066 
Celje, 26. junija 1954. 

1126. 
Besedilo: Gostilna pod Gradom, 

Idrija. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, top- 
lih in mrzlih jedil na drobno. 

Ustanovitelj: Sklep občnega zbo- 
ra Društva upokojencev ZŠJ,, po- 
družnica v Idriji z dne 15. VI. 1954, 
št. 10. 

Direktor:    Jereb    Anton,   Idrija, 
Ulica kapetana Mihevca št. 1. 

Gorica, 18. junija 1954. 
Zt 90/54-2 1975 

1127. 
Besedilo: Splošno kleparstvo, Čr- 

nomelj. 
Poslovni predmet: Vsa dela kle- 

parske obrti. 
Ustanovitelj: OLO Črnomelj, od- 

ločba rt. 140/1-54 z dne 18. III. 1954. 
Upravnik: Kralj Alojz, kleparski 

mojster, Geršiče 7, ki vodi in uprav- 
lja podjetje in zanj podpisuje sa- 
mostojno. Kot namestnik se vpiše 
Zupančič Henrik in upravičenka za 
sopodpisovanje Zupančič Danica, 
računovodja. 

Novo mesto, 24. junija 1954. 
Zt 16/54 2031 

Spremembe 
1129. 

Besedilo: »Celeia«, veletrgovina 
z alkoholnimi in br zalkoholnimi 
pijačami v Celju. 

Na podlagi odločbe MLO Celje, 
št. 3098/54-3 z dne 13. V. 1954 je pod- 
jetje prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska komisija: Lojze 
Cukala, predsednik, Doiinšek Ka- 
rel in Gokan Avgust, člana, Selih 
Vida, likvidator, računovodja, Ce- 
lje, iki podpisujejo po dva sikupaj. 

Likvidacijska   firma:   kaikor  do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 

Celje, 14. junija 1954. 
Rg III 26/2    •   •      1932 

1130. 
Besedilo: Trgovina z vinom na 

debelo, Šmartno ob Paki, 
Besedilo odslej: Trgovina z vi- 

nom, Šmartno ob Paki. 
Poslovali     predmet:    Nakup    in 

vskladiščenje in prodaja vseh vrst 
vin od 201 naprej in drugih alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač. 

Celje,  19.  junija  1954. 
Rgo 95/2 1978 

1131. 
Besedilo: Okrajna zadružna zveza 

z o. j., Celje. 
Izbrišejo se Goršetk Jože, Božič 

Stanko, Ocvirk Pavla, Sivka Janez, 
Turnšek Andrej in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 
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Jelovšak Jože, posestnik, Petrov- 
ce, Steblovnik Edo, uslužbenec OZZ, 
Prebold, Slapnik Franc, nprarvni'k 
KZ, Slov. Konjice, Rožanc Marija, 
Tabor, Zdolšek Ivan, posestnik, Pla- 
nina, Sinkovič Franc, posestnik, 
Kozje. 

Za podpisovanje so pooblaščata: 
dr. Pavlic Peter, pravni referent 
OZZ Celje in Sumrada Milka, ra- 
čunovodja OZZ   Celje. 

Zadr VI 165/21 2011 
Besedilo: Okrajna klavnica, Šo- 

štanj. 
Besedilo odslej: »Mesoizdelki«, 

Šoštanj. 
Poslovalnice: št. I, Šoštanj, He- 

roja Tomšiča naselje 2; št. II, Šo- 
štanj, Vodnikov trg 4; št. III, Šo- 
štanj, Koroška cesta 2 in št. IV, 
Pesje 33. 

Poslovni, predmet: Nakup in pro- 
daja živine (prodaja samo plemen- 
ske), prašičev, konj, drobnice, div- 
jačine in perutnine; predelava me- 
sa V razne mesne izdelke, preka- 
jevanje mesa in slanine, topljenje 
masti in tehničnega olja; prodaja 
svežega in suhega mesa, vseh vrst 
mesnih izdelkov, masti, tehničnega 
olja, svežih, suhih in konserviranih 
rib, kož, krvi, čreves in belih jeter 
(razen kož in krvi). 

Rgo I 46/2 2012 
Celje, 24.  junija  1934. 

1132.      , 
Besedilo: Invalidska mizarska de- 

lavnica »Istok«, Miren. 
Besedilo odslej: Mizarstvo »Istok«, 

Miren. 
Pooblaščenca za podpisovanje sta 

Birsa -Henrik, direktor, in Peli- 
con Dušan, računovodja. 

Gorica, 17. junija 1954. 
Zt 87/54-2 1973 

1153. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Go- 

lobar« v Bovcu. 
Poslovni predmet odslej: Gostin- 

stvo s sezonskim poslovanjem (od- 
ločba obč. LO v Bovcu z -dne 12. VI. 
1954, št. 335/8-54). _ 

Gorica, 18. junija 1934. 
Zt 6S/54-6 1977 

1154. 
Besedilo: Mestna krojačnica, 

Idrija. 
Besedilo odslej: Krojačnica, 

Idrija. 
Izbriše se Gantar Natalija in vpi- 

še Bernik Ivanka, ki bo podpiso- 
vala skupaj z upravnikom Terpi- 
nom Leopoldom. 

Gorica, 21. junija  1954. 
Zt 95/54-3 2046 

1335. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Na- 

nos« v Idriji. 
Izbrišejo se prisilna uprava in nje 

plani Lužnik Stanko, Svetič Slavko 
in Bratuž Franc, vpiše pa direktor 
Maver Ignacij, Idrija, Vojkova 1, 
in računovodja Guzelj Minka, Idri- 
ja, Kosovelova 14. 

Gorica. 22. junija 1954. 
Zt 88/54-4 2047 

1136. 
Besedilo: Mestna klavnica, Idrija. 
Besedilo odslej »Mesnine«, Idrija. 

Gorica, 25. junija 1954.' 
Zt 105/54-2 2034 

1157. 
Besedilo: Mestno podjetje »Po- 

hištveno mizarstvo«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Pohištveno mi- 

zarstvo, Ljubljana. 
Izbriše se Žitnik Marija in vpiše 

JaJrič Pepca, računovodja, Ljublja- 
na, Petkovškovo nabrežje 27. * 

Rg I 234/5               1788 

Besedilo: Klavnica in mesarija 
KLO Kranjska gora. 

Besedilo odslej: Klavnica in me- 
sarija, Kranjska gora. 

Ljubljana,  18. junija  1954. 
Rg I 103/4 1980 

1138. 
Besedilo: Krajevno gospodarsko 

podjetje »Cokla«, Blejska Dobrava. 
Z odločbo LO mestne občine na 

Jesenicah, št. H/l-604/3-54 z dne 10. 
VI. 1954 se je spremenila firma pod- 
jetja. 

Besedilo odslej: Obrtno podjetje 
»Cokla«, Blejska Dobrava. 

Izbriše se Pobar Ivan in vpiše 
Ambrožič Ludvik, upravnik, Blej- 
ska Dobrava. 

Pri že registriranem računovodji 
Cej Milici se izvrši poprava priim- 
ka na: Jensterle. 

Rg I 57/3 2049 
Besedilo: Državno gospodarsko 

podjetje za promet z zobarskimi 
potrebščinami, Ljubljana. 

Besedilo odslej: »Dental«, podjet- 
je za promet z zobarskimi potreb- 
ščinami, Ljubljana. 

Rg III 628/9 •   2052 
Ljubljana, 24. junija  1954. 

1159. 
Besedilo: Mestno gradbeno pod- 

jetje »Gradnje«, Maribor. 
Besedilo odslej: Splošno gradbe- 

no podjetje »Gradnje«, Maribor, 
Kettejeva 15. 

Maribor, 17. junija 1954. 
Reg št. 232/54 1999 

1140. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Ki- 

dričevo. 
Izbriše se Pirnič Stanka in vpiše 

Gobec Ana, novi imenovani knjigo- 
vodja. 

Reg št. 128 1997 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Orel«, Maribor. 
Izbriše se Tomažič Leopold, na- 

mestnik ravnatelja. 
Reg št. 160 1998 

Maribor, 18. junija 1954. 
1141. 

Besedilo: »Kristal«, steklarstvo in 
steklobrnsilstvo, Maribor, Koroška 
32. 

Izbriše se obrat: Steklarska delav- 
nica, Maribor, Koroška 10 in vpiše: 
Steklarska delavnica »Kristal«, Ma- 
ribor, Rotovški trg 2, 

Reg št. 125 2006 

Besedilo: Lesnoindustrijsko pod- 
jetje, Maribor. 

Izbriše se Hvala Vilko, šef ko- 
merciale kot pooblaščenec za pod- 
pisovanje, in vpiše ing. Karba Da- 
vorin, šef žagarske proizvodnje, ki 
bo ^podpisoval v is4em obsegu kot 
direktor, v njegovi odsotnosti. 

Reg št. 90/II 2004 
Besedilo: Železarna Ravne na Ko- 

roškem. 
Izbriše se Janžekovič Ivan, sekre- 

tar, in vpiše Fale Franc, novi ime- 
novi v. d. sekretarja. 

Besedilo: Gostinski obrat »Dom 
železarjev«, Ravne na Koroškem. 

Izbriše se Kužel Erik, upravnik, 
in vpiše Vastič Miloš, novi imeno- 
vani upravnik doma. 

Reg št. 53/IV 2O01 
Maribor, 21. junija 1954. 

1142. 
Besedilo; Kmetijsko posestvo 

Okljuk-Kanižarica, p. Črnomelj.' 
Vpiše se Govednik Stanka, ki so- 

podpisuje skupaj z upravnikom, po 
zakonitih določilih in pravilih pod- 
jetja. 
OLO Črnomelj. 12. novembra  1953. 

St. II-4405/2-53 9304 

Izbrisi 
Okrožna - sodisfa   razglašajo: 

1143. 
Besedilo:  »Klcparstvo«, Trbovlje. 
Zaradi končane likvidacije. 

Celje, 9. junija 1954. 
Rgo 3/2 1867 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

1144. 
Besedilo: Krajevna mesnica, Dol- 

Predmeja. 
Ker je prenehala poslovati. 
OLO Gorica, 20. januarja 1934. 

Št.  II/2-105/181-53 284 

Razglasi 
uradov in ustanov 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

Vpisi 
1145. 

Besedilo: Dom prehodnikov v 
Ljubljani, Poljanski nasip 40. 

Delovno področje je _ javno, so- 
cialno. Njegova naloga je, da soci- 
alno ogroženim ljudem v delovnem 
razmerju ter socialnim podpiran- 
cem MLO, iki nimajo stanovanja v 
mestu — izjemno pa tudi drugim 
— nudi stanovanje in prenočišče. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. ZS.-2835/54 z dne 20. V. 1954. 

Državni organ, pristojen za za- 
deve in naloge zavoda je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko MLO 
Ljubljana. 

MLO Ljubljana, 5. junija 1954. 
G-št. 5030/1-54 1846 



Star. 26 — 8. VII. 1954 URADNI LIST Stran 219 

Spremembe 
•6. 

Besedilo: Otroški vrtce, Strnišče. 
Besedilo   odslej:   Otroški   vrtec, 

Kidričevo. 
Izbriše se Klaiderič Genovefa in 

vpiše Kukovič ftlarija, novi računo- 
vodja. 

OLO Ptuj. 26. maja 1954. 
St. II/12-1804/2-54 1740 

1147. 
Izbrisi 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zgradb, Vuhred. 

Ker je prenehala poslovati. Po- 
slovanje, osnovna in obratna sred- 
stva so se prenesla na gospodarsko 
ustanovo »Komunalne storitve«, 
Radlje ob Dravi. 
OLO Slovenj Gradec, 15. febr. 1954. 

St. 644/2-54 805 

Zadružni register 

Spre membe 
507. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
J., Lokovica. 

Na občnem zboru zadruge 1. III. 
1953 so bila sprejeta nova pravila, 
na občnem zboru 14.. VI. 1954 pa 
spremenjen 12. člen zadružnih pra- 
vil. 

Besedilo odslej: Splošna kmetij- 
ska zadruga z o. j., Ix>kovica, skraj- 
šano Kmetijska zadruga z o. j„ Lo- 
kovica. 

Upravni odbor sestavlja predsed- 
nik, tajnik in 5 do 7 članov. Te- 
meljni delež znaša za člana, ki rodi 
govejo živino 100O din, za druge 
člane pa je temeljni delež 500 din. 
Jamstvo za plačani delež in sicer 
samo za osnovni delež, je dvajset- 
kratno. 

Izbrišejo   se   Plasikan   Franc,   Je- 
"žovnik   Ivan,    Čremožnik   Stanko, 
Melanšek  Ivan,  Menih   Rudolf   in 
vpišejo  novi  člani   upravnega  od- 
bora: 

Covzar Ivan, Melanšek Jože, Sev- 
čnikar Ivan, Menih Rudolf, kmetje 
v Lokovici, Mikeik Jože, poslovodja, 
Šoštanj. 

Celje, 24. junija 1954. 
Žadr VIII 32/7 2009 

508. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°. j., Ko jsko. 
Vpiše se sprememba  pravil.  Za- 

družni delež znaša 500 din. Clan za- 
druge odgovarja za obveznosti za- 
druge z lOkratnirn zneskom vpisa-, 
lega enkratnega deleža.- 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora ^Bizjak Anton, Zimic Anton, 
Simčič Angel, Kumar Ludvik, Stare 
Anton, Marinič Anton, Pintar Miha 
• Vuga Ivan, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani: 

Marušič Ivan, uslužbenec, Kojsko 
?4, Staic Anton, Kojsko 79, Kumar 
vinko.   Kojsko  23.   Simčič   Stanko. 

Vedrijam 46, Piniar Alojz, Brestje 
1, Gaibrijclčič Franc, Vrhovlje 11, 
Marinič Oskar, Vedrijan 44, kmetje, 
in Bavdaž Oskar, delaivec, Vrhov- 
lje 23. 

Gorica, 3.  junija  1954. 
Zadr VI/57-10 1862 

509. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Ozeljan. 
Vpiše se sprememba pravil. Dru- 

žinski delež se zviša na 100 din z 
lOkratnirn jamstvom. 

Izbris se član upravnega odbora 
Kodelja Jožefa in vpiše novi izvo- 
ljeni član Spacapan Alojz, kmet, 
Sempas 194. 

Gorica, 10. junija 1954. 
Zadr VI/7'5-13 1894 

510. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Bovec. f 
Vpiše se priključitev Kmetijske 

zadruge Log pod Mangartom k tej 
zadrugi. 

'Vpiše se sprememba pravil: De- 
lež znaša 500 din. Član odgovarja 
za obveznosti zadruge z lOkratnirn 
zneskom vpisanega enkratnega de- 
leža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Klavora Andrej, Zorč Kristina, 
Zorč Karel. Mlekuž Mihael in Copi 
Avgust ter vpišejo novi izvoljeni 
člani: 

Durjava Danilo, uslužbenec, Bovec 
147, Copi Edvard, kmet, Bovec 353, 
Trnika Matija, cestar, Log pod Man- 
gartom 52, Cernuta Anton, mlekar, 

Bovec 39, Copi Berta, kmetica, Bo- 
vec 363. 

Gorica, 14. junija 1954. 
Zadr IV/30-46 1939 

511. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Dutovlje. 
Vpiše se sprememba pravil. Clan 

odgovarja za obveznosti zadruge z 
lOkratnirn zneskom vpisanega en- 
kratnega deleža. Delokrog zadxugo 
se razširi na vasi Kopriva in Brje. 
Zadruga smo odpreti poslovalnico v 
Koprivi. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Suc Alojz, Brundula Alojz, 
Orel Franc, Kjnder Herman in Šču- 
ka Anton ter vpišejo člani: 

Stubelj Franc, Godnje 8, Vrabec 
Ivan, Dutovlje 13, Tavčar Ivan, 
Godnje 20, Tavčar Milan, Kreplje 
26, Vovk Miro, Dutovlje 48, Novic 
Benjamin, Brje 6, Gulič Rudolf, Ko- 
priva 40. 

Gorica, 17. junija 1954. 
Zadr VI/62-13 1970 

512. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Materija. 
Na občnem zboru 14. II. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila zadruge. 
Zadruga obsega področje lokalnega 
značaja v Materiji. Zadružni dolelž 
znaša 500 din, družinski delež 250 
din. Vsak zadružnik jamči za ob- 
veznosti zadrugo z lOkratnirn zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Vsak zadružnik ima en glas. Uprav- 
ni odbor šteje 7 do 11 članov. • 

Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

•V splošnem delu so v zgoščeni 'obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del je odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifilkaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni'del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlaiovanju sadnega drevja ter o oniranju 
in predelavi sadja, daljo vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljivo žuželke in glivično bolezni. 

' Obsežen zaključni dol knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitcv konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalie perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po J. W. Paterson 
»Science in agriculture«, London in drugi domači ter tuji litera- 
turi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. A. Jamnik, s 
sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdajatelju Zavodu 
za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in lepem tisku 
pa tudi tiskarni »Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse gradivo po-y 
nazoruie bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, diagrami' 
in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. Strani 360, 
cena' 530 din. 
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MAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POSLO- 
PIJ - DODATEK 

Avtor •••• tUemenčić 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 dp.In 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. 

nega, materialnega, obračunskega ip 
kreditnega pomena. 

Maribor, 10. junija 1954. 
Zadr VI 158 1903 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Zupančič Slaviko in Jankovič 
Jožef in vpišejo novi izvoljeni člani: 

Opara Franc, Rožice 3, Skerjanc 
Jožef, Skandanščina 5, Babuder Mir- 
ko, Povžane 29, Brezovec Ivan, Ma- 
terija 17. 

Gorica,' 21. junija 1954. 
Zadr VII/182-24 2054 

513. 
Besedilo: Mizarsko-kolarska za- 

druga z o. j., Dobrovo. 
Vpiše se uvedba likvidacijskega 

postopanja. Likvidator je Markočič 
Franc, knjigovodja, Dobrovo. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom >v likvidaciji«. 

•      Gorica, 25. junija 1954. 
Zadr VII/89-18 2060 

514. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

OZZ Ljubljana-okolica »Cankarje- 
vo^ Verd. 

Izbriše se Albreht Maks in vpiše 
ing. Križnik Jože, upravnik, Verd 
št. 37. 

Ljubljana, 6. aprila 1954. 
Zadr VIII 112/2 1036 

515. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Sovodnju. 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Bašelj Andrej, Miklavčič Jer- 
nej ter vpišejo novi člani upravne- 
ga odbora: 

Kumer Jakob, mizar, Podjelovo 
brdo 19, Bašelj Alojz, kmet. dela- 
vec, Koprivnik 25, Prezelj Franc, 
kmet, Lanišče 8. Za zadrugo podpi- 
sujejo: Peternelj Anton, Žagar, Ko- 
privnik 46, predsednik, Sifrar Vil- 
jem kmet, Koprivnik 28, Zabuikovec 
Janko, knjigovodja, Sovodenj 39. 

Zadr V 181/7 1987 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom v Šenčurju. 

Izbrišejo se Vidmar Alojz, Umnik 
Anton, Golob Janez, Okorn Albin, 
Zorman Janez, Potočnik Andrej, in 
vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Sušteršič Rado, Šenčur 41, Kri- 
stane Janko, Srednja vas 16, Kur- 
nik Rok, Srednja vas 16, Ropret 
Slavko,   Šenčur   70,   Svetelj  Albin, 

Šenčur 82, Kosirnik Miha, Šenčur 
74, Pilar Jernej, Šenčur 6, Kadivec 
Jože, Šenčur 23, kmetje. 

Ljubljana, 18. junija 1954. 
Zadr VI 223/9 1985 

516. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j. v Velesovem. 
Izbrišejo se Nastran Jože,' Ropret 

Franc, Mertelj Janez, Selan Franc, 
Ribnikar Jože in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Vreček Stanko, kmet, Velesovo 
37, Ropret Anton, cestar, Velesovo, 
Zavrl Matija, delavec, Velesovo, 
Stirn Franc, kmet, Pr. Polica 22, 
Skrjanc •••••, kmet, Adergas 9. Za 
zadrugo podpisujejo: Vidic Qiril, 
Praprotna polica, Skrjanc Janez, 
Adergas 9, Ropret Janez, Adergas 
34, kmetje, Kilar Ivanka, knjigo- 
vodja, Velesovo 30. 

Zadr VI 232•7 1984 

Ljubljana, 18. junija 1954. 
517. 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga »Ivana .Sarha«, Kovača vas. 

Zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 6. XI. 1954 
v likvidacijo. Likvidatorji so: Re- 
goršek Hinko, uslužbenec KG, Slov. 
Bistrica, predsednik, Ipavec Svelo- 
zar, podpredsednik MLO Slov. Bi- 
strica, Zafošnik Kari, uslužbenec 
ZKG Kovača vas. Jelen Verica, 
knjigovodja KZ, Zg. Bistrica, Zafoš- 
nik Angela, delovodja, Kovača vas, 
Lešnik Marica, delavka, Kovača vas, 
Jelen Franc mL, Visole, Spes Anton, 
Kovača vas, Najdič Pavel, Ritoznoj, 
delavci, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej, 
s pristavkom: »v likvidaciji«. 

519. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Svečina. 
Izbrišejo se Draganič Ivan, Pa- 

skolo Rajko, Vdovič Pavel, Haupt- 
man Alfonz, ing. Novak Milan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Balun Lacko, kmet, Slatinski dol, 
Serbinek Marija, gospodinja, Plač, 
Vdovič Jože, Spičnik, Vdovič Peter, 
Plač, Kovačič Gabrijel, Podigrac, 
Marko Maks, Slatina, Leber , Alojz, 
Podigrac, kmetje. V bančnem poslo- 
vanju podpisujejo: Elšnik Ivan, 
predsednik, Visočnik Hinko, uprav- 
nik, Berce Bogdan, računovodja, 
Hauptman Alfonz, član nadzornega 
odbora, Poštajner Marija, poslo- 
vodja. 

Maribor, 17. junija 1954. 
Zadr 'V 29 1963 

520. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Puconci. 
Izbrišejo' se Kuhar Ladislav, Ta- 

leber Josip, Veren Ludvik in vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 

Kuhar Ludvik, Puconci, Siplič 
Ludvik, Preininger Stefan in Celeč 
Janez, Gorica, Kolar Janez, Vaneča. 
V bančnem poslovanju podpisujejo 
Janja Ludvik, predsednik, Siplič 
Ludvik, podpredsednik. Zadružni 
delež znaša odslej 500 din, delež 
družinskega člana 10 din. 

Maribor, 7. junija 1954. 
Zadr VI 95 1902 

518. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo OZZ Malečnik pri Mari- 
boru. 

Izbriše se Lovrenčič Alojz in.vpi- 
še sopodpisovalec Smolar Matilda, 
ki bo podpisovala vse listine denar- 

Maribor, 23. junija 1954. 
Zadr III 31 2029 

521. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Leskovec. 
Izbrišejo se Vindiš Jožef, Mihelič 

Jakob, Vindiš Ivan, Vidovič Janez 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Krajne Alojz, Skorišnjak, Vindiš 
Jakob, Vel. Varnica, Mere Jožef, Re- 
pišče, Smigoc Jože, Belavšek, kmet- 
je. 

Pooblaščeni za podpisovanje so: 
Kozel Feliks, član u. o., Medved 
Ivan, predsednik, Medved Marija, 
knjigovodja, ki podpisujejo v vseh 
zadevah, po dva skupaj. 

Zadr III 43 2095 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Videm pri Ptuju. 
Izbrišejo se Krajne Andrej, Hen- 

tak Jože, Vaupotič Jakob, Repič 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Purg Avgust in Burg Vid, Jurov- 
ci, Rižner Ivan, Videm, Habjanič 
Franc, Dravci. V bančnem in vseh 
zadevah poslovinja podpisujejo 
Majhen Anton, predsednik, Sodeč 
Ignac, tajnik, Klenovšeik Hinko, član 
nadzornega odbora, Vaupotič Maks, 
knjigovodja. 

Zadr VI 54 2093 
Maribor. 26. junija 1954 



Štev. 26-8. VIL 1954 URADNI LIST Stran 221 

522. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Metlika. 
Na občnem zboru 18. X. 1953 so 

bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po katerih zadruga odslej deluje. 

Izbrišejo se Petric Franc, Bajuk 
Anton in Urh Ivan, Stupar Jože in 

-vpišejo   novi   člani   uprav,  odbora: 
Šuklje Ivan, Trnovec 24, Bajuk 

Jože, Drašiči 8, Knafel Leopold, 
Metlika 10, Bezek Slavo, Metlika 87, 
kmetje, ki tudi podpisujejo za za- 
drugo. 

Novo mesto, 11. junija 1954 
Zadr I 29/74 1904 

523. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Straža. 
Izbrišejo se Franko Franc, Kav- 

šček Leon, Rajer Jože, Stok Albin, 
Kulovec Janez, Dular Duian, Petan 
Franc, Saje Jože in vpišejo novi 
izvoljeni   člani   upravnega   odbora: 

Aš Franc, Gor. Straža 14, Mavsar 
Franc, Romanja vas 29, Oklešen 
Franc, Loke 5, uslužbenci; Berdavs 
Jože, Vavta vas 39, Kren Franc, 
Drganja sela 7, Faleskini Stane, 
Dol. Straža 80, Arhnavcr Janez, 
Podgora 23 in Dular Zdene, Vavta 
vas 12, kmetje. 

Novo mesto, 14. junija 1954. 
Zadr II 58/10 1929 

524. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

!•> Dobrava.. 
Izbrišejo se' Cinkole Franc, Men- 

?in Franc, Slak Jože, Bregar Franc 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
Jipravnega odbora: Dulc Janez, 

4 Stranje 5, Dežman Anton, Tomažja 
vas 6, Mitolič Slavko, Hudenje 4, 
Pavlic Fani, Čučja mlaka 3, kmetje. 

Zadr III 115/7 1991 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- j., Ponikve. 
Izbrišejo se Mohorič Mirko, Bam- 

«iČ Anton, Purkat Ivan, Zakrajšek 
Jože, Mustavar Vinko in vpišejo 
novi • izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Lenarčič Ivan, upokojenec, Po- 
nikve 16, Lenarčič Ludvik, Ponikve 
in Adamič Anton, Ponikve 28, 
kmeta, Francelj Adolf, delavec, 
Ponikve 62, Sparovec Jože, logar, 
Ponikve 76. 

Zadr IV 90/60 1994 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J-> Sentlovrenc. 
Izbrišejo sc Gerden Franc, Med- 

ved Jože, Kozlevčar Martin, Slaj- 
Pah Lado, Saje Franc, Jevnikar Flo- 
rjan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

, Vavtar Milan, kmet, Krtina 2, 
Abolnar Stanislav, kmet, St. Lovrenc 
10, Poko.ec Feliks, upok, uradnik, 
St; Lovrenc 9, Slajpah Stanislav, 
mizarski poslovodja, »St. Lovrenc 
18. Lah Franc, kmet, Martin ja vas 
20, Bregar Darko, knjigovodja, St. 
Lovrenc 5. PrazLik Ignac, logar. Št. 

•Loraem 1. 
Zadr III 17/6 1990 

Novo mesto, 17. junija 1954. 

525. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Jesenice na Dolenjskem. 
Izbrišejo se Frigeli Martin, Fran- 

ko Franc, Matkovič Jurij in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Kalin   Jože,   gostilničar,   Obrežje 
št 18, Kos Rudolf, kmet, Jesenice 1. 
Prosenik   Anton,  delavec,  Jesenice. 

Novo mesto, 18. junija 1954. 
Zadr III 64/8 1989 

526. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Mirna peč. 
Izbrišejo se Saje Ana, Bartelj 

Marija, Zarabec Janez, Kramar An- 
ton, Dragan Jože, Raj er Franc in 
vpišejo novi izvoljeni člani upravne- 
ga odbora: 

Povlenč Viktor, mizar, Mirna peč 
10, Vodopivec Janez, Biška vas 23, 
Avbar Janez, Gor. GLobodol 5, Ka- 
stelic Anton, Jablan 29, Povše Ru- 
dolf, Dol. Podboršt 3, Bašelj Jože, 
Gor. Kamenje 5. 

Zadr I 18/24 1992 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Podgrad. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Muhič Jože, Kožar Franc, Ba- 
dovinac Drago, Božič Martin in 
vpišejo novi izvoljeni člani: 

Kobe Alojz, Pristava 12, Surla 
Janez, Vinja vas 11, Banič Martin, 
Koroška vas 31, Brkopec Franc, 
Vel. Cerovec 5, kmetje. 

Zadr IV 14/6 1988 
Novo mesto, 18. junija 1954. 

527. 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

, o. j., Dra^a. 
Izbrišejo se Ješelnik Franc, Poje 

Ludvik, Urh Antonija, Stimac An- 
ton in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Turk Franc, kmet, Draga 15, Sne- 
berger Jakob, Draga 33, Dulmin 
Franc, Podpreska 38, Camplin Ja- 
nez, Draga 9, delavci; Cimprič 
Franc, Lazeč 18, Vesel Franc, Pod- 
preska 4, Janež Jože, Pungert 5, 
kmetje. 

Novo mesto, 22. junija 1954. 
Zadr IV 83/3 2008 

528. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Otočec na Krki. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora   Beve   Anton,   Jevniikar Ivan, 

Uharnik Martin, Barbo Jože, Pre- 
šeren Jožefa, Brale Ignac, Jožef 
Franc, Florjančič Jože in vpišejo 
novi izvoljeni člani: 

Zarabec Janez, uslužbenec, Ceš- 
njice 7, Gregorčič Marija, gospodi- 
nja, Dobovo 6, Svirt Jože, Jelše 5, 
Gotlib Franc, Otočec 29, Jožef Alojz, 
Herinja vas 11, Kocjan Franc, Gor. 
Gričevje 4, Medved Stane, Čcšnji- 
oo 18, Zojan Alojz, Herinja vas 27, 
Rifelj Anton, Lešojica 1, kmetje. 

Zadr III 49/8 2007 
Novo mesto, 22. junija 1954. 

529. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Krško. 
Na podlagi sklepa o občnem zbo- 

ru z dne 14. III. 1954 so se spreme- 
nila zadružna pravila v 16. členu. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 13 
članov. 

Vpišejo se novi člani upravnega 
odbora: Zarn Jože, poslovodja', Le- 
skovec 3, Božič Janez, Gor. Pijav- 
ško 16 in Cerovšek Vinko, Strmo 
rebro 3, kmeta. 

Novo mesto, 25. junija 1954. 
Zadr III 58/6 2063 

k 457. 
Besedilo: Kmetijska zadruga i 

o. j., Mirna. 
V objavi novo izvoljenih članov 

upravnega odbora zadruge (Ur. list 
LRS, št. 24 z dne 24. VI. 1954) se v 
celoti pravilno glasi: 

Novak Martin, Cirnik 13, Golob 
Rudi! Gorenja vas 13, Zupan Franc, 
Volčje njive 6 in Reberniik Franc, 
Sevnica 16, (kmetje. 

Novo mesto, 27. maja 1954. 
Zadr II 12*8/10        k 1710 

Izbrisi 
530. 

Besedilo:  Kmetijska  delovna za- 
druga Vojnik v likvidaciji. 

Po končanem likvidacijskem po- 
stopku. 

Celje, 14. junija 1954. 
Zadr VII 111/3 1921 

531. 
Besedilo:   Krojaško-šiviljska   za- 

druga z o. j., Ajdovščina. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 12. junija 1954. 
Zadr •/32-26 1943 

Izšla je zbirka: 

PREDPIS] O IZDAJANJU ZDRAVIL 

_ Namen knjižice je, da se vsak zdravnik .v ambulanti in 
bulnični službi in vsak farmacevt v lekarniški službi seznani t 
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 korstila le zdravnikom in lekarnarjem 
temveč tudi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe. 
Cena 80 din. 
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532. 
Besedilo:  Potrošniška  zadruga  z 

o. j„ Otlica. 
Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 12. junija 1954. 
Zadr VH/134-8 1942 

533. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Log pod Mangartom. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo Bovec. 
Gorica,    14. junija 1954. 

Zadr VII/11-30 1938 

Trgovinski register 

Spremembe 
534. 

Besedilo: Nakup in prodaja •••- 
litet, družba z o. z, Ljubljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G-8192/53 z dne 3. XII. 1953 je druž- 
ba prenehala ia prešla v likvida- 
cijo. 

Likvidator: Jurman Franc, Ljub- 
ljana, Rožna dolina 71/48. 

Na podlagi odločbe MLO Ljub- 
ljana, št. G-8192/53 z dne 4. V. 1954 
se tvidka izbriše zaradi končane 
likvidacije. 

Ljubljana, 12. junija 1954. 
 Rg C III 192/10 1923 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroSko dokler 
se sami ne zglasijo aH ne imenujejo 

-•   pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 78/54-14 4228 
Sajevic Eia roj. Pivec, gospodinja, 

Stara vas 4, p. Velenje, proti Saje- 
vicu Leopoldu, rudarju, nazadnje v 
Velenju, Internat, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 9. VIII. 1954 
ob 9. uri pri tem sodišču, v sobi št. 
52/11. Skrbnik je dr. Terseglav Al- 
fonz, višji referent pri okrožnem 
sodišču v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 25. junija 1954. 

G 177/54 4242 
Jereb Andrej, Žagar, Fužine 6, 

Gorenja vas pri Škofji Loki, proti 
Jereb Jerici, zdaj neznanega biva- 
lišča. Razprava bo 13. avgusta 1954 
ob 8. uri pred tem sodiščem, v sobi 

'št. 341/III. Skrbnik je Potočnik 
Franc, Gorenja vas. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 26. junija 1954. 

G 40S/54-3 .    4325 
Sojer Marija, gospodinja, Notra- 

njo Gorice št. 23, ki jo zastopa 
Hafner Milan, -odv. v Ljubljani, 
proti Sojer Francu, sedaj neznane- 
ga bivališča. Razpirava bo 17. VIII. 
1954 ob 8. uri pred tem sodiščem v 

sobi št. 118/1. Skrbnik je Velkavrh 
Štefan, Notranje gorice št. 17. 
G 332/54 ~ 4324 

Vatovec Ljudmila, roj. Mravlje, 
gospodinja, Jezero 30, p. Preserje, 
proti Vatovcu Cvetku, zdaj nezna- 
nega bivališča. Razprava bo 17. VIII. 
1954 ob 9. uri pred tem sodiščem v 
sobi št 118/1. Skrbnik je Omejec 
Franc, Jezero št. 57, Preserje. 

G-825/53 4323 
Galli Silva, roj. Bernik, delavka, 

Ljubljana, Ilirska ul. 26, proti Galli 
Francu, sedaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 17. VIII. 1954 ob 10. 
uri pred tem sodiščem v sobi št. 
17/1. Skrbnik je Mrak Ivanka, Ljub- 
ljana, Trubarjeva 30. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. junija 1954. 

G 275/54 4277 
Avramovič Vera, roj. Marmič, 

medicinka iz Ljubljane, Vrhovčeva 
6, proti Avramoviču Borivoju, na- 
meščencu, sedaj neznanega bivali- 
šča. Razprava bo 7. avgusta 1954 ob 
8. uri pred tem sodiščem, v sobi št. 
341/III. Skrbnik je Smitberger Džu- 
ro, novinar, Ljubljana, Gosposka 12. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 29. junija 1954. 

Amortizacijo 
Cvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice Izrekle 

za neveljavne. 
IR 319/53-2 295 

Cvenk Matilda, poslovodja ^kolo- 
dvorske restavracije v Poljčanah, 
prosi za amortizacijo izgubljene za- 
varovalne police bivšo zavarovalne 
banke Sla-vije, št. 40959, z zavaro- 
vano vsoto 30.000 din, izdano 1. II. 
1938. Priglasitveni rok: tri mesece 
od te objave. 
Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 

dne 28. decembra 1953. 

O 206/53-5 
Oklic dedičem 

4299 

. Brne Jera, kmetica iz Orebka St. 
23, obč. LO Postojna, je umrla 
2. januarja 1902 v Orehiku ne za- 
pustivži   poslednje  volje.    Sodišču 

niso znani sorodniki Brne Jere, ki 
bi bili upoštervni kot dedni upravi- 
čenci. Zapuščinska nepremična imo- 
vina obstoji iz parcel 646/1, 587 vi 
2528 vi. št. 51 k. o. Orebek. 

Okrajno sodišče v Postojni, 
dne 10. oktobra 1953. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
3613 

Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 
št. II-2/3803/1-54 z dne 24. VI. 1954, 
je >Krajevna čevljarna, Vodice« 
prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 14 dni od le objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
- preklicu jejo 

Arnold Štefka, Hudi kot, Ribnica 
na Pohorju, osebno izkaznico, reg. 
št. 33576, ser. št. 0569089. 4252 

Berlec Marjan, Kamnik, Godič 
78, osebno izkaznico, reg. št. 25598/ 
51, ser. St. F-047150S. 4335 

Bergant Janez, Ljubljana, pro- 
metno knjižico osebnega avtomobila 
reg. št. S-922. ; 4314 

Bevčar Dušica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 70961/51, ser. 
št. F-0093271. / 4289 

Biziak Josipina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 0186284, izdano 
v Kranju. 4353 

Bratina Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 102667/53, ser. 
št. F-0476977. ,       _ 4261 

Cclec Viljem, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 82172/52, ser. št. 
F-0104482, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 4315 

Colnarič Alojz, Ljubljana, Viž- 
marje 70, osebno izkaznico, reg. št. 
103203/53, ser. št. F-0477513.       4354 

Cvetek Jože, Stara Fužina 55, 
osebno izkaznico, reg. št. 15756, ser. 
št. 0807666. 3635 

Cernuta Hermina, Log pod Man- 
gartom, p. Bovec, osebno izkaznico, 
reg. št. 19903, ser. št. 0398227.   4279 

Cič Ivanka, Hrenovke 38, p. Hru- 
ševje, osebno izkaznico, reg. štev. 
13400, ser. št. 0623710. 4347 

Opozarjamo na knjižico - 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI 2IVIL 
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 pre"gleduv 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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V nasi založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLU2BENCEV 
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- 
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. 

Eržen Gabrijela, Cešnjica 21, p. 
Železniki, osebno izkaznico, reg. št. 
3??57. 4327 

Fatur Jožef, roj. 10. X. 1912 v 
Obrovem št. 8, občina Podgrad, Se- 
zana, osebno izkaznico. 4349 

Fik Ivan, Godešič 4, p. Škofjâ 
Löka, sindikalno izkaznico, izdano 
od >Lit<oistroja<, Ljubljana.        4335 

>Flores«, Šempeter pri Gorici-, 
.evid. tablico motornega kolesa št. 
S-7888. 3615 

Fon Mara. Ladra 19/14, .p. Koba- 
nd, osebno izkaznico, reg. št. 13082, 
&er. št. 0391792. 4273 

GaSperšič Alojz, Ljubljana, oseb- 
Jo izkaznico, reg. št. 83722/52, ser. 
st. F-0106032. 4269 

Golenja Stjepan, Ljubljana, Lin- 
hartova 47, osebno izkaznico, reg- 
st. 7780, s^r. št. 0104060, izdano v 
Prelogu. 4316 

Gosniik Anton, SST, Trbovlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 18341, ser. 
štev. 0067169, izdano v Gornji Rad- 
iai. 4082 

Gozdniikar Radislava, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 8834, izda- 
°o v Celju. '       4356 

Grabnar Slavica, Trbovlje I, •••- 
, 'ižanska  12, osebno izkaznico, reg. 

st. 10104, ser. št. 0723714. 2740 
Gvardjančič Jože, Podgrad 86, Se- 

žana, zdaj Petelinje 40, p. Pivka, 
osebno izikaznico št. 113. 3755 

Hafner  Anton,  Stra'žišče   130,  p. 
,    . Kranj, sindikalno izikaznico, izdano 

1 1950. 4101 
Haler Marjeta, Veliki Kamen 65, 

p. Koprivnica pri Brestanici, osebno 
izkaznico reg. št. 31088, ser. štev. 
0*09393. 4161 
. Horvat Marija, Maribor, Valvazor- 
jeva 60, osebno izikaznico, reg. št. 
50891, ser. Št. 0051421. 4260 

Horvat Martin, Ljubljana, Smar- 
Uaska  64 b, osebno izkaznico, reg. 

/   st 11846, ser. št. 0234556. 4168 
Hrib  Anica,  Bistrica   pri  Rušah, 

osebno izkaznico, reg. št. 49743, ser. 
' st. F-0877004. 4255 

Hrovat Ana, Ljubljana, Polje 156, 
osebno izkaznico, rog. št. 2689/50, 
ser. št. F-0O2499. in sindikalno iz- 
kaznico, izdano v Ljubljani,     4357 

Humar Franja, Zg. Zadobrova 60, 
osebno izikaznico, ser. št. 00886, iz- 
dano v Ljubljani. 4290 

Jaklič Franc, Gornji vrh 9, Veli- 
ka Loka, osebno izkaznioo, reg. št. 
46571, ser. št. F-0156273, in vojaško 
knjižico št. 41, izdano od vojaškega 
odseka Ljubljana okolica. 4317 

Jankovič Stanko, Vinomer pri 
Metliki, osebno izkaznico, reg. št. 
6016, ser. Št 0489528. 3756 

Japelj Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 51711/51, ser. št. 
F-0074021. 4336 

Jarnovič  Marija,   Ptuj,  Ormoška 
1, osebno izikaznico, reg. št. 948, ser. ' 
št. 0242960. 4008 

Jazbec Jože, Bovike, p. Brezovica 
pri Ljubljani, knjižica za ikolo, št. 
213820. 4169 

Jelen Mirko, Lukavci 32, p. Kri- 
ževci pri Ljutomeru, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 27194, ser. št. G-108904, 

?otrdilo o stalni nesposobnosti v 
LA izdano v Ljutomeru, potrdilo 

o volilni upravičenosti, izdano 23. 
IV. 1954, delovno ikm jižico št. 186894, 
reg. št. 10858, spričevalo o klasifi- 
kaciji: iz kovaške, stroke, izdano v 
Ljutomeru, iz strugarske stroke, 
izdano v Mariboru, spričevalo stro- 
jevodje za stabilne lokomotive, iz- 
dano od MP Samac-Sarajevo, spri- 
čevalo avtogarnista, izdano v Brodo- 
gradilištu 3. maj, Reka 1er osebno 
izkaznico, reg. št. 27155, ser. štev. 
G-108845 in potrdilp o volilni pravici, 
izdano 23. IV. 1954 na ime Jelen 
Gizela, roj. Spilak 3. VI. 1929 v 
Zagrebu.    , 4044 

Jelen Slava, Ljubljana, StreJi- 
5ka 24, osebno izkaznico, reg. štev. 
95895/51, ser. št. F-0118205. 4358 

June Anton, Laze 21, p. Planina pri/ 
Rakeku, osebno izkaznico, reg. štl 
6515. 4307] 

Kamer Jožef, Pameče 20, Slovenj 
Gradec, osebno izikaznico, reg. št. 
27282, ser. št. 0562592. 4263 

Knez Peter, Ljubljana, Gradišče 
7, knjižico o predvojašiki vzgoji št. 
54, izdano v, Ljubljani 1. 1951.   4270 

KolmaniČ Julijana roj.2iviko, Bač- 
kova, p. Benedikt v Slov. gor., oseb- 

no izkaznico, reg. št. 11251/11, eer. 
št. 0068261. 4266 

Koprive Roman, Zg. Kašelj pri 
Ljubljani št. 136, osebno izkaznico, 
reg. številka 58770/51, ser. številka 
F-0080080. 4537 

Kotar Marija, Polšnik št. 9, pošta 
Sava pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 8022, ser. št. 0166326.      4145 

Kotnik Maks, Kovaški vrh 8, po- 
šta Oplotnica, osebno izkaznico, 
reg. št. 25768, ser. št. 0783628.     4246 

Kovačič Vinko, Kranj, Zlato polje, 
Dol. naselje iProjeikt«, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3040, ser., številka 
0507350, izdano v Trebnjem.    4232 

Krajne Anica, Ljubljana, Za gra- 
dom 3, člansko sindikalno izkazni- 
co, izdano v Ljubljani. 4338 

Krajne Marija, Pekre 78 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
14258, ser. št. 0581713. 4259 

Krašovec Rudolf, Trbovlje, Neža 
14, osebno izkaznico, reg. številka 
22955, ser. št. F-0724245. 4069 

K'reub Marija, Cečovje 31, pošta 
Ravne na Koroškem, osebno izkaz- 
nioo, reg. štev. 5445, ser. številka 
0270153. 4359 

Krivec Marjan, Ljubljana, osebno 
izikaznico, reg. št. 9463/50, ser. št. 
F-0031773. 4360 

Krofi Slavko, Ljubljana, osebno 
izikaznico, reg. št 1660193 .izdano v 
Zailcu. 4318 

Kurct Albin, postaja St. Maver 5, 
Solkan, osebno iakaznico, reg. št. 
41581, ser. št 0303120. 4010 

Kulušič Franc, vojak, potno do- 
volilnico št. 901679 serije A, izdane 
od VP 3269, Ljubljana. 4361 

Kužnik Viktor, Kočevje 322, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7027, ser. št 
0555337, sindikalno knjižico, izdano 
od sindikalne podružnice Rudnika 
Kočevje, in orožni list št 01390. 4170 

Lampreht Alojz, Črcšnjevec 18, p. 
Selnica ob Dravi, osebno izikaznico, 
reg. št. 37049, ser. št. G-0198569. 4247 

Langerliolc Ivan, Kranj, Circe 17, 
osebno izkaznioo, reg. št. 28331, ser. 
številka 0567241, izdano v Slovenj 
Gradcu. 4291 

Lesno industrijsko podjetje Mari- 
bor, Ulica talcev 7, številko priko- 
lice >Unimogac, S-5956. 4C86 

Lipovič Miro, Ljubljana, Vidov- 
dansfca 2, spričevalo o dovršenem 
pomočniškem izpitu ključavničar- 
ske stroke, izdano v Ljubljani.    4539 

Lešnik Vinko, Dogoše 94 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
6575, ser. št. 0577985. 4253 

Mahne Milka, Cerknica, Notranj- 
ska cesta 47, osebno izikaznico, reg. 
št 17543, ser. št. 0627853. 4056 

Marušič Anton, Ljubljana, spriče- 
valo IV. razreda gimnazije v Ljub- 
ljani, Šiška izdano za šolsko l&io 
1952/53. 4371 

Mihevc Anton, Dol. Logatec 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 46765/53, 
ser. št. F-0156467. 431Ç 

Mihelič Zorka roj. Ltikič, roj. 
6. IX. 1906 v Andrijcvici, •••• gora, 
zdaj v Ptuju, Rogozničtka 6, osebno 
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izkaznico, reg. št. 1154, ser. številka 
0243466. 4149 

Mlakar Ana, Maribor, Pobrežje, 
Gubčeva 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 44601, ser. št. F-0288838. 4254 

Mravlje Vida, Bolnica OAT, Šem- 
peter pri Gorici, osebno izkaznico, 
reg. št. 15822, ser. št. 0331931.     4283 

Mulej Matej, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 47212/51- 4262 

Obč. LO Štanjel, osebno izkazni- 
co, reg. št. 5082, •• ime Turk Ivana, 
Stjaik 47, izdano v Sežani. 3449 

OLO Novo mesto, evid. tablico za 
osebni avtomobil, št. S-3621.       4275 

Grešnik Alojz, Osredek 17, pošta 
Senjanž, osebno izkaznico, reg. št. 
8459, ser. št. F-0512769. 4171 

Nared Dušan, Sv. Vid nad Cerk- 
nico št. 18, osebno izkaznico, reg. 
št. 15", ser. št. F-0610467. 3S62 

Perovšek ing. Janez, Kranj, Stri- 
tarjeva 8, sindikalno izkaznico, iz- 
dano 1.  1950. 4100 

Pintar Petra, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 88985/51, ser. št. 
F-0111293. 4292 

PlajnŠek Ivan, Vrhnika, osebno 
iskaznico, reg. št. 13471, ser. štev. 
0321016, vojaško in delavsko knji- 
žico, izdano v Mariboru. 4340 

Podlinšek Silvester, Kot, p. Pre- 
vailje, osebno izkaznico, reg. štev. 
6064, ser. št. 0270774. 4298 

Pogačic Ignac, Ljubljana, Koli- 
zejska 4, osebno izkaznico, reg. št. 
12627, ser. št. 1934973, izdano v Pre- 
gradu. 4293 

Poklukar Minlca, Kranj, Novi 
dom 77, osebno izkaznico, reg. št. 
10673, ser. št. 0186983. 3992 

Potočnik Frančiška, Tolsti vrh 58, 
Ravne na Koroškem, izplačilno in- 
validsko knjižico št. 052108.       4285 

Pozderec Mihaela Janez, Beltinci, 
osebno izkaznico, reg. št. 3925, ser. 
štev. 0085635, izdano v Murski So- 
boti. 4320 

Predikaika Marija, Cirkovce 52, 
Ptuj, osebno izkaznico, reg. štev. 
38283, ser. št. 0282521. 3725 

Prezelj Martin, Labinje 4, pošta 
Cerkno, osebno izkaznico, reg. št. 
9845, ser. št. F-0539870. 3786 

Pučnik Julijana, Pobrež 2, pošta 
Optotnica, osebno izkaznico, reg. št. 
27624, ser. št. 0282484. 4249 

Rački Jurej, Ljubljana, Poljanski 
nasip 40, osebno izkaznico, reg. št. 
142S5, izdano v Zenici, Bosna.   4341 

Rajhard Sabina, Jesenice, Savsko 
nabrežje 32, osebno izkaznico, reg. 
št. 6725, ser. št. F-553103. 4286 

Rudnik barita Pleše-SkoHjica, 
prometno knjižico za tovorni avto 
>SPA<, št. S-2067. 4013 

,, Satler Stanislav, Kozminci 17, p. 
PôxMehnik, osebno izkaznico, reg. 
št. 33834, ser. št. 0257500. 4287 

Sedminek Neža, Maribor, Pobrež- 
je, Crnogorska 19, preklic o izgub- 
ljeni osebni izkaznici, reg. številka 
35204, ser. št. 0042143, objavljen v 
Ur. listu LRS, ker se je našla.   4256 

»PRAVNIK« 

glasilo za pravno teorijo in 
prakso št. 4—6 za drugo če- 
trtletje 1954 bo izšel v pri- 
hodnjih dneh s tole zanimivo 
vsebino: 

Članki: Dr. Makso Šnu- 
derl: Federalizem socialistične 
demokracije — Dr. Alojzij 
Finžgar: Pravna sposobnost 
pravnih oseb — Dr. Hinko Lu- 
čovnik: Pravice in dolžnosti 
zagovornikov v kazenskem 
postopku — Dr. Lado Vavpe- 
tič: O nujnosti uzakonitve 
upraVnega postopnika — Ma- 
rija Lulik: Premoženjski de- 
likti mladoletnikov — Dr. 
Stojan Cigoj: O nekaterih 
navideznih dokazih v sodstvu 
— Stane Mohorič: Vprašanje 
avtorstva pri filmu. 

Zanimiva je tudi vsebina 
»Zapiskov«, slede rubrike 
>Obzornik«, Bibliogra- 
fij a« in »Društvene ve- 
sti«. 

Kakor vselej so tudi to pot 
v prilogi nanizane številne 
odločbe Državne arbitraže 
LRS in kazenske, upravne ter 
civilne odločbe Vrhovnega 
sodišča LRS. 

»Pravnik« izhaja četrtlet- 
no, 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 601-2-157. 

Semenič Viktor, Podbreg 49, p. 
Podnanos, osebno izkaznico, reg. št. 
26174, ser. št. 0314793. 4058 

Sever Angela, Trate 31, p. Velika 
v Slov. gor., osebno izkaznico, reg. 
št. 18486, ser. št. 0067314 izdano v 
Ljutomeru. 4258 

Silvester Milena, Ljubljana, Polje 
16, osebno izkaznico, reg. št. 374/50, 
ser. št. F-0022684. 4294 

Skaza Jože, Pacinje 14, p. Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 14935, ser. 
št. 0276735. 4268 

Smerkolj Leopold, dipl. dentist, 
Ljubljana, prometno knjižico oseb- 
nega avtomobila znamke »Opel-Ka- 
det«, št. S-838 in amatersko vozni- 
ško dovoljenje. 4295 

Smole Jožefa, Migovca 1, p. Mir- 
na, osebno izkaznico ser. številka 
509247. 4276 

Sršen Katarina, Domžale, Savska 
39, osebno izkaznico, reg. št. 25122/ 
51, ser. št. F-0471032. 4363 

Stojikovič Elizabeta, Murska So- 
bota, osebno izkaznico, reg. štev. 
12242, ser. št. G-094152.' | 4321 

Strašek Ivan, Kristanvrh 30, p. 
Podplat, osebno izkaznico, reg. št. 
6244, ser. št. 0785303. 3971 

Sarközi Stefan, Beltinci 290, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11906, ser. št. 
G-0093616. 4331 

Savli Ivan, Zadlaz-Zabče 6, pošta 
Tolmin, osebno izkaznico, reg. štev, 
9663, ser., št. G-0262373. 4274 

Skerle Jožef, Trzin 12, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5342/51, ser. štev. 
F-0451654, in knjižico za kolo štev. 
44815. 4342 

Skoda Janez, Mala Račna, osebno 
izkaznico, reg. št. 5160, ser. štev.. 
F-0005476, izdano od OLO Ljublja- 
na okolica 4343 

Skulj Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 65684/51, • ser. št. 
F-0087994. 4344 
• Spenko Slavko, Rašica, prometno 
knjižico za motorno kolo št. S-2131, 
št. ogrodja 53709. 4296 

Spilak Antonija, Stavešinci 10, p. 
Ivanjci, osebno izkaznico, reg. štev. 
2396, ser. št. 0059095. 4176 

Trebušak Mirko, Rudnik 170, p 
Kočevje, osebno izkaznico, reg. št. 
15825, ser. št. 0562135. 4346 

Verdnik Anton, Sv. Primož na Po- 
horju, p. Vuzenica, osebno izkazni- 
co, reg. št. 20500, ser. št. 0281810. 4364 

Voglar Kristina, Rožengrund 42,- 
p. Zg. Sčavnica, osebno izkaznico, 
reg. št. 18781, ser. št. 0075547.     3727 

Vranešič Ivan, Tribuče 30, p. Čr- 
nomelj, osebno izkaznico, reg. št, 
337, ser. št. 0483547. 4087 

Vresk Ferdo, Kočevje, vozniško 
dovoljenje, kategorija II, skupina 
V, št. 89. 4272 

Weihs Terezija, Počehova 20 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, ïeg. št. 
30520, ser. št. 0028668. 4257 

Toni Franc, Železarna Ravne na 
Koroškem, 14 blcuk b, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 27528, ser. številka 
0362838.    ' 406Ó 

Turin Teodor, Maribor, Koroška 
48, osebno izkaznico, reg. št. 14472, 
ser. št. 03845, izdano v Celju.   4251 

Zadnik Avguštin, Sežana 185, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19635, ser. št. 
220345. 4177 

Zadrarvec Andrej, Melinci 66, p 
Beltinci, osebno izkaznico, reg. št. 
15037, ser. št. G-0095767. 4213 . 

Zalar Marija, Gorenje Otave 15, 
p. Begunje pri Cerknici, osebno iz- 
kaznico, reg. šf. 271, ser. številka 
F-610. 4333 

Zaman Malči, Kamni vrh, p. Ga- 
brovka, osebno izkaznico, reg. št. 
165001, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 4322 

Zupanič Elizabeta, Sp. Hajdina 
49 pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. 
št. 3123, ser: št. 0245436. 4312 

Zebre Bogomila Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 41035. 4297 

Žnidar Franc, Koseze 4, p. Vodi- • 
ce, osebno izkaznico, reg. št. 3384/51, 
ser. št. F-0449694. . 4345 

t2daja   »Uradni  ust  LRS«  —  Direktor In  odgovorni  urednik:  dr   Rastko Močnik  —  Tiska tiskarna  »Toneta  Tom§lča» 
v LJubljani » 
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9. člen 
Kdór ima dovoljenje za izdelovanje orožja ali za 

obrtno popravljanje in predelovanje strelnega orožja, 
mora orožje, ki ga je izdelal, v bistvenih delih popra- 
vil aji predelal, preizkusiti, ali je varno, preden da 
orožje iz rok. 

Orožje, ki je pri podjetju ali osebi iz prednjega 
odstavka, mora biti varno spravljeno in tako zavaro- 
vano, da ne pride v roke neupravičenim osebam. 

Podjetja in osebe iz prvega odstavka tega člena 
morajo o izdelanem, popravljenem ali predelanem 
orožju voditi razvid. 

lO.&len 
Dovoljenje za nabavo orožja in orožni list se ne 

sme izdati tistemu: 
1. ki ni dopolnil ^18 let starosti; 
2. ki je duševno bolan ali duševno zaostal; 

. 3. zoper katerega teče kazenski postopek, razen 
na zasebno tožbo ali zaradi dejanj, za katera je v za- 
konu zagrožena kazen zapora do enega leta ali de- 
narna kazen; , 

4. zoper katerega je s pravnomočno odločbo izre- 
ka varstveni ukrep prebivanja v določenem kraju, do- 
kler traja ta "ukrep; 

5. ki je obsojen na kazen strogega zapora ali za- 
pora, daljšega od 6 mesecev ali na kazen omejitve 
državljanskih pravic, dokler te kazni trajajo; 

6. ki je obsojen na kazen strogega zapora ali za- 
pora nad 6 mesecev za kaznivo dejanje, storjeno z 
zlorabo orožja, dokler ta kazen ni izbrisana. 

Dovoljenje za nabavo in orožni list za lovsko 
orožje se lahko izda mladoletniku, ki je dopolnil 16. 
leto starosti. 

11. člen 
Pristojni organ lahko odkloni dovoljenje za na- 

bavo orožja ali orožni list tistemu, o katerem misli, 
da se mu dovoljenje oziroma orožni list ne more izdati. 

Dovoljenje  za   nabavo   pištole  ali   revolverja   ter- 

•orožni list za tako orožje se sme izdati samo tistemu, 
• ki mu je tako orožje potrebno. 

12. člen 
Pravni osebi se lahko da dovoljenje za nabavo in 

orožni list za posest orožja, če ji je orožje potrebno za 
• Varstvo premoženja, ki ga upravlja, ali za opravljanje 

njenih rednih nalog. 
Pravna oseba, ki dobi orožni list za posest orožja 

Po prvem odstavku, mora dati osebam, ki jim orožje 
zaupa, pismeno pooblastilo. Tako pooblastilo ni veljav- 
no, če ga ni potrdil pristojni organ za notranje zadeve 
'z 7. člena tega zakona. 

Organ za notranje zadeve pooblastilo lahko potrdi 
ali pa odkloni potrditev. Potrditev mora odkloniti, ka- 
dar so dani zadržki iz 10. člena tega zakona. Zoper 
odločbo, s katero se odkloni potrditev, se pravna oseba 
lahko pritoži v 15 dneh na Državni sekretariat za no- 
tranje zadeve LRS. 

Pravna oseba mora orožje skrbno hraniti, da ne 
pride v roke neupravičenim osebam. 

13. člen 
Tujci, ki začasno prebivajo v Federativni ljudski 

republiki Jugoslaviji, lahko, dokler prebivajo na ob- 
močju Ljudske republike Slovonije, imajo in nosijo lov- 
sko orožje brez orožnega lista, ki je predpisan s tem 
zakonom, če imajo veljavno potno listino in je njihovo 
orožje vpisano v to listino. 

III. Odvzem orožja 

14. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja, orožni list in tudi 

orožje, za katero ima dovoljenje, se odvzame tistemu: 
1. ki duševno zboli; 
2. ki ravna z orožjem tako, da ogroža varnost oko- 

lice, ali tistemu, glede katerega obstoji nevarnost da 
bo orožje zlorabil; 

3. ki je kaznovan s strogim zaporom ali z zapo- 
rom nad 6 mesecev za tako dejanje, ki kaže na to, da 
bi bilo nevarno pustiti mu orožje; 

4. zoper katerega je bil s pravnomočno odločbo 
izrečen varnostni ukrep prebivanja v^določenem kraju. 

Orožni list, ki je bil izdan za določen čas, se imet- 
niku lahko odvzame obenem z orožjem, za katero je 
bil izdan, če ni prosil za podaljšanje, preden je veljav- 
nost orožnega lista pretekla ali če v tem času ni spo- 
ročil, da ne želi več imeti orožja. 

Dovoljenje za nabavo oziroma orožni list za po- 
sest ali nošenje vojaškega orožja ter pištol in revol- 
verjev, ki se ne štejejo za vojaško orožje, se imetniku 
odvzame obenem z orožjem, za katero je izdano dovo- 
ljenje oziroma orožni list, če ni več razlogov za to, 
da ima tako orožje. 

Orožni list za nošenje orožja se odvzame, če je 
orožje nestrokovno izdelano ali če je v takšnem stanju, 
da je nevarno za tistega, ki ga uporablja, in da ga 
ni mogoče popraviti. Preden pristojni organ o {cm 
odloči, mora zaslišati strokovnjaka. Tako orožje mora 
lastnik v roku, ki ga določi pristojni organ, izročiti 
podjetju, pooblaščenemu za promet z orožjem, da ga 
uniči. Iz utemeljenih razlogov pa se lahko izda za 
tako orožje orožni list za posest orožja. 

15. člen 
Ce imetnik orožnega lista nmre, lahko njegov de- 

dič v določenem roku prosi za orožni list ali pâ orožje 
odsvoji komu, ki je upravičen *to orožje nabaviti. 

Če se dediču ne izda orožni list ali če dedič orožja 
v določenem roku ne odsvoji, se mu orožje odvzame. 

16. člen 
Orožje, ki je bilo odvzeto po prvem, drugem ali 

tretjem odstavku 14. člena air po 15. členu tega z,akona, 
se izroči trgovinskemu podjetju, ki je pooblaščeno za 
promet z orožjem, da orožje komisijsko proda v ko- 
rist tistemu, ki mu je bilo orožje odvzeto. 

Za odvzeto vojaško orožje se izplača odškodnina 
le tistemu, ki dokaže, da je to orožje, nabavil iz last- 
nih sredstev. 

Za orožje, ki je bilo izročeno po četrtem odstavku 
14. člena, plača podjetje lastniku vrednost materiala. 

17. člen 
Odločbo o odvzemu dovoljenja za nabavo orožja 

oziroma orožnega lista in orožja po 14.. in 15. členu 
tega zakona izda organ za notranje zadeve iz 7. člena 
tega zakona. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba v 15 dneh na Državni sekretariat za notranje 
zadeve LRS. Pritožba ne zadrži izvršitve. 

IV. Nadzorstvo 

18. ölen 
Izvajanje predpisov tega zakona nadzorujejo orga- 

ni za notranje zadeve iz 7. člena tega zakona. 
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Pooblaščeni uslužbenci organov za notranje zadeve 
smejo pregledati podjetja in obrtne obrate, ki imajo 
dovoljenje za izdelovanje oziroma za obrtno ."Mprav- 
ljanje in predelovanje orožja, ali se izvajajo predpisani 
akrepi. Pri teh pregledih morajo zlasti ugotoviti, ali 
je orožje varno spravljeno in kaj je ukrenjeno za nje- 
govo čuvanje. Pregledati morajo tudi, ali se pred- 
pisani'razvidi v redu vodijo. 

Pristojni organi za notranje zadeve nadzorujejo 
tudi pravne osebe, ki imajo orožni list za posest orožja, 
ali se ravnajo po predpisih drugega in četrtega od- 
stavka 12. člena tega zakona. 

V. Kazenske določbe 

19. člen 

2 den&rno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zapo- 
rom do 30 dni se kaznuje za prekršek: 

1. kdor brez dovoljenja izdela orožje ali se brez 
dovoljenja obrtoma ukvarja s popravljanjem :'n prede- 
lovanjem strelnega orožja;, 

2. kdor ima dovoljenje za izdelovanje orožja ozi- 
roma za obrtno' popravljanje in predelovanje strel- 
nega orožja, pa varnosti izdelanega, popravljenega ali 
predelanega orožja ne preizkusi, preden ga da iz rok; 
kdor ne vodi predpisanega razvida o izdelanem, po- 
pravljenem ali predelanem orožju ali ga neredno vodi;. 

3. kdor orožje brez dovoljenja nabavi ali ga brez 
orožnega lista ima ali nosi; 

4. kdor orožje, za katero ima dovoljenje za na- 
bavo ali orožni list za posest ali nošenje orožja, proda, 
posodi ali sicer izroči komu, ki nima dovoljenje za 
nabavo oziroma orožnega lista za posest ali nošenje 
takega orožja; 

5. kdor ne izroči orožja, za katero mn je bil od- 
vzet orožni list po četrtem odstavku 14. člena tega za- 
kona; 

6. kdor prekrši dolžnosti iz drugega odstavka 
9. člena ali dolžnosti iz drugega ali četrtega odstavka 
12. člena tega zakona. 

Pravna oseba se kaznuje za prekrške iz tega člena 
z denarno kaznijo do 50.000 dinarjev. 

Zoper tistega, ki je bil kaznovan za prekršek iz 
2. točke tega člena se lahko izreče varstveni ukrep 
odvzema dovoljenja za izdelovanje orožja oziroma do- 
voljenja za obrtno popravljanje in predelovanje strel- 
nega orožja. 

Varstveni nkrep odvzema orožja se mora izreči zo- 
per tistega, ki je bil kaznovan za prekršek: 

— nedovoljenega izdelovanja orožja (1. točkaj; 
— nabave orožja brez dovoljenja (3. točka); 
— prodaje ali izročitve orožja komu, ki nima do- 

voljenja za nabavo orožja oziroma orožnega lista 
(4. točka).    , 

Varstveni ukrep» odvzema orožja se lahko izreče 
zoper tistega, ki je bil kaznovan za prekršek: 

— iz 2. točke, ker ni vodil ali je neredno vodil 
razvid o orožju, in sicer glede orožja, ki je last pod- 
jetja ali obrtnika; 

— iz 3. točke, ker je imel ali nosil orožje brez 
voznega listar 

— iz 4. točke, ker je posodil orožje komu, ki ni 
imel dovoljenja za nabavo oziroma ni imel orožnega 
lista; 

— iz 5. točke, ker ni izročil orožja po četrtem od- 
stavku 14. člena tega zakona; ' 

— iz 6. točke, ker je ravnal v nasprotju s predpisi 
drugega in četrtega odstavka 12. člena tega zakona. 

VI. Prehodne in končne določbe 

20. člen 

Podjetja, ki izdelujejo orožje, ter podjetja in osebe, 
ki obrtoma popravljajo ali predelujejo strelno orožje, 
morajo v enem mesecu potem, ko začne veljati ta za- 
kon, vložiti pri pristojnem organu za notranje zadeve 
prošnjo za dovoljenje iz drugega odstavka 7. člena tega 
zakona. 

21. člen* 

Natančnejše predpise za izvajanje tega zakona 
predpiše državni sekretar za notranje zadeve. 

22/ člen 

Ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati dose- 
danji predpisi o nabavi, posesti in nošenja orožja. 

LRS.« 

23. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem \istv 

St. U-134/54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Predsednik 
Izvršnega eveta Ljudske 

skupščine LRS: 

Boris Kraigher 1. r. 

98. 

Na podlagi 22. člena uredbe o združevanju gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 54-467/53) je 
.Ljudska skupščina LRS na skupni seji Republiškega 
zbora in Zbora proizvajalcev dne 30. junija 1954 ipre- 
TpIn jela 

ODLOK 
o n stanovi t vi Promeine zbornice LRS 

Ustanovi se Prometna zbornica LRS. 

V Prometno zbornico LRS se lahko včlanijo gospo- 
darske organizacije in zavodi, ki se ukvarjajo z želez- - 
niškim, poštno-telegrafsko-telefonskim, cestnim, zrač- 
nim ali vodnim prometom ter druge gospodarske in 
družbene organizacije na ozemlju Ljudske republike 
Slovenije, ki so kako drugače zainteresirane na na- 
predku prometa v Ljudski republiki Sloveniji. 
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Naloge in organizacijo Prometne zbornice LRS, 
njene organe, njihovo delovno področje, sestavo in na- 
cm volitev organov, pravice in dolžnosti članov zbor- 
n•* ''er način dela zbornice določi statut, ki ga mora 
krnica predložiti v potrditev Ljudski skupščini LRS. 

Izvršni svet izvrši ta odlok. 

Ta odlok velja od  dneva  objavo  v  >Uradnem 
Jfetu LR5<. 

Štev. LS 103/3-54 
Ljubljana, dne 30. junija 1934 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

99. 

Na podlagi 74 člena ustavnega zakona o temeljih 
družbene in politične ureditve in o organih oblasti 
ljudske republike Slovenije je Ljudska skupščina LRS 
•• skupni seji Republiškega zbora in Zbora proizva- 
jalcev dne 30. junija 1934 sprejela 

ODLOK 
0 potrditvi uredbe o organizaciji in delu Izvršnega 

sveta Ljudske skupščine Ljudske republike • 
Slovenije 

Potrdi se uredba o organizaciji, in delu Izvršnega 
?yeta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije, 
*i je objavljena dne 24. junija 1934 v »Uradnem listu 
LRS«, št. 24-78/54. 

Štev. LS 122/1-54. 
Ljubljana, dne 30. junija 1954 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

100. 

tiNa podlagi 6. člena zakona o skladih za obnovo, 
Sojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, štev. 
0•-•9/54,) v zvezi s 1. točko XX. poglavja zakona o 
^tužbeneni planu Ljudsike republike Slovenije za 
leto 1954 (Uradni list LRS, št. 14-43/54) izdaja Izvršni 
ST®t Ljudske skupščine LRS 

UREDBO 
0 plačevanju prispevkov v sklade za obnovo, gojitev 

in varstvo gozdov ter o uporabi teh skladov 

1. člen 
Prispevki  v sklade za obnovo,  gojitev in var- 

o gozdov (y nadaljnjem besedilu: gozdni skladi) 
6 plačujejo od vsega lesa, ki se poseka ali kako 
rugače podre (v nadaljnjem besedilu: posekani les) 

v gozdovih, drevesnih pasovih, ki varujejo tla pred 
vetrom, peskom ali vodo, in na gozdnatih pašnikih. 

2. člen 
Od lesa iz gozdov splošnega ljudskega premože- 

nja so plačuje v gozdni sklad celotna dosežena cena 
lesa na panju, od lesa iz zadružnih in zasebnih 
gozdov pa prispevek po tarifi, ki je sestavni dol te 
uredbe. 

3. člen 
Prispevek se plača v gozdni sklad tistega oikraja 

(mesta), na katerega območju je bil los posekan. 

4.-člen 
Obveznost; za plačilo prispevka nastane z dnem, 

ko se les žigosa in pri panju premeri. 
Prispevek za gozdni sklad predpiše z odločbo 

(plačilnim nalogom) okrajna (mestna) uprava za 
gozdarstvo, na katere območju je bil les posekan. 

Prispevek se odmeri od tistega gozdnega sorti- 
menta, ki ga zavezanec odsvoji ali uporabi. 

Zoper odločbo o odmeri prispevka je v 15 dneh 
po prejemu odločbe dovoljena pritožba na Upravo z«» 
gozdarstvo LRS. Pritožba nima odložilno moči. 

5. člen 
S pogodbo, ki jo sklene okrajna (mestna) upra- 

va za gozdarstvo o izkoriščanju gozdov splošnega 
ljudsikega premoženja, se lahko določi, da koristnik 
iz tako pogodbe plačuje na račun prispevka mesečne 
akontacije na podlagi v preteklem mesecu posekane- 
ga lesa in potrjene kalkulativne cene lesa na panju. 

V takem primeru okrajna (mestna) uprava za 
gozdarstvo na koncu lota dokončno obračuna prispe- 
vek za gozdni sklad glede na količino v preteklem 
letu posekanega lesa in dejansko dosežene cene lesa 
na panju in izda o tem odločbo (plačilni nalog). Če je 
plačal zavezanec z akontacijami manj, kot znaša pred- 
pisani prispevek, mora doplačati razliko v gozdni 
sklad, če je plačal več, se mu presežek vrne. 

6. člen 

Prispeveik. je treba plačati v 15 dneh po pravno- 
močnosti odločbe, akontacijo pa v 15 dneh po do- 
spelosti. 

Od nepravočasno plačanih" prispevkov oziroma 
akontacij so plačajo 9% zamudne obresti. 

7. člen 
Uprava za gozdarstvo LRS lahko v posameznih 

primerih zavezanca deloma ali v celoti oprosti pla- 
čila prispevtka za gozdni sklad: 

1. od lesa, iki ga zavezanec neposredno .uporabi 
za popravilo ali obnovo svojega stanovanjskega ali 
gospodarskega poslopja, ki je bilo uničeno po na- 
ravni nezgodi (požaru, viharju, snegu, poplavi,- plazu 
in podobno) ali po vojnih dogodkih, in tudi od lesa, 
ki ga zavezanec da drugemu za tak namen; 

2. od lesa, iki ga zavezanec odda za neposredno 
uporabo pri gradnjah v zvezi s komunalnimi potre- 
bami (šole, gasilski domovi in podobno). 

Popolna oprostitev prispevka se lahko dovoli sa- 
mo, če jo zavezanec za namene iz 1. ali 2. točke prve- 
ga odstavka dal les brezplačno ali če je v primeru 
iz 1. točke uporabil les za svoje potrebe. 
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Ce se les ne uporabi v enem mesecu za namen, 
za katerega je bila dovoljena oprostitev, izgubi 
oprostitev veljavo. 

8. člen 
Sredstva gozdnih skladov so naložena na poseb- 

nih, računih, pri pristojnih podružnicah Narodne ban- 
ke FLRJ oziroma pri ustreznih komunalnih bankah. 

Blagajniško službo za gozdni sklAl opravlja ban- 
ka, pri kateri je račun sklada. 

Banka, pri kateri je račun okrajnega (mestnega) 
sklada, preodkaže najpozneje do 25. vsakega meseca 
na bančni račun občinskih skladov oziroma republi- 
škega sklada del prispevkov, ki pripadajo tem gozd- 
nim skladom. 

9. člen 
Vsak sklad ima svoj predračun dohodkov in iz- 

datkov. Predračun sklada je sestavni del ustreznega 
proračuna. 

Odredbodajalec predračuna okrajnega (mestnega) 
ozir-Cjpa republiškega sklada je okrajna (mestna) ozi- 
roma republiška uprava za gozdarstvo, odredbodaja- 
lec predračuna občinskega gozdnega sklada pa komi- 
sija za proračun občinskega ljudskega odbora. 

T 10. člen 
Prispevek od lesa, posekanega v gozdovih oziro- 

ma na zemljiščih splošnega ljudskega premoženja se 
plačuje od i. januarja 1954 dalje. 

11. člen 
Zavezanec, ki da v zvezi z odmero prispevka ne- 

resnične  podatke  na  škodo  gozdnega sklada,, stori 

prekršek in se kaznuje z denarno kaznijo do 10.000 
dinarjev ali z zaporom do 30 dni, če dejanje ni kaz- 
nivo po kazenskem zakoniku. 

Če stori prekršek iz prednjega odstavka pravna 
oseba, se kaznuje z denarno kaznijo do 1O0.0OO dinar- 
jev. Poleg pravne osebe se kaznuje z denarno kazni- 
jo iz prvega odstavka tudi vodja oziroma odgovorni 
uslužbenec pravne osebe. 

Poleg kazni po prejšnjih odstavkih se lahko izreče 
tudi varnostni ukrep odvzema lesa, ki je predmet 
prûkrâka, če zavezanec lesa nima več, pa varnostni 
ukrep odvzema izkupička za tak les oziroma vredno- 
sti -takega lesa. 

12. člen 
Uprava za gozdarstvo LRS predpiše navodilo za 

enotno poslovanje gozdnih skladov v Ljudski repu- 
bliki Sloveniji. 

13. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 
Ko začne veljati ta uredba preneha veljati uredba 

o -tarifi prispevkov glede za sklade za obnovo gozdov 
od lesa iz zasebnih in zadružnih gozdov (Uradni list 
LRS, št. 10-28/54). 

St. U-127/54 
Ljubljana, dne 2. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

Priloga 
k uredbi o vplačevanju prispevkov za sklade za obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o uporabi 

teh skladov 

TARIFA PRISPEVKOV ZA GOZDNE SKLADE 

gt         _                Sortiment 

Če so orienta- 
cijsko cene foo 
vagon ali žaga 

znaša prispevek za vrednostni razred 
L            H.            III.            IV.                 V. 

do din din ' 

1                             2 3 4 5 6 T 8 

• 
L Obli les v m" 

Hrast : 
1. Hlodi za žago do 49 cm AB 9.000 4.500 3.700 2.800 2.000 1.300 
2. Hlodi za žago nad 49 cm AB 10.000 5.500 4.700 3.800 3.000 2.300 
3. Hlodi za furnir 14.000 6.500 5.500 4.500 3.500 2.500 
4. Piloti 13.000 5.800 4.800 3.800 3.000 2.200 
5. Drogovi 10.500 - 4.000 3.200 2.600 2.000 1.400 
6. Hlodi za prage 2,3 in do 2,6 m o.OOO 2.500 2.000 1.500 1.000 500 
7. Hlodi za prage do 1,6 m ier drug tehnični        5.500 2.200 1.700 1,200 700 200 
8. Jamski les 5.000 2.000 1.500 1.000 600 200 

Jesen : 
9. Hlodi za žago do 39 cm AB 8.000 4.200 3.500 2.800 2.300 1.800 

10. Hlodi za žago nad 39 cm AB 9.000 4.800 4.100 3.400 2.700 2.000 
11. Hlodi za furnir 10.000 5.500 4.700 -   3.800    • 3.000 2.300 
12. Hlodi za žago C in drug tehnični les 4.500 1.800 1.500 1.200 900 600 

B rest : 
13. Hlodi AB za žago nad 30 cm 6.500 3.700 3.100 2.500 1.900 1.300 
14. Drug tehnični les 3.500 1.600 1.200 800 400 100 

Bukev : , v 

15. Hlodi za furnir 10.000 4.800 4.100 3.400 2.600 2.000 

16. Hlodi za luščenje 9.000 4.300 3.60O 2.900 2.100 1.500 
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Zap.                         _"    . 
g^                         Sortiment 

Ce so orienta- znaša Drisuevck za vre idnostni razred 
cijske cene fco 
vagon ali žaga L II. > III. IV. V. 

do din d i n 

1                              2 3 4 5 6 7 8 

17. Hlodi za žago AB 7.000 3.200 2.500 1.900 1.300 700 
18. Hlodi za žago C in blodi za prage 4.500 1.800 1.400 1.000 600 200 
!9. Jamski les 5.500 900 700 500 300 100 
20. Kolarski in drug tehnični les 4.500 1.500 1.200 900 600 300 

Koštan j : 
21. Hlodi za žago 6.000 3.500 2.900 2.300 1.700 1.100 
22. Drogova 7.000 3.800 3.200 2.600 2.000 1.400 
23. Drug tehnični les 4.500 UOO 1.200. 800 400 200 

Gab er : 
24. Hlodi za žago 4.5O0 2.200 1.600 1.200 800 500 
23. Jamski les 3.000 900 700 500 300 100 
26. Drug tehnični les 3.O00 1.000 800 500 300 100 

Crni   gaber: 
27. Hlodi za žago 12.000 4.800 4.000 5.200 2.400 1.700 
28. Drug tehnični les 4.000 1.500 1.200 900 600 300 

Oreh: 
29. Hlodi za furnir 15.000 8.500 7.500 6.500 5.500 4.500 
30. Hlodi za žago 8.000 5.800 ' 3.2O0 2.600 2.000 1.600 
31. Drug tehnični los 4.500 1.800 1.300 900 600 300 

Javor : 
•&• Hlodi za furnir 13.000 6.500 5.700 4.900 4.100 3.300 
33. Hlodi za žago AB 8.000 4.200 3.5O0 2.800 2.300 1.800 
34. Drug tehnični les 4.000 1.500 1.000 600 400 200 

Drugi  trdi   listavci: 
35. Hlodi za žago 5.000 2.400 2.000 1.600 1.200 800 
36. Drug tehnični les 

Lipa: 
37. Hlodi za luščenje 

3.000 1.300 1.000 700 400 '    100 

8.000 4.100 3.500 2.900 2.300 1.700 
38. Hlodi za žago AB 5.800 3.200 2.700 2.200 1.500 1.200 
'9. Drug tehnični les 3.200 1.500 1.200 900 600 300 

Topol  im   riha: - 

*0. Hlodi za luščenje 7.500 4.000 3.400 2.800 2.200 1.600 
41. Hlodi za šibice n/25 cm 6.000 3.000 2500 2.000 1.500 1.000 
42. Hlodi za žago ABV 5.000 2.400 -2.000 1.600 1.200 800 
43. Drug tehnični les 3.200    , 1.200 900 600 300 100 f 

J elsa in breza : 
«• Hlodi za luščenje •    6.500 3J6O0 3.100 2.600 2.100 1.600 
45- Hlodi za žago AB 5.000 2.400 2.000 1.600 1.2C0 800 
46. Drug tehnični les 3.200 1.500 1.200 900 600 300 

Jelka in smreka: 
»7. Rosonančna hlodovina 16.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4000 
j8. Hlodovina za luščenje 
49- Hlodovina za žago ABC 

7.200 3.400 2.900 2.300 1.600 1.000 
6.500 3.300 2.900 2.300 1.700 1.100 

5°- Jambori 13.000 8.O0O 7.000 6.000 5.000 4.000 
51-. Piloti 12.000 6.300 5.500 4.700 3.900 3.100 
52. Drogovi za elektrovode 11.000 7.300 6.500 5.700 4.900 4•00 
53. Drogovi ČTT 

• Celulozni les nenaklan in neraziagan 
~5. Les za lesno volno 
5J>. Jamski los 

8.000 4.000 3.400 2.800 2.200 1.600 
6.700 2.000 1.500 1.000 " 600 200 
5.000 2.200 1.800 1.400 1.000 600 
6.000 2.000 1.500 1.000 600 200 

S' S•5 telmični I« 
58. Dolg gradbeni les 

5.500 2.000 1.500 1.000 600 200 
7.500 3.000 2.400 1.800 1,200 $00 

Bor: 
^ Hlodi za žago ABC 
•"• Piloti 

7.000 3.700 3.300 2.600 2.000 ,1.400 
12.000 6.300 5.400 4.500 t 3.600 2.700 
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Zap. 
št. 

Sortiment 

Ce so orienta- 
cijske •••• fco 
vagon ali žaga 

do din 

znaša prispevek za vrednostni.razred 
L           II.            HL           IV.                V. 

din 

1 2 3 4              5                6                7                   8 

61. Drogovi za elektrovode 
62 Drogovi PTT 
63. Jamski les 
64. Drug tehnični les 

Mac'esen : 
65. Hlodi za žago ABC 
66. Piloti 
67. Drogovi vseh vrst 
68. Drug tehnični les 

11.000 
9.000 
6.700 
.5000 

12.000 
14.000 
11.000 

6.000 

6.300 
4.300 
2.000 
2.000 

7.000 
9.000 
8.000 
3.500 

II. Tesan in klan les v mJ 

69. Pragi hrasta 2,3 do 2,6 m 
70. Pragi bora, mecesna, kostanja in akacije 

•Tseh vrst 
71. Plagi hrasta do 1,6 m 
72. Pragi bukovi vseh vrst 
73. Tesan les iglavcev 
74. Skodlje 
75. Doge (zaračuna se po porabljeni hlodovini) 

76. Drva -trdih listavcev AB 
77. Drva mehkih listavcev 
78. Drva iglavcev AB 
79. Drva trda C 
80. Drva za oglje in odpadki 
81. Celulozni les bukov, topolov, vrbo* 
82. Taninski les kostanjev 
83. Taninski les hrastov 

84. Hnieljevke po komadu 
85. Vinogradniško kolje po komadu 
86. Drogovi za vodnjake po tek. -m 
87. Novoletne jelke do 1 m po komadu 
88. Novoletne jelke nad 1 m po komadu 

14.000 3.800 

5.400 
3.600 
1.500 
1.500 

6.000 
8.000 
7.000 
3.000 

3.100 

4.500 
2.900 
1.000 
1.000 

5.000 
7.000 
6.000 
2.500 

2.400 

3.600 
2.200 

600 
600 

4.000 
6.000. 
5.400 
2.000 

1.600 

2.700 
1.500 

200 
200 

3.O0O 
5.000 
4.000 
1.500 

800 

10.000 3.000 2.300 1.700 1.000 400 
10.000 3.300 2.600 1.900 1.200 400 
12.000 5.400 2.700 2.O0O . 1.300 500 
12.000 4.600 4.000 3.400 2.800 2.200 
40.000 

Ini) 
19.000 16.000 14.000 12.000 10.000 

Prostorninski les v prm 
1.800 630 500 350 200 50 
1.200 500 300 100 50 — 
1.300 1.300 1.000 700 400 100 
1.300 — — — — — 

900 — — — — — 
3.500 1.000 80O 600 400 100 
2.300 850 700 550 400 200 
2.000 650 500 350 2O0 50 

•. Drobni sortimenti 
100 25 20 15 10 5 

16 5 4 3 2 1 
27 15 12 • 9 6 3 
60 25 20 15 IO 5 

100 40 30 20 15 10 

Vicdnostne razrede, predvidene s to tarifo, do- 
ločijo okrajne (mostne) uprave za gozdarstvo. 

3 
Prispevki, določeni v tej tarifi, veljajo za tržne 

cene fco vagon oziroma za hlodovino fco žaga, dokler 
se te cene ne povišajo za več kot 10% nad orien- 
tacijske cene iz te tarife 

Če se tržne cene dvignejo za več kot 10% nad 
orientacijsko ceno iz te tarife, se za presežek nad 
10% plača še dodatni prispevek po tejle lestvici: 
Dosežen presežek Dodi iu', prispevek od 

v % razlike med dejansko, tržno 
10—20 % ceno in za 10 % povečano 
21—30 % orientacijsko ceno iz te tarife 
31—40% 30% 
41—50 % " 50% 
51—60 % 60%" 
61—70 % 66% 
71—80% 70% 
81—90% 73% 
91-100 % 76% 
nad  100% 79% 

81% 
82% 

Od lesa, ki ga porabijo zasebni lastniki in posest- 
niki gozdov za lastne potrebe, se plača 25% od zne- 
skov, določenih v tej tarifi. 

101. 

Na podlagi 110., 111. in 112. člena uredbe o do- 
hodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) izdaja Iz- 
vršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o določitvi akontacije in plačevanju akontacij 

dohodnine od kmetijstva za tretje četrtletje 1954 

I . 

Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin5' 
posebnimi   pravicami   določijo   na   svojem območji1 

akontacijo dohodnine za čas od 1. julija do 30. sep- 
tembra 1954, v odstotkih od dohodnine, ki je bila od- 
merjena kmetijskim gospodarstvom za leto 1954. i 

Davčni zavezanci, ki jim dohodnina od kmetij' 
stva za leto 1954 še ni odmerjena po novi uredbi ° 
dohodnini  (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53), plačajo 
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akontacijo od davčne odmere za leto 1933. Tako pred- 
pisana akontacija ee obračuna z dokončno odmero, 
ko bo la izvršena na podlagi katastra po uredbi o 
dohodnini. 

Davčni zavezanci iz prvega in drugega odstavka 
tega člena plačajo akontacijo v višini 25 %. 

II 
Ljudski odbori okrajev, mest in mestnih občin • 

Posebnimi pravicami morajo v 15 dneh po objavi lega 
odloka določiti znesek akontacije vsakemu posamez- 
nemu davčnemu zavezancu    . 

• 
Davčni zavezanci morajo vplačati določeno akon- 

tacijo ma dohodnino za tretje četrtletje 1954 do 15. 
a*gusta 1954. 

IV 

Ljudski odbori, ki še niso izvršili odmere za leto 
•954, knjižijo od vplačanih akontacij 30% na račun 
l^neljne dohodnine, 70 % pa na račun dopolnilne do- 
hodnine od kmeitij'Stva. 

,    Ta odlok velja od dneva objave v  >Uiadnem 
*»tu LRS<. 

St. U-125/54 
Ljubljana, dne 2. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1, r. 

102. 

Na podlagi tretjega odstavka 88. člena uredbe o 
0r£anizaciji, poslovanju in vodstvu jugoslovanskih 
P°&, telegrafov in telefonov (Uradni list FLRJ, št. 53/ 
') in 2. točke odloka Zveznega izvršnega sveta o 

odstotkih za razdelitev dobička pri podjetjih poštne- 
|a» telegrafskega in telefonskega prometa (Uradni list 
''LHJ, št. 20/54) v zvezi s 24. členom ustavnega zakona 
•o temeljih družbene in politične ureditve in o orga- 
û|h oblasti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvrš- 
a' svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
0 razdelitvi dobička podjetja za poštni, telegrafski in 

telefonski promet v Ljubljani za leto i95i 

I 

,    Dobiček od podjetja za poštni, telegrafski in -tele- 
fonski promet v Ljubljani se .po odbitku 50%, ki se 

vplačajo v investicijski sklad pri Generalni direkciji 
za pošto, telegraf in telefon, razdeli takole: 

1. v rezervni sklad podjetja se prenesejo iz do- 
bička srodstva v višini 2% od zneska stalnih obratnih 
sredstev podjetja; 

2. za plačni sklad nad obračunskim skladom sme 
podjetje porabiti največ sredstva, predpisana v XXV. 
poglavju zveznega družbenega plana; 

3. od ostanka dobička po odbitku deleža investi- 
cijskega sklada Generalne direkcije, sredstev za re- 
zervni sklad in sredstev za plačni siklad nad obračun- 
skim plačnim «kladom se 70 % uporabi za investicij- 
ski sklad podjetja in za odplačevanje dolgoročnih 
kreditov, 30% pa za samostojno razpolaganje pod- 
jetja. 

II 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRS«, uporablja pa se od i. januarja 1954. 

St.U-126/54 
Ljubljana, dne 2. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher L r. 

103. 

Na podlagi 9. člena pravilnika o opravljanju jmoj- 
.strskih izpitov  (Uradni list LRS, št. 41/1951) in po 
predlogu Obrtne zbornice LRS izdajam tole 

ODREDBO: 

Za obrtne stroke, za katere je pristojna mojstrska 
izpitna komisija v Murski Soboti, delajo mojstrske 
izpite pri tej komisiji tudi kandidati iz okraja Lju- 
tomer. 

S lem preneha krajevna pristojnost izpitne komi- 
sije v Mariboru za kandidate iz okraja Ljutomer za 
stroke: kovaštvo, mizarstvo, sodarstvo, krojažtvo mo- 
ške obleke, krojaštvo ženske obleke, krojaštvo perila 
in čevljarstvo. 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uxadnem 
listu LRS<. 

St. 1/1-47/2-54 
Ljubljana, dne 22. junija 1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS.: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 
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Odloki liudskih odborov 
381. 382. 

Na podlagi 11. odstavka 23. člena v zvezi z 8. toč- 
ka 65. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter I. odstav- 
ka 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ. 
št. 56-482/53) izdaja mestni ljudski odbor glavnega 
mesta Ljubljane po sklepu XXIV. skupne seje mest- 
nega zbora in zbora proizvajalcev z dne 2. marca 
1954 

ODLOK 
o davčnih stopnjah  dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954, ki jih odmerja mestni ljudski 
odbor glavnega mesta Ljubljana na podlagi katastra 

1. člen 

Na ozemlje glavnega mesta Ljubljana se za leto 
1954 poleg temeljne dohodnine od kmetijstva, ki zna- 
ša 6% od katastrskega dohodka, odmerja tudi dopol- 
nilna dohodnina po pogresivnih. stopnjah. 

Stopnja dopolnilne 
Davčn a osnova dohodnin e 

— do   10.000 din 3 
nad   10.000 din do   20.000 din 3,5 
nad   20.000 din do   30.000 din 4 
nad   30.000 din do   50.000 din 7 
nad   50.000 din do   80.000 din 10 
nad   80.000 din do 120.000 din 14 
nad 120.000 din do 160.000 din 18 
nad 160.000 din do 200.000 din 22,5 
nad 200.000 din do 250.000 din 27 
nad 250.000 din do 300.000 din 32' 

- nad 300.000 din do 400.000 din 37 
nad 400.000 din do 500.000 din 42 
nad 500.000 din do 600.000 din 48 
nad 600.000 din do 700.000 din 52 
nad 700.000 din — 55 

Osnove za odmero dopolmilrie dohodnine se za- 
okrožijo pri zneskih do 100.000 din ma polni tisoč di- 
narjev, tako da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih 1000 din, zneski nad 500 din pa ina višjih tisoč 
dinarjev. Osnove nad 100.000 din «e zaokrožijo na 
polnih 5000 din, tako da se zneski do 2500 din zaokro- 
žujejo na nižjih 5000 din, zneski nad 2500 din pa na 
višjih 5000 din. 

2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
LRSc, uporablja pa ee od 1. januarja 1954. 

Tajn št. 385/54 
Ljubljana, dne 2. marca 1954. 

t   Predsednik MLO: 
Dr. Heli Modic 1. r. 

Na podlagi 15. točke 65. člena in 117. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin, Urad- 
ni list LRS, št. 19-90/52) ter XII. točke navodila o ure- 
ditvi gozdarske službe v okrajih in mestih (Uradni 
list LRS, št. 15-53/54) izdaja mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane po sklepu XXXV. seje 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 11. ju- 
nija 1954 

ODLOK .     .    .    ' 
o nreditvi gozdarske službe v mestu Ljubljani 

1. člen 
Pri mestnem ljudskem odboru glavnega mesta 

Ljubljane se ustanovi mestna uprava za gozdarstvo 
kot gozdarski organ mestnega ljudskega odbora. 

2. člen 

Uprava opravlja  tele  upravne  zadeve: 
1. nadzoruje, ali se na območju mesta, 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 zemljiščih in po- 
dobno), in skrbi za io, da se ti predpisi pravilno iz- 
vršujejo; 

2. skrbi, da se-izdelajo gozdni gospodarski ela- 
borati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi 
za gozdarstvo LRS; 

3. daje  Upravi   za   gozdarstvo  LRS  predlog  za • 
izločitev zemljišč, za pogozditve in za gozdne melio- 
racije; 

4. pripravlja predloge za sestavo mestnega gospo- 
darskega 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 izobraževanje in za gozdarsko 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbo v upravnih zadevah na prvi 
§topnji s področja gozdarstva; ' 

9. opravlja vso druge upravne in operativne za- 
deve s področja gospodarstva, ki spadajo v pristoj- 
nost mestnega ljudskega odbora po veljavnih pred- 
pisih in po predpisih, ki bodo izdani zlasti glede ze- 
lenega pasu mesta Ljubljane, kolikor ni to po poseb- 
nih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu mest- 
nega ljudskega odbora. 

3. Člen 
Nalogo mestnega ljudskega odbora v zvezi z ne- 

posrednim upravljanjem gozdov, ki so splošno ljud- 
sko premoženje na območju mesta, opravlja mestna 
uprava za gozdarstvo, razen tistih gozdov iz splošne- 
ga ljudskega premoženja, s katerimi po tretjem od- 
stavku 24. člena zakona o gozdovih upravljajo občin- 
ski ljudski odbori. 

4. člen 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav- 

lja mestna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 
t. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

kov sklada;       • ' 
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2. odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 
Pobiranje teh prispevkov; 

3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 
finansirajo iz mestnega gozdnega sklada. 

5. člen 
Mestno upravo za gozdarstvo vodi šef uprav«, 

imenuje ga mestni ljudski odbor ob pogojih, ki so 
Predpisani za imenovanje načelnikov tajništev mest- 
nega ljudskega odbora. 

Sef je odgovoren za delo naravnost svetu za go- 
'   spodarstTo. 

6. člen 
Mestna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz mest- 

nega gozdnega sklada. Kolikor sredstva tega sklada 
•• bi zadostovala za kritje, se primanjkljaj krije z 

4    dotacijo. 
'      Sredstva  za  vzdrževanje   uprave   za  gozdarstvo 

t   sft zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni 
d&l predračuna mestnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je šef 
"testne uprave za gozdarstvo. 

7. člen 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ  mestna  gozdarska  komisija. 
,_ Sef uprave mora zaslišati mestno gozdarsko ko- 

ttisijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
*? se tičejo uprave, obnove, çojitve, varstva in izko- 
r'ščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
Predloga za predračun sklada in pri določanju na- 
crta za obnovo, gojitev, sečnjo in izkoriščanje gozdov 

'.      6r *a gozdne graditve. 

8. člen 
Za   opravljanje   svojih   nalog   ima   uprava   za 

gozdarstvo MLO potrebno število uslužbencev. 
,:   Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo re- 

brni gozdarji po gozdnih revirjih. Za varstvo, gozdov 
Jna j© dodeljeno primerno število gozdnih čuvajev. 

Revirje določi mestna uprava za gozdarstvo. 
Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 

8 '"Juultetno izobrazbo ali gozdarski tehnik. 
Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 

kostnemu ljudskemu odboru. Odločbe o službenih 
r&«merjih uslužbencev uprave izdaja predsednik 
'"ornega ljudskega odbora po predlogu šefa uprave.' 

9. člen 
•.:-.; Občinski ljudski odbori na območju mesta uprav- 
WJ° občinske gozdne sklade. 

# Občinski ljudski odbori v eestavi mesta predia- 
mo vsako léto upravi za gozdarstvo MLO Ljubljana 
Predračun občinskega gozdnega sklada v potrditev 
?, opravljajo investitorske naloge pri delih, za katera 
J1* Pooblasti" uprava za gozdarstvo MLO. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni OXr. 
San občjnekega ljudskega odbora v zvezi z uprav- 
jeojetm občinskega gozdnega sklada., 
rili F^arske komisije pri občinskih ljudskih odbo- 
ja dajejo po občinskih ljudskih odborih mestni upra- 
»e « ^°zdarstro potrebne predloge o vprašanjih, ki 
Šča • *° ••••••» obnove, gojitve, varstva in izkori- 
••«?••. S^ov *n ° vprašanjih gozdnih graditev na 
območju občine. 

lO.člen 

»w    stna uPraiva 2a gozdarstvo je pod nadzorstvom 
ma za gospodarstvo MLO. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
Tajn št. 748/1-54   ' 
Ljubljana, dne  11. junija  1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastin 1. r. 

383. 

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 Kranj na seji obeh zborov 
dne 22. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Kranj 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Slovenj Gradec 

se ustanovi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadalj- 
njem besedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega 
ljudskega odbora. 

2. člen 
Uprava Oppravlja 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 im izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
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 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 hudouraižtva; 

„ 6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
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 
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. 

3. člen 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
upravljanjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
sko .premoženje na območju okraja razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, ki jih 
po tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdovih 
upravljajo občinski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo dz naslova upravljanja, 
podjetjem, • se ukvarja jo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 
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4. Člen 

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 zä gozdni sklad in skrbi za 
pobiranje teh prispevkov; 

3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 
finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 

Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje 
okrajni ljudski odbor. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svetu 
za gospodarstvo. 

6. člen 

' 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 tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

7. člen 

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. 

8. člen 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni-organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Sef uprave se mora posvetovati z okrajno gozdar- 
sko komisijo v vseh pomembnejših in načelnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov; zlasti se mora posvetovati pri 
sestavi predloga za predračun sklada in" pri določa- 
nju načrta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja 
gozdov ter gozdnih graditev. 

9. člen 

Občinski ljudski odbori upravljajo tiste gozdove 
splošnega ljudskega premoženja, ki so jih upravljali 
do uveljavitve zakona o gozdovih {Uradni Ust LRS, 
št. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdne sklade. V zvezi s- tem občinski 1 judski 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 družbenim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih odborih 
dajejo po občinskih ljudskih odborih ••••••. upravi 
za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev na območju 
občine. 

10. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. '421/1-54 
Kranj, dne 22. junija 1954. 

Predsednik OLO_: 
Miran Košmelj 1. r. 

384. 

Mestni ljudski odbor v Mariboru je na ••••. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 31. maja in 1. junija 1954 na predlog sveta za 
gospodarstvo, št. II-3359/1-54 z dne 10. V. 1934 na 
podlagi 23. in 63. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/90/52), 
v zvezi s 59. členom uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih ter 19. člena uredbe o zasebnih gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-63/54, Uradni list LRS, št. 
14-49/54) sprejel 

ODLOK 
o tem, kdaj se gospodinjstva, ki imajo na hrani 

abonente, štejejo za gostišča 

1. člen 
Gospodinjstva, ki imajo na hrani abonente, se 

štejejo za gostišča in spadajo pod predpise uredbe 
o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, št. 14-49/54), če 
imajo stalno na hrani več kot pet abonentov. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. P-3359/2-54 
Maribor, dne 12. junija 1954. 

Predsednik MLO: 
MiloS Ledinek I. r. 

385. 

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 Šoštanj na seji obeh zborov 
dne 12. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v# okraju Šoštanj 

I 
Pri okra'jnem ljudskem odboru Šoštanj 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 
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drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (o 
obnovi, gojitvi, varstvu io izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
"i skrbi za to, da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
ri, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS; 

v_ 3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
jpčitev zemljišč za pogozditvo in za gozdno me- 
"oracije; 

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 

ijihovo strokovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 
Pfosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja  odločbe  v   upravnih   zadevah   na   prvi 
'Opnji s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne zadeve s področja 
gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
dnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to po 

Posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
okrajnega ljudskega odbora. 

okn 

III 

Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 
ajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 

gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
ko premoženje na območju okraja razen glede tistih 

gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s kateri- 
011 po tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdovih 
gospodarijo občinski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
reznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenja. 

Podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
odorn in drugim državnim organom. 

IV 

,   Y zvezi z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 
Krajna uprava za gozdarstvo zlastj telo naloge: 

,     1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 
k°v sklada; 

i 2' °dmcrja prispevke za gozdni sklad in skTbi za 
Pobiranje teh prispevkov; 

fin     .°P5avlJa invostitorske naloge pri delih, ki so 
ansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

ok Vp.ray° •••^ šef uprave. Sefa uprave imenuje 
; Iajn* ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
-. enovanio načelnikov tajništev okrajnega Ijudske- 
«>a odbora. 

,      e*   ie  odgovoren   za   delo   upravo   neposredno. 
re'U za gospodarstvo. 

VI 

Sozi      °••••••••°   svojih   nalog   ima   uprava   za 
airstvo potrebno število uslužbencev. 

Yir . ta^no terensko delo v gozdovih opravljajo re- 
skih' ^?v?.r^ V° S^^aih. revirjih in logarji po logar- 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi okraj- 
na uprava za gozdarstvo. 

Revirai gozdar mora bili gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu 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 jo sestavni del 
predračuna okrajnega  gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je šef 
okrajno upravo za gozdarstvo. 

VIII 

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po-- 
svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Šef uprave mora zasMšati okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
k; so tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izko- 
riščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišali 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 občansko 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki so fmansv 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela so fmansirajo 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 ljudskih 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 objavo v >Uradncm 

listu LRS<. 

St. 761/2-54 
Šoštanj, dno 12. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 
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386. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena 1er 78. in 

lil. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list 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 odboor mestne 
občine Ptuj na seji dne 29. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju mestne 

občine Ptuj 

1. člen 
Stanovanja  na območju mestne občine Ptuj  se 

razvrstijo   po udobju,   zdravstvenih   razmerah, legi 
stanovanja in glede na druge okoliščine, ki vplivajo 
na kakovost stanovanja, v 7 kategorij: 

I. stanovanja od 100 do 110 took 
II. stanovanja od   86 do   99 točk 

III. stanovanja od 
IV. stanovanja od 
V. stanovanja od 

VI. stanovanja od 
VII. stanovanja do 

85 točk 
70 točk 
55 točk 
40 točk 

71 do 
56 do 
41 do 
26 do 

V  VII.   kategorijo spadajo  tudi   stanovanja,   ki   jih 
sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

2. člen 

Stanovanja se razporedijo v kategorije s točko- 
vanjem 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,  obsončenja, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
2 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednja 
2 

12. Sestava (konstrukcija) stropa 

neustrezen 
(obokam) 

strop 
0 

lesen 
strop 

2 

13. Obvarovanje (izolacija) proti vlagi vlažno 

0 

mestoma 
vlažno 

i 

dobra 
3 

brez 
4 

dobra 
4 

4. Dostop do stanovanj in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 
1.5 

5. Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

te!že 
dostopen 

0,5 

dober 

1 

6. Uporabnost dvorišča, vrta in ••••• ne 
0,5 

deloma 
0,5 

v celoti 
1 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljive 
0,5 

dobra 
1 

8. Starost stavbe (oz. stanovanja) 
1                        2 

1915—1940 - 

4 
po 1940 

5 

9. Zasnovana stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
3 

sodobna 
5 

10. Električna napeljava 
brez 

0 
nad ometom 

1 
pod ometom 

2 

11. Ogrejevanje prostorov brez peči        dobra peč 
0                        i 

elaba peč 
0,5 

centr. 
5 

masiven 
strop 

3 

suho 
etanovanje 

2 

14. Toplotna osamitev (izolacije) 
mrzlo 

etanovanje 
0 

delno 
pomanjkljivo 

2 

15. Oblogo sten, stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

oljnati 
plesk 

i 

lesene 
obloge 

2 

zadovoljivo 

4 

keramične 
plošč, kamen 

2,5 
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Zap. 
št. Opis vrednot, ki se točkujejo Ocena 

točke 

16. Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastori 
polkna 

1 

lesene rebrače 
roleto 

17. Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomanjkljiva 
3 

zadovoljiva 
6 

18. Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
1 • pod 
nivojem 

0 
pritlično 

3 

kletno, tla 
od 0—im 

pod nivojem 
1 

visoko 
pritlično 

5 

podstrešno 
stanovanje 

1,5 
v nadstropju 

7 

19. 

20. 

Dnevna razsvetljava slaba 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
2 

Višina prostorov do 2,4 m, 
0,5 

2,4—2,8 m 
3 

2,8—3,2 m 
2 

nad   3,2 m 
1 

21. Oskrba z vodo 
već iztokov vodovod vodovod 

vodnjak izven 1 iztok v stanovaniu 
stanovanja stanovanju sianovanju 

0,5                       2                        4 5 

22. Stranišče 
suho, za več WC za več 

stanovanj stanovanj 
v. hiši v hiši 

0,5 3 

suho v 
stanovanju 

1 

WCv 
stanovanju 

4 

23. 

24. 

25. 

26. 

2?. 

28. 

Kakovost tal v kuhinji cement,  opeka    mehki les        park. lin.       plošč, terac. 
0 1,5 3 1 

Kakovost tal v pritiklinab. cement,   opeka    mehki les 
0,5 i 

park. lin.      plošč, terac 
2 1,5 

Kakovost tail v sobah cement   opeka    mehki les        park. lin.      plošč, terac. 
0 2 4 1 

Vplivi nadstropij 
pritličje pritličje 

ob zemlji        dvignjeno 
1.5 3 

IV., •. II.   I. 
nadstropje 

1   1,5 2   2• 

D povišana površina panama površina 
Razmerje površin eob in kuhinje do •••••• 1:1 2:1 3:1 4:1 

0 13 5 

brez 
Kvadratura Wetnih. ßrostorov. za katere ee      S       *»5        ^,10      ^,15      l5~f      *>-? 
De plačuje najamnina pritiki 

0 
m* 

1 
m» m» m1 

2». Bral. nie«. brez 
0 

a pralnico 
brez vode 

i 

pralnica 
z vodo 

3 

•^ Kopalnica 
brez kad, peč in      kopalnica z       moderna 

kopalnice 
0 

pr' 
pec 
rha umivalnikom      kopalnica 

6 8 

'*• Štedilnik brez 
0 

zidan       zidan        zidan      železen   železen 
»leb        dober    moderen      slab       dober 

2 4 5 14 

32. 

33. 

Ce je delilna stena tanjša med stanovanji od 25 cm se odbije 3 točke. 

Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah,  z značajem barake, se odbije: 
a) za neometane 10 took; b) za v notranjosti ometane 6 točk. 

Za uporabo te razpredelnice bo izdal svet za komunalne zadeve LO MO Ptuj posebna pojasnila. 



Stran 434 URADNI LIST Štev. 26 — 8. VII. 1934 

4. člen 

Stanovanjsko tarifo bo predpisal LO MO Ptuj 
posebej. 

Do tedaj pa se plačujejo najemnine v višini, 
kakor so se plačevale do 1. aprila 1954. 

5. člen 

Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za ko- 
munalne zadeve LO MO Ptuj. 

6. člen 

Stanovalci morajo omogočiti uradnim osebam 
kategorizacijo svojih stanovanjskih prostorov in jim 
dati na razpolago vse za to potrebne podatke. 

7. člen 

Stanovalec ali hišni lastnik, ki onemogoči UTadnim 
osebam kategorizacijo stanovanja ali jim namenoma 
daje napačne oziroma netočne podatke, da bi s tem 
dosegel nepravilno kategorizacijo, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 3000 din. 

8. člen 

Ta odlok začne veljati, ko se objavi v »Uradnem 
lisiu LRS«. 

St. 1/1-333/5-54 
Ptuj, dne 29. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janklo Vogrinec 1. ar. 

387. 

Na podlagi 25. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin ter 2. in 28. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je 
ljudski odbor mestne občine Kranj na 25. seji dne 
8. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine 

za leto 1954 

1. člen 

Proračun ljudskega odbora mestne občine Kranj 
za feto 1954 obsega: 

I. proračun mestne občine: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

II. predračun finančno samostojnih 
zavodov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 
s primanjkljajem v  znesku 
s presežkom dohodkov 

526,740.000 din 
326,740.000 din 

97,657.000 din 
120,765.000 din 
23.562.000 din 

254.000 din 

2. člen 
Primanjkljaji, izikazani v predračunih finančno 

samostojnih zavodov v skupnem znesku 25,562.000 din 
se krijejo z dotacijami iz proračuna LO MO, presež- 
ki dohodkov pa gredo v proračun 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 zavoda za leto 1954, po 
7., 8., 9. in 40. členu temeljne uredbe v finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrajevanje 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. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni 
zavod ne ustvari tako, kakor je določeno v prvem 
odstavku tega člena, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu in izvršitvi proračuna LO MO Kranj za 
leto 1954. 

4. člen 

V sklad za finansiianjo investicij ljudskega od- 
bora mestne občine Kranj se odvedejo doseženi pre- 
sežki dohodkov prejšnjih let, izvzemši presežek aku- 
mulacije in skladov iz leta 1953. 

5. člen 

LRS. 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

St. 1995/1-54 
Kranj, dno 15. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

388. 

Na podlagi 25. ta 78. člena 12. točke zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52) je ljudski odbor mestne občine Nova 
Gorica na  seji  dne 28.  maja   1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Nova Gorica 

za leto 1954 

1. člen 
Mestni proračun ljudskega odbora mestne občine 

Nova Gorica za leto 1954 s posebnimi prilogami ob' 
sega: 

I. proračun mestne občine: 
z dohodki v znesku 19,461.240 din 
in izdatki v znesku 19,461.240 din 

II. predračun finančno samostojnih 
zavodov: 
z dohodki v znesku 4,638.500 din 
in izdatki v znesku 11,795.500 din 
s presežkom izdatkov 7,157.000 din 

2. člen 
Primanjkljaji v proračunu finančno samostojnih 

zavodov v skupnem znesku 7,157.000 so krijejo z do- 
tacijami iz mestnega proračuna. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem b' 

stu LRSc, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 371/25-54 
Nova Gorica, dne 28. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 
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389. 

Na podlagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 
19/52) -ter 48. in 49. člena zakona o proračunih (Urad- 
ni liât FLRJ, S4. 13/54) je ljudski odbor mestne 
občine Nova Gorica na soji dne 28. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa LO mestne občine 

Nova Gorica za leto 1953 

1. član 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

ljudskega odbora, mestne občine Nova Gorica za leto 
1953, sestavljen po predpisih 48. in 49. člena zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

2. člen 
Mestni sklepni račun za leto 1953 s oklepnimi ra- 

zumi finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je se- 
*tavni del -tega odloka. 

3. člen 
•  Doseženi dohodki in izvršeni izdaiki so znašali 

Po mestnem sklepnem računu v letu 1953: 
a) po mestnem proračunu: 

dohodki 21317.675 din 
izdatki _ 17,747.381 din 
presežek dohodkov nad izdaiki      4,070.294 din 

b) po sklepnih računih mestnih 
finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 6,726,223 din 
Izdatki 6,660.760 din 
presežek dohodkov nad Izdatki 65.463 din 

4. člen 
Presežek _ dohodkov nad izdatki po mestnem 

sklepnem računu za leto 1953 se'prenese kot doho- 
dek v jproračun za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov mestnih finančno samostojnih 

zavodov se prepusti tem zavodom v znesku, kakor 
Je bil pri zavodu dosežen. 

6. člen 
,,   Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
]l*tu LRS«. 

.St. 331/3-54 
Nova Gorica, dne 28. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

390. 
Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 

°jjjudskih odborih mest in mestnih občim (Uradni list 
1'RS, št. 19-90/52), 8. člena zakona o prekrških zoper 
{"ni red in mir (Uradni list LRS, št. 16-88/49) in 8. 
FTr>a *emeUnega zakona o preikrških. (Uradni list 
j\LRJ, št. 46-438/51) je ljudski odbor mestne občine 
Novo.mesto na seji dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
. o dopolnitvi odloka o javnem redu in miru 

1. člen 
• 8.' členu odloka o spremembah in dopolnitvah 

°aloka o javnem redu in miru (Uradni list LRS. štev. 

45-522/53) so 12. točka dopolni in v dopolnjenem be- 
sedilu glasi: 

12. >nameščati plakate in objave na mestih, ki 
niso za to določena, in jih puščati nameščene preko 
dopustnega časa; pisati po poslopjih, ograjah, javnih 
vozilih in javnih lokalih.« 

2. člen 
Za 12. točko imenovanega 8. člena se doda nova 

točka, ki se glasi: 
12a. izobešati in imeti izobešene neodobrene firm- 

ske in reklamne table. 
St. 763/4-54 
Novo mesto, dne 12. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič L r. 

391. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni lit LRS, štev. 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Artiče na seji 
dne 13. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. volimi enoti 

občinskega ljudskega odbora Artiče v naselju Pesjc, 
ker je v lej volilni enoti prenehal mandat odborniku 
Strnadu Antonu. 

2. člen 
Nadomestne volitve v volilni enoti št. 1 bodo r. 

nedeljo dne 25. junija 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti'št. 1. 
St. 168/5-54 
Artiče, dne 13. julija 1954. 

Predsednik OM. LO: 
Ivan Cerjak 1. r. 

392. 
Občinski ljudski odbor Selnica ob Dravi je n& 

seji dne 14. VI. 1954 na podlagi 20. in 117. člena za- 
kona 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 
Razpišejo se nadomestne volitve v 1. volilni 

enoti, ki obsega celotno k. o. Spodnjo Selnico, ker je 
prenehal mandat Verdoniku Ivanu, ki je bil izvoljen 
v tej volilni enoti.     _ * 

Volitve bodo v nedeljo dno 15. avgusta 1954. 

II 
Ta odlok se objavi  v >Uradnem listu  LRS« in 

na krajevno običajni način v 1. volilni enoti. 
St. 301/1-54 
Selnica ob Dravi, dne 14. junija 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Gomivnik 1. r. 
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593. 

Občinski ljudski odbor Škofljica je na 17. seji 
dne 29. maja 1954 •• podlagi 20. in 117. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zalkona v volirtvah in 
odpoklicu odbornikov ljudskih, odborov (Uradni liât 
LRS, št. 31-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

•      I 
Razpisujejo se nadomestne'volitve v 1. volilni enoti 

ki obsega zgornji del Lanišča (Cegelnica), vas Škof- 
ljica in Zalog, ker je prenehal mandat Petriču Dio- 
niziju, odborniku občinskega ljudsikega odbora, ki je 
bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 1. avgusta 1954. 

II 
Ta odlok se objavi  v  »Uradnem listu  LRS<  in 

na krajevno običajni način v 1. volilni enoti. 
St. 559/1-1954 
Škofljica, dne 9.-junija 1954. 

Predsednik Obe. LO: 
Ivan Lešnjak 1. r. 

394. 
Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah je na 

podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Ura'dni list'LRS, št. 31/53) na seji 
dne 7. junija 1954 -sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 7. volilni 

enoti, iki obsega vasi Mestinje in Stranje, ker je za- 
radi smrti prenehal mandat odborniku Jančiču Miro- 
slavu, in v 16. volilni enoti, ki obsega vasi Lembeig, 
Beli potok, Topolovec in Krtinci, ker je zaradi smrti 
prenehal mandat odborniku Lorenčalku Karlu. 

Volitve bodo v nedeljo dne 1. avgusta 1954. 

II 
Ta odlok se objavi  v  »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v 7. in 16. volilni enoti. 
St. 412/1-54 
Šmarje pri Jelšah, dne 8. junija 1954. 

Piredsednik Obč. LO: 
Avgust Anderluh 1. r. 

^ 395. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odbocov (Uradni list LRS, 31-102/93) 
je občinski ljudski odbor Zagradec na 14. seji dne 7. 
"junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo ne nadomestne volitve v 3. volilni 
enoti občine  Zagradec,  ki obsega naselje  Ambras, 

Kamni vrh in Piimča vas, ker je prenehal mandat 
odborniku Novaku Francu, posestniku iz Karanega 
vrha 5, iki je bil izvoljen v tej volilni enoti. • 

•* 
Volitve bodo v nedeljo dne 25. julija  1954. 

• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS, in na 

krajevno običajni nečim v 3. volilni enoti. 
St. 160/3-54 
Zagradec, dne 7. junija 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Lojze Orel 1. r. 

396. 

Na predlog gospodarskega sveta je občinski ljud- 
ski odbor Pxevalje na podlagi 16. točke 50. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št 19/88-52) in 2. člena temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
na seji dne 15. maja 1954 izdal 

ODLOČBO 
o ustanovitvi uprave komunalne delavnosti pri 

občinskem ljudskem odboru Prevalje 

1 
Ustanovi se finančno samostojni zavod »Uprava 

komunalne delavnosti pri občinskem ljudskem od- 
boru Prevalje« ali skrajšano »Komunalna delavnost 
Prevalje«. Sedež podjetja je v Prevaljah, št. 178. 

2 
Poslovni predmet zavoda je upravljanje vodovo- 

da na Lešah in v St. Danijelu, pokopališča v Preva- 
ljah, St. Danijelu .in na Strojni, pobiranje vodarine, 
pokopaliških prispevkov, vzdrževanje občinskih cest 
in mostov, urejevanje in zasipavanje rovov in nasi- 
pov bivše železarne na P.revaljah ter vzdrževanje in 
razširitev obstoječih naprav. 

Premoženje, s katerim razpolaga in gospodari za- 
vod, obstoji iz celotnega vodovodnega omrežja na Le- 

. šah in v St. Danijelu ter obstoječih pokopaliških na- 
prav v vrednosti 600.000 din in demanmih sredstev v 
znesku 156.074 din, ki so na teikočeni xacunu pri NB 
Prevalje, št. 6471-662-38 občinskega ljudskega odbora 
Prevalje in iki se prenesejo na »Komunalno delav- 
nost Pievailje«. Zavodu ostanejo tudi morebitni do- 
hodki, 'ki jih ustvari pri «urejevanju in zasipavanju 
rovov in nasipov biväe železarne Prevalje. 

4 
Zavod predstavlja in ga zastopa upravtniik zavo- 

da Vut© Raijikò iz Preval/. 

5 
Za zadeve in naloge finančno samostojnega zavo- 

da je pristojen občinski Ijwisflci odbor Prevalje. 

St. P-796/1-54 
Prevalje, dne 15. maja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Adolf Cernée 1. t. 

Izdaja »Uradni Ust LBS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — v*l 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna JtevllKa: 8 din 'o 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, po 
pošti 8 din več — Urednlïtvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11». poStn! predai 338 — Telefon uprave 23-578 — 

Čekovni račun: 601-»2«-157 
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104. Odločba o razglasitvi Geodetskega zavoda v Ljubljani za 
tlnančno samostojen zavod. 397. 

105. Odločba o razglasitvi Revizijskega zavoda LR Slovenije       3ag- 

za finančno samostojen zavod. 393. 
106. Odločba o razglasitvi zavoda za promet z veterinarskimi 

zdravili  in  drugimi  veterinarskimi  potrebščinami  »Vet-        400_ 
promet« v LJubljani za finančno samostojen zavod. 401- 

107. Odločba o razglasitvi  Inštituta za elektrozveze  v Ljub-        402- 

ljanl za finančno samostojen zavod. 
Odločba o ukinitvi Industrijske tekstilne iole v Mariboru •- 

Odločba  o  ustanovitvi  pripravljalnega  tečaja  za  oprav- 
ljanje privatnih Izpitov na  Soli za učiteljice kmetijsko       •. 
gospodarskih in kmetijsko gospodinjskih šol v Grobljah 
prt Domžalah. — 

m, 
109, 

Odloki ljudskih odborov: 

Družbeni plan mesta LJubljane za leto 1354. 
Družbeni plan okraja LJubljana okolica za leto 1954. 
Odlok o oprostitvi In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Črnomelj. 
Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Ljutomer. 
Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Postojna. 
Odlok o razglasitvi 17.  Julija  za praznik ljudske vstaje 
Bleda. 
Odlok o najvišu tarifi za dimnikarske storitve v mestni 
občini Kamnik. 
Odlok o  'uristični taksi za osebe, ki se mudijo kot tu- 
risti v Skofjl Loki. 
Popravek. 

104. 

Na   podlagi   2.  in   10.  člena   temeljne  uredbe <> 
finančno samostojnih zavodili  (Uradni list FLRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud 
ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Geodetskega zavoda v Ljubljani za 

finančno samostojen zavod 
1 

Geodetski zavod v Ljubljani, ki je bil z odločbo 
vlade LRS z dne 24. julija  1952, št. II-663/1-52, usta- 
novljen   kot   gospodarska   ustanova   s   samostojnim 
iinansirinjem,   preide   na   poslovanje   kot   finančno 
samostojen zavod. 

Sedež zavoda jo v Ljubljani 
2 

Zavod izvršuje po naročilu vse vrste geodetskih 
del, bodisi za kataster, za urbanistične namene ali za 
mvesiicijske graditve. 

3 
Geodetski zavod gospodari z vsem premoženjem, 

s kateifim je doslej gospodaril. 

4 
Geodetski zavod ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev dn uslužbencev, 
sklad   za   nadomestitev   in   dopolnitev   osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor. 
Tretjino  članov  upravnega odbora   voh   delovni 

Kolektiv izmed sebe, druge člane upravnega odbora 
Pa imenuje organ, ki je pristojen za zadeve in naloge 
zavoda izmed strokovnih uslužbencev zavoda. 

'Predstojnik zayoda je direktor. Direktorja za- 
hoda imenuje državni organ, ki je pristojen za za- 
deve in naloge zavoda. 

6 
,     Kače uslužbencev se določijo po predpisih o pla- 

" ^n o napredovanju ush žbencev državnih organov. 
Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 

eJavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

7 
Za zadeve in naloge Geodetskega' zavoda je pri- 

tajen Državni sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954 datlje. 
St. 7-2/2-54 
Ljubljana, dne 9. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

105. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list ELRJ, št. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Revizijskega zavoda LR   Slovenije za 

finančno samostojen zavod 

1 

Revizijski zavod LR Slovenijo v Ljubljani, ki je 
bil z odločbo Izvršnega sveta LRS, št. 356/3-53 z dne 
19. junija 1955 ustanovljen ikot gospodarska ustanova 
s samostojnim finansiranjem, pTeide na poslovanje 
kot finančno samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 
2 

Rovizijski zavod LR Slovenije jzvrčuje po naro- 
čilu in za plačilo revizije in analize poslovanja go- 
spodarskih organizacij. 

3 
Revizijski    zavod   gospodari   s  premoženjem,  e 

katerim jo doslej gospodaril. 
4 

z Revizijski zavod LR Slovenije ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev iv ushižbcncfv, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 

5 
Revizijski   zavod   LR   Sioreuv**   v<>di   dire&tor. 

Dirokjerja zavoda imenuje organ, Jci je pristojan za 
zadovc in naloge zavoda. 

6 
Plače uslužbencev se določijo po p,red©i«ih o pla- 

čah in o napredovanju uslužbencev diriaTmih orgwnav. 
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Plače delavcev pa se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

7 
Za zadeve in  naloge   Revizijskega   zavoda   LR 

Slovenije je pristojen Državni sekretariat za gospo- 
darstvo LR Slovenije. 

S 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954. 
St. 750/2-54 
Ljubljana, dne 9. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brccelj 1. r. 

106. 
Na   podlagi   2. in  10. člena   temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51/53) izdaja I>vršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi zavoda za promet z veterinarskimi 

zdravili    in    ostalimi    veterinarskimi   potrebščinami 
»Vetpromet«   v   Ljubljani   za   finančno   samostojen 

zavod 

1 
»Zavod za promet z veterinarskimi zdravili in 

ostalimi veterinarskimi potrebščinami« ali skrajšano 
»Vetpromet — Ljubljana«, ki je bil z odločbo vlade 
LRS z dne 30. julija 1952, št II-592/1, ustanovljen kot 
gospodarska ustanova s samostojnim finansiranjem, 
preide na poslovanje kot finančno samostojen zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2 
Zavod opravlja tele naloge: 
1. oskrbuje veterinarsko službo z veterinarskimi 

zdravili, kemičnimi izdelki, instrumentarijem, apara- 
turami, laboratorijskimi potrebščinami, bolndško 
opremo in drugim sanitarnim materialom; 

2. opravlja vse druge zadeve, ki se nanašajo na 
oskrbo veterinarske službe. 

3 
Zavod gospodari z vsem premoženjem, s katerim 

je gospodaril doslej »Vetpromet« — Ljubljana. 

4 " 
Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. rezervni sklad, 
3. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 

5 • 
Zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima tri člane, od katerih izvoli 

enega delovni kolektiv, druga dva člana pa imenuje 
organ, ki je pristojen za zadeve in nalogo zavoda. 

6 
Direktorja zavoda imenuje državni organ, ki je 

pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

7 
Plače uslužbencev se določijo po predpisih o pla- 

čah in o napredovanju uslužbencev državnih organov. 
Plače delavcev ee določijo 'po predpisih o plačah 

delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in usta- 
novah. 

8 
Za zadevo in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 

9 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954. 
St. 753/2-54 
Ljubljana, dno 9. julija 1934. 

Izvršni svet Ljudsko skupščine 
Ljudsko skupščine Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj L r. 

107. 

Na podlagi 2., 10. in 11. člena temeljno uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščino Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Inštituta za elektrozveze v Ljubljani 

za finančno samostojen zavod 

1 
Inštitut za elektrozveze, ki je bil z odločbo vlade 

LRS z dne 6. januarja 1953, št. II-1217/2-52, ustanov- 
ljen kot gospodarska ustanova s samostojnim finan- 
siranjem, preide na poslovanje kot finančno samo- 
stojen zavod. 

Zavod bo posloval pod imenom Inštitut za elekiro- 
zveze v Ljubljani. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 

2 
Inštitut za elektrozveze .ima telo naloge: 
1. raziskuje in rešuje znanstvene probleme na 

področju elektrozvez, telemehanike, elektronike in 
tehnike šibkega toka, posebno glede na industrijsko 
proizvodnjo za potrebe elektrozvez; 

2. izboljšuje obstoječe ter odkriva in uvaja nove 
tehnološke postopke na področjih, omenjenih pod 
1. točko; 

Za opravljanje teh nalog smo inštitut samostojno 
organizirati v svojih obratih, laboratorijih in delavni- 
cah ali pa v okviru obstoječih podjetij podzkusno pro- 
izvodnjo elementov ali naprav s področja elektrozvez, 
telemehanike,  elektronike in  tehnike  šibkega toka. 

3 
Inštitut gospodari s premoženjem, s katerim je 

doslej gospodaril kot gospodarska ustanova s samo- 
stojnim finansiranjem. 

4 
Zavod ima tole sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 

(sklad za nagrade) ; 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomestitev 
in dopolnitev). 

5 
Zavod   vodi   direktor,   ki   ga imenuje Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 

6 
Plače uslužbencev in delavcev in njih napredo- 

vanje določajo posebni predpisi, ikd jih izda Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
kot ustanovitelj zavoda. 

7 
Za zadevo in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 
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Ta odločba  velja od  1. januarja 1954 dalje. 
St. 771/3-54 
Ljubljana, dne 9. julija 1934. 

Izvršni svet Ljudske skupščino 
Ljudsko skupščine Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecclj 1. r. 

108. 
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena uredbe o 

strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, št. 39-479/52)  iz- 
daja Svet za prosveto in kulturo LRS v sporazumu 
* MLO Maribor 

ODLOČBO 
o ukinitvi Industrijske tekstilne šolo v Mariboru 

1 
Industrijska   tekstilna   šola  v   Mariboru,    katere 

Ustanovitelj je Svet za prosveto in kulturo LRS po 
točki c) 1. člena podtočka 2. odločbe o določitvi usta- 
noviteljev   strokovmih   šol   (Uradni   list   LRS,   štev. 
28-156/52), se ukine. 

2 
Likvidacijo izvede likvidacijska komisija, ki jo 

imenuje sekretar Svota za prosveto in kulturo LRS. 
Komisijo sestavljajo po en zastopnik Sveta za pro- 
svoto in kulturo LRS, MLO Maribor, Tekstilnega teh- 
nikuma v Kranju, Industrijske tekstilne šole v Ma- 
riboru in Mariborske tekstilne tovarne. Zastopnik 
Sveta za prosveto ia kulturo LRS je obenem predsed- 
nik likvidacijske komisije. 

3 
Svoje delo mora likvidacijska komisija zaključiti 

'u o tem predložiti poročilo Svetu za prosveto in kul- 
turo LRS do 31. julija 1934. 

Svet za prosveto in kulturo LRS bo določil, ko- 
mu se izroča premoženje, s katerim je šola gospo- 
darila. 

4 
Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 2537/3 
Ljubljana, dne 19. junija 1954. 

Predsednik 
Sveta  za  prosveto in  kulturo LRS: 

Dr, Dolfe Vogelnik 1. r. 

109. 
Na podlagi 8. in 14. člena uredbe o strokovnih 

•*°kih (Uradni list FLRJ, št. 39/1952) izdaja Svet za 
Prosveto in kulturo LRS 

ODLOČBO 
0 ustanovitvi pripravljalnega tečaja za opravljanje 
Privatnih izpitov nn šoli za učiteljice kmetijsko gospo- 
darskih  in  kmetijsko gospodinjskih šol v Grobljali 

pri Domžalah 
1 

Pri Soli za učiteljice kmetijsko gospodarskih in 
•^uietljsiko gospodinjskih šol v Grobljah pri Domža- 
laa so ustanovi v šolskih letih 1954/55, 1955/56 
enkratni dveletni pripravljalni tečaj za oprav- 
ljanje privatnih izpitov na tej šoli. 

V tečaj se lahko vpiše do 40 tečajnic. 

2 
V pripravljalni tečaj se sprejmejo osebe z dovr- 

šeno nižjo gimnazijo ali tej po stopnji ustrezno šolo. 

ki so aktivno sodelovale v NOV od leta 1941, 1942 ali 
1945 in so bile od leta 1945 stalno zaposlene v pred- 
stavniških telesih in njihovih organih, kakor tudi v 
družbenih organizacijah v FLR] ter se zaradi tega 
doslej niso mogle posvetiti študiju. 

Pod pogoji iz prednjega odstavka se lahko sprej- 
mejo v pripravjalni tečaj osebe, ki niso končale nižje 
gimnazije ali tej po stopnji ustrezne šole, če opravijo 
sprejemni izpit iz slovenskega jezika in matematike 
v obsegu, ki je predpisan z učnim načrtom za nižje 
gimnazije. 

3 
V tečaju je treba pouk organizirati tako, da bo 

mogoče v dveh letih predelati učno snov, predpisano 
za 4 leta srednje gospodinjske šole. Predmetnik in 
učni načrt predpisuje Svet za prosveto in kulturo 
LRS. 

4 
Ob koncu vsakega polletja opravljajo tečajnice 

izpite za posamezne letnike tako, da opravijo v štirih 
izpitnih rokih izpite iz snovi za 4 letnike Srednje go- 
spodinjske šole. 

Predsednika in člane izpitnega odbora za vsak 
posamezni letnik imenuje Svet za prosveto in kul- 
turo LRS. 

5 
Po uspešno opravljenih izpitih za vse štiri Jetnike 

opravljajo kandidati diplomski izpit po pravilniku, 
ki ga predpiše Svet za prosveto in kulturo LRS. 

6 
Absolventke tega tečaja pridobijo z dovršenim 

diplomskim izpitom izobrazbo popolne srednje stro- 
kovne šole. 

7 
Diplomirane absolventke tega tečaja morajo po 

triletni pripravniški dobi opraviti strokovni izpit za 
pridobitev naziva strokovni učitelj, kakor je to dolo- 
čeno .' veljavnimi predpisi. 

8 
Pripravljalni tečaj za opravljanje privatnih iz- 

pitov pri Šoli za učiteljice kmetijsko gospodarskih 
in kmetijsko gospodinjskih šol v Grobljah pri Dom- 
žalah se vzdržuje iz predračuna Sole za učiteljice 
kmetijsko gospodarskih in kmetijsko gospodinjskih 
šol. 

9 
Obiskovalke tega tečaja so v celoti oproščene 

plačevanja honorarjev predsedniku in članom izpit- 
nih odborov (23. člen začasnega pravilnika o oprav- 
ljanju privatnih, razrednih, popravnih • dopolnilnih 
izpitov — Objave Sveta za prosveto in kulturo LRS, 
št. 7/1931). 

10 
Pripravljalni tečaj vodi ravnatelj Sole za učite- 

ljice kmetijsko gospodarskih in ikmetijsko gospodinj- 
skih šol v Grobljah pri Domžalah. 

11 
Ta odlok velja takoj. 

St. 2315/1 
Ljubljana, dno 16. junija 195' 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Dolle Vogelnik 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
39?. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
izdaja na podlagi 2. točke 65. člena zakona o ljudskih 
adborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52) po sklepu XXX. skupne seje mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 16. aprila 1954 

DRU2BENI  PLAN  MESTA  LJUBLJANE 
za leto 1954 

Prvi  del 
PREGLED GOSPODARSKEGA RAZVOJA MESTA 

LJUBLJANE V LETU 1955 IN PERSPEKTIVE TEGA 
RAZVOJA 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupni družbeni proizvod, izračunan po cenah, 

predvidenih za leto 1954, je znašal: Indeks 
1952 1953      1952-100 

v milijonih din 13.346       17.658     132 
na enega prebivalca v din     102.662     126.129     123 

Skupni narodni dohodek, izračunan prav tako po 
cenah, predvidenih za leto 1954, pa je znašal: 

Indeks 
1952 1953      1952-100 

v milijonih dinarjev 11.747       15.632     133 
na enega prebivalca v din       90.362     111.657     124 

II. poglavje 

Bistvene spremembe v razvoju gospodarstva v letu 
1953 po posameznih panogah. Analiza stanja in 

perspektive za nadaljnji razvoj 

Na povečanje družbenega proizvoda je predvsem 
rplivalo povečanje industrijske proizvodnje, izbolj- 
ianje njene kvalitete in sortimenta kot nujna posle- 
dica sprostitve zakona o ponudbi in povpraševanju 
1er povečani izvoz industrijske proizvodnje. Važno 
vlogo v povečanju družbenega proizvoda so imela 
podjetja zunanje trgovine. Tudi povečanje kapacitet 
v gostinstvu in povečan obseg investicijske izgraditve 
sta bila važna činitelja pri povečanju družbenega 
proizvoda. 

Število zaposlenih v gospodarstvu se je zvečalo 
za 7,4%, t. j. za 2.775. Konec leta 1952 je znašalo 
število zaposlenih 37.315, v letu 1953 pa se je po- 
večalo na 40.088. 

1 

Povečanje   industrijske   proizvodnje 

Na območju MLO Ljubljana je v lotil 1953 obra- 
tovalo 85 industrijskih podjetij, od tega 2 zadružni. 

Fizični obseg industrijske proizvodnje se je r 
letu 1953 nasproti lotu 1952 zvečal na 116,5 %. 

Po posameznih strokah je bil fizični obseg indu- 
strijske proizvodnje, prikazan v indeksnih številkah, 
tafele: Indeks 

Letp 1952-100 
Proizvodnja električne energije 106,5 
Proizvodnja in predelava premoga 

(Mestna plinarna) 110,9 
Barvasta metalurgija  (Kemična tovarna 

Moste) 107,1 
Proizvodnja neikovin 114,8 

Kovinska industrija 
elektroindustrija 
Kemična industrija 
Industrija gradbenega materiala 
Lesna industrija 
Industrija papirja 
Tekstilna industrija 
Industrija usnja in obutve 
Industrija gume 
Živilska industrija 
Grafična industrija 
Tobačna industrija 

Indeks 
Leto 1952-100 

114 
250,3 
127,8 
127,9 
130,2 
133,5 
85,1 

146,1 
128,6 
125,7 
114,8 
104,7 

Vsa industrija skupaj 116,5 
Iz tega pregleda izhaja, da se je razen v tekstilni 

industriji fizični obseg proizvodnje povečal v vseh 
strokah industrijske proizvodnje. Največje povečanje 
so dosegle elektroindustrija, industrija usnja in indu- 
strija papirja. 

Nekatera podjetja so v letu 1953 bistveno pove- 
čala tudi asortiment svojih proizvodov. 

Na povečanje fizičnega obsega industrijske pro- 
izvodnje je vplivala tudi boljša izraba obstoječih 
kapacitet in povečanje delovne sile. 

Na dan 1. I. 1953 je znašalo skupno število za- 
poslenih v industriji (brez vajencev) 11.640. Od tega 
9327 (t. j. 80 %) delavcev in 2313 (t. j. 20 %) uslužben- 
cev. Do konca leta pa se je število povečalo na 13.591, 
t. j. za 1.951 ali 16,8 %. Število delavcev ee je povečalo 
za 1776 ali 19 %, število uslužbencev pa za 175 ali 
7,6 %. Ob začetku leta 1953 so na enega uslužbenca 
prišli 4 delavci, ob koncu leta pa 4,5. 

'V letu 1953 se je predvsem povečalo število delav- 
cev, s tem pa se je spremenilo strukturno razmerje 
v korist delavcev (81,7 : 18,3). 

Število delovne silo se je povečalo predvsem v 
kovinski (542), električni (479) in 'živilski (332) stroki. 

V industrijski proizvodnji je največ delovne sile 
zaposlene v kovinski, tekstilni, papirni, grafični in 
živilski industriji, na te stroke odpade 65 % vse za- 
poslene delovne sile. 

Od skupno zaposlenih v gospodarstvu na območju 
mesta Ljubljane je prišlo na industrijo 36,4 %. 

Na povečanje industrijske proizvodnje je vplivala 
tudi povečana proizvodnost dela, ki se je v posamez- 
nih strokah industrijske proizvodnje povečala: 

Indeks 
Stroka Leto 1952-100 
Proizvodnja električne energije 112,1 
Proizvodnja in predelava premoga 105 
Barvasta metalurgija 105,1 
Proizvodnja in predelava nekovin 108,7 
Kovinska industrija 101,3 
Elektroindustrija 133 
Kemična industrija 122,6 
Industrija  gradbenega materiala 108,2 
Lesna industrija 114,1 
Industrija papirja 124,9 
Tekstilna industrija 83,1 
Industrija usnja in obutve 141 
Industrija gume 144,7 
Živilska industrija 97,5 
Grafična industrija 105,4 
Tobačna industrija 104,5 

Vsa industrija skupaj     107,7 
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Povečanje vrednosti po posameznih strokah je 
bilo takole: 

Stroka Vrednost proizvodnje 1952-100 
1952 1953 

111 619.155 758.761 122,5 
112 88.815 121.876 137,2 
115 450.587 443.134 89,3 
116 60.655 134.710 222 
117 6,959.657 7,258.002 102,8 
119 321.594 820.825 235,3 
120 1,308.584 1,789.689 136,8 
121 222.342 291.127 130,9 
122 210.598 412.384 195,8 
123 5,155.345 4,358.242 138,1 
124 3,130.229 2,891.473 92,4 
125 594.467 550.964 92,7 
126 21.591 37.783 175 
127 2,601.538 3,551.740 136,5 
128 951.378 1,254.526 131,9 
129 3,156.365 2,875.658 91,1 

23,852.900 27,550.894 115,5 

Vrednost proizvodnje je v lotu 1953 nasproti 1952 
nižja zaradi prenehanja obrata SKIP, Škof ja Loka, 
v tekstilni zaradi splošnega znižanja cen v tekstilu 
avgusta oziroma novembra 1953, v usnjarski zarodi 
izpada industrije obutve. Vrednost tobačne industrije 
Pa jo padla zaradi znižanja proizvodnje boljših kva- 
litetnih skupin pri tobačnih izdelkih, medtem ko se 
količinska proizvodnja ni znižala. 

Vrednost industrijske proizvodnje na enega pre- 
bivalca se je v letu 1953 nasproti letu 1932 povečala 
za 3400 din ali za 1,7 %. 

Vrednost skupnega narodnega dohodka se je v 
industrijski proizvodnji v lotu 1953 nasproti 1952 
zvišala na 1165, t. j. za 1,174.000 din. S tem se je 
•vrednost narodnega dohodka na enega prebivalca 
Povečala za 4489 din ali za 8,2 %. 

V letu 1932 so industrijska podjetja vplačala v 
amortizacijski sklad 734 milijonov din. Od tega jo 
ostalo podjetjem na razpolago 294 milijonov (40%). 
440 milijonov (60 %) pa so morala vplačati v republi- 
ški oziroma zvezni amortizacijski sklad. 

V letu 1953 so industrijska podjetja vplačala 863 
bilijonov, t. j. 128 milijonov din več kot v lotu 1952. 
Za lastno investicijsko vzdrževanje so smela podjetja 
Porabiti 479 milijonov din ali 55,5 %, 384 milijonov 
din ali 44,5 % pa so morala vplačati v sklad za te- 
meljno investicijsko izgraditev. Za lastno investicij- 
sko vzdrževanje so podjetja porabila 183 milijonov 
več amortizacije kot v letu 1952. 

Industrijska proizvodnja na območju mesta Ljub- 
ljane je v letu 1953 dosegla pomembne uspehe tudi 
na zunanjem tržišču. Vrednost industrijskih proiz- 
vodov, prodanih na zunanjih tržiščih, predvsem v 
lurčijo, Sirijo, Egipt, Libanon, deloma pa tudi v 
Ameriko, Anglijo, na Finsko, Holandsko, v Avstri- 
jo in Italijo jo znašala probo 700 milijonov din. 
Najvišjo udeležbo pri izvozu so imela podjetja: Bom- 
bažna tkalnica Vižmarje, Tovarna galvanskih ele- 
mentov >Zmajc, Papirnica Vevče, Saturnus. 

Doseženi uspehi kažejo, da je industrijska proiz- 
vodnja  v   letu    1953   napravila   pomemben   razvoj. 

Ugotoviti pa moramo, da obstoječa industrija v 
Ljubljani po svoji strukturi in razvoju ne ustreza 
več položaju mesta kot gospodarskega in kulturnega 
središča republike. 

Gospodarski razvoj in rastoče zahteve glede na 
položaj, ki ga mesto danes zavzema, in velikansko 
povečanje števila prebivalstva, ki se je v primerjavi 
s predvojnim stanjem povečalo za 51.0S9, t. j. za 59 %, 
postavljajo zahtevo po utrditvi in razširitvi ekonom- 
ske podlage. 

Čeprav ni na območj^i mesta nobene pomemb- 
nejšo surovine, mu vendar že sam prometni položaj 
omogoča in narekuje razvoj tistih industrijskih strok, 
ki zahtevajo razmeroma visoko udeležbo dela in 
nizko porabo materiala. To sta predvsem kovinska 
in električna industrija. 

Kmeti jstv v 

Ljubljana ima 11.635 ha kmetijskih površin, od 
tega jo 10.771 ha njiv, vrta in travnikov, ostalo pa so 
sadovnjaki, pašniki, senožeti in močvirja. 

Od skupnih površin pripada državnemu sektorju 
3855 ha zemlje ali 33%, temu je treba prišteti še 
243 ha zemlje iz zemljiškega sklada, ki bo večji del 
lodeljena državnim posestvom. 

Državna posestva in ekonomije so izkoriščale • 
letu 1953 779 ha kmetijskih površin, od tega: 

Kmetijsko posestvo Jcsenkovo 122 ha 
Ekonomija  Bokalce 154 ha 
Kmetijsko posestvo Podgora 34 ha 
Ekonomija podjetij in ustanov 469 ha 

Skupaj: 779 ha 

Glavni poudarok kmetijske proizvodnje je tako 
v državnem kot v privatnem sektorju na živinoreji 
in poljedelstvu. 

V primeri z letom 1952 je kmetijska proizvodnja 
v letu 1953 dosegla tole povečanje bruto proizvoda 
in narodnega dohodka: 
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1952 582.218 100 31.104 100 551.114 100 
1953 635.192 109 32.000 103 603.192 109,4 

Na povečanje bruto proizvoda v letu 1953 ni 
toliko vplivalo povečanje pridelka, ki se je v pri- 
meri z letom 1952 povečal le za 3 %, pač pa povišanje 
•en, ki so od meseca januarja 1953 pa do meseca 
junija oziroma julija stalno rasle, in sicer v po- 
vprečju za ca. 30 % v primeri s cenami v januarju 
1933. V drugi polovici ileta so pričele cene padati in 
-o so v povprečju približale cenam v januarju 1953. 

Gradbeništvo 

Struktura   družbenega   proizvoda,   doseženega   v 
radbemištvu v lotu  1953, je v primeri z letom 1952 

tale: 
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1952 1953 
Indeks 

1952-100 

v milijonih din 
Skupni družbeni proizvod       1070 1867 
Amortizacija 132 199 
Narodni dohodek 938        1668 

Fizični obseg gradbene proizvodnje za leto 1953, 
preračunan na cene, predvidene za leto 1954, nam v 
razmerju z obsegom proizvodnje za leto 1952, izraču- 
nanim po istih cenah, pokaže tole povečanje: 

174 
151 
178 

Projektiranje 
Gradbe 
Montaža 

Indeks 
1952 1953 1952-100 

v 000 din 
173.542 286.673 165 

2,156.492 2,839.400 132 
455.013 531.193 124 

Gradbeništvo skupaj 2,775.047      3,677.266 133 

V letu 1953 je bilo na novo vključenih 53!  delav- 
cev,   tako  da   je   znašalo  skupno  število  zaposlenih 

konec leta  1953 v gradbeništvu 4.432, v letu  1952 pa 
4.101. Zvišanje deilovne sile v letu 1953 znaša torej 8%. 

Proizvodnost dela se je v  letu  1953 povečala za 
13%. 

Promet 

Povečanje skupnega družbenega bruto proizvoda 
in narodnega dohodka (brez poštnega in železniškega 
prometa) je bilo v letu 1953 v primeri z letom 1952 
takole: 

1952 1953 
Indeks 
1952-100 

v milijonih din 

Skupni  družbeni  proizvod 273 386 
Amortizacija 90 114 
Narodni  dohodek 183 272 

141 
127 
149 

Povečanje blagovnega ter medkrajevnega in 
mestnega osebnega prometa je bilo v letu 1953 v pri- 
meri z letom  1932 takole: 

Vrsta   prometa 
1952 

prevoženi 
t/km 

prevoženi 
km 

1953 
prevoženi 

t/km 

prevoženi 
km 

Indeks 
1952-100 

Tovorni promet 4,091.350 
Medkrajevni in mestni osebni promet 
Tramvajski, trolejbusni m avtobusni 

promet 

Trgovina 

Promet v trgovini na drobno je v letu 1952 znašal 
11.081 milijonov din, v letu 1953 pa 17.360 milijonov 
din. Promet v letu 1953 se je torej povečal nasproti 
prometu 1952 za 57%. Za leto 1952 nimamo statističnih 
podatkov, koliko je znašal promet v trgovini na de- 
belo, v letu 1953 pa je znašal 39.483 milijonov din. Če 
upoštevamo povečanje proizvodnje v letu 1953 na- 
sproti Tetu 1952, smemo upravičeno trditi, da se je 
tudi v trgovini na debelo v letu 1953 povečal promet 
nasproti letu 1952 približno v istem obsegu kot v 
trgovini na drobno. 

Na povečanje prometa v letu 1933 je vplivalo 
znižanje cen kot posledica raznih gospodarskih 
ukrepov, t. j.: znižanje akumulacije konec julija 1953 
za premog in pomoč države delavcem in nameščen- 
cem pri nakupu premoga na nakaznice pri posebnih 
znižanjih cen (za 80 % ceno na široko porabo), zni- 
žanje akumulacije za tekstil v mesecu avgustu in 
novembru z linearnim znižanjem cen, za 23 % v pro- 
daji na drobno. Znižanje železniških tarif za prevoz 
kmetijskih pridelkov, regres na kmetijske stroje, na 
sredstva za varstvo rastlin in umetna gnojila, regres 
za sladkor in belo pločevino, uporabljena za izdelke 
živilske industrije, ter znižanje stopenj akumulacije 
za izdelke živilske industrije in stekleno embalažo 
ter končno znižanje uvoznih koeficientov. 

Na povečanje prometa pa je vplivaila tudi mož- 
nost nabave blaga na potrošniške kredite. Prodaja 
na potrošniške kredite je bila vpeljana v drugi polo- 
vici leta 1952 ter je v tem razdobju znašal promet v 
Ljubljani 55.484.000 din. 'V letu 1953 je znašal promet 

4,805.034 
951.129 

2,952.774 

1,600.017 

3,129.981 

117 
168 

106 

na potrošniške kredite 324.068.000 din. Ce razdelimo 
promet v letu 1953 na dva enaka dela ter primerjamo 
promet v drugi polovici leta 1933 s prometom v drugi 
polovici 1952, vidimo, da se je povečal za 192%. 
Glavni del potrošniških kreditov je bil porabljen za 
porabo oziroma nabavo tekstila in pohištva. 

Na povečanje prometa je ugodno vplivala tudi 
razširitev trgovskega omrežja in specializacija 
trgovine. 

Povečanje družbenega proizvoda in narodnega 
dohodka je bilo v primeri z letom 1952 takole: 

Realizacija Indeks 
1952 1953 1952-100 

v mili j Jonih din 
1432 3016 210 

39 124 250 
1393 2892 200 

Skupni družbeni proizvod 
Amortizacija 
Narodni dohodek 

Povečanje prometa v letu 1953 je nujno zahtevalo 
povečanje delovne sile. Leta 1932 je bilo v trgovini 
zaposlenih 5311 oseb, v letu 1953 pa se je število po- 
večalo na 6452, t. j.za 1141 oseb ali 21 %. 

Sp remembe na pod roč j u cen 

Cene za hrano so predvsem odvisne od letine. 
Zato so se tudi na ljubljanskem tržišču oblikovale v 
•. polletju 1953 pod vplivom sušnega, za proizvodnjo 
slabega leta 1952, v katerem je velik del osnovne 
kmetijske proizvodnje izpadel. Tako smo stopili v 
letu 1953 broz kakršnihkoli večjih zalog kmetijskih 
pridelkov  rastlinske vrste in z zelo zmanjšanim ži- 
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viškim fondom ter je bila živina že jeseni leta 
1932 zaradi pomanjkanja krme po večini odprodana. 
Zaradi zmanjšanega živinskega fonda so padle tudi 
količine mleka. 

Ta okoliščina je bila bistveni vzrok, da so bile 
cene za navedene pridelke višje od običajne sezonske 
variacije en v tem razdobju in so se od meseca 
januarja do konca junija neprestano dvigale. Inter- 
vencija z uvoženimi količinami važnejših prehranbe- 
nih predmetov je preprečevala še večji dvig cen, kot 
bi sicer bi.l. Gibanje cen za važnejše predmete po 
četrtletju oziroma četrtletjih je bilo takole: (indeks 
januar 1933-100) 

Indeks cen v letu 1953: 

Proizvodi: 
Krušna moka 
Koruzna moka 
Kruh  iz  enotne  moke 
Krompir 
Fižol 
Jabolka 
uveže goveje meso 
Sveže svinjsko meso 
Moko 
Surovo maslo 
Jedilno oljc(I) 
Svinjska mast 
Vino 

Spremembe   blagovnega   prometa 
v trgovski mreži na drobno in osebni 

potrošnji 
Primerjava vrednosti blagovnega prometa v letu 

1953 nasproti letu  1952 kaže, da je blagovni promet 
v lotu   1952  znašal   11.081   milijonov  in  v   letu   1953 
17.360 milijonov din. Iz tega sledi, da se je vrednost 
blagovnega  prometa v  preteklem  letu povišala za 
56,6%. 

Primerjava vrednosti po posameznih vrstah kaže, 
da se je blagovni promet dvignil pri prehrani za 
16,5%, tekstilu za 24,2%, pri usnjenih in gumijastih 

jan. marec jun. sept. dec. 
100 100 132 113 113 
100 107 153 120 116 
100 100 135 110 182 
100 111 167 67 67 
100 108 123 80 75 
100 147 197 72 131 
1O0 103 115 121 118 
100 103 110 120 110 
100 100 123 117 117 
100 110 115 107 108 
too 100 122 122 122 
100 100 121 121 121 
100 111 128 133 128 

izdelkih za 67,7 %, pri kovinskih izdelkih za 229," %, 
pri elektrotehničnih izdelkih zu 26,5%, kemičnih iz- 
delkih za 58,5%, lesnih izdelkih za 49,5%, gorivu in 
mazivu za 797 % in pri nekovinskem gradbenem 
materialu za 35,5 %. 

Znižan  pa je bil promet pri  drvah  in  premogu 
za 32,1 %. 
Blagovna skupina: 
Skupaj 
Zivilski predmeti 
Tekstilni predmeti 
Usnjeni in gumijasti 

izdelki 
Drva in premog 
Kovinski izdelki 
Elektrotehnični izdelki 
Kemični izdeLki 
Lesni  izdelki 
Goriva  in maziva 
Nekovinski gradbeni 

material 
Vrednost prometa živilskih predmetov so je po- 

večala zaradi višjih cen, saj jo količinski promet 
ostal približno na isti ravni. Nasproten primer imamo 
pa pri tekstilu, kjer se je vrednost povečala zaradi 
znižanih cen, boljše kvalitete, večje izbire Ln pa 
možnosti nabave na kredit. 

8 

Gostinstvo  in   turizem 

Bruto proizvod se je v letu 1953 v primeri z letom 
1932 povečal za 17 %, narodni dohodek pa za 3 %. 

1952    Indeks 1953 Indeks 
11.081 100 17.360 156,6 
4.033 100 4.699 116,5 
2.591 100 3.219 124,2 

993 100 1.665 167,7 
414 100 281 67,9 

1.204 100 3.970 329,7 
267 100 538 126,5 
924 100 1.468 158,9 
355 100 531 149,5 
103 100 922 895,1 

197      100        267      155,5 
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v 000 din 
1952     425.856     100       38.790     100     387.066 100 
<953     499.882      117      101.143     261      398.739 103 

Celotni promet v letu 1952 in 1953 je znašal: 

Leto Hrana 

618.007 
690.926 

Indeks 

100 
112 

Pijača Indoks Druge storitve   Indeks Skupaj Indeks 

1952 
1953 

738.403 
981.717 

100 
133 

43.973            100 
90.999            207 

v 000 din 
1,400.398 
1,763.642 

100 
126 

Na povečanje prometa v lotu 1953 so vplivale 
predvsem višje cene, kar je razvidno iz primerjave 
količinskega in finančnega stanja alkoholnih pijač 
v letu 1952 in 1953. 
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v 000 din 
1952 6.245.000 100 738.408 100 
1933 6.423.000 103 981.717 133 

Podatki nani ka/ejo. da so se povišale cene alko- 
holnih pijač za 30%. Na povečanje cen so vplivali 
povišana amortizacija in na novo vpeljani prometni 

davek   in   povišanje   cen   vina in   žganja pri pro- 
izvajalcih. 

Povišale so se tudi cene hrani za ca. 18% v pri- 
meri z letom 1952. Povišanje je povzročil dvig cen 
kmetijskim pridelkom v prvi polovici lanskega leta. 

V gostinstvu in turizmu je bilo v letu 1953 zapo- 
slenih povprečno 1560 oseb. Od tega jih je prišlo na 
državni sektor 1432 ali 91,8%. 

Obit 

Obrtništvo jo doseglo v letu 1953 družbeni pro- 
izvod v višini 1.622,234.000 ali 321,000.000 din več kot 
v letu 1952. 

Indoks povišanja znaša 125. Delitev doseženega 
družbenega proizvoda po posameznih elementih je 
bila takale: 
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1952 1.3Ä0.345      100 97.562      100      1,202.783        100 
1955      1,622.245      125 89.600       92      1,552.643        127 

Od realiziranega narodnega dohodka je odpadlo: 
na državni sektor 712.578                46,5 % 
na zadružni  sektor 83.672                  5,5 % 
na privatni  sektor 736.393                48   % 

Skupaj 1,532.643 100   % 
Fizični obseg obrtniške proizvodnje se je v letu 

1953 povečal za 16 %. 
Produktivnost dela se je v letu 1953 povečala 

za 6%. 
Na območju mesta Ljubljane je bilo na dan 1. I. 

1953 2003 obrtnih obratov. Od skupnega števila obra- 
tov je bilo 276 splošno družbenih in 1727 privatnih 
obratov. 

Na dan 1. I. 1953 je bilo v obrtništvu sikupno za- 
poslenih 8713 delavcev, od tega 3999 v socialističnem 
in 4714 v privatnem sektorju. 

Med letom se je število zaposlenih povečalo za 
774 ali za 9,8 %. V socialističnem sektorju se je na 
novo zaposlilo 540 oseb, v privatnem pa 234. Konec 
leta je bilo skupno zaposlenih 9487. 

10 

Investicijska graditev v I.  1953 

Na območju mesta Ljubljane je bilo v letu 1953 
investirano skupno 4,004 milijonov din, medtem 
ko so znašale skupne investicije v letu 1952 vsega 
2,461 milijonov din. 

Ce ocenimo obseg izvršenih investicij v letu 
1952 z indeksom 100, znaša v letu 1953 obseg investi- 
cijske graditve 162,7. 

Od vrednosti investicijskih del odpade: 

1952 1953 
Indeks 

1952-100 

v 000 din 
na gradbe               1,365.067          2,033.288 141,6 
na opremo              1,060.245           1,767.514 166,7 
na  drugo                    56.048 203.688 565,1 

2,461.360           4,004.490 162,7 
Udeležba posameznih delavnosti v skupnih inve- 

sticijah je tale: 
1952 1953 

gospodarstvo                                             36,6 % 64,6 % 
stanovanjska in komunalna graditev   14  % 15,7 % 
prosveta in kultura                              15,9 % 8,9 % 
zdravstvo in socialna politika                3,3 % 8,9 % 
delavnost državnih organov                    1,9 % 1,2 % 
drugo                                          1,5 % 0,7 % 

100 % 100  % 

V skupnih  investicijskih sredstvih so udeleženi 
posamezni  viri  finansiranja  v  temle   razmerju: 

1952 1953 
zvezni in republiški krediti za te- 

meljno investicijsko graditev          65,4 % 15,0 % 
zvezni proračun                                        — — 
republiški   proračun                             16,8 % 19,1 % 
proračun MLO                                         7.3 % 6,2 % 

25 % stanovanjskega sklada MLO — 0,7 % 
prispevek podjetij za stanovanjsko 

komunalno graditev 3,0 % — 
sredstva MLO od davka na fond plač — 3,8 % 
lastna sredstva podjetij 7,5% 44,1 % 
investicijski krediti LRS — 7,0 % 
investicijski krediti MLO — 3,5 % 
stara posojila za uvoženo opremo — 0,6 % 

Skupaj: 100,0 %     100,0% 
Investicije MLO Ljubljana v letu 1953 se po virih 

finansiranja delijo takole: 
v 000 din 

1. iz proračunskih sredstev MLO 246.321 din 
2. iz sredstev od davka na fond plač 150.185 din 
3. iz 25 % stanovanjskega fonda MLO 26.290 din 
4. iz fonda za kreditiranje investicij 141.588 din 

S k u p a j : 564.384 din 

Drugi  dol 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTU 
LJUBLJANI LETA 1954 

Uspehi, doseženi v preteklem letu, in globoke 
spremembe, !;: y'h v proces demokratizacije in decen- 
tralizacije prinašajo nove gospodarske uredbe, ustvar- 
jajo pogoje za nadaljnji uspešni razvoj našega go- 
spodare tva- 

IV. poglavje 

Industrija 

1 

Planirani razvoj industrijske proizvodnje bo do- 
sežen s povečanjem in boljšo izrabo že obstoječih ka- 
pacitet, s povečanjem izvoza industrijskih proizvodov 
(predvsem v kovinski, električni in tekstilni indu- 
striji) in z boljšo preskrbo industrije z uvoznimi su- 
rovinami. Zaradi povečanega obsega industrijsko pro- 
izvodnje se bo povečalo tudi število zaposlenih. 

Industrijska proizvodnja se bo v primeri z letom 
1953 povečala za 8,4%. Povečanje industrijske proiz- 
vodnje bo doseženo na podlagi rezultatov iz leta 1953 
in že omenjenih sprememb v gospodarstvu. 

Po posameznih strokah predvidevamo tole pove- 
čanje industrijske proizvodnje* 

Fizični obseg 
1953—100% 

Proizvodnja električne energijo 106 
Barvasta metalurgija (Kemična tovarna) 119.8 
Proizvodnja nekovin 271 
Kovinska industrija 109,1 
Elektroindustrija 173,2 
Kemična industrija 129 
Industrija gradbenega materiala 127,6 
Lesna industrija , 107 
Industrija papirja 92,3 
Tekstilna industrija 129,1 
Industrija usnja in obutve 106,9 
Industrija gume 108,3 
Živilska industrija 107 
Grafična industrija 90 
Tobačna industrija 90,2 
Industrija skupaj 108,4 

Primerjava fizičnega obsega z 1953 letom kaže, 
da se bo industrijska proizvodnja povečala v vseh 
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strokah,  razen  v  industriji papirja,  grafični  in   to- 
bačni industriji. 

3 
Zaradi povečanja industrijske proizvodnje se 

predvideva povečanje števila zaposlenih za 1100 ali 
Za 8%. Povečanje števila zaposlenih je v odstotkih 
skoraj enako povečanju fizičnega obsega, ker se v 
Posameznih strokah industrijske proizvodnje predvi- 
deva bistvena sprememba v proizvodnji predmetov. 
•Količinska proizvodnja se zato ne bo bistveno pove- 
čala, rezultat spremembe v strukturi proizvodov pa 
*e bo kazal v povišani vrednosti proizvodnje. Zato 
tudi pri proizvodnosti dela no predvidevamo bistve- 
nega povečanja v primeri z lotom 1953. 

4    ' 
Izvoz industrijskih proizvodov se bo povečal za 

»98%. Med novimi izvoznimi podjetji nastopa podjetje 
>LEK<, ki bo izvozilo cca 25 t bismutovih in živosre- 
ornih soli. 

5 
Da  se  bo industrijska   proizvodnja  povečala  v 

Predvideni meri, bodo organi delavskega samouprav- 
ljanja morali predvsem sikrbeti: 

1. da bodo obstoječe  kapacitete maksimalno in 
*ar najrentabikiejo izrabljene, 

2. da so bo proizvodnja kar najbolj prilagodila 
Potrebam domačega in tujega tržišča, 

3. da se bosta izboljšala kvaliteta in asortiment 
Proizvodov, 

4. da so bo posebna slkrb posvetila varčevanju in 
raoi©nalnciniu dolu ter izboljšanju storilnosti dela. 

Stroka 111 — Proizvodnja električne 
en c rgi je 

. V letu 1954 bodo vključene v pogon nove kapa- 
j^tete, iki omogočajo povečanje električne energije za 
'«• To povečanje so predvideva v sestavu elektro- 
energetskega sistema LRS, od katerega pride na 
Ljubljano. 11%. 

Kalorična centrala si mora v poletnih mesecih 
Preskrbeti potrebno zalogo rezervnega premoga za 
morebitno kritične zimske mesece. 

Stroka  115 — Barvasta   metalurgija 

Zaradi povečanja proizvodnje glinice za 2431 in 
aluminijevega sulfata se bo proizvodnja Kemične 
Warne povečala za 19,8%. Povečana 'proizvodnja ni 
^zultat povečanja kapacitet, temveč nekaterih večjih 
P°prayil v letu 1953. Tovarna mora pripraviti inve- 

Kinski program za rekonstrukcijo, ker so osnovna 
sredstva izrabljena. 

8 
r°ka   116  —  Proizvodnja,   plemenitenje 

in  predelava  nekovin 

Proizvodnja se bo predvidoma povečala za 171%. 
varr^n° !£?f0ČanJe to v proizvodnji votlega stekla to- 
ča t . S<> ki se Poveôuje od 18,5 na 42 ton. Ob- 
te*00,.S6 to povečala tudi proizvodnja optičnih izdel- 
Pro' i tovarn°) od °'8 * na 4>3 *• Povečuje se tudi 
>••• n'a &ratU)cne keramike za 20 ton. Tovarna 
gra •m0ra V letu 1954 PriPraviti investicijski pro- 
* m in, drugo tehnično dokumentacijo za proizvod- 
no optike in stoklopihaštva. 

Stroka 117 — Kovinska   industrija 

Proizvodnja v kovinski stroki so bo povečala za 
9,1%. Povečala se bo predvsem proizvodnja teh sku- 
pin proizvodov: 

proizvodnja kovinske embalaže za 267 ton 
proizvodnja peči in štedilnikov za 139 ton 
proizvodnja dvokoles in kolesnih delov za  280 ton 
rezervnih delov za kamione za 13 ton 
rezervnih delov za stroje za 208 ton 
proizvodnja armatur za 118 ton 
proizvodnja termičnih aparatov za 83 ton 
proizvodnja litografiranih plošč se bo 

povečala 800 ton 
ali za 200% v primeri z letom 1952. 
Plan predvideva, da bo kovinska proizvodnja tu- 

di v letu 1954 dosegla pomembne uspehe. Velik na- 
predek zaznamuje tovarna »Saturnus« s proizvodnjo 
litografiranih plošč. Kapaciteto litografije bo podjetje 
v letu 1954 še povečalo. 

Tovarna »Rog< bo v letošnjem letu pričela s se- 
rijsko proizvodnjo 10.000 kom. kompletnih dvokoles. 

Pomemben napredek bo tudi v proizvodnji ar- 
matur in predmetov široke potrošnje. Podjetje »Uni- 
tas< bo zlasti povečalo proizvodnjo peči in štedil- 
nikov. 

Zaradi boljše izrabe kapacitet se bo proizvodnja 
v »Litostroju« povečala za 3,1%. 

Podjetje »Žičnica« in »Mestno strojno podjetje« 
bosta povečali proizvodnjo naprav z mehanizacijo za 
160 ton. 

Podjetje »Utensilia« povečuje proizvodnjo ko- 
vinskih utensilij za tekstilno stroko za 4,1%. 

Tovarna pisalnih strojev je v pretekJeri letu 
pričela s prvo poizkusno proizvodnjo pisalnih stro- 
jev (30 kom). Če bo podjetju uspelo dobiti potreben 
kredit za nabavo opreme, predvideva v letu 1954 
izdelavo več poskusnih serij pisalnih strojev. 

Podjetje »Unitas«, »Utensilia«, Mestno strojno 
podjetje in Tovarna pisalnih strojev morajo v 
letošnjem letu pripraviti generalne načrte z investi- 
cijskimi programi in drugo tehnično dokumentacijo. 

10 

Stroka 119 — Elektroindustrija 

V elektroindustriji se predvideva povečanje pro- 
izvodnje za 73,2%. Proizvodnja galvanskih elementov 
(»Zmaj«), ki se v glavnem plasirajo na inozemskih 
tržiščih, se bo dvignila za 310 ton. Proizvodnja radij- 
skih aparatov (Telekomunikacije) se bo povečala od 
6.254 na 25.000 kom., proizvodnja raznih telekomuni- 
kacijskih naprav za 21,4 tone. 

Tovarna električnih aparatov »Tela« bo povečala 
proizvodnjo transformatorjev, razklopnih aparatov za 
nizko napetost za 631 kom. in zaščitnih relejev za 
2390 kom. 

Podjetje »Eloktra« mora razširiti proizvodnjo 
pi-edvsem predmete široke potrošnje. 

11 

Stroka  120 — Kemična   industrija 

V kemični industriji so predvideva dvig proiz- 
vodnje za 29%. Tovarna »Arbo« bo pričela s proiz- 
vodnjo natrijevega karbonata — 400 ton. Proizvodnja 
tekstilnih in usnjarskih pomožnih sredstev se bo po- 
večala za 64 ton. Proizvodnja zdravil se bo povečala 
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za 20,6%. Tovarna »Lek« bo pričela proizvajati bismu- 
tove in živosrebrne soli za izvoz. 

Zaradi pomanjkanja surovin (kosti in mezdre) se 
bo znižala proizvodnja lepil (kostnih in kožnih kle- 
jev). Za polno izrabo obstoječih kapacitet Tovarne 
kleja, ki svoje proizvode lahko plasira na zunanjem 
trgu, bi bilo treba prepovedait izvoz kosti in izbolj- 
šati organizacijo pri pobiranju kosti. 

Tovarna »Teol« mora v letošnjem letu pripra- 
viti vso ekonomsko in tehnično dokumentacijo za 
proizvodnjo sintetičnega mila, da bo čimprej prešla 
iz polindustrijske na industrijsko proizvodnjo. 

12 

Stroka  121  — Industrija   gradbenega 
materiala 

Proizvodnja v industriji gradbenega materiala se 
bo povečala za 27,6%, proizvodnja cementnih izdel- 
kov za 1130 ton, teraco plošč za 4500 m2, gramoza za 
6000 m3. Tovarna »Izolirka« bo povečala proizvodnjo 
strešne lepenke za 75.000 zavojev, bitumenskih izdel- 
kov za 4550 ton in Bergmanovih cevi za 231 ton. 

Tovarna gradbenih polizdelkov mora v letošnjem 
letu preiti iz sedanje obrtniške proizvodnje na indu- 
strijsko proizvodnjo. 

13 

Stroka 122 — Lesna industrija 

V lesni industriji se bo proizvodnja povečala za 
7%. Proizvodnja izdelkov iz plute se bo povečala za 
10 ton. Povečala se bo tudi proizvodnja izdelkov le- 
sene galanterije. 

14 

Stroka 123 — Industrija papirja 

Proizvodnja v papirni industriji se bo znižala na 
92,3%, predvsem zaradi remonta brusilnice v papirni- 
ci Vevče. Posledica v znižanju proizvodnje je tudi 
sprememba asortimenta, zlasti pri pisalnih in tiskov- 
nih papirjih. Proizvodnja izdelkov iz papirja se bo 
znižala za 49 ton. 

Proizvodnja ovojnega papirja bo večja za 100 ton. 

15 

Stroka  124 — Tekstilna   industrija 

Proizvodnja se bo povečala za 29,1%. Proizvod- 
nja bombažnih tkanin se bo povečala za 326.000 m1, 
proizvodnja tkanin iz umetne svile za 19.500 m*, bom- 
bažne trikotaže, nogavic in pozamentarije za 9 ton, 
volnene trikotaže za 7 ton, vezenin za  1200 m*. 

Bombažna tkalnica v Vižmarjih, Tovarna deko- 
rativnih tkanin in Tovarna nogavic v Savijah bodo 
tudi letos plasirale svoje proizvode na inozemskih 
tržiščih. Bombažna tkalnica v Vižmarjih bi lahko 
še povečala svoj izvoz, če bi dosegla boljšo kvaliteto 
s plemenitenjem tkanin. Tovarna ima izrabljene na- 
prave in bo morala skrbeti, da odpravi grlo v ople- 
menjevalnici. 

Tovarna dekorativnih tkanin bo pričela s proiz- 
vodnjo tkanih zaves. 

16 

Stroka  125 — Proizvodnja   usnja   in 
obutve 

Proizvodnja obutve se bo povečala za 1555 parov 
čevljev, usnjena galanterija za 2408 m*, proizvodnja 
drugih predmetov za široko potrošnjo pa za 13 ton. 

Konkurenca bo prisilila podjetja s proizvodnjo 
obutve, da izboljšajo kvaliteto in pocenijo izdelke. 

17 

Stroka 126 — Industrija   gume 

Podjetje »Protektor« bo povečalo proizvodnjo za 
8,3%. 

18 

Stroka 127 — Živilska  industrija 

Proizvodnja živilske industrije se bo povečala 
za 7%: predelava povrtnin za 30 ton, proizvodnja kisa 
za 200 ton, proizvodnja bonbonov za 18 ton, proizvod- 
nja rastlinskih tehničnih olj za 456 ton, izdelkov iz 
mesa za 76 ton in špirita za 404,000 hI. 

Znižala se bo proizvodnja testenin za 1000 ton 
zaradi spremembe kvalitete in asortimenta, ki jih 
zahteva ostra konkurenčna borba na tržišču. 

Iz istih razlogov se znižuje tudi proizvodnja ka- 
vovin. Ker niso zagotovljene potrebne količine suro- 
vin, se predvideva delno znižanje proizvodnje rast- 
linskih jedilnih olj. »Oljarne« v Ljubljani so v zelo 
kritičnem položaju: 

a) ker so odmaknjene od surovinske baze, 
b) ker za proizvodnjo jedilnega olja niso tehnič- 

no opremljene in zato v primeri z oljarnami v drugih 
republikah, ki olje aks trahi rajo, ne morejo konku- 
riijati. 

Tovarna mora izdelati čimprej investicijski pro- 
gram, na podlagi katerega bo mogoče odločiti o na- 
daljnjem obstoju podjetja. 

Ugodnosti, ki jih nudijo živilski industriji regre- 
si in nižja stopnja obrestne mere na osnovna sred- 
stva, bodo omogočile znižanje cen živilskim pro- 
izvodom. 

19 

Stroka  128  — Grafična   industrija 

Proizvodnja v grafični industriji ee bo znižala na 
90%. Vsa podjetja grafične industrije bodo znižala 
proizvodnjo na bazi papirja (časopise, knjige, revije 
itd.) za cca 400 ton, predvsem zaradi pomanjkanja 
strokovnega kadra in izrabljenosti strojnega parka, 
ki je v izredno kritičnem stanju. Potrebna sredstva 
za ^obnovitev grafične industrije presegajo finančne 
možnosti samih podjetij in MLO, zato bo treba reše- 
vati ta problem v republiškem merilu. 

20 

Stroka 129 — Tobačna  industrija 

Tobačna tovarna predvideva znižanje proizvod- 
nje tobačnih izdelkov na 90,2%. 

Podjetje mora znova popraviti svoj plan, da bo 
doseglo proizvodnjo vsaj v lanski realizaciji. 

V. poglavje 

Kmetijstvo 

Plan za leto 1954 predvideva povečanje kmetijske 
proizvodnje za 6%. 

Vrednost bruto proizvoda se bo povečala za 5%. 
narodni dohodek pa za 3%. 

Za državna kmetijska posestva predvideva plaD 
povišanje bruto proizvoda za 104%: višina amortiza- 
cije bo znašala 5,152.000 din, narodni dohodek se bo 
povišal za 92%. 
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Povečanje pri državnih posestvih predvidevamo 
zaradi povečanja obsega že obstoječih posestev za 
128 ha, dve posestvi sta bili v letu 1953 na novo usta- 
novljeni, t. j. Kmetijsko posestvo Zadobrova s 70 ha 
zemlje in Kmetijsko posestvo Log — Vič s 92 ha zem- 
lje. To je skupno za 290 ha. 

Povišanje pridelka, v celotnem kmetijstvu bo v 
znatni meri odvisno od oskrbe z umetnimi gnojili in 
drugimi industrijskimi potrebščinami, izpopolnitve 
kmetijskega orodja in strojev, nadalje od izboljšanja 
staleža plemenjakov in selekcije v živinoreji ter od 
izboljšane krrnske baze (močna krmila). 

Na znižanje stroškov v poslovanju državnih kme- 
tijskih posestev bo vplivalo tudi znižanje obrestne 
inere od osnovnih sredstev na 2% in znižanje amor- 
tizacije, namenjene nadomestitvi osnovnih sredstev, 
na 40% ter oprostitev plačila zveznega in mestnega 
^vka od dobička. Poleg tega bodo državna posestva* 

•plačevala za sezonske delavce le 10% prispevek za 
socialno zavarovanje. 

V privatnem sektorju bo na povečanje proizvod- 
nje v letošnjem letu vplival nov način odmere dohod- , 
nine, po katastru. Odmera davka po katastru bo po- 
spešila intenzivno obdelavo zemlje, ker bodo davki 
Pravilneje odmerjeni in bodo obveznosti do države 
*nietu znane že vnaprej. 

Stanje zaposlene delovne sile se bistveno ne bo 
spremenilo. Povečalo se bo le število zaposlenih v 
uriavnem sektorju za približno 60 oseb. 

V letu 1954 bo družbeni seiktor investiral sred- 
stva za nabavo novih strojev in orodja, za zidanje 
silosov, gnojišč, gnojnih jam in hlevov. 

'Poleg tega predvideva kmetijsko posestvo Jescn- 
kovo večja melioracijska dela na Barju, s čimer se 
bo omogočila strojna košnja in zboljšala kvaliteta 
sena, 

.Ekonomija Bokalce bo nabavila stroje in živino, 
uredila hlev in gnojne jame, poleg tega pa nadalje- 
vala že začetai dela pri ureditvi drevesnice, kjer bo- 
do ilahko letno vzgojili 10.000 dreves, kar bo zadosto- 
valo za sadjarje vse ljubljanske kotline. 

Za izvedbo predvidenih investicijskih delibo MLO 
'z proračunskih sredstev dodelil državnim kmetij- 
skim posestvom Jesenkovo, Bokalce in Zadobrova do- 
tacijo v višini 10,9 milijonov din. Za opremo (stro- 
je in orodje) in nabavo živine je kmetijskim pose- 
stvom že dovoljen kredit v višini 37 milijonov din. 
£nova pa bodo konkurirala še za druge potrebe.' 

VI. poglavje 

Gozdarstvo 
Na območju mesta Ljubljane imamo po katastru 

j"?12 ha privatnega gozda in 509 ha gozda splošnega 
ljudskega premoženja, skupno 5821 ha gozdnih povr-, 
sin. Vsi ti gozdovi spadajo v zeleni pas mesta, kar 
narekuje bistveno drugačno gospodarjenje kot v dru- 
Sih okrajih. 

V gozdovih, ki leže izven mesta letoviških kra- 
jev, se moramo prizadevati predvsem za to, da nam 
Va gozd kar največ kvalitetnega lesa, pri mestih pa 
Je naša glavna naloga ustvariti tako zeleno odejo, 
k' bo pomagala ustvariti in olepšati estetsko lice me- 
sta. Zato na območju mesta gozd ne more biti sred- 
stvo za eksploatacijo. Plan sečnje za leto 1954 upo- 
števa omenjene okoliščine. 

. Skupno bo posekanega v gozdu 1900 m3 lesa, od 
teSa za industrijsko potrošnjo 500 m8, za lokalno po- 

trošnjo 400 m3 in za lastno potrošnjo 100 m'. Od po- 
sekanih količin bo porabljenih za jamski les 500 m* 
in za celulozni les 110 m* lesa. 

Izven gozda bo posekanih 800 m8 trdega lesa in 
drv. V glavnem bodo ta drva na Barju (joHevc veje), 
suha drevesa na poljedelskih zemljiščih ob cestah in 
pri posameznih poslopjih. 

Poleg tega bo izven gozda posekanih 200 m3 

mehkega lesa in drv. Posek bo potreben zaradi bo- 
lezni ali pa višine dreves, ki ob viharjih ogrožajo 
stavbe. 

V Ljubljani so 3 državna podjetja, ki spadajo po 
nomenklaturi v gozdarsko panogo, od katerih pa se 
samo eno ukvarja z direktnim izkoriščanjem gozdov. 
Tudi to podjetje ne predvideva v letošnjem letu no- 
benih dohodkov na območju MLO, ker je glavna 
njegova delavnost osredotočena na območje OLO • 
Ljubljana okolica. Podjetje »Silvaprodukt« se ukvarja 
s kemično predelavo gozdnih proizvodov. Podjetje za 
urejanje hudournikov pa z urejanjem hodournikov. 

Za leto 1954 predvidevata obe ti podjetji 8,130.000 
dinarjev bruto proizvoda in 7,670.000 dm narodnega 
dohodka. 

Primerjave s prejšnjimi leti ne moremo prikazati, 
ker te panoge v družbenem planu za pxetcÄ> leto 
nismo zajeli. 

VIL poglavje 

Gradbeništvo 
Plan gradbeništva za leto 1954 predvideva, da ee 

bo vrednost gradbenih del povečala za 5% nasproti 
letu 1953. 

Primerjava družbenega proizvoda, planiranega za 
leto 1954, z doseženim družbenim proizvodom v letu 
1933, nam pokaže tole povišanje: 

Indeks 
1953        1954   1955 — 100 

.v milijonih din 

skupni družbeni proizvod     1867        1957        105 
narodni dohodek 1668        1777        107 

Fizični obseg gradbenih del se bo v letu 1954 po- 
večal za 16 %, po posameznih delavnostih pa bo takile: 

,v projektiranju za 29%, v gradnjah za 16% in v mon- 
taži za 4%. Najobčutnejšo povečanje zaznamuje stro- 
ka projektiranja, ki predvideva ' povečanje obsega 
projektantskih storitev na območju mesta, poleg te- 
ga pa vključuje tudi novo podjetje »Projekt — nizke 
zgradbe«, ki ga v preteklem letu še ni bilo. 

Delovna sila se bo predvidoma povečala za 10% 
ali 444 delavcev. Število zaposlenih se od 4452 z*po- 
slenih v letu 1953 povišuje na 4876. 

Za nadaljnjo krepitev kapacitet v gradbeništvu 
in za odpravo pomanjkljivosti, fci so se pokazale v pre- 
teklem letu, bo MLO v letu 1954 uetaoovil dve nori 
gradbeni podjetji. 

VlH. poglavje 

Promet , 

Plan prometa za leto 1954 zajema samo podjetja 
cestnega prometa: »Avtc-taiksi«, »Meprom« in »Slove- 
nija — avtopromet«, medtem Ico smo ostala podjetja: 
>Avtoservis«, »Avtooboova«, »Špedicij*« in ECZ po 
novih gospodarskih predpisih uvrstili v drage gospo- 
dorske panoge, in sicer podjetji »Awtoserriw in »Av- 
to-obnova< v pamogo obrti, »Špedicijo« y panogo t*eo- 
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vine. EC2 pa Jx> v letošnjem letu poslovala kot- ko- 
munalno podjetje. 

Predlog družbenega plana za leto 1954 ne obsega 
družbenega bruto proizvoda za Železniško transport- 
no podjetje in železniška namenska podjetja, ki so 
se firmirala v tekočem letu iz bivše Direkcije jugo- 
slovanskih železnic v Ljubljani in ki prehajajo na 
gospodarsko samoupravljanje. Prav, tako ne obsega 
tudi Direkcije PTT v Ljubljani, ker sta obe kot ce- 
lota zajeti v republiškem pianu. 

Primerjava družbenega bruto proizvoda in na- 
rodnega dohodka, planiranega za leto 1954, z družbe- 
nim proizvodom in narodnim dohodkom, doseženim 
v letu .4953 '(izvzemli izločena podjetja) kaže, da se 
bo družbeni proizvod povečal za 11%, amortizacija 
znižala za 12%, narodni dohodek pa povečal za 10%. 
Povečanje družbenega proizvoda se predvideva pred- 
vsem v osebnem medkrajevnem prometu, in sicer za 
14%, blagovni promet pa se bo povečal za 5%. 

Število delovne sile se bo povečalo za 11%, t, j. 
na 247. 

IX. pogJavje 

Trgovina 
Pian za leto 1954 predvideva, da bo skupni- druž- 

beni 'proizvod v trgovini znašal 5281 milijonov din, 
narodni dohodek pa 3051 milijonov din. Primerjava 
plana za leto 1954- z realizacijo v letu 1953 kaže, da 
se bo družbeni proizvod povečal za 9%, narodni do- 
hodek pa za 5%. 

Na povečanje družbenega proizvoda in narodne- 
ga dohodka bo vplivala povečana blagovna proizvod- 
nja in povečanje trgovske delavnosti po novih pod- 
jetjih, ki so se ustanovila v drugi polovici leta 1953 
in se bodo v letu 1954 šele razvila. 

IV letu 1953 so trgovska podjetja vplačala amor- 
tizacijo od višine doseženega prometa. Podjetja dr- 
žavnega sektorja so v letu 1953 vplačala 124 milijo- 
nov din amortizacije. Po planu za leto 1954 pa bodo 
na podiagf popisa osnovnih sredstev vplačala 250 mi- 
lijonov din, t. j. 126 milijonov - din več kot v letu 
1953. Za obnovo izrabljenih osnovnih sredstev bodo 
.podjetja porabila 175 milijonov din, 75 milijonov din 
pa za vzdrževanje. 

Število zaposlenih v trgovini. se bo v letu 1954 
povečalo za 441 oseb ali za 7%. 

Za izpolnitev temeljnih nalog, ki jih za področje 
trgovine predvideva družbeni plan za leto 1954, bo 
treba izvajati še nadaljnjo decentralizacijo trgovske 
mreže. Decentralizirati bo treba predvsem tista pod- 
jetja, iki združujejo v sebi več zaznovrataih trgovskih 
strok. Y takih podjetjih bo treba izločiti posamezne 
trgovinsike stroke in jih organizirati v specializirana 
podjetja in osamosvojiti čim več poslovalnic, ki so 
zmožne samostojno rentabön© poslovati. Ustanoviti 
bo treba tudi nova podjetja v tietih poinoànib eentrih, 
kjer jih primanjkuje. To so predvsem špecerijske tr- 
govine. Nuditi je treba v*o pomoč za nadaljnji raz- 
voj uvozne in izvozne trgovine, agencij in konsigna- 
cijskih skladišč. 

Za ustanovitev dveh novih obratov za prodajo 
mleka in mlečnih izdeäiwv in za iz*deiavo projektov 
nove centralne pekarne eo v investicijskem planu 
predvidena potrebna sredstva. 

Trgovinska zbornica LRS je ustanovila podjetje 
>Gospodarsko razstavišče^. Razstavišče bo zgrajeno 
ob Titovi, Vilharjevi in Linhartovi cesti in bo name- 

njeno stalnim razstavam o gospodarstvu Slovenije. S 
tem se bo v celotni Sloveniji in v Ljubljani Se pose- 
bej poživil blagovni promet v notranji in zunanji 
trgovini. •   / 

. Za ureditev komunalnih naprav na razstaviščnem 
prostoru je MLO že v preteklem letu dal prvi prispe- 
vek v znesku 25 milijonov din. Tudi v letošnjem letu 
bo MLO moral pomagati pri graditvi razstavišča. 

Da  bi   rešili   važni   problem   javnih  skladišč  v 
Ljubljani,   so   podjetja   »Intertransc,   »TehnometaU, 

, >Slovenija-Tekstilc in >Agrotehnika< ustanovila inte- 
resno skupnost za njihovo izgraditev. MLO bo moral 
nuditi pomoč z investicijskim kreditom; 

X. poglavje 
Gostinstvo in  turizem 

•     ' Plan za leto 1954 predvideva, da se bo promet v 
gostinstvu povečal za b%. 

Vrednost bruto proizvoda v gostinstvu in turizmu 
se bo povečala za 6%, vrednost narodnega dohodka 
pa za 14%. 
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V letu 1954 bodo gostinska podjetja vplačala za 
22% nižjo amortizacijo kot v letu 1953, ker se po 
uredbi o gospodarjenju z osnovnimi sredstvi gospo- 
darskih organizacij gostinski in turistični gradbeni 
objekti ne štejejo med osnovna sredstva. Zaradi tega 
podjetja za te objekte ne bodo plačevala amortizacijo. 

Zmanjšanje amortizacije daje sicer gostinskim 
podjetjem možnost, da znižajo cene za storitve, 
vendar nastaja vprašanje, iz katerih sredstev se bodo 
vzdrževale zgradbe, ki so že sedaj potrebne večjih 
in manjših popravil. 

Narodni dohodek se bo v letu 1954 povečal za 
14 % t. j. za 53,992.000 din. 

Število zaposlenega osebja se v letu 1954 ne bo 
bistveno povečalo. Predvideva se povečanje za 26 
oseb, tako da bö v letu 1954 zaposlenih skupno 
1586 oseb. 

Po uredbi o gostinskih podjetjih in gostiščih 
preneha dosedanja oblika zakupnih in privatnih 
obratov, ki jih je bilo v Ljubljani 53. Na ta način se 
bo krepil družbeni sektor, ki bo praktično opravljal 
vse gostinske storitve na območju mesta. 

V letu 1954- bo preurejena bivša kavarna >Emo- 
na< v reprezentativen lokal z več obrati, ki bodo po 
namenu in postrežbi ločeni, organizacijsko in gospo- 
dajnsko povezani v celoto. Lokal preureja podjetje 
>9iovenija-Vino<. 

V letošnjem letu je predvideno renoviranje re- 
stavracije hotela >Union<. Podjetje je v ta namen 
že zaprosilo za investicijski kredit. Pripraviti je treba 
program za povečanje hotelske kapacitete hotela 
>Union«. 

Prav tako bo treba preurediti tudi prostor za 
parkiranje osebnih avtomobilov. 

V letošnjem letu bo treba pripraviti program in 
tehnično dokumentacijo za preureditev bivšega Ba- 
ragovega semenišča v hotel. 
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XI. poglavje 

Obrt 
Plan obrtništva predvideva, da se bo družbeni 

Proizvod v. letu 1954 povečal za 9 %, narodni dohodek' 
Pa za 6%. S tem se bo vrednost bruto proizvoda po- 
večala za 111 milijonov din. 

Fizični obseg obrtniške proizvodnje (brez stori- 
*fv) se bo v letu 1954 povečal za 8 %. Obrtniške sto- 
ritve se bodo povečale za 8,6 %. Produktivnost dela 
se bo v letu 1954 povečala za 3 %. 

Delovna sila se '•> v primeri z letom 1953 pred- 
vidoma povečala za 237 oseb ali 2,5" %. 

Povečanje družbenega proizvoda se predvideva 
predvsem zaradi povečanja novih obrtnih obratov, 
ustanovljenih konec leta 1953, in predvidenih novih 
obratov v letu 1954. Povečale se bodo tudi storitve v 
ze obstoječih obratih, ker bodo v letu 1954 gospodar- 

ska podjetja razpolagala z večjimi amortizacijskimi 
sredstvi in ker bo na razpolago več sredstev za 
vzdrževanje stanovanjskega sklada. Družbeni bruto 
Proizvod se deloma povečuje, ker 'sta bili podjetje 
•Avtoservis« in »Obnova< na novo vključeni v panogo 
°brti, doslej pa smo jih zajemali  v panogi prometa. 

_ Da bi se izboljšalo stanje kapacitet v najbolj 
kritičnih strokah obrti, predvideva plan za leto 1954 
organizacijo 10 novih obrtnih podjetij. 

XII. poglavje 

Komunalna pod je t ja 

Kot komunalna podjetja bodo v letu 1934 poslo- 
vne Električna železnica. Mestna plinarna in Labod. 

Planirani družbeni proizvod za leto 1954 znaša za 
vsa komunalna podjetja 201 milijon din in se v 
Primeri z realizacijo v letu 1953 poveča za 27 milijo- 
nov din ali za 12 %. Družbeni proizvod se poveča za 
'2%, vrtinost narodnega dohodka pa se bo   znižala 

' •• 23 % ali za 31 milijonov din. 
I 

Mestni  ljudski   odbor   je   določil   podjetju   EC2 
Plačilo obresti na osnovna sredstva le v višini  1 %, 
"& se  s  tem izboljša  finančno stanje  podjetja.  Ta 

' olajšava in povišanje cen bosta omogočili podjetju, 
' ?.* 'bo z doseženimi dohodki krilo obračunski pla- 
tmi sklad s prispevkom za socialno zavarovanje, 
kljub temu pa podjetje Električna cestna železnica 
ninia dovolj sredstev za kritje dopolnilnih plač, s 
Pripadajočim prispevkom za socialno zavarovanje, 
Pripadajočega mu  rezervnega  sklada  in  izdatka  za 

• f/^cne obleke izvršilnega osebja. Za te obveznosti 
^mestni ljudski odbor dal podjetju dotacijo 8.672 
bilijonov din. 

Se bolj kritičen položaj je pri podjetju >Laibod<, 
kJer povečana amortizacija in povečani materialni 
stroški onemogočajo vsako poslovanje. Da bi se iz- 
"ojjšalo finančno stanje podjetja je mestni ljudski 
abor določil podjetju plačilo obresti na osnovna 

sredstva v višini 1 %. 

Za rekonstrukcijo lokalnega prometa, ki ga bo 
°prayljala Električna cestna železnica, je bil že spre- 
jet sklep MLO, da se v prvi etapi rekonstrukcije iz- 
.°ei tramvajski promet na progi Magistrat—Rakovnik 

11 nadomesti z avtobusom, tramvajski promet na progi 
. entvid— Ajdovščina—Jezica pa bo zamenjal trolcj- 

Dusni promet. 

Stroški za izvršitev del v prvi etapi bodo predvi- 
doma znašali 600 milijonov din. 

Za delno kritje stroškov prve etape je podjetje že 
dobilo iz sredstev od davka od sklada plač v letu 
1953 — 247 milijonov din, iz proračunskih sredstev 
za leto 1954 pa bo podjetje dobilo 100 milijonov din. 
Iz lastnih sredstev bo podjetje prispevalo 50 milijonov 
din, za razliko v višini 200 milijonov din pa bo pod- 
jetju treba preskrbeti kredit. 

XIII. poglavje 

Amortizacija 

S popisom osnovnih sredstev, izvršenim v pre- 
teklem letu, se ukinja administrativni način določa- 
nja amortizacije. Izjemoma pa bodo po odloku druž- 
benega plana FLRJ podjetja v letošnjem letu del 
amortizacije odstopila za splošno družbene potrebe. 
Na podlagi ocene osnovnih sredstev bodo gospodar- 
ske organizacije v letu 1954 skupno vplačale 2.309 
milijonov din amortizacije, t. j. 752 milijonov din, ali 
48 % več kot v letu 1953. 

Od skupno dosežene amortizacije  v  višini 2,309 
milijonov din bodo gospodarske organizacije porabile . 
1,451 milijonov dim ali 63% za obnavljanje osnovnih 
sredstev, 858 milijonov  din  ali  37 %  pa  za vzdrže- 
vanje. 

Razmerje med sredstvi za obnavljanje in, sred- 
stvi za vzdrževanje kaže, da je zaradi izrabljenosti 
osnovnih sredstev njihova fizična zmožnost, zlasti v 
nekaterih strokah industrije, minimalna. Tako znala 
fizična zmožnost osnovnih sredstev pri podjetju lesne 
stroke le- še 34%, v tobačni 39%, v papirni 44%. Iz- 
nad povprečka so le še tiste stroke ozir. podjetja, ki 
so bila ustanovljena po vojni. 

Kritično je stanje tudi v prometu, kjer znaša 
fizična zmožnost le še 37 %. Slabo je stanje tudi v 
obrtništvu, kjer znaša fizična zmožnost osnovnih 
sredstev 42 %. 

Ker je bil precejšnji del obstoječe industrije na 
območju mesta organiziran že pred 20—50 leti in ker 
vse od leta 1941 dalje ni bilo možnosti za obnavljanje 
strojnega parka in naprav, je stanje še bolj kritično 

•  tudi zaradi ekonomske zastarelosti osnovnih sredstev. 
Zato bo poleg nalog, ki se postavljajo y letošnjem 

letu industriji, posebno še misliti na modernizacijo 
obstoječe industrije. 

XIV. poglavje 

Investicije 
' MLO bo imel za investicijsko graditev v letoš- 

njem letu predvidoma na razpolago 1.224 milijonov 
din. V tej vsoti ' pa. niso upoštevana sredstva iz sta- 
novanjskega sklada in neizrabljena sredstva od'ljud- 
skega posojila, ki se bodo v celoti porabila za zida- 
nje stanovanj. 

Iz < razpoložljivih sredstev bo MLO porabil' 884 
milijonov din za finansiranje proračunskih investicij, 
340 milijonov pa bo porabljenih za kreditiranje inve- 
sticij v gospodarstvu. 

V primeri z letom 1953 se proračunske investi- 
cije povečajo za 638 milijonov din ali za 259 %. 
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Primerjava proračunskih investicij po letih in 
po namenu: 

Investicije  po namenu Is 
se 
£•« 
•2 8 "ri- 2*- e ^ 

ci £M >-> S 
tU 

v 000 din 
Gospodarstvo 54 68.000 
Komunalna delavnost 86.373 314.000 364 
Stanovanjska   gradite- 57.494 76.000 203 
Prosveta 44.289 193.450 437 
Kultura 15.516 38.680 249 
Zdravstvo in socialno 

skrbstvo 60.727 168.330 277 
Javna varnost 63f 22.000 
Tajništvo MLO 1.237 -     3.500 283 

Skupaj 246.321 883.960 359 

Po delavnosti se proračunske investicije v letoš- 
njem letu delijo: , 

v 000 din v % 
na .gospodarstvo 68.000 7,69 
na komunalno delavnost 314.000 35,52 
na stanovanjsko graditev 76.000 8,60 
na prosveto in kulturo 232.130 26.26 
na zdravstvo in socialno : skrbstvo 168.330 19,04 
na javno varnost 22.000 2,49 
na tajništvo MLO 3.500 0,40 

Skupaj 883.960 100,00 

Največ investicij pripada v letošnjem letu po 
predloženem planu komunalni delavnosti, kjer je naj- 
višji znesek 100 milijonov din predviden za nabavo 
trolejbusov, za graditev cest pa 89 milijonov din. 

Za zidanje stanovanj je predvidenih: 
a) iz proračunskih sredstev 76 milijonov din, 
b) iz sklada za vzdrževanje in graditev stano- 

vanjskih hiš 84,5 milijonov din, 
c) iz ljudskega posojila, razpisanega v preteklem 

letu, 90,5 milijonov din. 

Skupno se za letošnje leto predvideva za zidanje 
stanovanj iz sredstev MLO 251 milijonov din; S temi 
sredstvi se bo zidalo 92 družinskih stanovanj in 2 
garsonjeri. V letu 1954 bo dozidano in danih v upo- 
rabo 38 stanovanj. 

Po vrednosti investicij sledi komunalni in stano- 
vanjski delavnosti prosveta, kjer bo samo za movo 'gra- 
ditev obeh gimnazij v Šentvidu in Polju ter za novo 
graditev osnovne šole na Poljanah porabljenih preko 
114 milijonov din. 

V zdravstvu bo največ sredstev vloženih za na- 
daljnjo graditev Poliklinike in nadaljevanje gradb 
II. trakta doma onemoglih na Bokalçah. 

• Za potrebe gospodarstva predvideva plan skupni 
znesek 68 milijonov din. 13,850.000 din ho porabljenih 
za graditev industrijskega obrata za proizvodnjo 
avtomobilskih žarnic, telefonskih varovalk in foto 
celic. S pričetkom te proizvodnje se bo znatno zmanj- 
šal dosedanji uvoz, kar bo dalo letnega prihranka na 
devizah 247.000 DM. Investicija bo amortizirana v 
enem letu. 

Za ustanovitev novih obrtnih obratov je v planu 
predvidenih 12,7 milijonov din. 

Za preureditev in dokončanje gradbenih objektov 
na kmetijskih posestvih je v planu predviden znesek 
30,930 tisoč din. 

Plan predvideva za ustanovitev dveh novih obra- 
tov za prodajo mleka in mlečnih izdelkov 6jnilijönov 
din, za izdelavo projektov nove centralne pekarne in 
drugih projektov za potrebe gospodarstva 4,5 mili- 
jonov din. 

Od skupnih sredstev, predvidenih za investicij- 
sko graditev, bo porabljenih za investicije na ob- 
močju občine Polje 89,8 milijonov* din, na območju 
občine Šentvid pa 83,5 milijonov din. 

XV. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in 
njuna razdelitev 

Realizacija smernic in nalog, ki jih predvideva 
družbeni plan za leto 1954, daje pogoje, za tole raz- 
delitev družbenega proizvoda in narodnega dohodka: 

v milijonih dinarjev      indeksi 
1952      1953      1954    mZ-iOO 1953- 

1953  1954 -100 

Skupni družbeni 
proizvod 13.346   17.658   16.977   132   142   107 

Od tega: 
amortizacija 1.599     2.026     2.310   127   144   114 
narodni  dohodek 11.747   15.632   16.667   133   142   107 

Skupni  družbeni "proizvod po panogah 

v milijonih dinarjev      indeksi 
1952       1953       1954     1952-100   1953 

1953 1954    -100 

Gospodarstvo 
skupaj 13.346 17.658 18.977   132   142 107 

Industrija 8.263 9.632 10.430   117   126 108 
Kmetijstvo 582 635 670   109    115 103 - 
Gozdarstvo — — 8    —     — — 
Gradbeništvo 1.070 1.867 1.957   174   183 105 
Promet 273 386 141    141     52 37. 
Trgovina 1.432 3.016 3581   211   229 109 
Gostinstvo • 426 500 532   117   124 106 
Obrt 1300 1.622 1.7174   125   136 109 
Komunala — — 184    —    — — 

Narod ni dohodek 
• 

• v milijonih din Indeks 
1952-100   1953-100 

Stroka 1992 1953 1954     1954 1954 

Industrija 7.092 8.266 8.964      126 108 
Kmetijstvo 551 603 622      113 103 
Gozdarstvo — — .   7      — — 
Gradbeništvo 938 1.668 1.777      189 107    . 
Promet 183 " 272 98       54 36 
Trgovina 1.393 2.892 3.031      218 105 
Gostinstvo 3S7 •399 453      117 114 
Obrt 1.203 1.532 1.627      135 106 
Komunala — — 88      — — 

Skupaj 11.747    15.632    16667      142      107 
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Skupni družbeni proizvod 
na enega prebivalca 

Struktura skupnega družbenega 
proizvoda po panogah 

~»•••   UrUZDE'm in 
proizvod v mili- 2 1953 1454 

1952-100 
1953 

1953 
1951 

Jonih din         13.346 17.658 18.977 142 107 • i g 
4  « Število prebival- Stroka 

!•1 
S e) 
L, "rt 

S'3 
H   a 11 '-0.8 

cev v 000             130 140 142 110 104 _2 ca 

Skupni družbeni £-°ft z43 •• "o. ^ 
Proizvod na 1 
Prebivalca Industrija   • 10.430 1.466 8.964 1.536 7.428 v din              102.662 126.129 133.641 130 106 Kmetijstvo 670 48 622 505 117 

Narodni  dohode k  n a   i •• e ga prebivalca Gozdarstvo 8 1 7 5 4 

Narodni doho- 
Gradbeništvo 1.957 180 1.777 675 1.102 

dek v milijonih Promet 141 43 98 46 52 

dinarjev            11.747 15.632 16.667 143 107 Trgovina 3.281 250 3.031 751 2.280 
Število   prebi- Gostinstvo 532 79 453 167 286 
valcev v 000        130 
Narodni  doho- 
dek  na   1 pre- 
bivalca din       90.362 

140 142 110 104 Obrt 1.774 147 1.627 875 753 

111.657 117 373 130 106 

Komunala 

Skupaj 

184 96 88 56 32 

18.977 2.310 16.667 4.614 12.053 

STRUKTURA PRESEŽKA DELA ZA LETO 1954 
državni sektor 

Stroka 
Presežek 

dela 
Socialno 

zavarovanje 

Obresti od 
osnovnih 
sredstev 

Obresti od 
obratnih 
sredstev 

Prometni 
davek 

Rezervni 
sklad 

Ostanek 
presežka 

dela 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 
Komunala 

Skupaj 

7.419.090 
10.756 
4.525 

1.102.000 
52.000 

2.119.645 
241.686 
383.897 

32.548 

687.170 
6.656 
1.416 

278.535 
12.606 

294.098 
68.481 

171.229 
23.116 

703.141 
2.603 

200 
58.048 

2.996 
107.305 

5.922 
22.251 
8.672 

502.258 
1.255 

110 
36.333 

2.130 
577.841 

5.696 
16.046 

2.560 

2.443.315 

18.665 

148.339 
97.732 
22.483 

161.762 
92 
38 

14.519 
852 

195.637 
1.892 
5.176 

504 

2.921.444 
150 

2.759 
695.900 

33.416 
796.425 
61.963 

146.712 
2.304 

11,366.145       1,545.307 911.138       1,144.229 2,730.534 380.472 4,656.465 

XVI. poglavje 

Razdelitev dohodka 

Skupni dohodek 
obresti od osnovnih sredstev 928.924 
°i>resti od obratnih sredstev 1.182.751 
Pametni davek 2.732.668 
°hra£unski sklad za plače 

^ključno vse plače v trg.) 3.309.405 
Prispevek za socialno 

^varovanje 1.486.450 
*emljarina 3.828 
^uitete trgovskih podjetij 113.687 
"»vest. sklad trgovskih podjetij 50.664 
ezervni sklad trgovskih podjetij    199.747 

Skupaj 

dobiček 

*°% zvezni davek od dobička     2.646.772 
te2ervni  fond 186.039 
aauitete gospodar, organizacij 35.377 

Skupaj 
0s.tanek za razdelitev med MLO 

Vn gospodarske organizacije 

v 000 din 
15.301.669 

10.00S.124 

5.293.545 

2.868.188 

3.425.357 

Od toga: 
delež gospodarskim   organiza- i 

ci jam 576.411 
delež MLO  s  prispevkom  za 

kritje potreb LRS 1.848.946 

Tretji   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA ZA 
LETO 1954 - GOSPODARSKI INSTRUMENTI 

XVII. poglavje 

Delež gospodarskih organizacij pri dobičku 

I 
Od doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 

ka, zneska, ki se lahko uporabi za rezervni sklad in 
odplačila dolgoročnih kreditov, zapadlih v letu 1954, 
za katere je porok mestni ljudski odbor, se določa 
gospodarskim organizacijam tale delež, izražen v 
stopnjah: 
Panoga: Industrija 

Stroka 111: Proizvodnja in   razdeljevanje 
električne energije: 
Elektroenergetski  sistem 
LRS . 30% 
>Elektro Ljubljana mestot   12% 



Stran 452 URADNI LIST Štev. 27- 15. VIL 1954 

Stroka 115: Barvasta metalurgija 52% 

Stroka 116: Proizvodnja,  plemenitenje 
in   predelava   nekovinskih 
rudnin 22% 

Stroka 117: Kovinska   industrija   in 
predelovanje kovin 23% 
»ROG«, tovarna koles 47% 
>SKIP<,   Vižmarje 17% 
>Litostroj« 17% 
Tovarna   kovinske   galan- 
terije 17% 
>Unitasc 27% 

Stroka 119: Elektroindustrija 12% 
Stroka 120: Kemična industrija 27% 
Stroka 121: Industrija gradbenega ma- 

teriala 46% 
Tovarna   gradbenih   poliz- 
delkov 47% 

Stroka 122: Lesna industrija 27% 
Stroka 123: Industrija celulozo, lesovi- 

ne in papirja 17% 
Stroka 124: Tekstilna  industrija 28% 

Bomb. tkalnica, Vižmarje 12% 
>PIeteniaa< 17% 
»VATA« Polje 47% 
>Volnenka< 32% 

Stroka 123: Industrija usnja in obutve 37% 
Stroka 126: Industrija gume 49% 
Stroka 127- Živilska industrija 32% 
Stroka 128: Grafična  industrija 27% 
Stroka 129: Tobačna  industrija 50% 

2. panoga: Kmetijstvo 100% 
»Agroobnova« 60% 

3. panoga: Gozdarstvo 60% 
4. panoga: Gradbeništvo 30% 
5. panoga: Promet 22% 
6. panoga: Trgovina — 
7. panoga:^ Gostinstvo 45% 
8. panoga: Obrt ' 

x       Stroka: predelovanje kovin 49% 
|t                     elektromehanična 29% 

kemična 49% 
predelava zemlje 49% 
gradbena 49% 
lesna 44% 
tekstilna 44% 
predelava papirja 44% 
predelava usnja 39% 
živilska 49% 
grafična 29% 
osebne storitve 29% 

II 

Iz dela dobička, izračunanega na podlagi stopenj, 
določenih pod L, smejo gospodarske organizacije 
uporabiti za plačilni sklad največ: 

1. panoga: Industrija 
Stroka 111: Proizvodnja in  razdelje- 

vanje električne eaergije: 
Elektroenergetski sistem 68% 

• Elektro Ljubljana mesto 
Stroka 115: Barvasta metalurgija 
Stroka 116: Proizvodnja    plemenite- 

nje   in   predelava   neko- 
vinskih  rudnin 62% 

Stroka 117: Kovinska industrija in 
predelovanje kovin 63% 
>R0G«, tovarna koles 82% 
»SKIP< Vižmarje 51% 
>Litostroj< 51% 
Tovarna kovinske galan- 
terije 51% 
>Unitasc 69% 

Stroka 119: Elektroindustrija 30% 
Stroka 120: Kemična industrija 69% 
Stroka 121: Industrija     gradbenega 

materiala 82% 
Tovarna   gradbenih   pol- 
izdelkov 82% 

Stroka 122: Lesna industrija 69% 
Stroka 125: Industrija celuloze, leso- 

vine in papirja 51% 
Strok-i 124: Tekstilna  industrija 68% 

Bomb. tkalnica, 'Vižmarje 30% 
»Pletenina 51% 
>VATA<  Polie 82% 
»Volnen ka« 74% 

Stroka 125: Industrija  usnja in 
obutve 77% 

Stroka 126: Industrija gume 82% 
Stroka 127: Živilska industrija 74% 
Stroka 128: Grafična industrija 69% 
Stroka 129: Tobačna industrija 77% 

2. panoga : Kmetijstvo 
>Agroobnova< 83% 

3. panoga : Gozdarstvo 85% 
4. panoga : Gradbeništvo 

Stroka 411: Projektiranje 80% 
Stroka 412: Gradbe 70% 
Stroka 413: Montaža 65% 

5. panoga : Promet 61% 
6. panoga : Gostinstvo 85% 
7. panoga : Obrt 

Stroka : predelovanje  kovin 88% 
elektromehanična 74% 
kemična 88% 
predelava zemlje 88% 
gradbena 88% 
lesna 96% 
tekstilna 86% 
predelava  papirja 86% 
predelava usnja 83% 
živilska 88% 
grafična 74% 
osebne storitve 74% 

30% 
74% 

Kolikor zneski, izračunani na podlagi teh sto- 
penj, presegajo zneske, izračunane na podlagi lestvi- 
ce, objavljene z uredbo o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o plačah delavcev in uslužbencev gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 18/54), je treba 
uporabiti lestvico iz citirane uredbe. 

Razlika med delom dobička, izračunanim na pod- 
lagi stopenj iz prvega odstavka, in delom dobička, 
ki ga sme gospodarska organizacija porabiti za pla- 
čilni sklad, predstavlja sklad za samostojno razpola- 
ganje podjetja. 

III 

Plačilni   in   rezervni   sklad   trgovskih 
podjetij 

Na podlagi 56. in 58. člena uredbe o trgovanju ter 
trgovskih podjetjih in  trgovinah  (Uradni list FLRj< 
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st- 56/53) se določajo za posamezna trgovska podjetja 
tile plačilni in rezervni skladi: 

Zap. 
št. Naziv podjetja 

1. 
2. 
3. 
4. 
* 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
U. 
12. 
13. 
U. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
2?. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

Plačilni sklad v 
odstotku od dose- 
ženega prometa 

Agencija Slovenija 42 
>Alpinist< 1,90 
»ASTRA« 0,84 
>Avtooommerce< 3,56 
»Avtotehna« 2,83 
»Bonboniera« 5,10 
Chemo import — export 1,23 
Cankarjeva založba 7,62 
> Comme roe« 29,18 
Contitental export 0,33 
»Delikatese« 7,13 
»DOM« 5,03 
»Drogerija« 5,76 
Državna založba Slovenije 4,82 
Drž. gospodarska podjetja za promet 
z zobarskimi •Jotrebščinanri 1,81 
»EKONOM« 0,94 
»Eloktronabava« 0,65 
»Eloktrotehna« 0,65 
»Emona« ^ 4,54 
»Export-tprojekt« 5,11 
»FOTO LIK< 3,15 
»Galanterija« 1,17 
Gasilski servis 1,15 
»Gorjana« 0,45 
»GOSAD« 7,73 
»Grmada« 4,16 
Gradbeni material 0,98 
Grafični nabavci zavod 0,30 
»Hermes« 2,62 
»Hrana« ',64 
»Hranila« 4,80 
Import company 36,73 
Intertrade 18,75 
Intertran« 44,67 
Izbira 2,41 
Jugotebnika 3,54 
Kemofarmacija 1,15 
Kemoservis 1,66 
Kinematografsko podjetje 8,90 
Kino Litostroj 24,63 
Kino Vevče 26,74 
Kino Šiška 17,81 
Kino Triglav 19,68 
Kmetijski magazin 2,37 
Koloniale 4,28 
Komisija 2,20 
Koteks 1,82 
Kovina 2,56 
Kurivo 3.97 
Kurivoprodaja 7,50 
LES Ljubljana 2,59 
Ljubljana-export < 0,66 
Manufaktura 2.08 
»Mavrica« 1,95 
»Medex« 3,98 
»Mercator« 1,66 
»Merkur« 2,25 
Mladinska knjiga 3,60 
»Mleko« 4,64 
»Mlinar« 2,36 
Moto Union 9,11 

PJačilni sklad v 
T~*                 Naziv podjetja odstotku od dose- 

St. ženega i prometa 

62.   »Na - ma« 2,29 
63.   »Odpad« 8,44 
64.   »Oprema-export« 2,03 
65.   »Petrol« 0,96 
66.    Podjetje za  razdeljevanj e filmov 9,56 
67.   Posredovalna  pisarna  za promet s 

premičninami in nepremičninami 47,93 
68.   »Prehrana« 1,66 
69.   »Preskrba« 4,71 
70.   »Radio- center« 0,83 
71.   »Rožnik« 4,10 
72.   Sadje zelenjava 4,62 
73.   »Sanitaria« 5,07 
74.   »Sanolabor« 1,88 
75.    »Slovenija avto« 0,66 
76.   »Slovenija-impex« 3,2 
77.   »Slovenija les« 1,34 
78.   »Slovenija-šport« 4,88 
79.    »Slovenija-tekstil« 0,12 
80.    »Slovenija-vino« 2,30 
81.   »Slo.enija-živinopromet« 2,89 
82.   Slovenski knjižni zavod 7,90 
83.   »Steklo« 1,91 
84.   »Steklo-export« 2,03 
85.   Suha roba 14,71 
86.   »Specerija« 4,28 
87.   »Špedicija« 20,33 
88.   »Sumi« 4,17 
89.   »Tehnometal« 1 
90.   »TEKO« 0,82 
91.   »Tekstil« 0,75 
92.   Tekstil obutev 0,75 
93.   »Tkanina« 2,08 
94.   »TOBAK« 2,04 
95.   Trg. podjetje s kmetijskimi pridelki 4,47 
96.   Trg. podjetje za nakup in prodajo 

odpadnega  materiala 10,70 
97.   Trgovina z galanterijo GOZSS 4,38 
98.   »Umetnina« 3,22 
99.   »Usnje« 1,61 
100. »Vet promet« 4,19 
101. Vino-Ljubljana 2,23 
102. »Volna« 2,08 
103. Volan« 1 
104. Zveza čebelarskih dru št e v 12,89 
105. »Železničar« 3,34 
106. »Zeleznina« 1,20 

Zadružni sektor 

1.   »Agrotehnika« 0,83 
2.   Mestna zadružna zveza, trg. podj. 

s kmetijskimi pridelki 5,29 
3.   Mestna zadružna zveza, trg. podjetje 

za nakup in prodajo les a 13,49 
4.   Semenarna Ljubljana 6,33 
5.   »Slovenija-sadje« 1.91 
6.   »Umetniška zadruga« 8,72 
7.   »Usnjeni izdelki« 1,90 
8.   Zadružne mlekarne 5,04 
9.   »Kmečka knjiga«, založba 9,81 

10.   ONPZ brivsko-frizersk© stroke 9,79 
11.   ONPZ dimnikarjev 0,64 
12.   ONPZ elektrotehničnih strok 0,73 
13.   ONPZ Zafos-fotografov 4,33 
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Zap. 
št. 

Naziv podjetja 
PJačilni sklad v 
odstotku od dose- 
ženega prometa 

14. 
15. 

1,70 

16. 
17. 

18. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

1,75 
0,49 

0,31 
1,70 

1,82 
1,52 
5,86 
1,70 
1.12 
0.32 
2,22 
2,06 
1.52 

5,30 

ONPZ gradbenih strok 
ONPZ igračarjev in galanteristov 
>GALIS« 
ONPZ ikemične stroke 
ONPZ kleparjev, instalaterjev, kot- 
larjev in kovinostrugarjev 
ONPZ knjigovezov in torbarjev 
ONPZ kovinskih strok »Zelezo- 
prometc 
ONPZ mizarjev in sorodnih strok 
ONPZ oblačilnih strok 
ONPZ pletilcev 
ONPZ prevoznikov 
ONPZ sobo in ćnkoslikarjev 
ONPZ ščetarjeiv in metlarjev 
ONPZ tapetnikov 
ONPZ tesarskih mojstrov 

28.   ONPZ uraxjev, zlatarjev, optikov in 
graverjev 

Celotni rezervni sklad znaša za trgovska podjetja 
10% od povprečnih letnih obratnih sredstev. Za leto 
1954 obračunavajo podjetja za sredstva rezervnega 
sklada 2% od povprečnih letnih obratnih sredstev. 

Lestvica  za obračunavanje  plačilnega 
sklada trgovskih podjetij 

Znesek za plačilni sklad trgovskih podjetij in tr- 
govine ne sme presegati zneska, ki se dobi, če se iz 
razlike med doseženim in povprečnim skladom trgov- 
skega podjetja uporabi tale lestvica: 

Ce znaša razlika med povpreč- 
nim    in    dejanskim    plačilnim Zneska, ki ga sme 
skladom v odstotkih od povpreč- trgovsko podjetje 

nega plačilnega sklada porabiti  za  plače 

65 % + 59% na presežek preko 10—15% 
63,0% + 55% na presežek preko 15— 20% 
60,5% + 47% na presežek preiko 20— 25% 
58,0% + 41 % na presežek preko 25— 30% 
55,0% 4- 34% na presežek preko 30— 35% 
52,0% + 29% na presežek preko 35—40% 
49,0% + 26% na presežek preko 40— 45% 
46,6% + 24% na presežek preko 45— 50% 
44,4% + 22% na presežek preko 50— 55% 
42,0% + 20% na presežek preko 55—' 60% 
40,5% + 18% na presežek preko 60— 65% 
38,7% + 17% na presežek preko 65— 70% 
37,2% + 16% na presežek preko 70— 75% 
35,8% + 15% na presežek preko 75— 80% 
34,4% + 14% na presežek preko 80— 90% 
32,1% + 12% na presežek preko 90—100% 
30,0% + 10% na presežek preko 100—120% 
26,7% + 7% na presežek preko 120—160% 
21,8% 4- 3% na presežek preko 160—200% 
18,0% + 1 % na presežek preko 200—300% 
12,3% +0,5% na presežek preko 200—300% 

do 10% 
na 15% 
na 20% 
na 25% 
na 30% 
na 35% 
na 40% 
na 45% 
na 50% 
na 55% 
na 60% 
na 65% 
na 70% 
na 75% 
na 80% 
na 90% 
na 100% 
na 120% 
na 160% 
na 200% 
na 300% 

Davčna osnova 

do   10.000 din 
nad   10 do   20.000 din 
nad   20 do   30.000 din 
nad   50 do   50.000 din 
nad   50 do   80.000 din 
nad   80 do 120.000 din 
nad 120 do 160.000 din 
nad 160 do 200.000 din 
nad 200 do 250.000 din 
nad 250 do 300.000 din 
nad 300 do 400.000 din 
nad 400 do 500.000 din 
nad 500 do 600.000 din 
nad 600 do 700.000 din 
nad              700.000 din 

XIX. poglavje 

XVII .poglavje 

Stopnja   dohodnine 

Na območju mesta Ljubljane se za leto 1954 poleg 
temeljne dohodnine od kmetijstva, ki «naša 6% od 
katastrskega dohodka, odmerja tudi dopolnilna do- 
hodnina po tehle progresivnih stopnjah: 

Stopnja dopolnilne 
dohodnine; 

3 
3.5 
4 
7 

10 
14 
18 
22,5 
27 
32 
37 

' 42 
48 
52 
55 

Delež občinskih   ljudskih  odborov  pri 
dohodkih MLO 

Občinskima ljudskima odboroma Polje in Šentvid 
pripada za kritje njihovih proračunov: 

1. del dopolnilne dohodnine vseh oblik, ki se po- 
bira na njihovem območju in pripada MLO, in sicer: 

a) občini Polje 75 % 
b) občini Šentvid 45% 
2. del dohodka od davka od dediščin in daril, ki 

pripada MLO, in sicer: 
a) občini Polje 40% 
b) občini Šentvid 45% 

3.100%-na participacija občine Šentvid na sociali- 
stičnem zakupu gostiln do 30. <VI. 1954. 

XX. poglavje 

Razdelitev prometnega davka 

Za pokritje proračuna MLO pripada po določbah 
republiškega plana MLO: 

1. 5 % od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 
čajo gospodarske organizacije (izvzemši zadružne) na 
območju MLO; 

2. 50% prometnega davka, ki ga plačajo zadruž- 
ne organizacije, zasebni obrati in zasebniki na ob- 
močju MLO; 

3. 50% od zneska prodanih vrednotnic; 
4. Odlok o uvedbi mestnih taks in mestnega pro- 

metnega davka št. 933/53 z dne' 18. IX. 1953, objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 35/53, velja tudi za leto 1954. 

Določbe citiranega odloka se izpremenijo le 
toliko, da odpadeta tarifna štev. 4 (prometni davek 
od klanja živine) in tarifna štev. 9 (prometni davek 
od biljardov, igralnih kart, balinišč, kegljišč in podob- 
nih iger), ker po določbi odd. G tarife prometnega 
davka (Uradni list FLRJ, št. 55/53) ljudski odbori na 
ta promet nimajo pravice, uvajati prometnega davka. 
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XXI. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev 
komunalnih podjetij 

Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih 
Podjetij se določa: 

1. za Električno cestno železnico 1 % 
2. za Mestno plinarno 2% 
3. za >Labod« i % 

°d vrednosti osnovnih sredstev. 

XXII. poglavje 

Rezervni sklad 
Od doseženega dobička pripada gospodarskim 

organizacijam del sredstev, iz katerih se formira 
rezervni sklad. • 

V rezervni sklad gospodarske organizacije se v 
«tu 1954 prenese 2% od zneska stalnih obratnih 
«edstev. 

XXIII. poglavje 

Sredstva za investicije 

V sklad za kreditiranje gospodarskih investicij, 
ki je bil ustanovljen z odlokom MLO, št. 1098/53 z dne 
!l. IX. 1933 (Uradni list LRS, št. 35/53) se bodo v letu 
^ stekali dohodki:   - 

a) del    presežka    akumulacije   iz   skladov   iz- 
leta' 1953, 

b) presežki proračuna in dohodkov iz gospodar- 
iva v letu 1954, 

ç) odplačane anuitete za posojila iz preteklega 
leta, 

č) obresti od osnovnih sredstev komunalnih pod- 
jetij. 

Pogoji za uporabo sredstev tega sklada so pred- 
pisani s citiranim odlokom in zveznimi predpisi. 

XXIV. poglavje ( 

Skladi 

1. Sklad za obnovo, gojitev in   varstvo 
gozdov 

V mestni sklad za obnovo gozdov se vplačuje 
°d lesa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja 
°elotna vrednost lesa na panju, ki je določena z 
uredbo o skladih'za obnovo gozdov. 

Sredstva sklada za obnovo gozdov se uporabljajo 
*a nego in obnovo gozdov mesta Ljubljane, za vzdrže- 
vanje in graditev gozdnih komunikacij, za urejanje 
(taksacijo) gozdov, za plače logarjem in cnvajem ter 
Za kritje administrativnih izdatkov mestne gozdne ' 
uprave. Iz mestnega sklada za obnovo gozdov se od- 
vaja od 1. IV. 1934 35% v republižki sklad za obnovo 
gozdov. 

Gozdni skladi, ki se še vodijo pri posameznih 
kmetijskih zadrugah, se morajo takoj odvesti v sklad 
MLO. 

Deleži občinskih skladov za obnovo gozdov bodo 
pozneje določeni. 

Predračun sklada za leto 1954 izkazuje 4,503.600 
din dohodkov in prav toliko izdatkov, ki se bodo krili 
y višini 3,000.000 din iz dohodkov v letu 1954 in v 
višini 1,503.600 din iz presežka dohodkov iz leta 1933. 

2. Sklad za urejanje voda 
Sredstva mestnega sklada za urejanje voda v 

območju MLO Ljubljana se bodo uporabljala za 
vzdrževanje in obnavljanje obstoječih in za zgraditev 
novih regulacijskih in melioracijskih naprav, za ure- 
janje hudournikov ter za študij in raziskavo vodno- 
gospodarskih problemov. 

Sredstva sklada za urejanje voda so: 
1. prispevki za uporabo vode, ki jih plačujejo 

industrijske in obrtne organizacije, ki uporabljajo več 
kot 10.000 ms vode letno. Prispevek znaša 2%o od 
celotnega bruto proizvoda gospodarsko organizacije; 

2. prispevki, ki jih plačujejo vse industrijsko in 
obrtne gospodarske organizacije, ki spuščajo v nad- 
zemne ali podzemne vode neposredno ali posredno 
take snovi, ki kvarno vplivajo na vodnogospodarske 
naprave ali sicer škodujejo splošnim gospodarskim 
koristim. Prispevek se plača od celotnega bruto pro- 
izvoda: 

a) za industrijo celuloze, papirja in 
lepenke do 4 %o 

b) za druge gospodarske organizacije        do 2%o 
Zavezanci, ki .plačujejo prispevek po točki 1 a), 

ne plačajo prispevka po točki lb). 
Zavezanci, ki- plačujejo prispevek 1 a) in b), pa 

niso oproščeni plačila prispevka po točki 2, če so sicer 
dani pogoji za predpis prispevka. 

Prispevka za uporabo vode so oproščene gospo- 
darske organizacije, ki jih zakon o skladih za ureja- 
nje voda   taksativno našteva. 

Obveznost plačevanja velja od 1. aprila 1954. 
Predračun dohodkov in izdatkov sklada bo po- 

• trjen pozneje. 
' ) 

3. Sklad za gradnjo, vzdrževanje 
in upravo  hiš 

Po uredbi o upravljanju stanovanjskih hiš uprav- 
ljajo stanovanjske hiše, ki so splošno ljudsko premo- 
ženje, zadružna last, last družbenih organizacij, in 
zasebne stanovanjske hiše, ki so vključene v stano- 
vanjsko  skupnost,  stanovanjske  skupnosti. 

Dohodki od najemnin bodo za loto 1954 pred- 
vidoma znašali skupaj 315 milijonov din, v tem zne- 
sku je upoštevan tudi del (največ 10%), ki pripada 
lastnikom hiš. 

Delitev najemnin na sklade (amortizacijski 
skladi, sklad za tekoče vzdrževanje in sklad za hišno 
upravo) bo določena s posebnimi predpisi MLO. 

Sküad za zidanje novih stanovanjskih hiš bo 
predvidoma znašal 84,5 milijonov dinarjev. 
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*       Četrti  del 

SKUPNA SREDSTVA MLO IN NJIHOVA - RAZDELITEV 

Bilanca dohodkov in izdatkov MLO 

Dohodki : .    ,    ,, .                                       v milijonih dinarjev 
Izdatki: 

1. Dohodki iz gospodarstva: 2.327. 1. Proračunski izdatki za kulturo in prosveto, 
a) ostanek   dobička   gospodarskih   or- zdravsitvo   in    socialno   skrbstvo,    državno 

ganizacij 1.997 upravo in proračunska rezerva                           1.510 
b) 5% zvezni prometni davek 120 2. Proračunske investicije                                          884 
c) 50 %   participacija    na   prometnem 3. 35 % prispevek LRS in del prostega razpola- 

davku zadružnega in privatnega sek- ganja gospodarskih organizacij                          1.067 
torja in od davčnih vrednotnic 210 4. Mestni kreditni sklad za kreditiranje gospo- 

2. Drugi dohodki: 240 darskih investicij                                                        340 
a) dopolnilna dohodnina obrtnikov 77 \ 
b) dopolnilna    dohodnina    kmetijskih \ 

gospodarstev 38 \ 
c) dopolnilna    dohodnina   samostojnih ?                       \ 

poklicev 10 \ 
č) dohodnina od premoženja 17 \ 
d) davek od dedijčin in daril 12 \ 
e) zemiljarina 6 \ 
f) taikse 80 \ 

3. Dohodki uradov in ustanov .25 .    \ 
4. Presežek dohodkov finančno samostoj- \ 

nih ustanov 30 \                                                             • 

5. Mestni prometni davek 20 \ 
6. Mestne takse 13 \ 

7. Razni nepredvideni dohodki 5 
* \ 

2.660 \ 
8. Presežek   proračunskih   dohodkov    iz \ 

lèta 1953 271 \ 
9. Presežek AS iz leta 1953   . 870 

3.801 
\ 

Skupaj- dohodki ' Skupaj izdatki:                                                     3.801 

Si D-3776/2 Predsednik MLO; 
Ljubljana, dne 16. aprila 1954. Dr. Heli Modic 1. r. - 

398. 1952            1953     Indeks 

Na podlagi 1-6. člena ter 2. točke 64. člena v zvezi 
1952-100 

s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
okrajdi ljudski odbor Ljubljana okolica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. aprila 1954 
sprejel in dne 23. junija 1954 dopolnil 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Ljubljana okolica za leto 

1954, ki se glasi: • 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan okraja Ljubljana oko- 

lica za leto 1954. 

Prvi del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA OKRAJA 
LJUBLJANA OKOLICA ZA LETO 1953 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 

Skupni   družbeni  proizvod,  izračunan   po  pred- 
videnih cenah za leto 1954, je znašal 

Skupni družbeni proizvod 
v tisočih dinarjev 9,739.919     10,865.575     111 

na enega prebivalca 
v dinarjih 82.583 90.894     110 

Povečanje družbenega proizvoda po posameznih 
panogah, izraženo v indeksih, je- takole (za leto 1952 
-100): 

1953 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

Skupno gospodarstvo 

112 
104 
120 
126. 
123 
122 
126 
104 

111 
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LJUDSKE REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Letnik XI Priloga k 27. kosu ? dne 15. julija 1954 Štev. 27 

V naši založbi je izšel • 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLUŽBENCEV 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Opozarjamo na to priročno študijsko knjižico, ki vsebuje 
• skladu z izpitnimi programi ter do sedaj izdanimi pravnimi 
predpisi za splošni del strokovnega izpita snov iz ' organizacije 
• 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. 

Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega imena 
Si. IV-2022/1-54 4302 

Z odločbo Državnega sekretariata 
*a notranje zadeve LRS, št. IV-2022/1 
z dne 25. VI. 1954 je bila na podlagi 
21., člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba imena Strm- 
sku Jakobu, roj. 2. VI. 1935 v Zičah, 
dijaku TSS v Ljubljani, v >Radoc. 
St., IV-2165U-54 4219 

Z odločbo Državnega-sekretariata 
*a notranje zadeve LRS, št. IV-2165/1 
z dne 17. VI. 1954 je bila dovoljena 
.sprememba    priimka    na    podlagi 
21. člena zđkona o osebnih imenih 
Markovič Zagorki, roj. 23. IX. 1929 
v Skoplju, državljanki FLRJ, delav- 

,. ki v Drešinji vasj 15, v »Šaleje 
i Državni sekretariat 

za notranje zadeve LRS 

Register, gospodarskih 
organizacij 

Okretna lodlICa razglalajet 
Vpisi 

1148. 
j Besedilo: Zadružna mlekarna, So- 
""nj (Kajuhova ulica). 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja in predelava mleka in mlečnih 

• Izdelkov,   nakup   in   prodaja   jajc, 
živinske krme in stelje, Izdelava in 
Prodaja umetnega ledu in sladoleda. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
*veza Šmartno ob Paki. 

Začasni direktor: Palir Ivan. Za 
Podjetje podpisujeta: Palir Ivan in 
Melanšek Jožica, Šoštanj, Gabrke, 
skupaj. - 

Celje, 29. junija 4954. 
Zt 62154 2098 

1149. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri 

tekstilcu I«, Prebold. 
Gospodarska delavnost: Trgova- 

nje na drobno z živili in gospodinj- 
skimi potrebščinami, mešanim indu- 
strijskim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in potrebščinami, drvmi 
in premogom. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Savinjski magazin<, Žalec. 

Direktor: Speglič Franc, ki je ob- 
enem poslovodja. 

Poslovalnica: Trgovina »Pri tek* 
stilču II«, z isto gospodarsko delav- 
nostjo. 

Poslovodja: Potočnik Olga. 
Zt 67/54 2167 

Besedilo: Trgovina »Rimski hram«, 
Šempeter. 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potrebšči- 
nami, mešanim industrijskim bla- 
gom ter gradbenim materialom, 
in potrebščinami, drvmi in premo- 
gom ter gradbenim materialom. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Savinjski magazin*, Žalec. 

Poslovodja: Kosu Peter. 
Zt 68/54 2169 

Celje, 5. julija 1954. 
1150. 

Besedilo: Gostinsko podjetje Soča. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj: Obč. LO Bovec, od- 

ločba z dne 18. V. 1954, št. 333/21-54. 
Direktor: Brelih Maks. 

Zt 94/54-2 2036 
Besedilo: Gostinsko podjetje, 

Trenta. 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Direktor podjetja: Kikelj Julko. 
Ustanovitelj: Obč. LO Bovec, od- 

ločba z dne 18. V. 1954, št. 333/2-54. 
Zt 74/54-5 2035 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Tolmin. 

Poslovni predmet: .Nakup, proda- 
ja in distribucija tobačnih izdelkov* 

cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debelo 
in drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov Slovenije 
v Ljubljani, odločba z dne 12. VI. 
1954, 11-40/54-54. 

Direktor: Vencelj Oton, ki pod- 
pisuje v obsegu pooblastil, določe- 
nih v pravilih podjetja. 

Gorica, 25. junija 1954. 
Zt 96/54-2 2043 

1151. 
Besedilo: Pekarna s trgovino v 

Bovcu (št. 177). 
Poslovni predmet: Peka in proda- 

ja kruha. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Bovec, odločba z dne 21. VI. 1954. 
št. 406'2-54. 

Direktor: Stres Ivan, 'upravnik, 
ki podpisuje" samostojno, v obsegu 
pravil podjetja in Ostan Boris, ra- 
čunovodja, ki sopodpisuje vse fi- 
nančne listine. 

Zt 104/54-4 2089 
Gorica, 29. junija 1954. 

1152. 
Besedilo: »Karmin«, Ljubljana 

(Resljeva cesta 1).> 
Gospodarska delavnost: Trgovina ' 

z   barvami   in   laki,   kemikalijami, 
ščetarskimi izdelki in priborom za 
čiščenje obutve. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Mavrica«, Ljublja- 
na, odločba št. 405 z dne 18. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Palje- 
vec   Cveto,  Ljubljana,  Trubarjeva 

Zt 102(54 — Rg III 696/1   2080 
Besedilo:     »Orient«,     Ljubljana 

(Titova 14). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z barvami in laki, kemikalijami, 
ščetarskimi izdelki in priborom za 
čiščenje obutve. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Mavrica«, Ljublja- 
na, odločba št. 405 z dne 18. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Zoran 
Ivan, Ljubljana, Celovška 105. , 

Zt 104/54 — Rg III 698/1   2082 
Besedilo: »Plavica«, Ljubljana 

(Wolfova 12). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z barvami in laki, kemikalijami, 
ščetarskimi izdelki in priborom za 
čiščenje obutve. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Mavrica«, Ljublja- 
na, odločba št. 405 z dne 18. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja:' Po- 
gačnik Kristo, Ljubljana, Smoletova 
št. 13. 

Zt 103/54 - Rg III 697/1   2081 
Besedilo: Trgovsko podjetja »To- 

bak«, Ljubljana (Likozarjeva 8). 
Gospodarska delavnost: ••••, 

prodaja, distribucija tobačnih izdel- 



Stran 226 URADNI UST štev. 27 — 15. VII. 1954 

kov, cigaretnega papirja, vžigalic, 
taksnih in poštnih vrednotnic na 
debelo in drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor zveze 
vojaških vojnih invalidov Slovenije 
v Ljubljani, odločba štev. •-40/35 
z dne 12. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Kra- 
mam Radoš, Ljubljana, Novi blok 
št. 15, Šiška. 

Zt 105/54 — Rg III 699/1   2083 
Ljubljana, 28. junija 1954. 

1153. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zve- 

zda«, Kamnik (mestò št. 97). 
Gospodarska delavnost: Prodaja 

prehranskih in industrijskih pred- 
metov na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Kamnik, odločba št. G-961/54 z dne 
25. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Ku- 
mer Ivo, Kamnik, Sutnà 41. 

Zt 119/54 — Rg II 126/1    2112 
Besedilo: »Cement-Opeka«; Ljub- 

ljana, trgovina za promet na drobno 
in na debelo (Šmartinska cesta 21). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z nekovinskim gradbenim materia- 
lom (cement,,apno, mavec, vse vrste 
zidne in strešne opeke, pesek, salo- 
nitni izdelki, cemetni izdelki, hera- 
klit, štukaturna trstika, keramične 
ploščice za peči). 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Kovina«, Ljubljana, 
z dne 21. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Kola- 
rič Franjo, Ljubljana, Resljeva 22/1. 

Zt 118/54 — Rg III 706fl   2124 
Besedilo: »Elektropromet«, Ljub- 

ljana, trgovina za promet na drobno 
(Ljubljana, Stritarjeva 7). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z elektromehaničnim materialom. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Kovina«, Ljubljana. 

Direktor do konstituiranja: Pajn- 
tar Jakob, Ljubljana, Lavričeva 3. 

Zt 117/54 — Rg II! 705/1   2123 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ga- 

leb«, Ljubljana  (Stritarjeva 6). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z galanterijskim, modnim in kon- 
fekcijskim blagom na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Merkur«, Ljublja- 
na, odločba z dne 23. VI. 1954, št. 
340/54. 

Direktor do konstituiranja: Mast- 
nak Mara,'Ljubljana, Lončarska 8 b. 

Zt 122/54 — Rg III 708/1   2126 
Besedilo: Restavracija »Nafta«, 

Lendava. . 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, 
strežba s toplimi in hladnimi jedili, 
postranska delavnost pa prevoz z 
enim parom konjske vprege. 

Ustanovitelj: Podjetje za proiz- 
vodnjo »Nafte«-v Lendavi. 

Podjetje zastopa Simonka Anton, 
upravnik, sopodpisuje Palier Anica, 
knjigovodja, v računskih in finanč- 

nih zadevah, v mejah zakonskih 
določb. 

Maribor, 21. junija 1954. 
Reg. št 105/1 2024 

1154. 
Besedilo:, »Opekarna«, Pragersko. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

opeke vseh vrst. 
Ustanovitelj: OLO Maribor oko- 

lica. 
Direktor: Goričar Jože, ki bo 

podpisoval samostojno, v okviru 
zakonskih določb. Za bančno poslo- 
vanje podpisujeta Zabukovšek Ro- 
bert, računovodja, vse listine de- 
narnega, materialnega obračunske- 
ga in kreditnega pomena, in Win- 
disch Ljudmila, blagajnik, v od- 
sotnosti direktorja oziroma računo- 
vodje, oba po zakonskih določbah. 

Maribor, 24. junija 1954. 
Reg št 337/11 2025 

1155. 
Besedilo: »Opekarna«, Rače. 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

vseh vrst opeke na industrijski na- 
čin ter prodajanje izdelkov lastne 
proizvodnje. 

Ustanovitelj-: OLO Maribor oko- 
lica. 

Direktor: Gradišnik Franc, ki bo 
podpisoval samostojno, v okviru za- 
konskih določb, Polianec Franjo, 
gl. računovodja, ki bo podpisoval 
vse listine računskega in finančne- 
ga pomena, in Vreze Franc, knjigo- 
vodja, ki bo podpisoval v odsotnosti 
direktorja oziroma gl. računovodje. 

Maribor, 25. junija 1954. 
Reg št. 378•1 2158 

1156. 
* Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spodarstvo »Muropolje«, Mota pri 
Ljutomeru. 

Poslovni predmet: Kmetijska pro- 
izvodnja vseh panog kmetijstva, 
vinogradništva, sadjarstva in "živi- 
noreje, predelava in prodaja last- 
nih kmetijskih proizvodov, vzgoja 
trsnega in sadnega materiala za 
potrebe posestva in prodaje. 

Ustanpvitelj: Okrajna zadružna 
zveza v Ljutomeru. 

Direktor: Peterka Jože, polje- 
delec. 

Maribor, 26. junija 1954. 
Reg št 141/V 2077 

1157. • 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Je- 

len« v Maribora, Partizanska 21. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

usnjem in -usnjarskimi ter čevljar- 
skimi potrebščinami, z vrvarskimi 
izdelki, sedlarskim in jermenar- 
skim blagom. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Jelen« z dne 21. VI. 1954 v samo- 
stojno podjetje. 

Reg št 121/11 2145 
Besedilo: »Kovina«, trgovina z 

železnino, gradbenim materialom in 
kemikalijami, Murska Sobota, Tito- 
va 9. 

Poslovni predmet: Nabavlja in pro- 
daja železnino, kovinske izdelke; 
kolesa, šivalne stroje in potrebščine; 
kmetijski siroji; orodje, umetna 
gnojila in sredstva za varstvo rast- 
lin; naftni derivati, mazivna olja in 
masti; čebelarski material in po- 
trebščine; barve, laki, kemikalije 
in potrebščine; gradbeni material; 
steklo, porcelan in keramika; vrvar- 
ski izdelki ter izdelki iz konoplje 
in jute; izdelki, iz gume, kavčuka 
in plastičnih mas; elektrotehnični 
material. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Zeleznina« v Murski Soboti v samo- 
stojno podjetje: 

Poslovodja: Sabotin Franc, ki pod- 
pisuje za bančno poslovanje samo- 
stojno, in Hradil Olga, računovodja, 
v računskih, finančnih in bančnih 
zadevah, oba v mejah zakonskih 
določb. 

Reg št. 108/1 2140 
Besedilo: »Preskrba«, trgovina « 

špecerijskim blagom Murska Sobota, 
Zvezna 4. 

Poslovni predmet: Trgovina z Ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, « .steklom, porcelanom in kera- 
miko, s tobačnimi izdelki in vžiga- 
licami, alkoholne in brezalkoholne 
pijače, parfumerijsko in kozmetično 
blago. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Preskrba«, - Murska Sobota z dne 
9. VI.  1954 v samostojno trgovino. 

Poslovodja: Kovač Franc, ki pod- 
pisuje za banko samostojno, sopod- 
pisuje Novak Kristina, računovodja, 
v računskem, _ finančnem in banč- 
nem poslovanju, oba v okviru za- 
konskih določb. 

Reg št. 113/1 2135 
Besedilo: »Runo«, trgovina z 

usnjem in čevlji v Murski Soboti, 
Titova 14. 

Poslovni predmet: Trgovina z 
• obutvijo, usnjem in usnjarskimi po- 
trebščinami, z izdelki gume, kav- 
čuka in plastičnih maSj s sedlarskim 

-iri jermenarskih blagom in vrvar- 
skirai izdelki. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, \ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Preskrba« v Murski Soboti, v sa- 
mostojno trgovino. 

Poslovodja: Poredož Karel, ki 
podpisuje za banko samostojno, in 
Novak   Kristina,   računovodja,   ki 
dpisuje v računskih, finančnih in 

čnih   zadevah  trgovine,  oba  v 
okviru zakonskih določb. 

Reg št. 115/1 2132 
Besedilo: »Tehnopromet«, trgovi- 

na s tehničnimi predmeti, Murska 
Sobota, Trg zmage 5. 

, Poslovni predmet: Nabavlja in 
prodaja železnino, kovinske izdelke, 
kolesa, šivalne stroje in potrebščine; 
motorna vozila, nadomestne dele in 
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potrebščine; kmetijske stroje in 
orodje, umetna gnojila in sredstva 
za varstvo rastlin; izdelke iz gume. 
Kavčuka in plastičnih mas; usnje, 
sedlarsko in jermenarsko blago in 
potrebščine; vrvarsko izdelke, iz- 
delke iz konoplje in jute; naftne 
d.erivate, mazivna olja in masti; 
glasbila, radijske aparate in potreb- 
ščine; ribiški material in potreb- 
( ìne;. športne potrebščine; elektro- 
tehnični material; pohištvo; sanitär- 
01 jn instalacijski material; foto- 
grafske in optične aparate in po- 
trebščine. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Zeleznina«, v Murski Soboti v sa- 
mostojno podjetje. 
.Poslovodja: Györok Jožef, ki pod- 

P'sujo za banko samostojno, in Hra- 
dil Olga, računovodja, ki podpisuje 
v računskih, finančnih in bančnih 
zadevah, oba v mejah zakonskih 
določb. 

Reg št. llO'I 2131 

Besedilo: »Vesna«, trgovina z ga- 
lanterijo, Murska Sobota, Trg zmage 
št. i, 
. Poslovni predmet: Trgovina z ga- 
lanterijo, s kratkim ter pletenim 
O'agom, konfekcijo in športnimi 
Potrebščinami, parfumerijsko in 
kozmetično blago, pisarniški matc- 
Ï1?'» Papir, pisalne in šolske potreb- 
ščine. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enpte. ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Preskrba« v Murski Soboti v sa- 
mostojno trgovino. 

.Poslovodja: Skrilec Franc, ki pod- 
pisuje za banko samostojno, in No- 
Vak Kristina, računovodja, ki bo 
podpisovala, v računskih, finančnih 
m bančnih zadevah, oba v mejah 
zakonskih določb. 

Reg št. 114/1 2136 

Besedilo: »Zarja«, trgovina z ma- 
nufakturnim blagom v Murski So- 
•»ti. Titova 21. 

Poslovni predmet: Trgovina s tek- 
stilnim blagom in tekstilno galante- 
rijo, z galanterijo in s kratkim ter 
Pletenim blagom. 

Podjetje   je  nastalo  iz  poslovne 
cvi0tc' ki  so je izločila na podlagi 
SKlepa   delavskega   sveta   podjetja 
»rreskrbac v Murski Soboti z dne 

• VI. 1954 v samostojno podjetje. 
Poslovodja: Bezncc Ludvik, ki 

Podpisuje za banko samostojno, in 
.;0yak Kristina, računovodja vse 
•stine računskega, finančnega in 

, anenega pomena, oba v mejah za- 
konskih določb. 

Reg št. 112/1 2143 

« Besedilo: »Železo«, trgovina z 
*eieznino. gradbenim materialom, 
"«nikaliiami in kurivom. 

Poslovni predmet: Nabavlja in pro- 
raJa železnino, kovinske izdelke, 
K°lesa, šivalne stroje in potrebščine; 

kmetijske stroje, orodje, umetna 
gnojila in sredstva za varstvo rast- 
lin; naftine derivate, mazivna olja 
in masti; barve, lake, kemikalije 
in potrebščine; gradbeni material; 
steklo, porcelan in keramiko, elek- 
trotehnični material; vrvarske iz- 
delke, izdelke iz konoplje in jute; 
izdelko iz gume, kavčuka in plastič; 
nih mas; sanitarni in instalacijski 
material; drva in premog ter od- 
padke. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
>2clcznina«. Murska Sobota v samo- 
stojno podjetje. 

Poslovodja: Slcbič Mihael, ki pod- 
pisuje za banko samostojno, in 
Hradil Olga, računovodja, ki pod- 
pisuje v računskih, finančnih in 
bančnih zadevah, oba v mejah za- 
konskih določb. 

Reg št. 109/1 2130 
Besedilo: Veleblagovnica »Žila«, 

Slovenj Gradec, Trg svobode 3. 
Poslovni predmet: Prodaja na 

drobno, mešanega industrijskega 
blaga, živil in gospodinjskih potreb- 
ščin, tekstilnega blaga, trikotaže, 
pletenin in konfekcije, opreme in 
potrebščine za obrt, železninc in 
elektromateriala, kemikalij, stekla, 
keramike in porcelana in gradbe- 
nega materiala. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se ie izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta trgovskega 
podjetja >Zarja<, Slovenj Gradec 
dne 29. V. 1954 v samostojno trgo- 
vino. 

Poslovodja: Dakskoblcr Franc, ki 
podpisuje za banko samostojno, 
Jovan Vili, komercialni vodja, in 
Krištovič Lojze, knjigovodja, v ra- 
čunskih, finančnjh in bančnih za- 
devah, vsi v mejah zakonskih do- 
ločb. 

Reg št. 16/VI 2142 

Besedilo: Trgovina »2ivila«, Žer- 
jav št. 19, p. Crna pri Prevaljah. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja mešanega industrijskega blaga, 
živil in gospodinjskih potrebščin, 
tobaka in tobačnih izdelkov, vžiga- 
lic in potrebščin. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se ie izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta trgovskega 
podjetja >Peca<, Črna v Crni z dne 
27. III. 1954. 

Poslovodja: Bračun Janko, ki pod- 
Ëisuje za banko samostojno, in 

»rofenik Edi, knjigovodja trgovi- 
ne, ki podpisuje v računskih, banč- 
nih in finančnih zadevah, oba po 
zakonskih določbah. 

Reg št. 15/VI 2099 
Maribor, 30. junija 1954. 

1158. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

vrtnina«, Maribor, Jurčičeva 8, od- 
kupna postaja Križevci pri Ljuto- 
meru. 

Poslovni predmet: Odkup sadja, 
zelenjave   in  poljskih  pridelkov. 

Ustanovitelj:   Trgovsko   podjetje 
»Povrtninac,   Maribor,   Jurčičeva  8. 

Poslovodja: Gaberšček Anton. 
Maribor, 3. julija 1954. 

Reg št. 144/11 2176 

1159. 

Spremembe 
OkroZna  lodlSCa  razglašajo: 

Besedilo: Gostinsko podjetje v 
Soči. 

Vpiše se sprememba poslovnega 
predmeta: Gostinstvo s sezonskim 
poslovanjem. 

Gorica, 16. junija 1954. 
Zt 36/54-9 1948 

1160. 
Besedilo: Državno avtopodjetje 

»Transport«, Ilirska Bistrica. 
Besedilo     odslej:     Avtopodjetje 

»Transport«, Ilirska Bistrica. 
Gorica, 19. junija 1954. 

Zt 92V54-2 2037 
1161. 

Besedilo: »Belinka«, tovarna elek- 
trokemičnih izdelkov, Dol pri Ljub- 
ljani. 

Sedež odslej: Soteska ob Savi. 
Rg 97/6. 2051 

Besedilo: Krajevno splošno mi- 
zarsko podjetje, Mengeš. 

Besedilo odslej: Splošno mizar- 
stvo, Mengeš. 

Rg I 24/4 2050 

Besedilo: Mizarska delavnica 
»Lom« v Tržiču. 

Z odločbo LO mestne občine v 
Tržiču, št. 245/2-54 z dne 18. V. 1954 
je podjetje prešlo v likvidacijo. 

»Likvidacijska firma: kakor do- 
slej,  s  pristavkom  >v  likvidaciji«. 

Likvidator: Brczar Milena, usluž- 
benka LO MO Tržič. Za likvidacij- 
sko firmo podpisujeta: Brezar Mile- 
na, likvidator in Zaplotnik Stefan 
LO MO Tržič, skupaj. 

Rg II 34/3 2053 

Ljubljana, 24. junija 1954. 
1162. 

Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje St. Ilj v Slovenskih goricah. 

Besedilo odsllej: Trgovsko pod- 
jetje »Gorice«, Št. Ilj v Slovenskih 
goricah. 

Izbrišeta se Suhodolčan "Vida in 
Rakcf Janez ter vpišeta: 

Škof Vida, računovodja. Brave 
Stanko, predsednik u. o. 

Maribor, 4. junija 1954. 
Reg št. 240 1821 

1163. 
Besedilo: Mestno podjetje »Re- 

mont«, Dolnja Lendava. 
Besedilo odslej: »Remont«, grad- 

bena obrt, Lendava. 
Izbriše se Vidmar Ida loj. Potoč- 

nik in vpiše 
Palier Deziderij, novi imenovani 

knjigovodja, ki bo podpisoval v 
mejah zakonskih določb. 

Maribor, 17. junija 1954. 
Reg. št, 98/1 2027 l 
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1164. 
Besedilo: Občinsko obrtno pod- 

jetje »Remont«, Beltinci. 
Besedilo odslej: Gradbeno obrtno 

podjetje »Graditelj«, Beltinci. 
Reg št. 124•• 2018 

Besedilo: Okrajna opekarna, Nem- 
čavci. 

Besedilo odslej: »Opekarna«, Nem- 

Reg št. 52/1 2021 
Besedilo: Krajevni mlin in žaga, 

Skakovci. 
Besedilo odslej: Mlin in žaga, 

Skakovci. 
Reg št. 70/11 2019 

Maribor, dne 22. junija  1954. 
1165. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Drvanja. 

Izbriše se Lorenčič Slavko in 
vpiše: 

Šajhar   Marija,   novi   imenovani 
knjigovodja,   ki    bo   podpisoval  v 
vseh  računskih in  finančnih  zade- 
vah, v mejah zakonskih določb. 

Maribor, dne 25. junija  1954. 
Reg št. 346•1 2069 

1166. 
Besedilo: Občinska mesnica in 

klavnica, Hodoš. 
Besedilo odslej: Mesnica in klav- 

nica, Hodoš. 
Reg št. 146•• 2074 

Besedilo:   Občinski  mlin,  Hodoš. 
Besedilo odslej: Mlin, Hodoš. 

Reg št. 148•• 2073 
Besedilo: Občinska žaga, Hodoš. 
Besedilo odslej: Žaga. Hodoš. 

Reg št. 99/11 2072 
Besedilo: Krajevna žaga, Ma- 

čkovci. 
Besedilo odslej: »2aga«, Mačkovci. 
Izbrišeta'se Temlin Viljem in Ku- 

plen Janez ter vpišejo: 
Tanacek Aleksander, poslovodja, 

Gjergjek Karel, predsednik in Ki- 
selak Ernest. 

Reg št. 65/11 2071 
Besedilo: Mestno kamnoseško pod- 

jetje Maribor, Ptujska cesta 42. 
Besedilo odslej: »Splošno kamno- 

seško _ podjetje«, izdelki iz narav- 
nega in umetnega kamna. 

Reg št. U 2075 
Besedilo: Gradbeno podjetje, Slo- 

venj Gradec. 
Izbriše se Sterkuš Berta in vpiše: 
Hictaler Julijana, novi imenovani 

knjigovodja, ki bo podpisoval vse 
listine računskega in finančnega 
pomena skupaj z ravnateljem oz. 
računovodjem, v mejah zakonskih 
določb. 

Reg št. 4/VI 2076 
Maribor, dne 26. junija 1954. 

1167. 
Besedilo: Mestni uslužnostni ser- 

vis, Maribor, Kneza Koclja 5. 
Besedilo odslej: »Agencija MI«, 

podjetje za propagando in reklamo 
ter druge usluge. 

Reg št. 238 2147 
Marihor, 29. junija 1934. 

116S. 
Besedilo: »Mesnine«, Ptuj v Ptuju. 
Besedilo odslej: »Mesnine« obrtno 

proizvajalno podjetje Ptuj, Na pri- 
stanu 3. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in klanje živine, prodaja mesa in 
izdelovanje mesnin izdelkov, pro- 
daja živine v zaklanem stanju. 

Vpiše se Fijavž Vlado, komercia- 
list, ki bo podpisoval v odsotnosti 
direktorja ali računovodje. 

Maribor, 1. julija 1954. 
Reg št. 167•• 2164 

1169. 
Besedilo: Lesno predelovalno pod- 

jetje, Prevalje. 
Besedilo odslej: Lesno predelo- 

valno podjetje kmetijske zadruge, 
Prevalje. 

Maribor, 3. julija 1953. 
Reg št. 10/VI-3 2166 

Izbrisi 
1170. 

Besedilo: Gostinstvo, Bovec. 
Zaradi razdelitve na dve podjetji. 

Zt 93/54-3 2033 
Besedilo: Gostinsko podjetje Soča. 
Zaradi razdelitve na dve podjetji. 

Zt 36/54-12 2045 
Gorica, 19. junija 1954. 

1171. 
Besedilo: Zastopniški biro Import- 

Company, Ljubljana. 
Zaradi pripojitve h gospodarski 

organizaciji >Intertrade<, podjetje 
za mednarodno trgovino v Ljublja- 
ni (Rg III 159-S). 

Rg III   165/2-5 2084 
Ljubljana, 28. junija 1954. 

1172. 
Besedilo: Šnajder Stanko, državni 

obrtni mojster v Mariboru, Parti- 
zanska 81. * 

Zaradi prenehanja poslovanja do- 
sedanje firme. 

Maribor, 26. junija 1954. 
' Reg št. 188 2079 

Zadružni register 

Razglasi 
uradov in ustanov 

Okretna »nđisea r-zgttfalos 

Spi omembe 
1173. 

Besedilo: Uprava stanovanjskih 
zgradb, Dravograd. 

Besedilo odslej: Uprava stano- 
vanjskih zgradb, občina Dravograd. 

Izbrišejo se podpisniki Ozvatič 
Franc in Erjavec Ivan in  vpižejo: 

Snabl Gašper, upravnik, Prose- 
njak Leopold in  Kajžer Ivan. 

Upravnik oodpisuje v vseh zade- 
vah samostojno, v finančnih zade- 
vah pa skupaj z enim izmed po- 
oblaščencev. 

OLO Slov. Gradec, 5. maja 1954. 
St. 1919/1-54 1403 

Spremembe 
535. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Jurklošter. 

Izbrišejo se Pompe Milan, Spitä- 
ler Ferdo, Petan Polde in Jančič 
Cen ko. in vpišejo novi člani uprav- 
nega odbora: 

Leskovšek Janko, drž. uslužbenec 
in Ocvirk Franc, Žagar, Lahov gra- 
ben, Rajh Frido, Brodnice in Belej 
Ivan, Paneče, delavca. 

Celje, 10. maja 1954. 
Zadr VII 59/14 1433 

536. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Jernej. 
Izbrišejo se Pučnik Anton, Ribič 

Alojz, Tomažič Ignac, Leskovar Ivan 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Cvahte Ludvik, kmet, Petelinjek, 
Skrabl Janez, kmet, Zg. Laže, Kü- 
ster Franc, kmet. Jernej, Trunki 
Florjan, delavec, Zg. Laže, Polh 
Ivan, kmet. Brezje. Sovič Vinko, de- 
lavec, Jernej. 

Celje, 17. junija 1954. 
Zadr  VII   165/6 1983 

537. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Dole pri Litiji. 
Na občnem zboru 14. III. 1954 so 

se spremenila zadružna pravila. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 13 čla- 
nov. Glavni delež se poveča na 500, 
družinski na 100 din. 

Izbrišejo se Kotar Jernej, Kotar 
Ignac, Tekavec Jože, Podlogar Franc 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Kotar Milan, Mala Goba, Zgonc 
Franc, Preženske njive, Ribič Sta- 
nislav, Bistrica, Jesenšek Franc, Sp. 
Jelenje, Zupan Janez, Podgorca, Vr- 
tačnik Mirko, Dole, Prijatelj Hinko, 
Hude ravne, Fakin Martin, Bobneči 
vrh, Zupan Blaž, Prelesje, Intihar 
Anton, Dole, Povže Stanko, Javorje. 
Za podpisovanje se pooblašča Logar 
Milka, Knjigovodja KZ Dole. 

Celje, 24. junija 1954. 
Zadr VII 27/8 2010 

538. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rečica ob Savinji. 
Izbrišejo se Tufnšek Anton, Ve- 

nek Ivan, Koren Jože, Zunter Mar- 
tin, Jurjevec Ivan in Rakun Franc 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Strašek Ivan, Rečica ob Savinji, 
Rakun Ivan, St, Janž, Pečnik Jože, 
Brdo, Zmavc Alojz, Zg. Pobrežje, 
Časi Ivan, Dol. Suha, Krančič Ivan, 
Trnovec in Jeraj Alojz, Rečica, 
kmetje. Za podpisovanje se poobla- 
ščajo: Strašek Ivan, Zvir Alojz, Je- 
raj Alojz in Rakun Ivan. 

Zadr VII 92/6 2104 
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Besedilo: Stanovanjska zadruga z 
«• j., Zagorje ob Savi. 
. Na občnem zboru 3. IV. 1951, se 
je spremenil drugi stavek 22. člena 
Pravil. Upravni odbor sestavlja 9 
članov. 

Izbrišejo se Kenda Vida, Garan- 
tnu Vinko, Kolenc Alojz in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

•Ahar Ferdinand, rudar, Stanko 
Vilma, gospodinja, Zagorje, Uran- 
kar Franc, rudar, Šuštar Konrad, 
'udar, Kisovec, Drnovšek Franc, 
mizar, Zagorje. 

Zadr VII 42/22 2105 

539. 
Celje, 29. junija 1954. 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
!•> Črničc. 
, Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Slamič Alojz, Batagelj Oskar, 
MamiČ Marija, Rebek Stanko in 
Brecelj Maks in vpišejo novi izvo- 
ženi člani: 

Randulič Matija, upokojenec. Cr- 
nice 29, Cigoj Maks, Malovše 70. 
Marc Franc, Gojače 7, Vrtovec 
£vonko, Gojače 46, Košuta Franc, 
Ravne 8, kmetje. 

Gorica, 11. junija 1954. 
Zadr VII/15-16 1937 

540. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J-> Temnica. 
.Izbrišejo se člani upravnega od- 
P°ra Rogelja Franc, Kavčič Stanko, 
°tepančič Danilo in Trampuž Peter, 
opišejo pa novi izvoljeni člani: 

Kavčjč Jožko, Lipa 10, Trampuž 
| rane, Temnica 38, Kavčič Jožef, 
Vf3 25, kmetje, in Rogelja Zdravko, 
delavec, Temnica 18. 

Gorica, 16. junija 1954. 
Zadr V/40-13 1968 

541. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

J-» Dol-Vrhovlje. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

1 dne 6. III. 1954 so bila sprejeta 
£°va pravila. Zadruga združuje vse 
Kmete v cilju povečanja in izbolj- 
šanja kmetijske proizvodnje, pospe- 
ševanja gospodarskega, kulturnega 
10 prosvetnega življenja na vasi 
°P•n. Zadružni delež znaša 500, 
"fužinski idelež pa 80 din. Upravni 
odbor šteje 5 do 9 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
?°ra Ravbar Miroslav, Ravbar Ivan 
]n Tavčar Janko, vpišejo pa novi 
«voljeni člani: 

Sanj Jožef, uslužbenec, Voglje 27, 
~plja Elizabeta, kmetica. Vrhovlje 
t?>.Jelušič Franc, kmet, Vrhovlje 9. 
r&nžman Albin, kmet, Vrhovlje 5, 
i^rčinovič    Miroslav,    uslužbenec, 
'« 37, Gerlam Ivan, kamno- 

?ek, Voglje 18. Za podpisovanje pri 
JJ&nki sta pooblaščena sanj Jožef in 
iurčinovič Miro. 

5«. 

Gorica. 17. junija 1954. 
Zadr VI/66-7 1957 

Besedilo:  Kmetijska  delovna za- 
QI^ga »Srečko Kosovel«, Temnica. 

"& podlagi sklepa izrednega obč- 

nega zbora  1. XI.  1953 je zadruga 
prešla v likvidacijo. 

Besedilo, kakor doslej, s pristav- 
kom  »v likvidaciji*. 

Člani likvidacijske komisije so: 
Zvanut Anton, podpredsednik OZZ 
Šempeter. Jenčič Hubert, uslužbe- 
nec OLO Gorica. Golob Franc, 
kmet, tehnik OZZ Šempeter, Lahar- 
nar Anton, pravnik, Gorica, Humar 
Jožko, tajnik OLO Gorica, Tribu- 
šon Alojz, uslužbenec OLO Gorica, 
Stepančič Danilo, kmet, Temnica 42, 
Rogelja Franc, kmet, Temnica 48, 
Rogelja Ema, gospodinja, Temnica 7. 

Gorica. 19. junija 1954. 
Zadr VH/114-13 1971 

543. 
Besedilo: Kmeitjskn zadruga z o. 

j., Staro selo. 
Na občnem zboru 14. III. 1954 je 

bila sprejeta sprememba pravil. 
Prostovoljno se združijo v kmetij- 
sko zadrugo kmetje iz okoliša Staro 
selo, Robič in Svino. Zadružni delež 
znaša 500 din. Clan odgovarja za 
obveznosti zadruge z tokratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 
Upravni odbor šteje 9 članov. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Stergar Franc, Stih Henrik, 
Koren Stanko, Uršič Janko, Uršič 
Lenko, Berginc Jožef in Benko Ivan, 
vpišejo pa novi  izvoljeni  člani: 

Kranjc Mirko, Staro selo 46, Ben- 
ko Ludvik, Staro selo 4. Antih Ivan, 
Staro selo 37, Kranjc Andrej, Staro 
selo 7, Lukan Franc. Staro scio 14. 
Benko Alojz, Robič 39. Konavec 
Janko. Svino 5, Kranjc Ivan, Svino 
8, Melan Alojz. Svino 21, kmetje. 
Za podpisovanje so pooblaščeni 
Benko Ludvik, Antih Ivan, Kranjc 
Andrej in Kranjc Mirko; za podpis 
tromesečne inventure pa Benko 
Ludvik in Melan Alojz, člana u. o. 

Gorica, 21. junija  1954. 
Zadr VH/2-28 2055 

544. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Štor je. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 21. II. 1954 se vpiše spremem- 
ba pravil. Clan odgovarja za ob- 
veznosti zadruge z lOkratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega deleža. 

Izbrišejo se Bevčič Pavla, Majcen 
Slavko in Zibcrna Stanislav, vpi- 
šejo pa novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Rebec Andrej, železničar, Ma jeni 5, 
Ceh Franc, kmečki delavec, Štorje 
62, Lah Draga, nameščehka, Štorje 8. 
Za podpisovanje pri banki je po- 
oblaščen Koblar Drago, poslovodja, 
Štorje 3. 

Gorica, 25. junija 1954. 
Zadr VII/60-16 2056 

545. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Lokev. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne H. IV. 1954 se vpiše spre- 
memba pravil. Clan odgovarja za 
obveznosti    zadruge    z    lOkratnim 

zneskom vpisanega enkratnega  de- 
leža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Ban Jožef. Sila Anton, Gorane 
Franc, Mljač Marijo, škabar Franc 
in Mljač Jožef, vpišejo pa novi iz- 
voljeni člani: 

Jankovič Anton, Prelože 20, Pav- 
lovič Jože, Lokev 135, Mljač Jože, 
Lokev 11 in Škibin Franc, Prelože 4, 
kmetje, Mire Rudolf, delavec, Lo- 
kev 221. Za podpisovanje je poleg 
članov upravnega odbora poobla- 
ščen še Placer Boris, poslovodja, 
Lokev. 

Zadr VI/53-22 2090 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Vreme. 

Na podlagi sklopa občnega zbora 
obeh zadrug z dne 5. II. 1954 in 7. 
III. 1954 se Kmetijska zadruga Bar- 
ka priključi tej zadrugi. 

Zadr  VII/34-16 2091 
Gorica, 28. junija  1954. 

546. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Boh. Bistrica. 

Izbrišejo se Mcdja Jakob, Mcdja . 
Franc, Ogrin Franc, Fajfar Alojz, 
Arh Jakob, Zupan Jakob, Ravnik 
Janez, Podiipnik Janez, Mencinger 
Alojz, Cerkovnik Janez in vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Sušnik Jože, obratovodja, Brod 1, 
Kramar Franc, klepar. Boh. Bistrica 
168, Cerkovnik Jože, Savica 1, Roz- 
man Martin, Bitnjo 3, Šilar Alojz, 
Boh. Bistrica 39, Rozman Valentin, 
Ravne 13, Leban Janez, Brod 19, 
kmetje, in Cop Jože, upok., Kame- 
nje 25. 

Zadr V 46/5 2062 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
omejenim jamstvom, Sorica. 

Izbrišejo se Kejžar Janez, Fajfer 
Peter, Valentinčič Alojz, Trojar 
Karl in vpišeta nova člana uprav- 
nega odbora: 

Markelj Franc, gozdni delavec, 
Zg. Sorica 3, Golja Avgust, kmet, 
Sp. Danje 5. 

Zadr VI 30/9 2061 
Ljubljana, 24. junija 1954. 

547. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za, Radovljica. 
Izbriše se Ogrin Franc in vpiše 

Zupane Martin, kmet, Boli. Srednja 
vas. 

Ljubljana, 1. julija 1954. 
Zadr V  169/7 2153 

Izbrisi 
548. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Barka. 

Zaradi   priključitve   h   Kmetijski 
zadrugi Vreme. 

Gorica, 28. junjia  1954 
Zadr VII/20-6 3092 
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Razpisi 
St. 627 4471 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje dve mesti asistentov za 
zoologijo pri zoološkem inštitutu 
prirodoslovno-matema tiene fakulte- 
te. Prošnje se sprejemajo U dni po 
objavi v »Uradnem listu LRSc 

Prorektor: 
Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

St. 628 4470 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje mesto laboranta v biolo- 
škem oddelku priroroslovno-mate- 
matične fakultete. Prošnje se spre- 
jemajo 14 dni po objavi v »Urad- 
nem listu LRSt. 

Prorektor: 
Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

St. 646 4503 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje na pravni fakulteti mesto 
sekretarja pravne fakultete. Pogoj 
fakultetna naobrazba, po možnosti 
diploma pravne fakultete. Prošnje s 

•potrebnimi prilogami je treba vlo- 
žiti do 20. julija 1954 na rektoratu 
univerze v Ljubljani. 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje na novo ustanovljenem 
inštitutu za kriminologijo na prav- 
ni fakulteti mesto enega ali dveh 
znanstvenih sodelavcev, enega asi- 
stenta in ene administrativne moči. 
Prošnje s potrebnimi oniogami je 
treba vložiti do 20. julija '954 na 
rektoratu univerze v Ljubljani. 

Prorektor: 
Dr. Gorazd Kušej 1. r. 

Izgubljene listine 
p rekli c a jejo 

Poziv npnikom in dolžnikom 
4229 

Na podlagi odločbe ljudskega od- 
bora mestne občine Ptuj, št. 1/7-906/1, 
907/1, 908/1 z dne 19. VI. 1954 pre- 
idejo Trgovsko podjetje »Preskrba« 
Ptuj z vsemi svojimi poslovalnica- 
mi, Trgovsko podjetje »Izbira« Ptuj 
z vsemi svojimi poslovalnicami in. 
Trgovsko podjetje »Zeleznina« Ptuj' 
z vsemi svojimi poslovalnicami za- 
radi reorganizacije obstojenih -tr- 
govskih podjetij po uredbi o trgo- 
vanju ter trgovskih podjetjih in tr- 
govinah s 30. junijem 1954 v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: do 31. VII. 
1954. 

Likvidacijska komisija 
4143 

Kmetijska zadruga z o. j. Krajna, 
Murska Sobota je po sklepu občne- 
ga zbora z dne 27. II. 1954 prešla 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 14 
dni od te objave. 

Likvidacijski odbor 
St. II 1106/3-54 3944 

Odrejena je redna likvidacija 
podjetja Mestna čevljarska delav- 
nica Ljutomer. Priglasitveni rok: 
14 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Andrejek Anton, »Gradiš«, Ravne 
na Koroškem, osebno izkaznico, reg. 
št. 40428, ser. št. 122138, izdano v 
M.  Soboti. 4437 

Bauman Matija, Peč — baraka, p. 
Grosuplje, osebno izkaznico, reg. št. 
22711, ser. št. F-0724021, izdano v 
Trbovljah. 4401 

Beve Anton, Brezje 1, p. Trebelno, 
osebno izkaznico. 4435 

Bezgovšek Jurij, Lahomše 2, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 26293, ser. št. 
0680714. 4504 

Božank Ana, Kot 9, p. Prevalje, 
osebno izkaznico, reg. št. 5037, ser. 
št. 0269747. 4158 

Bratec Alojz, Lahov graben 57, 
osebno izkaznico, reg. št. 213, ser. 
št. 0637523. 4505 

Bremšak Marija, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 17979/52, ser št. 
F-0155021. 4462 

Breznik Ljudmila, Pavlovci 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 20375, ser. 
št. 0262685. 4506 

Celhar Marija, Radohova vas 45, 
Pivka, osebno izkaznico številka 
7799. 3980 

Cerar Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 55393/51, ser. št. 
F-0077703. 4494 

Cilenšek Julijana, Pečovnik 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 17947, ser. 
št. 0608249. 4508 

Colner Anton, Orešje 6, Bizclj- 
sko, osebno izkaznico, reg. št. 6769, 
ser. št. 0372079. 4473 

Cvetrežnik Alojz, Pečovnik 32, 
osebno izsaznico, reg. št. 12554, ser. 
št. 0602687. 4507 

Cerno Jože, Ljubljana, Kožarje 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 19844/50, 
ser. št. F-0124154. 4495 

Cevaik Franjo, Celje, izkaznico 
rezervnih oficirjev, reg. št. 3313, ser. 
št. PU 0001/S, prometno knjižico in 
vojaško knjižico rezervnega ofi- 
cirja. 4510 

Crnko Mladen, Ruše 35 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, registr. št. 
44762, ser. št. 0879880. 4459 

Cuješ Stefan, Šentjur 88, osebno 
izkaznico, reg. št 37945, ser. št. 
0675459. 4509 

Darian Tomaž, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33128/51, ser. 
št. F-0055438 in študentsko izkaz- 
nico MVS, izdano v Ljubljani.   4375 

Djordjević Štefka, Titov trg 23, 
Kranj, osebno izkaznico št. 0516014, 
izdano v Foči. , 4159 

Dolinšek Ivan, Celje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0595024. 4511 

Drenšek Zdenka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 94298/51, ser. 
številka F-0116608, izdano v Ljub- 
ljani. 4402 

Drokšič Anton, tovarna aluminija, 
Kidričevo 9,, osebno izkaznico, reg. 
št 9721, ser. št. F-0723031. 4474 

Eilec Ana, Vranji vrh št. 37 pri 
Velki, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, registr. št. 28465, ser. št. 
0175478, objavljen v Uradnem listu 
LRS, ker se je našla. 4454 

Erjavšak Ciril, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 80716'51, ser. št. 
F-0103026, in poklicno šofersko iz- 
kaznico, izdano v Ljubliani.     4422 

Fajt Gabrijel, Goričak 6, p. Za- 
vre, osebno izkaznico, reg. št. 28131, 
ser. št. 0241441. 3518 

Fcrderber Albin, prom. knjižico 
za avtomobil, št. S-584. 4512 

Fcrenčak Matilda, Slov. Bistrica, 
Kolodvorska 21, osebno izkaznico, 
reg. št. 0212311, ser. št. 33201.   4365 

Fišer Štefanija, Šmartno pri Slov. 
Gradcu 69, osebno izkaznico, reg. 
št. 25948,  ser. št. 0361258. 4392 

Fras Zora, Maribor, Studenci, So- 
kolska 44, osebno izkaznico, reg. št. 
27940, ser. št. 0034631. 4458 

Gajšek Olga, Vrbno 45, osebno 
izkaznico, registr. št. 41063, ser. št. 
0689202. 4513 

Geodetski zavod LRS, Ljubljana, 
prometno knjižico tovornega avto- 
mobila, reg. št. STT-506. 4496 

Gjerkeš Agata, Ljubljana, Titova 
št. 6, osebno izkaznico, reg. št. 20838, 
serijska št. 0247148, izd*- .o v Len- 
davi. 4423 

Gomboe Franc, Ivanci 6, p. Bogo- 
jina, osebno izkaznico, reg. št. 2945, 
ser. št. 0084655. 4306 

Gütlicher Ernesta, Bukovžlak 45. 
osebno izkaznico, reg. št. 8188.   4551 

Gracej Franc, Planina 21 pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. št. 
15467, ser. št. 0769287, izdano v Polj- 
čanah. 4460 

Grobelšek Alojz, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 7780, serijska št. 
0780239. 4514 

Grobelšek Angela, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 7790, serijska št. 
06780249. 4515 

Habot Blaž, Dolga gora 42, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3931, ser. št. 
0791301. 4516 

Hanžc Franc, Trbonje pri Vuze- 
nici, osebno izkaznico, reg. Št. 16300, 
ser. št. 077610. 4488 

Hanže Stefan, Trbonje pri Vuze- 
nici, osebno izkaznico, reg. št. 16550, 
ser. št. 0277860. 4489 

Hladnik Franc, Ljubljana, Pržanj, 
osebno izkaznico, reg. št. 14621, ser. 
št. 0330222. 4478 

Hotel Slon, Ljubljana, evidenčno 
tablico osebnega avtomobila znam- 
ke   »Chevrolet«,   št.   S-10S9.       4376 

Hönigman Angela, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 95305'51, 
ser. št. F-0117615. 4424 

Intihar Zofka, Bled, Zagorica 52, 
osebno izkaznico, reg. št. 13193, ser. 
št. 0822103. 4160 

Ivanuša Gizela roj. Galac, Lenda- 
va, Partizanska 31, osebno izkaz- 
nico, registrska št. 5664, serijska št. 
G-0228374. 4162 

Jakelj Vinko, Celje, osebno iz- 
kaznico, registrska št. 589, serijska 
št. 0590651. 4517 
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_ Janžek Franc, Janžev vrh 39, p. Lah Ivan, Celje, osebno izkaznico, Medved Ignac, Sela Sumberk, p. 
Slatina Radenci, roj. 1. XII. 1910, reg. št. 7711, ser. št. 0396898.      4527 Žužemberk, osebno izkaznico, ser. 
osebno izkaznico,  registrska  štev. Lah   Neža,   Zg. Hudinja,   Celje, št 0504434.                                  UA 
1555/1. •                                      4395 osebno izkaznico, reg. št. 3666, ser. Medved dr. Ivo, Celje, osebno iz- 

Jarc Martin, Trčova 52 pri Maleč- št. 0591778.                                    4524 kaznico. reg. št. 3325.                  4528 
niku, osebno izkaznico, registr. It. Lamut Leopold, Dobrava 1, Slov. Mehlo Franc, Ljubljana, osebno 
40619, ser. št. 6879677, knjižico za Konjice, osebno izkaznico, reg. št. izkaznico, reg. št. 59581/51, ser. št. 
kolo, št 5464, vojaško knjižico, iz- 22550, ser. št. 0787410.                 4523 F-0081891                         _            4480 
dano od vojaškega okrožja Mari- Leban  Vladimir,  Ljubljana,  Go- Mernik Marija, Teharje 31, osebno 
bor.                                            4447 sposka 12, osebno izkaznico, reg. št. izkaznico, registr. št 11363, ser. st 

Kastelic   Franc,   Brezovi  dol  30. 8190, ser. št. F-0030500.                4378 0683181.                                _        4529 
p. Zagradec, osebno izkaznico.   4434 Lešnik Julijana, Studenec 25, p. Miklavc Franc, Sv. Florjan 40, p. 

Kaučič Marija, Ihova  pri Bene- poljo pri Ljubljani, osebno izkaz- Gornji grad, osebno izkaznico, reg. 
Qiktu, osebno izkaznico, registr. št. nico. reg. št. 12401, ser. št. 0602534, st-, H23T* sef-št. F-0437548.         4234 4»48, ser. št. 0196302.                 4449 izdano v Celju.                            4479 , Mikulin Alojz, Biljana 45, p. Do- 

Kavčič Matilda, Ljubljana, oseb- Lcvpušček  Avguštin,  Tcsteni   št. brovo  v   Brdih,  osebno   izkaznico, 
jo izkaznico, reg. št. 16667/50, ser. 136/96, p. Kal nad Kanalom, osebno reg. ft 22ii ser. št. 0293454.      2120 
st/F-0038977.                                4403 izkaznico,  registr. št.  7824,  ser. št. Milavec Ivanka, Postojna, Veliki 

Kek Milan, Veliko Crnelo, p. Stič- 0315032.                                       4071 otok 25, osebno izkaznico, reg. št. 
na. osebno izkaznico, serijska štev. Lizzi Kristina roj. Butolen, oseb- 21?59,,.ser; št- F-0632252.              4414 
0010225.                                         4425 no izkaznico, reg. šh 44003, ser. št. Modic Ivana   Radlck 14, p. Nova 

Kerec   Roman,   Maribor,   Gospo- 0288240.         •     -                          4011 vas- osebno izkaznico, registrska št 
svetska  19,  pomočniško  spričevalo LonSarek Josip, Ljubljana,'Crnu- 45§^ ,.    T        .,    ..;                

4l64 

«oboslikarske in pleskaròke stroke, če, osebno izkaznico, reg. št. 18985, _J\Io&c ,Joze>  Meniska  vas  2?.  p. 
•no od Obrtne zbornice v Mari- ser.  št.  2514160,  izdano  v  Ivancu, Dol. loplice, oscbno izkaznico, ser. 
tX>t\i;i2. VI. 1949.                          4461 Hrv.                                                 4427 st 03•960•                                      4433 

• Kiki Vilko, Maribor, Orožnova 3. Lorbek Alojzija, Zg. VoKčina 112, Mravinec Jože, Secje selo 7. p. 
webno izkaznico, reg. št 44729. ser. P- Voličina, odpustnico št. 35 I. raz- •,J

Q
•

A
1Ctr

0^bn^on17nAaZnlCO, ^"HAV 
«t- 0046915. 4453 reda, izdano 26. VI. 1947 od osnovne "96, ser. št. 0490706. 4165 
. Klancar Janez, Vrhnika, osebno šole v Lenartu. 4209 Nemec Roža, Vrtojba M7. p. Sem- 
«kaznico, reg. št. 40898/51 ser. št. Lovrenčak Stanko, Celje, preklic P*« pri Gorici, osebno izkaznico. 
F-014890a                                     4377 o  izgubljeni  osebni  izkaznici,  ser. rc&,s4?^°?> ser- ^. 02879^.   437^ 

Klobčar Elizabeta, Trnov hrib 44, št  0650623.  objavljen   v  Uradnem , Obcrckal Ivana, Celje osebno iz-. 
Jfebno.izkaznico.reg. št 19125. scT. listu LRS, ker se je našla.         4525' •.•-°' reS,str- «t. 14011, serij   st 
^.0654638.                                    4522 Lujanec   Jože,   Celje,  osebno  iz- °*%?•;   - -.,   - ,.          ,       . f5j,i 

Knavs (Filipa) Anton, zdaj v Del- kaznico, registr. št 4942, serij. št. .°blak L•''•••< osc??°ni^; 
aicah, osebnoP izktznico, «gistr lt. 0593670.                                         4526 pico,, reg, st  13378. ser. št 060,684 
37808/51, ser. št 0060118, if dano V L«^k Ernest, Bodonci 60, osebno "? ^•c0 Poklicnega voznika, kat 
^ubijani.           ,    '             -      4475 izkaznico, registr. št. 14427, ser. Jt. C'nw»;I'.   ,,      „m •, ,   .    4535 

1••.•.      •»   J i*    TI 1    1           ^ 0095137.                                           4417 Okrajnr odbor SZDL Tolmin, pro- 
Korber   Rudolf,   Polzela,   osebno Madrori« Leon   Celic  osebno iz- metao   knjižico  osebnega   avtomo- 

fer reglStr- ÌL 29•68' •-•    kaSrrUStr
n,š?%J9VSA št.   bi&r

rffni
taSr^T    TI, T KZI x T -7-1.-i    »       L      .      0433273. 4531       Okrajni   odbor   SZDL   Trbovlje, 

kaznko   re^teA 544TÏ? t Mah Mari^ Maribor- Pod &radi' P^lno knjižico za osebni avlo- 
0784000* leglStrSka St- 5UU *••• ščem 4, preklic o izgubljeni osebni •hl]' •«"nie BMW, st. S-4339  iz- 

Tf„   "• w«.    i     D        •         1 izkaznici, registr. št   29838, ser. št âaP° ,.na    °kraJni    konnte    KPS 
Kovač Mihaela,  Prevoje. osebno mmi obiavljen v Uradnem listu Tt^ox}^ v .,      T . ,..              i483 

zkaznico,   registrska   štev.   0467108 LRS, ker se je našla.                   4455 .  Pauhc Vojko, Ljubljana, osebno 
'". sindikalno izkaznico, izdano na 4, .       T ;    _,       „,       , izkaznico, rcg. št. 77649-51        4404 
«•.                                             4463 , Majcen Jože  Store 84 osebno ,z- pavlovič Janez, Gor. PiroSica 12, 

Kramar   Verona,   Trn'J   148,   p. kazn,co, registr. št. 7946, serij. Št p. Cerkl]e ob Krki> osebno izkaz. 
Crensovci, osebno izkaznico, reg. št. °6;?,.»   n •       • • •.•              1 nico> registrska številka 28262, ser. 
20701.                                            4415 Ma"c   Betka,   Ljubljana,   osebno gt_ 0406572.                                    3991 
. Kramar Janez,   Ljubljana,   Kar- ^kaznico, reg. št. 22727, izdano v Peicl Eva> Marija SnežnQ 82> oscb. 
'ovška 15, osebno izkaznico, reg. št. Beogradu.                                     4464 no izkaznico, rcg. št 7305, ser. št. 
?°183, ser. št. F-0112493, in osebno Mahkovcc Štefanija por.  Čučck, O0641O3.                                       4450 

• ^kaznico; reg. štev. 90182, ser. štev. Maribor, Krpanova 21, zdaj Nova Peric Života, Ljubljana, vojaško 
f-0tl8492 na ime Kramar Jožefa, ulica 3, osebno izkaznico, reg. št. izkaznico podoficirja JLA,/številka 
•stotam.                                         4687 42304,   ser.   št.   0044505,   sindikalno 244S6.                                            4428 ' 

Kran je Vinko, Leskovec 10, oseb- knjižico, izdano od  sindikata  »In- Pernat   Jože,   Trniče. 72,  občina 
So izkaznico   reg. št 14740  ser. št. dustnje papinac v Mariboru.   4448 Starše,   osebno   izkaznico,   reg,   št 
0638650.                                  '      4521 Markovič  Dragoljub,  Ljubljana, 5141, ser. št. 0578351.                   4457 
, Krefelj  Franc, Bočna  115,  sečno Ambrožev trg 7, osebno izkaznico, Perse Frančiška, Celje, osebno iz- 
«ovoljenje na ime Krefelj  dediči, reg. št. 4916, ser. št 0593644, izdano kaznico, registr. št. 4479, serij, št 
•,82/1279.                                    4146 . v Celju.'                                       4379. 0P9182P                                          4538 
. Krušič Vera,  Polule, osebno  iz- Maruša Alojz, Celje, osebno iz- ,„ieset Albert, Brezole pri Racah 
*«nico, registr. št.  14769, serijska kaznico, registr. št. 10329, serij. št. 48. osebno izkaznico, reg. št. 31388, 
st. 0605075.                                    4519 060515.                                           4533 ser. st. 0^74661.                            4456 

Kunej Ana, Osredek'19, o. Pod- Mastnak Franc, Celje, osebno iz- ' pichler Darinka, Ljubljana, oseb- 
*reda, osebno izkaznico, registr. št. kaznico,  registr. št. 8327, serij. št. no izkaznico, rcg. št. 72874/51, ser. 
925*. ser. št. 0375561.                   4416 0598513.                                         4532 |t. F-0095184.                                4381 

,    Kuralt Stane, Ljubljana, Biienče- Mauko Jožef, Vanetina 5, p. Ccr- Pipan Viktor, Cešnjica 6, p.- Pod- 
la 7, osebno izkaznico, registr. št. kvenjak, osebno izkaznico, reg. Št. nart, osebno izkaznico, reg. št: 11612, 
24237-50.                                          4426 41254.                                               4233 ser. št. F-0187921.                         4476 
/Kufnik Feliks, KoŠaki 16 pri Ma- Medvod Friderik, Ljubljana, Viž- Planine Franc, Celje, osebno iz- 
''••••;  osebno  izkaznico,   reg.. št. rnarje   146,   uslužbensko  izkaznico kaznico,  reg. štev. 7315, ser.  štev. 
•099, ser. št 0583883.                   4452 NM, št. 32008, izdano 1. 1952.   4380 0594572,                                          .4539 
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Plinarna-vodovod, Celje, pro- 
metno knjižico za avtomobil, štev. 
4754. 4536 

Počivavšek Anton, Podčetrtek, 
osebno izkaznico, reg. št. 7290.   4537 

Pogačnik Stanko, Ljubljana, Slap- 
ničarjeva 3, uslužbensko izkaznico 
KLM, št. 33393. 4497 

Pokršnik Henrik, Sv. Primož nad 
Muto 37, p. Muta, osebno izkaznico, 
reg. št. 17805, ser. št. G-0279115.   4442 

Pridgar Jožefa, uslužbenka, Okraj- 
na obrtna zbornica, Slovenj Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 27189, ser. 
št. 0362499. '      4396 

Primožič   Cecilija,   Skofja   Loka, 
osebno izkaznico, reg. št. 31640.   4465 

• Prosen jak Karel, Spod. Gorica 3 pri 
Pragerskem, osebno izkaznico, reg. 
št. 820, ser. št. F-0568130. 4451 

Puntar Anton, Dolenji Logatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 42904/51, 
«er. št. 0151014. 4405 

Puntar Boris, Dolenji Logatec, 
osebno izkaziiico, reg. št. 42904/51, 
ser. št. F-0154309. 4406 

Ramšak Nevenka, Trbovlje, Trg 
svobode 27, osebno izkaznico, reg. 
št. 4790, ser. št. 0718100. 4397 

Ravnak Jože, Skofja vas, osebno 
izkaznico, reg. štev. 53162, ser. štev. 
0678279. 4542 

Rebernik Vera, >Gradisc, Ravne 
na Koroškem, osebno izkaznico, reg. 
št. 28149, ser. št. 0367059. 4438 

Robic Silva, Ljubljana, Cojzova 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 67849/51, 
eer. št. F-090159. 4407 

Roj Marjan, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 5341/1, ser. štev. 
0117651. 4543 

Rosenstein Telesfor, Slov. Konjice, 
osebno izkaznico, reg. št. 45200, ser. 
št. 0047386. 4541 

Rozina Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznicor reg. št 85319-52, ser. št. 
F-0107629. 4382 

Rozman Alojz, Vrhpeč 11, p. Mir- 
na peč, osebno izkaznico, ser. štev. 
0339.172. 4432 

Rudman Alojz, Ljubljana, Hre- 
nova 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
14791, izdano v Novem mestu.    4383 

Riitar Silva, Kompole 39, osebno 
izkaznico, reg. štev. 9701, ser. štev. 
0678516. 4540 

Sajevic Ivan, Pečovnik 50, osebno 
izkaznico, reg. štev. 15583, ser..štev. 
0605889. 4547 

Sajovic Franc, Srednja vas, p. 
Šenčur, osebno izkaznico, reg. štev. 
13690, ser. št. 0481000, in izkaznico 
za kolo., 3969 

Salobir Ivan, Kranjce 16, osebno 
izkaznico, reg. štev. 12340, ser. štev. 
0686158. 4544 

Satler Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 65461/51, ser. št. 
F-0087771. 4498 

Setničar Frančiška,   Suha 34,   p. 
Skofja Loka, osebno izkaznico, reg. 

_ št. 37149, ser. št. 0214159. 3970 
Simon Adeli, Ravne na Koroškem 

ob Meži št. 4, osebno izkaznico, reg. 

št. 7594, ser. št. G-0272304, izdano 
v Slov. Gradcu. 4439 

Skuk Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico (za obmejni pas), reg. št. 
36111/51, ser. št. F-0058421, izdano 
v Ljubljani. 4467 

Skrt Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 7984, izdano v 
Gorici. 4466 

Slivnik Franc, Krnica 83, p. Gorje 
pri Bledu, osebno izkaznico, reg. št. 
18504, ser. št. 0809414. 4398 

Slokan Alba, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 98531/51, ser. št. 
F-0120841. 4481 

Slokan Avgust, okrajni veterinar, 
Brestanica, avtobomilsko tablico št. 
S-102. 4236 

Srpčič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 33114/50, ser. št. 
F-0746424, izdano v Trbovljah.   4384 

Stanek Lovro, Stahovica, osebno 
izkaznico, reg. štev. 9808/1, ser. štev. 
G-O06661O^ in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega odseka Ljuto- 
mer. 4385 

Stanič Anton. Izola, Via Tamare 
12, cona B-STT, preWic o izgub- 
ljeni osebni izkaznici, reg. št. 6159, 
ser. št. 0309041, objavljen v Urad- 
nem listu LRS, št. 23/54, ker se je 
našla. 4499 

Stenovc Peter, Predoslje 35, Kranj, 
osebno izkaznico, reg. št. 12027, ser. 
št. 0188337. 4477 

Staroveški Edvard, Podčetrtek, 
osebno izkaznico, reg. št. 7333, ser. 
št. 06778092. 4546 

Sčančar Franc, Murska Sobota, 
Stara n. 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 48350, ser. št. G-0130060 in sin- 
dikalno izkaznico. 4420 

Šimunič Luiza, Bukovžlak 43, 
osebno izkaznico, reg. št. 8187.   4550 

Skaper Avgust, zdaj SGP >Zidar«r, 
Kočevje, osebno izkaznico, reg. št. 
16755, ser. št. 0097465. 4237 

Skoberne Albin, Celje, osebno iz- 
kaznico; reg. štev. 8974, ser. štev. 
0599160. 4548 

Šmit Feliks, Remšnik 40, p. Pod- 
velka, osebno izkaznico, reg. štev. 
31915, ser. št. 0173899. 4444 

Soline Franc, Glinje 4, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 56479, ser. štev. 
0693824. . 4553 

Span Antonija, Dobro polje 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 27288, ser. 
št. 0684649. „ 4549 

Stempihar Andrej, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6387/51.     4429 

Stupica Franc, Jurjevica 46, .p. 
Ribnica, osebno izkaznico, reg. štev. 
10150, ser. št. F-0556460. 4105 

Suhelj Jurij, Store, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 26587, ser. štev. 
0681008.  • .     •      4552 

Šuštar Jernej, Ljubljana, -osebno 
izkaznico, reg. št. 0459729, izdano v 
Kamniku. 4500 

Talič Vihida Salih, Ljubljana, SGP, 
Slovenija ceste, osebno izkaznico, 
reg. št. 23/54, ser. št. 1106902, izdano 
v Sanskem mostu, Bosna. 4501 

Točaj Franc, Šmartno 38, osebno 
izkaznico, reg. štev. 53181, ser. štev. 
0678298. ,      4554 

Tome Ludvik, Videm 22, Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 17256, ser. 
št. 0395566. 4491 

Tomšič Rudolf, Domžale, Krakov- 
ska 15, osebno izkaznico, reg. štev. 
25067, ser. št. F-0470977. 4386 

Trelc Rozalija, Ljubljana, Ciril 
Metodova 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 9160, ser. št. 0167464. 4482 

Turnšek Frančiška, Prekopa 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 8935, ser. 
št. 0674750. 4557 

Turnšek Ivan, Ostrožno 80, oseb- 
no izkaznico, reg. 'št. 1964, ser. št. 
0593307. 4555 

Uhan Pavla, Kočevje 298, osebno 
izkaznico, reg. štev. 3367, ser. štev. 
0549677. 4446 

Vilčnik Franc, Trbovlje, Voden- 
ska 53, osebno izkaznico, reg. št. 
4524, ser. št. 0717834. 4472 

Virant Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 93087/51, ser. št. 
F-0115397. 4387 

Vodlak Eleonora, Ljubljana, Belo- 
kranjska 16, osebno izkaznico, reg. 
št. 74423/51, ser. št. F-0096733.     4502 

Vrana Florjan, Celje, osebno iz- 
kaznico, ser. št. 0684109. 4558 

Vrečun Jože, Ožbald 20, osebno 
izkaznico, reg. štev. 52197, ser. štev. 
0677313. 4559 

Weiss Štefanija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 74626/51, ser. 
št. F-0096936.     . 4468 

Zidar Rudolf, Dragomilo 6, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4104, ser. št. 
07Š6454. 4560 

Zlodek Konrad, Vitanje, osebno 
izkaznico, reg. Štev. 48148, ser. štev. 
0658260. 4561 

Zupan Oton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 24397/50, ser. št. 
F-0046707. 4388 

Zupane Ivana, Celje, osebno iz- ' 
kaznico, reg. štev. 11387, ser. štev. 
0599520. - 4562 

Zeleznik Anton, Ig 103, vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega od- 
seka Ljubljana okolica. 4389 

Zgajner Anton, Rogaška Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 17222, ser. 
št. 0770942. 4563 

Zitko Jelka, Ljubljana, Poljan- 
ska 87, osebno izkaznico, -reg. štev. 
58100/51, ser. št. F-0080410. 4430 

Zmitek Ivan,  Sv. Ana  nad  Trži- 
čem,  osebno  izkaznico,   reg.   štev., 
9548/51, ser. št. F-455858, izdano od 
OLO Ljubljana, okolica. 4469 

Znidar Francka. Bohinjska Bistri- 
• ca 45, osebno izkaznico, reg. štev. 
.16401, ser. št. 0808311. 4408 

Zolger Marija, Celje, osebno iz- 
kaznico     reg. štev. 213,    ser. štev.. 
0590924. 4564 

Zurcj Avgust, Vizore 14, osebno 
izkaznico, reg. štev. 18212, ser. štev. 
0662282. 4566 

Zveglič Helena, Braslovče, osebno 
izkaznico, reg. Štev. 82, ser. štev. 
0637382. 4565. 

-tzdaja   »Uradni   Ust   LBS«   -   Direktor  In   odgovorni   urednik:  dr   Rast ko  Mofinilr  -   Ti«ka   tiskarna   »Toneta   TomSlca« 
v LJubljani 
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II. poglavje 
Spremembe v razvoju gospodarstva 

v letu 1953 

Industrija 
Povečanje fizičnega obsega industrijske proizvod- 

nje, prikazano v indeksih, je za leto 1953 tole: 

Stroka: (Leto 1952 - 100) 
indeks: 

• Proizvodnja električne energije 107 
"6 Proizvodnja in predelava nekovinskih 

rudnin 164 
H? Kovinska industrija 121 
"9 Elektroindustrija 134 
J20 Kemična industrija ' 126 
*?1 Industrija gradbenega materiala 127 
122 Lesna industrija do eikisploataoi ja gozdov   153 
J.23 Industrija lesovine, celuloze in papirja   107 
24 Tekstilna industrija 91 

J'6 Industrija usnja in obutve 105 
12? Živilska industrija .116 

h) V letu 1953 je zaznamovano veliko povečanje 
"ričnega obsega industrijske (proizvodnje. Sprostitev 
objektivnih ekonomsikih zakonov in poglabljanje de- 
mokracije in decentralizacije se je močno pokazalo 
v gospodarskem življenju. 

V vseh industrijskih panogah se je proizvodnja 
Povečala, razen v tekstilni industriji, ker ta ni imela 
°a zalogi surovin zaradi otežkočenega uvoza. 

, c) Zaradi preusmeritve proizvodnje v letu 1952 
na finejše proizvode je bila distribucija blaga po 
takratnem planskem sistemu izvršena s pomočjo re- 
gresov, zalo je bila potrošnja vsega blaga popolna, 
v. letu 1953 pa takih pojavov ni več opaziti. 

• č) Na višino industrijske proizvodnje je vplivalo 
•di večje število delovne sile. V letu 1953 je bilo za- 
poslenih 1500 delavcev več kot v letu 1952. 

• d) Pregled povečanja celotne industrijske proiz- 
Vlodnje v letu 1953, ločeno po strokah: 
ö"oka 111 — Proizvodnja eilek troenergi je 

V proizvodnji električne energije zaznamujemo 
7% povečanje nasproti 1952, kar je v glavnem pri- 
dobljeno z novim agregatom v HE Medvode, ki ima 
'etno zmogljivost 65 milijonov .kWh. 

Stroka  116 — Proizvodnja   in   predelava 
n ekovin 

,   Večji vzpon zaznamujemo v proizvodnji, opleme- 
nitenju in predelovanju nekovin, kjer je količinsko 

• posežena proizvodnja za 64% večja kot v letu 1952. 
lo povečanje je posledica novih naprav, intenzivnoj- 
e8a izkoriščanja rudnega bogastva (anrovi bari t) in 

razširitve proizvodnje azbestnih in baikelitnih pro- 
^vodov (>Dohit< Medvode). 

Stroka  117 — Kovinska industrija 
V kovinski industriji se je v količinskem obsegu 

.Povečala zlasti proizvodnja sive litine ^324%) in pro- 
*vodov kmetijskega orodja ter opreme (171 %). Po- 

• ^anje je posledica dograditve  tovarne  >Titanc in 
r&2širitve proizvodnje v Kovinski industriji na Igu. 

Stroka 119 — Elektroindustrija. 
' Dvig proizvodnje za 34 % v elektroindustriji je 

• Povzročila zlasti izpopolnitev podjetja >Jarmbor< (var- 
jenje  v   lopah,   dokončanje   montažnih   dvoran)   in 

&kladitev proizvodnje v podjetju >Elma«. 

Stroka 120 — Kemična industrija 
Indeks 126 v kemični industriji nam prav tako 

pokaže dvig proizvodnje, in sicer v barvni industriji 
(zaradi proizvodnje podvodnih barv) in v industriji 
lakov. S proizvodnjo v letu 1952 ni prave primerjave, 
ker takrat ni bila proizvodnja na normalni viäini in je 
normalno stanje v letu 1953 doseženo zaradi normal- 
nega dotoka surovin in zaradi ugodnih tržnih pogo- 
jev (izvoz). 

Stroka 121 — Industrija gradbenega 
m a t e r i a la 

Industrija gradbenega materiala je bila v letu 
1952 v zastoju ter je porast na 127 % v letu 1953 ne- 
kako normalen, ker je bila v tem letu ugodna grad- 
bena konjunktura, tako da je dejansko povečanje 
le minimalno. 

Stroka 122 — Lesna industrija in 
eksploatacija gozdov 

Povečanje v lesni industriji na 153 % je povzro- 
čila preusmeritev proizvodnje na finalne proizvode. 
Zaradi ugodne izvozne konjunkture je bilo tudi več 
rezanega lesa. Povečanje je bilo pri rezanem lesu, in 
sicer: pri bukovini (29,52%), pri parketu (197%), pri 
zabojih (170 %), pri pohištvu in drugih proizvodih 
(lesna moka) (29 %). V prihodnosti se pričakuje 
okrepitev finalnih proizvodov. 

Stroka 123 — Industrija lesovine, 
celuloze in papirja 

V industriji papirja vidimo le manjše povečanje, 
107 %, to pa v proizvodnji pisalnega papirja, še bolj 
pa v proizvodnji lepenke p» dograditvi oddelka za 
lepenko v Tovarni papirja na Količevem. Z vzposta- 
vitvijo novega parnega kotla bo proizvodnja ne- 
motena -ter je pričakovati, da se bo še nadalje po- 
večala. 

Stroka 124 — Tekstilna industrija 
Tekstilna industrija zaznamuje padec na 91 % 

zaradi otežkočenega uvoza surovin, zaredi pomanj- 
kanja deviznih sredstev, zlasti zmanjšanje pri uvozu 
bombaža (preko 300%). Potrebna denarna sredstva, 
uporabljena za uvoz konopljene preje, bi bilo bolje 
uporabiti za investicije predilnice, ker je na območju 
FLRJ dovolj konoplje. 

Stroka 125 — Industrija uenja in   obutve 
V industriji usnja je promet majhen (105 %) in 

je v glavnem podan v usnjarski konfekciji (>TOKO< 
in >Usnje Vrhnika< z novo proizvodnjo). Povečanje 
je vezano tudi na deloma novo dograditev industrije 
v Smartnem pri Litiji (podplati za 30 %). <V proizvod- 
nji svinjskega usnja je rahel padec zaradi politike 
cen. 

Stroka 127 — Živilska  industrija 
Proizvodnja v živilski industriji kaže znaten na- 

predek. Povečanje 116% je zaradi izpopolnitve obrata 
v Smarci pri Kamniku. Proizvodnja škroba občutno 
pada zaradi pomanjkanja surovin (koruze). 

III. poglavje 
Pregled    naprav,   ki   so   pričele   obra- 

tovati   v   letu   1953 
a) V elektrogospodarstvu so pričele v letu 1953 

obratovati tele naprave: 
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HE Medvode s I. agregatom z zmogljivostjo 8,5 
kW oziroma z letno zmogljivostjo 65 milijonov kWh. 

b) V kovinski industriji so nove kapacitete omo- 
gočile že v letu 1953 dvig proizvodnje temperlitine v 
tovarni >Titanc v Kamniki in bodo omogočile v letu 
1954 še povečanje proizvodnje na 900 ton. 

c) V elektroindustriji so prav tako omogočile 
nove naprave dvig proizvodnje v podjetju >Jambor< 
za 50% bruto produkta. 

i 

Drugi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ  GOSPODARSTVA 
OKRAJA LJUBLJANA OKOLICA V LETU 1954 

IV. ^poglavje 

Industrija 

1 
Razvoj industrijske proizvodnje v letu 1954 se bo 

dosegel: 
a) z obratovanjem novih naprav in večjo izrabo 

že obstoječih naprav, 
b) s povečanjem izvoza industrijskih proizvodov, 
c) s povečanjem proizvodnje predelovalne in- 

dustrije, 
č) z boljšo preskrbo industrije s surovinami. 

Na podlagi doseženih uspehov v letu 1953 ter 
omenjenih sprememb v našem družbenem in gospo- 
darskem življenju se predvideva povečarije industrij- 
ske proizvodnje. ' . 

Povečanje fizičnega obsega proizvodnje v indu- 
striji, predvideno za leto 1954, kažejo tile indeksi: 

Leto 1953 = 100 
indeks 

111 proizvodnja električne energije 104 
116 proizvodnja, oplemenitenje in prede- 

lava nekovin 101   . 
117 kovinska industrija 148 
119 elektroindustrija -             106 
120 kemična industrija 100 
121 industrija gradbenega materiala 103 
122 lesna industrija 105 
123 industrija   lesovine, celuloze   in. pa- 

pirja 99,5 
124 tekstilna industrija 99 
125 industrija usnja in obutve 106 
127 živilska industrija 131 

Po indeksih za leto 1954 vidimo, da bo proizvod- 
nja še nadalje rasla v vseh panogah industrije, razen • 
v industriji celuloze in tekstilni industriji* Za prvo 
bo vprašanje celuloznega lesa kot surovine, za drugo 

•pa slabo kaže glede uvoza zaradi perečega stanja 
deviznih sredstev. Najmočnejši bo dvig proizvodnje* 
v kovinski industriji, to pa zlasti po izvršenih inve- 
sticijah (temperlivarna^ >Titan<) in izdelavi novih 
proizvodov. Zaradi velikega povpraševanja na trgu je 
tudi predvideno povečanje proizvodnje kovanega 
orodja. 

3 
Glede na predvideni dvig industrijske proizvod- 

nje se bo povečalo število zaposlenih, ki bo za 700 
do 800 večje kot v letu 1953. 

Da bi se doseglo predvideno povečanje proizvod- 
nje za leto 1954, bodo morali celotni kolektivi V go- 
spodarskih organizacijah usmeriti vse svoje napore: 

a) da  maksimalno izrabijo  zmogljivost  naprav, 
b) da prilagodijo proizvodnjo v najvišji meri po- 

trebam domačega in" zunanjega trga, s čimer si bodo 
zagotovili večje možnosti za nabavo surovin doma in 
T inozemstvu in s tem še bolj izrabili zmogljivost 
svojih naprav, 

c) da vpeljejo skrajno varčevanje in racionalnost 
v svojem poslovanju ter dvignejo storilnost dela, da 
bodo mogli uspešno prodati svoje izdelke na doma- 
čem in tujem trgu. 

5 

Stroka 111 — Proizvodnja  električne 
eneTgije 

Za leto 1954 se predvideva obratovanje II. agre- 
gata HE Medvode, ki bo dal letno 65,000.000 KWh. 

Zaradi redne dobave električne energije bi bilo 
priporočljivo, da industrijska in druga podjetja pre- 
usmerijo svojo proizvodnjo na večjo izrabo naprav 
v času, ko je električne energije dovolj. 

Stroka 116 — Proizvodn ja,'plemeniten je 
in predelava nekovin 

- Predvideva se isti obseg proizvodnje kot v letu 
1953, potrebe domačega in inozemskega trga pa silijo 
k zvišanju proizvodnje (barit, gradbena' keramika, 
kalcit). 

. Rudnik barila Pleše — Sitarjevec si mora oskr- 
beti mehanizacijo (separacijo im flotacijo) zaradi in- 
tenzivnejšega izkoriščanja rud (manjši odpadek). Z 
raziskovanjem jamskih plasti si mora zagotoviti za- 
dostne količine rudnine za nadaljnjo proizvodnjo. 

Da se zagotovi proizvodnja v naslednjih letih, je 
potrebno raziskovanje novih plasti tudi v rudniku 
kaolina Crna. Ker je močno povpraševanje po tej 
surovini, je treba razširiti proizvodnjo in priti do pro- 
izvodnje mletega kaolina in temnega tufnega. škrilja. 

Keramično-kemična industrija si ' mora prizade- 
vati, da se akoncentrirajo njeni obrati zaradi zniža- 
nja proizvodnih stroškov in da se poveča kapaciteta. 
Aktualno je tudi vprašanje združitve s podjetjem 
>KALCITc, ki si mora za povečanje proizvodnje 
oskrbeti mehanizacijo  (drobilci,  mlini). 

Trg zahteva večje količine parovodnih tesnil, za- 
to je potrebno, da se obstoječe kapacitete izrabijo 
do maksimuma. Skrbeti je treba tudi za izboljšanje 
drugih vrst tesnil tako glede kvalitete kot glede kvan- 
titete, ker se tesnila v precejšnji meri še uvažajo. 

Kot glavno nalogo bi morala podjetja upoštevati: 
zboljšanje kvalitete in razširitev softimenta. 

Stroka 117 — Kovinska industrija 
V kovinski industriji se predvideva znatno pove- 

čanje proizvodr-je v temper' litini (64%), armaturah 
(80%), fitingih (80%), tehtnicah (90%), kovanem orod- 
ju (50%). V bistvu je to posledica dovršitve investicij 
in boljše izrabe kapacitete. 

Za povečanje proizvodnje bo Tovarna,kovanega 
orodja ••••• morala obnoviti zastarelo opremo in jo 
nadomestiti z novimi stroji. ' 

Kovinska -industrija Ig mora proučiti možnosti 
za izdelavo novih proizvodov in za preusmeritev pro- 
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izvodnje, ker se sedanje velike zaloge ne morejo 
Vnovčiti. Iskati je treba možnosti, da se zboljša do- 
sedanji proizvajalni postopeik ter izboljša kvaliteta 
üdelkov, znižajo stroški in da se preide k bolj stro- 
kovni obdelavi novih proizvodov. 

Podjetje >Mlinostroj< si bo moralo prizadevati, 
da razširi obrat glede na naročila iz inozemstva. Raz- 
širitev mora podjetje izvesti iz lastnih sredstev, kar 
Je v danih pogojih mogoče in najhitrejše. 

Naloge v tej strdki zahtevajo: 
da s£ izrabi jo. vse naprave, s čimer bo dosežena 

skladnost z naraščajočimi potrebami, 
da se iščejo možnosti, da se stroji in naprave, ki 

zaradi dosedanjega proizvajalnga postopka niso bili 
Polno izkoriščeni, 100% izrabijo s primerno dopolnil- 
no proizvodnjo. 

8 

Stroka 119 — Elektroindustrija 

Glede na potrebe trga in glede na racionalnejšo 
«rabo že obstoječih naprav je predvideno povišanje 
Proizvodnje za 6%. 

Potrebno je zlasti lizboljšanje kvalitete in sorti- 
rata, kar bo omogočilo konkurenco z inozemskimi 
Produkti. 

9 

Stroka  120 — Kemična   industrija 

Predvideva se isti obseg proizvodnje kakor v letu 
1933. vendar je predvidena izboljšava kvalitete pod- 
vodnih barv (>COLOR<). 

Za podjetje >BELINKA<, ki se še gradi in ki bo 
Predvidoma začelo obratovati v letu 1954, je potreb- 
•• še 300 milijonov investicij, kar pa ne more pred- 
stavljati bistvene ovire, ker bo dve tretjini proizvo- 
dov tega podjetja izvoženih in ker bo podjetje s tem 
«obilo dragocene devize. 

V kemični industriji je zlasti potrebno: 
da se poveča proizvodnja s pomočjo domačih su- 

r°71n, n. pr. litopona, minija, železnih oksidov itd., 
da se izboljšata kvaliteta in Sortiment tudi pri 

^ugih kemičnih proizvodih. 
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Stroka 121 — In due t ri ja gradbenega 
materiala 

Proizvodnja gradbenega materiala v letu 1954 bo 
Predvidoma normalna. Povišanje je odvisno od raž- 
nja gradbene delavnosti oziroma od razpoložljivih 
tovesticijskih sredstev za leto 1954. 
, Proizvodnja zadostuje za domače potrebe, ven- 
*^r pa zahteva nadaljnje izboljšanje kvalitete 2e v 
Pripravi surovin. 

U 

Stroka 122 — Lesna industrija 

• lesni industriji je za leto 1934 predviden dvig 
Proizvodnje finalnih izdelkov ter boljša izraba od- 
P&ukov (lesna moka), ker bo manj rezanega lesa. 
l*\B 1& predviden za lesno moko (20%), parkete 
l5°%),  zaboje   (26%),  pohištvo   (60%),  furnir   (54%). 

Prizadevati sii je treba, da se pri prometu z lesom 
•jPoitevajo za porabo lesa lokalni viri, da se tako pre- 
prečijo križni transporti. Prav tako je treba uporab- 
^a" v«e možnosti pravilnega sortiranja lesa, da gre 
/^j v rezanje (ustvarjanje manjših odpadkov) in da 
^ obdrži večja vrednost 

Ukiniti je treba žage pri zadrugah, ki se ••••• 
z nakupom in prodajo lesa, ker zadostuje obstoječa 
trgovska mreža z lesom. 
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Stroka 123 — Industrija lesovine, 
celuloze in papirja 

V tej industriji proizvodnja polagoma narašča z 
izpopolnitvami investicijskih naprav (oddelek za le- 
penko 36%). V Količevem obstoji problem dograditve 
parnega kotla, kar moti proizvodnjo. 

V podjetjih te panoge je treba ukreniti tole: 
izdelovati   izvozne   produkte   in   s   tem   v   zvezi 

dvigniti kvaliteto, 
izrabiti vse razpoložljive naprave za proizvodnjo 

lesovine, 
opraviti popravila v krajšem času, da se ne oško- 

duje časovni fond za proizvodnjo, 
zmanjšati količino odpadkov, ki gredo ponovno 

v predelavo, 
uporabljati čimveč drugih vrst lesa in odpadkov, 

zaradi  pomanjkanja  lesa  iglavcev. 
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Stroka 124 — Tekstilna industrija 

Tekstilna industrija ostane na višini proizvodnje 
iz leta 1953, in sicer v glavnem zaradi zastarelosti 
obratov (stroji so večinoma že doslužili) in pa zaradi 
uvoza surovin (40% surovin se uvaža). 

Naloga tekstilne industrije v naslednjih letih je 
obnova strojnega parka. V industriji platna nujno 
zahteva domači trg vzpostavitev obrata za proizvod- 
njo gasilnih cevi iz konoplje. Investirati bi bilo tre- 
ba nove naprave za proizvodnjo konopljene ;preje, 
ki se doslej skoraj izključno uvaža, pa je teh surovin 
dovolj v FLRJ. ^ 

V Tovarni sanitetnega materiala nujno zahteva 
proizvodnja razširitev prostorov. 

Proizvajalci morajo skrbeti za znižanje cen v tej 
panogi, ker je cena zaradi uvoza zurovin le tako 
obremenjena z davščinami in drugimi dajatvami. 

Za boljše vzdrževanje strojnega parka ter za po- 
stopno odstranjevanje grl je v tej stroki zlasti treba 
pravilno uporabiti znatno večja amortizacijska 
sredstva. 
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Stroka 125 — Industrija usnja in 
obutve 

V letu 1954 se predvideva dvig proizvodnje za 
6%, vendar je to odvisno od dograditve tovarne v 
Smartnem pri Litiji (parni kotel), sanacije Tovarne 
usnja na Vrhniki ter modernizacije tovarne v Kam- 
niku. Pripravljajo se možnosti za izdelovanje krzna 
v Smartnem pri Litiji in so zato potTcbne le minimal- 
ne investicije. 

Naloge v tej stroki so: izboljšanje kvalitete, po- 
sebno zaradi izvoza. Zainteresirati je treba tudi do- 
mača tržišča, da zberejo večjo količino kož ter da z 
enotnim nastopom na trgu preprečijo dvig odkupnih 
cen. 
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Stroka   127 —  Živilska  industrija 

Živilska industrija predvideva v letu 1954 dvdg 
proizvodnje na 151%. Ta dvig gre zlasti pri testeninah 
na 200%. Obstoječa proizvodnja zahteva razširitev ter 
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zboljšanje kvalitete in sortimenta, določitev pravilne 
sestave  izdelkov  s čimvečjo biološko vrednostjo. 

Prizadevati si je treba tudi, da se reši problem 
cenene embalaže, da se ne bodo živila kvarila in da 
bodo ustrezala higienskim zahtevam. Posebna naloga 
proizvodnje je navezovanje stalnega stika s pridelo- 
valci surovin ter vplivanje, da se pospešuje taka 
kmetijska proizvodnja, ki bo omogočala zadostno 
oskrbo s kvalitetnimi  surovinami. 

Z ozirom na ugodnosti v živilski industriji (regre- 
si in manjša stopnja obrestne mere od osnovnih sred- 
stev) morajo kolektivi voditi politik* znižanja cen. 

V. poglavje 

Kmetijstvo 

Ker je na območju okraja Ljubljana okolica 
2,6-krat več travnikov in pašnikov kot njiv, je ta 
predel tipično živinorejsko-poljedelski. 

Naslednji prikaz kaže površino zemljiških kate- 
gorij v ha in plan zemljiških kategorij za leto 1934: 

Indeks 
1952 1953 1934 (1.1953 

= 100) 

Njivo in vrtovi 26.918 28.317 28.290 99 

Sadovnjaka 1.134 1.327 1.354 102 

Vinogradi 170 179 179 100 

Travniki 
in senožeti 30.390 38.901 39.001 101 

Pašniki 23.876 21.984 21.000 96 

Ribniki 
in močvirja 400 428 428 100 

Nerodovitno 9.055 8.817 8.717 99 

Gozdovi 90.858 

191.801 

91.848 92.832 101 

'Skupaj 191.802 191,801 

Nerodovitna tla bodo v letu 1954 zmanjšana za 
1%, zlasti pri izsuševanju barja in s pogozdovanjem. 
Površine sadovnjakov bodo povečane za 2% na račun 
njivskih površin. Gozdne površine bodo na račun 
travnikov in pašnikov povečane za 1%, in sicer zlasti 
v hribovitih strmih legah. 

Posamezne delavnosti kmetijstva, izražene v 
vrednosti, se bodo spremenile predvidoma takole: 

Realizacija Plan Indeks 
1953 1954    (1. 1953 = 100) 

v tisočih din 

1. Poljedelstvo 608.913 627.180 103 
2. Sadjarstvo 92.102 93.944 102 

3. Vinogradništvo 
4. Živinoreja 1,092.243 1,146.835 105 

5. Predelava 6.099 6.099 100 
6. Gozdarstvo 382.499 363.374 95 
7. Postranska 

delavnost 402 414 103 

Kmetijstvo 
skupaj 2,182.258        2,257.866 102,5 

Brez gozdarstva 
(toč. 2) 1,799.759 1,874.492 104,2 

Iz tega prikaza je razvidno, da se bo kmetijska 
proizvodnja povečala za 4,2%, upoštevajoč cene iz 
leta  1953 in povprečno dobre letine. 

Število živine se bo v vseh sektorjih lastništva 
predvidoma tako povečalo: 

Indeks 
1953 1954   (1. 1953 = 100) 

Konji 10.087 9.500         ' 95 
Govedo 47.107 49.000           104 
Prašiči 34.266 35.000           105 
Ovce, koze 9.743 10.000           103 
Perutnina 127.377 128.000           101 

Pri goveji živini se bo povečalo število krav • 
s tem v zvezi se bo zvišala mlečnost in število telet. 
^Pri drugi živini predvidevamo boljše krmljenje in bo 
s tem pridobljeno na teži klavne živine. Zaradi več- 
jega števila živine bo več hlevskega gnoja, kar bo 
imelo za posledico večji donos v poljedelstvu. 

Zaradi zaostalosti kmetijstva so v letu 1954 pred- 
videna tale denarna sredstva za dvig kmetijske pro- 
izvodnje: •^ , ' •• 

Dotacija 
izinve- 

Proračun iticijskih 
kreditov 

8,000.000 
2,500.000 
4,850.000 

370.000 

2,630.000 

5,034.000 

610.000 
300.000 

1. Subvencija posestvom 
(Ponoviče, Craelo) 

2. Subvencija za plemenjake 
3. Veterinarski   ukrepi 
4. Semenska služba 
5. Sanacija sadjarstva 

(drevesnica) 
6. Zatiranje  rastlinskih 

škodljivcev 
7. Razstave, predavanja,  te- 

čaji, kadri 
8. Komisija za analize 
9. Melioracija barja z bagri 

10. Melioracija  Gradaščice, 
Dobrova 

11. Melioracija Kamniške 
Bistrice 

12. Melioracija Račne 
13. Melioracija Drtinščice 

(Moravče) 
14. Melioracija Horjulšcice 
15. Melioracija v Logatcu 
16. Proučitev poizkusnih 

.polj — barja 
17. Posestvo Vodice 

Skupaj 

Skupaj zneska iz proračuna 
in dotacij iz investicijskih kre- 
ditov za pospešitev kmetijstva 62,494.000 

Efekt vloženih sredstev se ne bo v celoti pokazal 
že v letu 1954, pač pa postopoma v prihodnjih letih- 

Pri obravnavi denarnih sredstev moramo upo- 
števati tudi del dobička pri splošnih kmetijskih za- 
drugah, namenjen za pospeševanje kmetijstva, ki 
znaša 35,850.000 din. 

Organizacija   kmetijske   službe   se  bo  poglobila. 
z  uvajanjem  sektorskih  agronomov,  podobno kot v 

gozdarski in veterinarski službi. 

22,000.000 

1,000.000 

8,000.000 
3.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

500.000 
2,200.000 

24,294.000    38,200.000 
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Da bomo v kmetijstvu povečali proizvodnjo, bo 
treba uporabiti tele ukrepe, ki jih mora kmetijska 
"išpekoija dobro nadzirati: 

1- agrotehnični ukrepi: pravilna uporaba gnojil, 
Pospeševanje semenske službe s poudarkom na krm- 
£"i rastlinah, skrb za boljšo obdelavo zemlje ter 
Kontrola obdelave  v  socialističnem  sektorju; 

2. boljša in rentnbilnejša izraba kmetijskih stro- 
ja in naprav; 

3. zatiranje škodljivcev na njivskih kulturah in 
na sadnem drevju  (kapar, koloradski hrošč)  z dobro 

rffanizacijo in  gmotno podporo  (dotacijo); 
, *. asanacija sadjarstva, pospešeno čiščenje in 
kropljenje, saditev sadnega drevja, odstranitev sta- 
nga drevja, pospešitev ustanavljanja drevesnic (zla- 

stl v Kamniku) 
5. subvencija   za   plcmenjake   (bilke,  merjasec)   in 

•notno osemenjevanje,   povečanje   mlečnosti,   sclek- 
pJa živine, zboljšanje krmil in krmne baze, izraba 
^anstvenih izsledkov, proizvodnja krmnih semen, iz- 

•^Usanje  travnikov   z  boljšim  gnojenjem,  proučitev 
"4>rtih  '-levov  in  preusmeritev   investicij   v  naprave 
'losov,   gnojničnih   jam   in   skladišč; 

,   6. veterinarski   l'krepi   (zatiranje  živalskih  bolez- 
*\ zlasti   tuberkuloze  pri   goveji   živini,   kokošje  in 
fmjskc kii'c); 

J- izboljšanje organizacije  kmetijsko  službe,  po- 
stritev  kontrole  ter  izpopolnitev  t-govske  mreže v 

Kmetijstvu; 

8. organizacija  razstave kmetijskih pridelkov, te- 
aJev in strokovnih predavr.nj; 

9. organizacija   poizkusnih   postaj   na   izsušenem 
elu   ljubljanskega   barja   pod   vodstvom   kmetijskih 

'Danstvonih ustanov. 

VI. poglavje 

Gozdarstvo 

Okraj Ljubljana okolica ima skupno 91.848 hn 
S°zdov in gozdnih površin, t. j. 47,9% vseh zemljišč. 
Gozdovi so po večini močno izčrpani, to vidimo iz 
laslednjh pokazateljev o zalogah lesa in prirastku 
T Primerjavi z normalno zalogo in prirastkom: 

Primerjava sečenj v letu 1952, 1953, 1954 (leto 1952 
jo indeks 100) nam pokaže talko sliko: 

Si' 
'S-£ 

lo 
-a-t 

a -2      Skupaj 
•C^ m* 

Sedan ja zaloga na 
*na povprečno 116 115 76 85 
Normalna zaloga 
•• lha 260 260 202 213 
Izkoriščeno 45 44 38 39 
^danji priirastak 
"a 1 ha 2,99 2,99 2,42 2,52 
N°rmailni pri- 
štet  na   lha 4,03 4,05 3,99 4,00 

, Da dvignemo donos gozdov in zvišamo gozdni 
'°nd do gospodarsko zaželene višine, bomo morali 
P°*eg gozdnih gojitvenih  ukrepov   (v okviru   10-ilet- 
eSa perspektivnega plana obnove gozdov) in poleg 

Pospešenega dograjevanja gozdne cestne mreže, kar 
'e Prvi pogoj za intenziviranje gozdnih gojitvenih 

j*n za boljšo izrabo '«tega lesa, ki je doslej pro- 
padal   neuporabljen,   uporabiti   nnjizdatnejši   ukrep. 

• J- zniževanje sečnje. 

Posek 
1952 

Posek 
1953 

Kvote po 
republiškem 
planu   1954 

100 77,6 65,9 1. Skupna sečnja, 
v tem: 
a) za industrijo 100 
b) za lokalno porabo 100 
c) za lastno porabo 100 
v tem: 
državni  sektor 100 
privatni sektor 1O0 

Plan izrabe gozdov za leto 1954 je tak: 

Tehn. les      Drva        Skupaj 
Prodaja 39.285           17.050           56.335 
Lastna poraba 22.673          60.350          83.023 

Skupaj 

64,1 
61.4 
93,1 

46 
87 

46,9 
55,3 
83,6 

30,6 
76,1 

61.958 77.400 139.358 

Ključni sortimenti pa so: 
celulozni los 7900 ms 

jamski les 6600m* 

Posebej  se predvidevajo: 
sečnjo  iz   nataksacijske   mase,  to  so  drva 

za lastno porabo 43.650 m* 
predvsem iz čiščenj in iz negozdnih tail. 

V zvezi z znižanjem sečnje je treba omeniti pre- 
visoko kapaciteto žagarskih obratov. Ta je znašala 
konec leta 1953: 

23 polnojarmenikov z letno kapaciteto   87.050 m' 
53 venecijank     (dovoljenih)     z    letno 

kapaciteto  17.331 m8 

Skupno       104.381 m* 

Zmogljivost naših gozdov, računajoč hlodovino 
nad 20cm premera, znaša: 

v socialističnem sektorju 10.000 m* 
v privatnem sektorju 40.000 in* 

Skupno      50.000 m* 

Zmogljivost žag je 209 % zmogljivosti gozdov. 

Urejanje gozdov, ki je za bodočo gospodarjenje 
z gozdovi odločilnega pomena, smo predvideli za 
letos v nedržavnem setktorju v dveh občinah, Kres- 
nice in Ig, skupno 5000 ha. S tem v zvezi je tudi 
pospešena graditev gozdnih komunikacij, ki je v 
lotu 1954 predvidena takole: 

graditev novih gozdnih poti 21,9 km 
popravila gozdnih poti 1018,9 km 

Gojitev gozdov: 
V letu 1954 je predvideno v nedržavnem sektorju: 

novih .pogozdovanj 90,36 ha 
spopolnitev sestojev 153,30 ha 
čiščenje sestojev in grmižč 880,30 ha 
apnjemje s satur. muljem 8,00 ha 

Za vzgojo sadik se v letu 1954 predvideva usta- 
novitev dveh večjih drevesnic in več manjših. 

Sklad za obnovo gozdov: 
Glede na zmanjšanje sečnje se v letu 1954 in 

spričo dejstva, da so bue nove zvišane postavke uve- 
ljavljene šele s 1. marcem 1954, torej v času, ko je 
zimska sečnja in s tem sečnja za leto 1954 v glavnem 
končana, bodo dohodki sklada manjši, kot v letu 1953. 
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Skupni  dohodki bodo znašali: 
iz prodaje 52,054.214 din 
iz lastne porabe 9,735.555 din 
skupno 61,789.769 din 
Od tega bo odvedeno v republiški sklad: 

30% do 1.   III. 1954, kar 
znaša 14,010.511 din 

35 % od 1. III. 1954, kar 
znaša 5,280.823 din      19,291.334 din 

V okrajni in občinski sklad se steka ostanek, ki 
bo znašal 42,498.43" din. Sredstva za okrajni sklad 
in za posamezne občinske sklade so določena v XXI. 
poglavju družbenega plana. 

Naloge gozdarstva v letu 1954 
1. Prizadevati se je treba za racionalno rabo lesa, 

in to že ob poseku, t. j. izdelati ga je treba v 
Sortimente, ki dajejo največjo vrednost in so hkrati 
z gospodarskega vidika najvažnejši (ključni sor- 
timinti). 

2. Omejevati je treba še nadalje obratovanje vene- 
cijank in zastarelih polnojarmcnskih žag, Število 
venecijanik, ki razrezujejo les za domačo porabo, 
naj bo le tolikšno, kolikor je to nujno potrebno 
za kmečka gospodarstva, kjer ta gospodarstva ni- 
majo možnosti razrezovati les na racionalnejših 
obratih. 

3. Porabo drv je treba zmanjšati na minimum. V 
predelih, kjer ni drv za lastno uporabo, je treba 
pospeševati zamenjavo drv za jamski les. 

4. Porabo lesa v gradbeništvu je treba zmanjšati 
na minimum. 

5. Vztrajati je treba na natančni evidenci, ki bo 
zajela celoten posek, oddajo oz. porabo lesa (in- 

• dustrija, lokalna poraba, lastna poraba). 
6. Pospeševali je treba graditev in popravila gozdnih 

cest, potov in drugih gozdnih komunikacij, kajti 
le na ta način bo mogoče izrabiti še v večji meri 
tudi lesne maso, ki sicer propada v gozdovih 
(sečni odpadki in slučajni sečni pripadki). 

7. Pogozdovanje, čiščenje in druga gojitvena in 
varstvena dela je treba povečati lako, da bodo v 
v skladu z 10-letnim -perspektivnim planom. Tu 
je izredno važna večja proizvodnja sadik. Po- 
trebno bo ustanoviti nove drevesnice. 

8. Prikladne terene je treba pogozdovati s hdlro 
rastočimi vrstami drevja (topoli za celulozo). 

9. Pričeti je treba s taksacijo gozdov v nedržavnem 
sektorju, ki bo dala pregled o zmogljivosti gozdov, 
z natanko izračunanim prirastkom, kar bo pod- 
laga za bodoče gospodarjenje z lesom. S tem v 
zvezi bo mujno treba pričeti tudi z razmejitvijo 
pašnikov in gozdov. 

10. Izvesti je treba dokončno organizacijo in utrditev 
javne gozdarske službe. S tem v zvezi je treba 
nadaljevati z izločanjem in zamenjevanjem ustre- 
zajočega gozdarskega kadra, preostalemu obeta- 
jočemu kadru pa nuditi intenzivno strokovno po- 
moč s teoretičnimi in praktičnimi tečaji. 

VII. poglavje 

Gradbeništvo 

V gradbenem sektorju se pričakuje na območju 
okraja povečanje gradbene delavnosti in investicij, 
vloženih v gradbe. To povečanje pričakujemo pred- 
vsem   zaradi   graditve   avtoceste   Ljubljana—Zagreb. 

Prav tako je planirano delno povečanje investicij 
okraja, medtem ko se v industriji ne pričakujejo 
bistvene spremembe v višini investicijskih sredstev, 
vloženih v gradbene objekte. 

Zaradi večjega investiranja v graditev cest, 
melioracije in regulacije se bo povečalo število za- 
poslenih v gradbeništvu. 

Organi delavskega samoupravljanja gradbenih 
gospodarskih organizacij se morajo zaradi brezhib- 
nega izvajanja proizvodnje prizadevati: za smotrno 
organizacijo gradbišč in notranjega transporta, za 
racionalno izrabo mehanizacije, za skrbno vzdrževa- 
nje materiala, za znižanje režijskih stroškov in s tem 
v zvezi za pravilne kalkulacije. 

VIII. poglavje 

Promet 

Železniški in poštni promet v okraju posebej ni 
prikazan, ker je zajet v republiškem merilu. 

V okviru okraja obstoji podjetje >Avtoprevozni- 
štvo« v Kamniku, ki je prikazalo v letu 1952 bruto 
produkta 4,625.000 din,  v  letu   1953  za  5,695.000  din. 

Za leto 1954 pa se predvideva 6,798.000 din, kar 
pomeni, da si je delovni kolektiv zadal nalogo, povi- 
šati bruto produkt za 16 % v primeri s preteklim 
letom. 

Kolektiv si mora prizadevati: 
za povečanje prevoženih kilometrov na eno 

vozilo, 
za zmanjšanje izdatkov in za popravila vozil, 
za racionalno izrabo voziiil tako, da skrbi za redno 

obnavljanje voznega parka. 

IX. poglavje 

Trgovina 

V letu 1954 se predvideva v trgovini državnega 
in zadružnega sektorja promet v višini 2,839,000.000 
din. V primeri s prometom iz leta 1953 je predvideni 
promet za 2,5% višji. To povečanje bo nastalo zaradi 
povečanja proizvodnje ter zmanjšanja odliva kupne 
moči v mesto Ljubljano, ker je trgovska mreža okraja 
iz leta v leto bolj zmožna, da skoraj v celoti ugodi 
željam in potrebam svojih odjemalcev. 

Zaradi zvišanega prometa se v letu 1954 ne pred- 
videva povečanje števila zaposlenih, ker bo povečani 
promet zmoglo obstoječe število zaposlenih ob upo- 
števanju njihove večje produktivnosti. 

V družbenem planu za leto 1954 je za vsa držav- 
na trgovska podjetja in trgovska podjetja okrajne 
zadružne zveze določen odstotek sklada plač v odvis- 
nosti doseženega prometa. Ta način oblikovanja »kla- 
da plač je najboljši porok, da bo trgovina v letu 1954 
poslovala po socialističnih načelih. Okrajni povpre- 
ček odstotka plačilnega sklada v trgovinah z mešanim 
blagom znaša 4,06% od prometa, ta povpreček se 
giblje v razponih od 3,08%—5,09%, ki so posledica 
predvsem objektivnih pogojev. Kolikšen del sklada 
za plače se sme po odbitku obračunskega sklada za 
plače uporabiti za povečanje plač nad obračunski 
sklad za plače, je določeno z lestvico v III. delu druž- 
benega plana. 

Ta lestvica dovoljuje pri 100% razliki med ob- 
računskim in dejanskim skladom za plače povečanje 
obračunskih plač za 16%. Pni določitvi odstotka pla- 
čilnega sklada je upoštevan povprečno 2.5% višji 
promet, kot je bil dejansko dosežen v 1, 1953, ter po- 
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•••.••••• izplačila in socialno zavarovanje na ta izpla- 
* *i, 'em oblikovanjem sklada plač na podlagi od- 

stotka od prometa no bodo plačo v trgovini talko odvis- 
ne od dobička kot pri drugih gospodarskih podjetjih, 
emveč predvsem od prometa. Ta instrument družbene- 

ga plana sili trgovska podjetja, da dosežejo določen 
Promet, če hočejo doseči sklad za plače v potrebni 

l&ini, tega pa bodo dosegla tem prej in laže, čim 
^•• bodo njihovo prodajno cene. Co bo katero pod- 
•1• V0^0 doseči čimvečjo razliko med nabavno in 
Prodajno ceno, bo zaradi visokih cen imelo manjši 
Promet in bo moralo odvesti ves dobiček, ki bo na ta 
•••• dosežen. Ker ni naloga trgovine, da ustvarja 
ojnček, predvideva tudi družbeni plan okraja za 

celotno državno trgovsko mrežo samo 4,532.000 din 
°°icka, kar predstavlja 0,15% od celotnega prometa. 

(••/ °'na sre^stva rezervnega sklada so določena 
' Mi OC* ODratnib sredstev, letna vplačila pa z 2% 

obratnih sredstev. Izjemoma pa se določa za: 

Celotna 
srede tva 
rezervnega 
sklada 

3 S, 
3£ 

!• Trgovsko podjetje > Potrošnike 
Domžale , 12% • 2,4% 

2-Trgovsko podjetje >Kočna« 
'Kamnik 15% '  3 % 
• Trgovsko podjetje >Sava< 

•   Medvode 15% 3 % 

^Celotne obveznosti do amortizacije v letu 1954 
*Tt'10 V državmem sektorju 9,106.000 din ali ca. 3% 

p kot v lotu. 1953. Amortizacija je predvsem zvišana 
£\ Podjetjih, ki imajo svoja prevozna sredstva. Tem 
ç°^Jetjem bo omogočeno, da z zvišano amortizacijo 

drzujo svoj vozni park in si zagotovijo potrebna 
V6ffn^na srei^stra Za nadomestilo. Odprto ostane še 

~?° yprasanje nabave osnovnih sredstev pri tistih 
^"ujetjih, ki teh sredstev nimajo oziroma jih imajo 
7 zajemu. . 

* Na poslovanje trgovske mrežo v letu 1954bovpli- 
tr t"^ re°rganizacija po uredbi o trgovanju in 
n5?V?. podjetjih tor trgovinah. V podjetjih so že 
Piceli ločeno obračunavati stroške in dohodke po 
Poslovalnicah tako, da bodo imela podjetja v pred- 
pisanem roku že jasno sliko o rentabilnosti oziroma 

'^labilnosti posameznih poslovalnic ter bodo na 
podlagi teh podatkov lahko sklepala o najprimernejši 

llki za reorganizacijo, 
ki      *corSa-1iizacijo bo povečana zdrava konkurenca, 

®° bo predvsem pokazala v nižjih cenah in boljši 
•strežbi. # 

X. poglavje 

Gostinst vo 

g ,. Vz"c novi uredbi v gostinstvu ni predvideti ob- 
^jJ?e|a zmanjšanja števila gostinskih obratov • letu 
v i* ^dirani bodo le gostinski obrati zasebnikov 
&kf aTncm v industrijskih centrih in zasebni gostin- 
Ptev^ v ''*. katerih lastniki imajo dovolj zemlje za 
*ur4 .^e" ^a^ Pa k° nastala sprememba v struk- 
•& \ j£Ls(niištva gostinskih obratov. Zato predvidva plan 
in *.f^ Poročanje prometa v državnem sektorju 

tanjšanje v privatnem sektorju. 

Nov način formiranja plačilnega fonda v gostin- 
skih podjetjih in obratih, ki temelji na odstotku od 
celotnega prometa, sili zaposleno osebje k ustvaritvi 
čimvčjega prometa. To je dovolj velika stimulacija, 
ki je porok za povečanje celoinega prometa v gostin- 
stvu. Zaradi tega predvideva plan za leto 1954 po- 
večanje storitev v gostinstvu za 3%. 

Amortizacija je bila v lanskem letu občutno višja, 
kot jo predvideva plan za loto 1954. V planu je nam- 
reč določena na podlagi popisa in ocenitve osnovnih 
sredstev gostinskih obratov, v lanskem letu pa je bila 
določena s 6 % od celotnega prometa. 

Decentralizacija gostinskih obratov bo vsekakor 
ugodno_ vplivala na znižanje cen v gostinstvu in na 
izboljšanje postrežbo v gostinskih obratih. 

Da bo gostinstvo izvršilo naloge, ki jih pred- 
videva plan za leto Ì954, jo treba: 

1. skrbeti za kulturno, sodobno, hitro in vestno 
postrežbo, 

2. skrbeti za kulturno razvedrilo gostov, 
3. urediti in popraviti gostinske obrate (sanitari- 

je, čisteča, higiena itd.), 
4. skrbeti za popularnost in reklamo, 
5. poskrbeti, da se bo nekvalificirani kader v go- 

stinstvu strokovno izučil, 
6. ustanoviti in urediti turistične centre, ki 

imajo možnost zu širok razmah gostinstva. 

XI. poglavje 

Obrtništvo 
Za obrtništvo okraja predvideva družbeni plan 

za leto 1954 povečanje skupnega družbenega pro- 
izvoda za 4% To povečanje temelji na previdenem 
razvoju v drugih panogah gospodarstva in na dej- 
stvu, da bodo na razpolago večja sredstva za vzdrže- 
vanje stanovanjskega sklada. Povečanje obrtniških 
storitev bo imelo za posledico graditev ceste Ljub- 
ljana—Zagreb, ki bo v letu 1954 grajena predvsem na 
sektorju tukajšnjega okraja. 

Plače v obrtništvu so predvidene v planu v višini 
povprečnih plač za loto 1953. Dobiček, ki ostane «t 
razdelitev med podjetjem in OLO se deli: 50% za 
podjetja in 50% za OLO. Razlog za to razdelitev je 
predvsem v tem, da so državnim obrtnim obratom 
omogočijo enaki pogoji za dolo, kot jih ima privatni 
sektor. 

Presežek dela r socialističnem sektorju obrtni- 
štva v letu 1954 znaša 90,225.000 din, ta presežek do- 
sega 1552 zaposlenih. Privatna sektor obrtništva, J£i 
zaposluje 1500 najete delovne «ile, pa je, po. planu 
zadolžen v obliki, davka in dohodnine za 97,000.000 
din. <V presežku dola je zajeto tudi socialno zavaro- 
vanje, kd ga sam privatni obrtnik ne plačuje, kolikor 
bi bilo obvezno tudi socialno zavarovanje, bi prese- 
žek dela v privatnem sektorju obrtništva moral biti 
za ca. 49. milijonov višji. 

V letu 1954 bo v socialističnem sektorju obrti do- 
seženih 18,568.000 din amortizacije oziroma ca. 3% 
več, kot je bilo doseženo s stopnjo 2,8% od prometa 
v letu' 1953. V povprečju amortizacija ni bistveno 
2višana, ker je v primci z lansko obveznostjo pri 
podjetjih z nizko vrednostjo osnovmpi sredstev .zni- 
žana, medtem ko je pri podjetjih, ki imajo visoko 
vrednost teh sredstev, občutno zvišana. Zaradi'pove- 
čanja obveznosti amortizacije so v, letu 1954 priza-, 
deta .predvsem podjetja, ki imajo osnovna sredstva, 
katerih pa pri proizvodnji ne uporabljajo ali pa jih 
uporabi; jo samo občasno. 
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Delovni kolektivi takih podjetij bodo morali 
posvetiti temu vprašanju posebno pozornost in spra- 
viti v sklad obseg osnovnih sredstev s potrebami pro- 
izvodnje. V okraju je 24 socialističnih obrtnih obra- 
tov, ki nimajo lastnih osnovnih sredstev (predvsem 
pekarije in mesarije), razen tega pa je 10 obratov, ki 
imajo samo nekaj lastnih osnovnih sredstev, druga 
pa so izposojena od privatnikov. 

~Ta obrtna podjetja si bodo morala ustvariti čim- 
večje sklade za samostojno razpolaganje, iz katerih 
si bodo lahko nabavila osnovna sredstva, oziroma si 
bodo morala, v ta namen zagotoviti potrebni investi- 
cijski kredit 

Naloge obrtnih podjetij v letu 1954 so predvsem 
tele: 

1. posvetiti- vso pozornost osnovnim sredstvom, 
tako glede izpolnitve kakor tudi vskladitve teh sred- 
stev z obsegom proizvodnje, 

2. povečati proizvodnjo količinsko s posebnim 
poudarkom na kvaliteti izdelave, ker se bodo samo na 
ta način posamezna podjetja lahko uveljavila na 
tržišču, 

3. povečati proizvodnost in se prizadevati za zni- 
žanje cen ter zatirati šušmarstvo, ki že vedno zavira 
normalno poslovanje registriranih podjetij, 

4. posvetiti čimvečjo pozornost vzgoji mladih 
kadrov v strokovnem in ideološkem pogledu, 

5. prizadevati se za utrditev socialističnega sek- 
torja obrtništva* vsMaditi obveznosti posameznih 
sektorjev lastništva do družbe in omejevati kapitali- 
stične tendence posameznikov v privatnem sektorju. 

XIÎ. poglavje 

'Investicije 

a) Gospodarske investicije 

Leto 1954 pomeni v finansiraoju investicij prehod 
na kredite posojila, ki se bodo odplačevala v anuite- 
tah. Višjna investicij bo odvisna od razpoložljivih 
sredstev. 

b)  Negospodarske investicije 

Okrajni ljudski odbo< se prizadeva, da potrebe 
po investicijskih sredstvih občin usmerja tako, da se 
s čim manjšimi sredstvi zadosti najnujnejšim potre- 
bam in ustvari kar največ v korist čim večjemu krogu 
zainteresiranih. Iz razpredelnice, ki sledi, je razvidno, 
da se je investiralo v Jetu 1952 v glavnem za šole, 
za uredite*- občinskih zgradb in za pomoč pri elek- 
trifikaciji. 

V letu 1953 se je odstotek prispevka za šole po- 
večal, enako za elektrifikacijo, večja pozornost pa 
se je posvetila tudi graditvi zdravstvenih objektov. 

Povečana sredstva so nudila možnost investicij 
v večji meri za ceste in mostove ter za regulacije in 
melioracije. 

Plan investicij za leto 1954 predvideva še vedno 
največji odstotek za šole, ki pa je manjši od prejšnjih 
let, ker so objekti Šolskih zgr,adb v zaključni fazi. 

Isti kriterij velja za zdravstvo in turizem. Odsto- 
tek za elektrifikacijo je v skladu z dejstvom, da je 
elektrifikacija okraja v zaključni fazi, in bo v letu 
1955 predvidoma zasvetila luč v vseh večjih zaselkih 
okraja. 

Znatno so se povečale investicije za ceste" in mo- 
stove ter melioracije in regulacije kakor tudi za vo- 
dovode. To povečanje ni samo začasno, temveč kaže, 
da se polaga vedno večja pozornost na te naprave, za 

katere se bo odstotek udeležbe v naslednjih letih še' 
povečal. 

Plan investicij tudi.kaže, da so investicije OLO 
vedno manjše ter predstavljajo že v letu 1954 le naj- 
nujnejši odstotek. 

Pregled investicij po strokah in panogah za 
za leto 1953 

Panoga: Industrija 
Stroka:                                                               v 1000 din 

111 Eloktroenergija 734.209 
116 Proizvodnja in predelava nekovin 19.650 
117 Kovinska industrija 89.959 
119 Elektroindustrija 31.509 
120 Kemična industrija 188.459 
121 Industrija gradbenega materiala 2.857 
122 Lesna industrija 44.334 
123 Industrija lesovine, celuloze in papirja 117.717 
124 Tekstilna industrija 103.733 
125 Industrija  usnja in obutve 50.138 
127 Živilska industrija 6.442 

Skupaj panoga: industrija                1,389.007 
kmetijstvo                    21.762 
gozdarstvo                      — 
gradbeništvo              . 9.208 - 
promet                             137 
trgovina                        59.814 
obrt                              16,955 

Skupaj gospodarske investicije:      1,496.883 

Negospodarske investicije, 
finansirane iz izvenproračunskih sredstev: 

za komunalno delavnost 87.503 
za kulturo in pros veto 1,708 
za razne ustanove - 11,680 100.891 

Skupaj:       1,597.774 

Izvori sredstev 
1. Krediti iz skladov za kreditiranje 

investicij 1,081.122 
2. Finansiranje iz lastnih sredstev 442.637 
3. Dolgoročna  bančna  posojila 73.965 

Skupaj :       1 :,597.774 

Negospodarske (proračunske) investicije po letih   - 

Investicije % % 
po namenu i lasproti          nasproti 

1952 1953 1952 1954 1953 

(v 000) 
1. Sole                    39.607 82.860 209 129.025 156 
2. Zdravstvo in tu- 

rizem                  9.567 40,410 584 59.110 146 
3. Vodovodi             1.384 3.344 242 32.900 986 
4. Ceste in 

mostovi                1.646 12.380 755 60.790 594, 
5. Elektrifikacija   9.161 20.625 226 37.450 181 
6. Melioracije in 

regulacije             240 9.250 3.845 , 47.940 517 
7. Občinske 

zgradbe              11.573 2.710 23.6 14.055 518 
8. Komunalna 

1 

delavnost           15.194 5.946 39.2 32.189 542 
9. Okrajne inve- 

sticije                29.044 53.170 183 18.175 54 

Skupaj:            117.416 230.715 197 431.652 186 
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Negospodarske — proračunske investicije za leto 1954 

7, 
•, 
9, 

10. 
•il 

12, 
13 
14. 
15 
16, 
17. 
18, 
19, 
20, 
21 
22 
23, 
24, 
25, 
26, 
27, 
28 
29, 
30, 
31 
32, 
33, 
34, 
35 
36, 
37, 
38, 
39, 
40 
41 
42, 

Investicije razdeljene 

Blagovica 
Borovnica 
Brezovica 
Cnmče 
Dobrova 
Dolsko 
Domžale 
Gabrovka 
Grosuplje 
Horjul 
iS 
Kamnik 
Kamniška Bistrica 
Komenda 
Kresnice 
Krka 
Litija 
Logatec 
Lukovica 
Medvode 
Mengeš 
Moravče 
Motnik 
Podpeč 
Podtabor 
Polhov Gradec 
Prežganje 
Radomlje 
Rovte 
Stična 
Šentvid 
Škofljica 
Šmarje 
Šmartno 

Tuh. Srednja vas 
Vače 
Višnja gora 
'Vodice 
Vrhnika 
Okrajne investicije 
LO MO Kamnik 

Skupaj : 

po občinah: 

8,960.000 
5,100.000 

12,317.000 
10.500.000 
4,249.100 
9,330.000 

30,372.100 
1,786.300 

30,890.000 
4,444.100 
5,630.000 

1,839.800 
3,500.000 
5,000.000 

15,120.000 
26,500.000 
4,300.000 
3,085.000 

15,200.000 
5,350.000 
4,180.000 
2,470.000 

13,520.000 
3,920.000 
3,958.590 
6,840.000 

17,690.000 
8,790.000' 
9,946.000 
2,313.000 
3,000.000 

16,500.000 
4,400.000' 
1,050.000 

860.000 
13,600.000 
4,510.000 
3,900.000 
8,400.000 

98,310.410 
35,000.000 

466,632.000 

poobl7«' Za gospodarstvo *OLO Ljubljana okolica je 
1•7    . ppn>  da  nadzoruje   izvajanje negospodarskih 
skem        'U ^a P° Porobi predlaga okrajnemu ljud- 

u odboru  ustrezajoče spremembe. 

XIII. poglavje 

züeni  proizvod, narodni  dohodek 
in   njuna   razdelitev 

Zan y   s,k uP°steva razvoj gospodarstva, kot je .n&ka- 
•Uev   i    .•,• za 'cto 193*> ie predvidevati tole razde- 

S 8 
IS Is? T3  0\ "0 O a -• a -> 

«H •-H 

1952 1953 1954 1953 1954 

v tisočih dinarjev 
Skupni 
družbeni 
proizvod   9,739.919    10,863.575 11,712.132 111 107 
Od tega: 
amortiza- 
cija             730.342 1,109.194 1,325.640 
narodni 
dohodek   9,009.577 9,756.381 10,386.492 108 106 

Skupni  družbeni  proizvod  po panogah 

S S 

•§»• 
M  41 

Stroka           1952 1953 1954 •Ss 
•- 

v tisočih di narjev 

Industrija    6,389.825 7,212.503 7,516.879 112 104 
Kmetijstvo  2,079.549 2,182.258 2,237.877 104 103 
Gozdarstvo      80.270 96.386 85.172 120 88 
Gradbe- 

ništvo          358.731 453.070 911.728 126 201 
Promet               4.625 5.695 6.798 123 119 
Trgovina         191.774 235.133 245.295 - 122 104 
Gostinstvo       73.183 92.648 95.888 126 103 
Obrt               561.962 587.882 612.495 104 104 

družb enega   proizvoda   in   narodnega   dohodka: 

Skupaj:        9,739.919 10,865.575 11,712.132     111     108 

Razdelitev   dohodka 
(v 000 din) 

Skupni dohodek 7,801.622 
Obresti od osnovnih sredstev 494.022 
Obresti od obratnih sredstev 322.508 
Prometni davek 1,907.993 
Obračunski sklad za plače        1,716.723 
Prispevek za socialno zavaro- 

vanje od obračunskega skla- 
da za plače 772.512 

S (kup a j 5,213.758 

Dobiček 2,587.869 
Zvezni davek od dobička 1,288.712 
Rezervni fond 108.729 
Sklad za obnavljanje in vzdr- 

ževanje rezervnega rudne- 
ga bogastva 812 

Skupaj 1,398.253 
Ostanek   za   razdelitev   med     -> 

OLO Ljubljana okolica in 
gospodarska podjetja 1,189.616 

od tpga: 
delež gospodarskim .podjetjem 338.839 
delež   okrajnemu   ljudskemu 

odboru Ljubljana okolica s 
prispevkom za kritje potreb 
LR Slovenije 850.777 
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Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA LJUBLJANA OKOLICA ZA LETO 1954 

(Gospodarski instrumenti okraja) 

XIV. poglavje 
I * 

Delež na dobičku gospodarskih 
organizacij 

Od doseženega dobička po odbitku zveznega dav- 
ia, zneska, ki se lahko uporabi za rezervni sklad in 
odplačila dolgoročnih kreditov, za katere je okraj pre- 
vzel poroštvo, ter vplačil v sklad za obnavljanje in 
vzdrževanje rezerv rudnega bogastva, se določa -go- 
spodarskim organizacijam tale delež na dobičku, iz- 
ražen v stopnjah: 
1. panoga: Industrija 

Stroka 111 Proizvodnja elektroenergije 30% 
116 Proizvodnja in  predelava ne- 

kovin 50% 
Rudnik barila Plese                     -60% 
Rudnik kaolina Črna 35% 
»Donit« Medvode 25% 

117 Kovinska industrija 35% 
Tovarna kovinskih izdelkov in 
livarna »Titan« Kamnik 25% 

119 Elektroindustrija 29% 
120 Kemična industrija 20% 
121 Industrija gradbenega materiala   50% 
122 Lesna industrija 35% 

Tovarna glasbil Mengeš 50% 
123 Industrija   lesovine,   celuloze   in 

papirja 20% 
124 Tekstilna industrija 30% 

Motvoz in platno Grosuplje 20% 
Predilnica »Litija«, Litija 20% 
Tekstilna tovarna, Medvode          20% 

' Tovarna sanitetnega materiala 
Vir 20$ 
Industrija platnenih izdelkov 
»Induplati«, Jarše 20% 

125 Industrija usnja 25% 
127 Živilska industrija                          35% 

Kmetijstvo 100% 
Gozdarstvo (razen zadružnega 
gozdarstva) .   45% 

2. panoga: 
3. panoga: 

4. panoga: Gradbeništvo 
5. panoga: Promet 35% 
5. panoga:' Trgovina (gre v celoti okraju)   ., 
7. panoga: Gostinstvo 50% 
8. panoga: Obrt 50% 

• 
Od dela dobička, ki pripada gospodarski orga- 

nizaciji po določbah I. točke toga poglavja, sme go- 
spodarska organizacija porabiti za plačilni sfcled tele 
odstotke: •  . 
1. panoga: Industrija 

Stroka 111 Proizvodnja elektroenergije' 60% 
116 Proizvodnja in predelovanje ne- 

kovin 70% 
Rudnik barita Pleše                       90% 
»Donit« Medvode ki Rutdnac kao- 
lina Crna                                       • 50% 

117 Kovinska industrija 70% 
»Titan« Kamnik 40% 

119 Elektroindustrija 50% 
120 Kemična industrija 35% 
121 Industrija gradbenega materiala   90% 

Kresniška industrija apna, Kres- 
nice 70% 

122 Lesna industrija 90% 
123 Industrija lesovine, celuloze in 

papirja 40% 
124 Tekstilna industrija 70% • 

Motvoz in platno Grosuplje 30%' 
Predilnica Litija . 30% ' 
Tekstilna tovarna Medvode 30% 
Tovarna sanitetnega materiala Vir, 30% 
»Induplati« Jarše 30% 
»Svilanit« Kamnik                         30% 

125 Industrija usnja in obutve 60% 
127 Živilska industrija 70% 

2. pagona: Kmetijstvo 80% 
3. panoga: Gozdarstvo                                 ' 90% 
4. pagona: Gradbeništvo 90% 
5. panoga: Promet 60% 
6. panoga: Trgovina — 
7. panoga: Gostinstvo 50% 
8. panoga: Obrt 60% 

•- 

Znesek, ki se dobi, če se uporaln odstotek, dolo- 
, čen v II. točki, za plačilni sklad skupno s socialnim 
zavarovanjem nad obračunskim plačilnim skladom 
pa ne sme presegati zneska, če se uporabi lestvica, 
predpisana v XXV. poglavju zakona o družbenem 
planu FLRJ za leto 1954. 

IV 

Plačilni   sklad,in   rezervni   sklad 
trgovskih    podjetij - - 

Na podlagi 56. in 58. člena uredbe o trgovanju 
' ter   trgovskih   podjetjih   in   trgovinah   (Uradni   üsf 
FLRJ, št. 56/53) se določajo tile plačilni m rezerva' 
skladi: 

Rezervni sklad v °/0 Plačilni sk'ad v eto 
od povprečnih od doaeiencga 

obratnih ireditev prometa        < 

Celot.       Letna na na 
ired.       vplač.     debelo     drabno 

•    * Ime podjetja 

.S 
1. Trgovsko podjetje 

Borovnica 10 

10 

10 

2. Trgovina z mešanim 
blagom Črnuče 

3. Trgovsko podjetje 
Dol pri Ljubljani 

4. Trgovsko podjetje 
»Preskrba«, Domžale    12 

5. Trgovsko podjetje 
•   »Potrošnik«  Domžale     12 
6. Trgovsko podjetje 

»Tabor«, Grosuplje        10 

2,00 — 

2,00 — 

2,00 — 

.2,40 — 

2,40 — 

2,00 2,30 

5,00 

3,68 

4,60 

3,68 

3,68 

4,00 
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it. Ime podjetja 

Rezervni «klad v % 
od povprečnih 

obratnih sredstev 

Plačilni sklad v % 
od doseienega 

prometa 

Celot, 
ired. 

Letna 
vplac. 

na na 
debelo     drobno 

7. 

8. 

9. 

10. 

U. 

12. 

13. 

H. 

15. 

16. 

1?. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Trgovsko podjetje 
»Kočna«, Kamnik 
Trgovsko   podjetje 
»Potrošnik«, Kamnik 
Trgovsko podjetje 
Kamniška Bistrica 
Trgovsko podjetje 
L\>1A' Logatec 
Trgovsko podjetje 
»Preskrba«, Litija 
Trgovsko podjetje 
>Sava<, Medvode 
Trgovsko podjetje 
Mengeš 
Trgovsko podjetje 
Ivančna gorica 
Trgovsko podjetje 
»Tišje«, Šmartno pri 
Litiji 

Trgovsko podjetje 
"Vrhnika 
Trgovsko podjetje 
»Naša knjigac, 
L\>mžale 

Trgovsko podjetje 
»Naša knjigac, Litija   10 
Txgovsko podjetje s 
pisarniškimi potreb- 
ščinami, Grosuplje 
Obrtna nabavno-pro- 
<lajna zadruga Ljub- 
ljana okolica, Ljub- 
ljana 

Trgovsko podjetje 
»Sadje«, Vrhnika 
Trgovsko podjetje 
»Vino«, Ljubljana 
okolica 

Trgovsko podjetje OZZ 
Ljubljana okolica, 
Ljubljana 
Lesno podjetje OZZ, 
Ljubljana okolica, 
Kamnik 

Trgovsko podjetje 
»Odpad«, Ljubljana 
okolica 

15 

15 

10 

10 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2,00 2,30       3.92 

— 4,47 

— 5.1 

— 3.45 

1 3,51 

— 3,97 

— 4,71 

2,30 4,83 

— 3.95 

1,75 4,04 

— 10,12 

— 14,90 

— 11.5 

— 5 

6 — 

2.65 — 

2.51 — 

3,68 4,30 

— 16.31 

*tvica za obračunavanje plačilnega 
sklada trgovskih podjetij 

t *n°s^k za plačilni sklad trgovskih podjetij in 
Pre J°' ,'•••^•••• P° IV. točki tega poglavja, ne sme 
obrStfat' zneska, ki se dobi, če se glede razlike med 
• ..ačunskim in dejanskim skladom trgovskega pod- 

Ja uporabi tale lestvica: 

Ce znaša razlika med 
obračunskim in dejan- 
skim plačilnim skladom 
v odstotkih od obračun- 
skega plačilnega sklada 

Znesek, ki ga sme trgovsko 
podjetje porabiti za plače 

do 10% 
od 10% 
od 15% 
od 20% 
od 25% 
od 30% 
od 35% 
od 40% 
od 45% 
od 50% 
od 55% 
od 60% 
od 65% 
od 70% 
od 75% 
od 80% 
od 90% 
od 100% 
od 120% 
od 160% 
od 200% 
od 300% 

65 % 
65 % +59 
63 % + 53 
60,5% + 47 
58 % + 41 
55 % + 34 
52 % + 29 
49 % + 26 
46,6% + 24 
44,4% + 22 
42 % + 20 
40,5% + 18 
38,7% + 17 
37,2% + 16 
35,8% + 15 
34.4% + 14 
32,1% + 12 % 
30 % + 10 % 
26,7% + 7 % 
21,8%+ 3 % 
18 % + 1 % 
12,3% +   0,5% 

od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 
od presežka nad 

10— 15% 
15— 20% 
20— 25% 
25— 30% 
30— 35% 
35— 40% 
40— 45% 
45— 50% 
50— 55% 
55— 60% 
60— 65% 

65— 70% 

70— 75% 
75— 80% 
80— 90% 
90—100% 

100—120% 
120—160% 
160—200% 
200—300% 

300% 

XV. poglavje 

Stopnja  dohodnine 

Na območju okraja, Ljubljana okolica se za leto 
1954 poleg temeljne dohodnine od kmetijstva, ki zna- 
ša 6% od katastrskega dohodka, odmerja tudi dopol- 
nilna dohodnina po tehle progresivnih stopnjah: 

do     30.000 
nad 30.000 do 50.000 
nad 50.000 do 80.000 
nad 80.000 do 120.000 
nad 120.000 do 160.000 
nad 160.000 do 200.000 
nad 200.000 do 250.000 
nad 250.000 do 300.000 
nad 3O0.O00 do 400.000 
nad 400.000 do 500.000 
nad 500.000 do 600.000 
nad 600.000 do 700.000 
nad 700.000 do 800.000 
nad 800.000 

t. j.   2750  din   več od   vsakih 
osnove. 

4 
7 

10 
14 
18 
22 
27 
32 
37 
42 
48 
52 
55 
55 

nadaljnjih  5.000 din 

XVI. poglavje 

Razdelitev   prometnega   davka 

Za kritje proračuna okraja Ljubljana okolica 
pripada po določilih republiškega plama: 

a) 5% skupnega prometnega davka, ki ga plačajo 
gospodarsko organizacije na območju okraja, tevzem- 
ši zadružne organizacije, 
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b) 50% prometnega davka, ki ga plačajo zadružne 
organizacije, zasebni obrati in zasebniki na območju 
okraja, 

c) 50% od zneska prodanih vrednotnic. 

Določbe odloka o uvedbi okrajnih taks in pro- 
metnega davka se izpremenijo tako, da se ukineta 
tar. št. 4 in 5 II. dela: Tarifa B Prometni davek z 
veljavnostjo od 1. I. 1954, ker sta v nasprotju z ured- 
bo o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55-474/53). 

XVII. poglavje 

Obresti    osnovnih    sredstev    komunal- 
nih   podjetij 

Obrestna mera za osnovna sredstva komunalnih 
podjetij se določa na območju okraja 2% od vred- 
nosti osnovnih sredstev. 

Obrestno mero za komunalna podjetja na ob- 
močju LO MO Kamnik določi ljudski odbor mestne 
občine Kamnik. 

XJVIII. poglavje 

Rezervni   sklad 

Od doseženega dobička se določa kvota sredstev 
rezervnega sklada gospodarskih organizacij. 

Višina kvote znaša 2% od zneska stalnih obrat- 
nih sredstev. 

•••. poglavje 

Sredstva  za investicije 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za investicije, 
iz katerega se bodo finansiTale gospodarske investi- 
cije na območju okraja. Ta sklad se formira iz tehle 
virov: 

a) iz 30% blokiranega presežka akumulacije in 
skladov iz leta 1953, 

b) iz dela davka od presežka sklada za plače iz 
leta 1953 po kritju proračuna za leto 1954, 

c) iz proračunskega presežka leta 1954, 
č) iz odplačanih anuitet izvršenih investicij na 

območju okraja, 
d) iz obresti od osnovnih sredstev komunalnih 

podjetij. 

XX. poglavje 

Delež   občinskih   ljudskih   odborov 
na  dohodkih  okraja 

Občinskim ljudskim odborom in ljudskim odbo- 
rom mestnih občin (izvzemši LO MO Kamnik) pripada 
za kritje njihovih proračunov: 

1. 100% davka od dediščin in daril, pobranega na 
njihovem območju, 

2. 76% zakupnine zemljišč splošnega ljudskega 
premoženja, 

3. del zaostale in tekoče dohodnine kmetijskih 
gospodarstev ter 

4. del zaostale in tekoče dohodnine samostojnih 
poklicev in premoženja, pobranih na njihovem ob- 
močju v tehle odstotkih: 

Dopolnilna do- 
Dopolnilna  do- hodnina od samo- 

hodmna kmetij-   stojnih poklicev 
skih gospodarstev    in premtóe!nja 

Občinski LO 

1. Blagovica 41 35 
2. Borovnica 19 35 
5. Brezovica 2 10 
4. Črnuče 8 10 
5. Dobrova 14 35 
6. Dolsko 3 35 
7. Domžale 36 35 
8. Gabrovfca 37 35 
9. Grosuplje 25 35 

10. Horjul 25 35 
11. Ig 12 35 
12. Kamniška Bistrica 57 55 
13. Komenda 21 35 
14. Kresnico 27 35 
15. Krka 20 35 
16. Litija 66 50 
17. Logatec 27 35 
18. Lukovica 33 35 
19. Medvode 21 35 
20. Mengeš 22 55 
21. Moravče 18 35 
22. Motnik 30 35 
23. Podpeč 19 35 
24. Pod tabor 24 55 
25. Polhov  Gradec 16 55 
26. Prcžganje 25 35 
27. Radomlje 8 35 
28. Rov te 22 35 
29. Stična 24 35 
30. Šentvid 8 35 
31. Škofljica 14 35 
32. Šmarje 11 35 
33. Šmartno 41 35 
34. Tuhinj 18 35 
35. Tuhinjska Srednja vas 18 55 
36. Vače 38 35 
37. Višnja gora '  31 35 
38. Vodice 10 35 
39. Vrhnika 22 35 

Ljudskemu odboru mostne občino Kamnik pri- 
pada za kritje njegovega proračuna od okrajnih 
dohodkov: 

1. dopolnilna dohodnina kmetijskih gospodarstev, 
pobrana na območju mostne občine, 

2. dopolnilna dohodnina od samostojnih poklice* 
in premoženja, pobrana na območju mostne občine. 

3. zaostanki vseh oblik dohodnine preteklih  let, 
4. davek od dediščin in daril, 
5. zemljarina, 
6. državne takse, 
7. davek od tuje delovne sile, 
8. prometni davek, ki ga plačujejo zadružne or- 

ganizacije, zasebni obrati in zasebniki, 
9. 2% od skupnega prometnega davka, ki ga pla- 

čajo gospodarske organizacije na njihovem območju- 
izvzemši zadružne organizacije, 

10. od dobička, ki, pripada okraju, katerega go* 
spodarske organizacije vplačajo na območju LO MO 
Kamnik, pripada LO MO Kamnik 12% (dvanajst od- 
stotkov). 

Od dohodkov, navedenih v 1. do 9. točki prejšnje 
ga odstavka, plača 1,0 MO Kamnik prispevek za krit' 
je potreb Ljudske republike Sloven i ]n. po stopnji, ki 
bo določena za OLO Ljubljana okolica. 
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XXI. poglavje 

Skladi 
&- Sklad  za obnovo,  gojitev  in   varstvo 

gozdov 
Sredstva  gozdnega  sklada  so namenjena  za ob- 

°vo, nego,   varstvo in   ureditev  gozdov  in   nasadov 
gozdnega drevja zunaj gozdov, za graditev in vzdrže- 
vanj© gozdnih cest in poti, poslopij in naprav, ki so 
P°frebne za pospeševanje gozdne proizvodnje, za me- 
,°racijo in  konservacijo gozdnih  zemljišč,  za  stro- 
ovno vzgajanje in izpopolnjevanje  gozdarskih ka- 
107 in za stroške javne gozdarske službe. 

V okrajni sklad za obnovo gozdov se vplačujejo 
0(1 losa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja 
_eiotna vrednost lesa na panju, od lesa iz zadružnih 
j^ zasebnih gozdov pa prispevki po tarifi, ki je dolo- 
ma z uredbo o skladih za obnovo gozdov. 

... « okrajnega gozdnega sklada se plača v repu- 
*"*•• gozdni sklad 55% prispevka. 

Po odbitku 35% do celotnega gozdnega sklada, ki 
izplača   v   republiški   gozdni   sklad,   participirajo 

^^niSlkl    iTn.rlcVi    ••4•/\•    •,•    ct-lnrlil    fa    •••••••    {••\7<•*\•• 
8feđ. 

laski ljudski odbori na skladu za obnovo gozdov 

20% 14. Motnik                 10% 
10% 15. Podpeč-Preserjc 10% 
20% 16. Polhov  Gradec   10% 
10% 17. Prežganjc            20% 
10% 18. Rovte                   10 % 
10% 19. Stična                   50% 

50% 

e na to, v kateri občini je bil los posekan, v tehle 
^totkih: 

1. Borovnica 
2. Brezovica 
3. Črnuče 
4. Dobrova 
5. Gabrovika 
k Horjul 
7- Kanin. Bistrica  10% 20. Šentvid 
8- Komenda 10% 21. Šmartno pri 
9- Kresnico 25% Litiji 10% 

10- Krka 20% 22. Tuhinj 10% 
•. Logatec 10% 25. Vače 10% 
12. Medvode 10% 24. Višnja gora 50% 
•. Mengeš 15% 25. Vrhnika 15% 

Občine, za katero v letu 1954 ni določen % pri- 
jeka iz okrajnega sklada, imajo že zadostna srod- 
•• za vzdrževanje in nego gozdov iz obstoječih 

s*ladov. 
Gozdne sklade, ki se vodijo še pri  kmetijskih 

^drugah, jo treba takoj odvesti v občinski sklad ob- 
lI\«. na območju katere ima kmetijska zadruga svoj 

sedež, 

li JI ' ki so bo formiral na območju okrajnega 
JUdskega odbora v letu 1954, jo predviden v znesku 

6l-?90.000 din. 

B. Sklad za urejanje voda 

.sredstva okrajnega sklada za  urejanje voda se 
?° Uporabljala za urejanje rek in hudournikov, za 

šJj.r.avo  voda   in   graditev   energetskih   naprav,   za 
ttl|je in raziskave ter za melioracije, 
sredstva sklada za urejevanje voda so: 
*• Prispevki za uporabo vode. Prispevke plačujejo: 

k-   a) industrijske, rudarske in obrtno organizacije, 
fj .V^r&bljajo J«č kot 10.000 m3 vode, za opravljanje 
rac •      • a a*' kemičnega dela (parne napravo, scp:i- 
p  4af  destilacija,  hlajenje,   transport in  podobno). 

lsPevak  znaša  2%o od  celotnega  bruto produkta, 
vod     VOtJni mlini, vodne žage in druge energetske 
Sp 

ne naPrave z neposrednim prenosom energije. Pri- 
lim      '    k° ^0^! individualno s povprečnim let- 
ra»  Noskom od instalirane bruto konjske sile, pre- 

dane v  kilovate, ob  upoštevanju  srednje letne 

vode in s tem možnosti proizvodnje kilovatnih ur, 
kolikor niso oproščena prispevka na podlagi 1. in 2. 
točke 9. člena zakona. 

Osnova za odmerjenje pavšalnih letnih prispev- 
kov je določena, kakor sledi: 

1. napravo z vodnimi vretoni 0,25 din 
2. naprave s podlivmimi kolesi 0,30 din 
3. naprave z nadlivnimi kolesi 0,60 din 
4. napravo s turbinami 0,80 din 

in to vse od instalirane konjske sile/uro. 
2. Prispevki za odplake, ki jih plačujejo vse in- 

dustrijske, rudarske in obrtne organizacije, ki spu- 
ščajo v nadzemne in podzemno vode, neposredno ali 
posred'- take snoH, ki kvjrijo votano gospodarske 
naprave ali sicer škodujejo splošnim gospodarskim 
koristim. 

Prispevek znaša od celotnega bruto produkta: 
a) za rudnike 4%o 
b) za industrijo usnja 3 %o 
c) za «industrijo celuloze, papirja in lepenke 4%o 
č) za druge gospodarske organizacije 2%o 
Cc  imajo  posamezne  industrije  efektne  čistilne 

naprave, se jim odmerjeni prispevek zniža za odsto- 
tek, kolikor zadržijo odpadne snovi. 

Odstotek doseženega očiščenja s čistilnimi napra- 
vami določi komisija, ki jo imenuje Uprava za vodno 
gospodarstvo LRS na predlog podjetja. Zavezanci, ki 
plačujejo prispevek pod točko 1. a) no plačujejo pri- 
spevka pod točko 1. b). Zavezanci, ki plačujejo pri- 
spevek pod točko 1. a) in 1. b) pa niso oproščeni pri- 
spevka pod 2. točko, če so zato dani pogoji. 

Prispevka za uporabo vode so oproščeno gospo- 
darsko organizacijo in energetske naprave, ki jih 
zakon o skladih za urejanje voda poimensko našteva. 

Obveznost plačevanja velja od 1. aprila 1954. 
Sredstva sklada so predvidena v letu 1954 v višini 
45,000.000 din. Od tega v letu 1954 za Ljubljansko 
barje 20.000.000 dinarjev. 

Razdelitev sredstev na posamezne objekte bo 
določil okrajni zbor proizvajalcev po predlogu gospo- 
darskega sveta okrajnega ljudskega odbora. Gospo- 
darski svet bo posameznim gospodarskim organizaci- 
jam z odločbo doiločil odstotke prispevka. 

C. Sklad za graditev, vzdrževanje 
in upravo stavb 

Po uredbi o upravljanju stanovanjskih hiš uprav, 
ljajo stanovanjsko skupnosti stanovanjske hiše, ki so 
splošno ljudsko premoženje, zadružna last, last — 
družbenih organizacij, in zasebno stanovanjsko hiše, 
ki so vključeno v stanovanjsko skupnost. 

Za območje okraja Ljubljana okolica znašajo 
celotni prejemki najemnin za leto 1954 39,000.000 din. 

Od tega zneska se odbije znesek (manj kot 10%), 
ki pripada lastnikom zasebnih hiš, vključenih v sta- 
novanjsko skupnost, kar bi znašalo 2,900.000 din, tako 
da znašajo Skladi za graditev, vzdrževanje in upravo 
stanovanjskih hiš, s katerimi bodo deloma razpola- 
gale uprave stanovanjske skupnosti pri LO MO in 
obč. LO, 36,100.000 din. 

Skladi za vzdrževanje, graditev in upravo stano- 
vanjskih hiš so dele: 
1. v amortizacijske sklade 55% - 19,133.000 din 
2. v sklado za hišno upravo        5% -    1,805.000 din 
3. v sklado za tekoče vzdrže- 

vanje hiš 42% -" 15,162.000 din 

Skupaj 100% = 36,100.000 din 
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Amortizacijski skladi se dele: 

1. v sklade  za  graditev  novih 
stanovanjskih hiš 20% =    3,826.600 din 

2. v   sklade    za    investicijsko 
vzdrževanje hiš 80% •= 15,506.400 din 

Skupaj 100% = 19,133.000 din 

S skladi bodo razpolagale uprave stanovanjskih 
skupnosti na območju posameznih ljudskih odborov 
mestnih občin in občinskih LO, razen s skladom za 
graditev novih stanovanjskih hiš, ki jih bodo uprav- 

ljali sveti 7,a komunalne zadeve oz. sveti za gospo- 
darstvo LO MO in občinski LO okraja Ljubljana oko- 
lica. 

XXII. poglavje 

Kon t in gen ti ra n j c   izrabe  gozdov 

Določajo se tele količine za izrabo gozdov v letu 
1954 v nedržavnem sektorju. 

Poleg količin, navedenih v tabeli, se predvideva 
posek iz netaksacijbke mase drv (— izpod 10 cm pre- 
mera —) v količini 43.650 m' 

Plan sečnje gozdov za leto 1954 po občinah 

i(jr2avnega sektorja iz lokalnega  državnega  sek torja in ne 
(okrajne  kvote) v m* oblovine 

Prodaji a Domača poraba Ključni sortimenti 
Občina             Tehnični les drva tehnični les drva Skupaj jamski les celulozni les 

iglavcev iglavcev 

Blagovica 1.247 50 553 900 2.750 260 260 
Borovnica 2.866 300 987 1.800 5.953 300 650 
Brezovica 215 50 233 1.300 1.798 40 40 
Črnuče 25 50 256 300 581 30   
Dobrova 235 300 343 400 1.278 100 100 
Dolsko 159 100 191 600 1.050 110 _ 
Domžale 52 50 263 700 1.065 30 — 
Gabrovka 716 1.500 200 1.500 3.916 150 170 
Grosuplje 720 600 554 3.200 5.074 120 120 
Horjul 1.129 300 768 1.300 3.497 200 200 
is 2.132 800 2.078 1.850 6.860 220 510 
Kamnik 1.063 1.000 709 2.850 5.622 180 180 
Kamniška Bistrica 705 1.000 272 1.750 3.727 120 130 
Komenda 266 — 359 350 975 100 — 
Kresnice 526 800 372 1.100 2.798 220 — 
Krka 869 300 187 1.600 2.956 150 160 
Litija 655 700 530 2.900 4.785 250 — 
Logatec 3.124 100 1.740 3.200 8.164 370 860 
Luikovica 209 50 838 1.200 2.297 140 — 
Medvode 352 600 324 3.500 4.776 140 — 
Mengeš 10 50 327 1.300 1.687 10 — 
Moravče 1.333 300 605 2.600 4.838 220 220 
Motnik 727 300 251 850 2.128 140 130 
Podpeč-Preserje 4.330 100 890 1.850 7.170 430 1.111 
Podtabor 688 400 145 1.200 2.433 120 130 
Polhoy Gradec 1.188 800 1.089 1.600 4.677 240 230 
Prežganje 701 1.750 248 1.000 3.699 120 130 
Radomlje 30 — 220 250 500 20 — 
Rovte 3.188 — 1.239 1.100 5.527 370 860 
Stična 414 300 144 1.700 2.558 100 90 
Si Vid 511 500 746 2.800 4.557 110 110 
Škofljica 465 260 133 500 1.358 90 80 
Šmarje 259 350 263 1.300 2.172 50 40 
Šmartno 1.241 700 549 2.100 4.590 220 220 
Tuh. Srednija ras 1.159 100 149 1.500 5.535 40O 450 
Vače 835 500 441 800 2.208 200 210 
Višnja gora 449 500 210 750 2.526 160 150 
Vodice 40 240 285 1.800 2.959 80 80 
Vrhnika 1.851 400 2.448 850 1.415 30 

260 

— 

Skupaj 39.283 17.050 22.673 2.200 6.899 480 

60.350 139.358 6.600 7.900 
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Četrti  del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJA LJUBLJANA OKO- 
LICA  IN  NJIHOVA   RAZDELITEV   V   LETU   1954 

XXIII. poglavje 

Skupna sredstva okraja in viri 
sredstev 

letu 1954 bo razpolagal okraj Ljubljana okolica 
s skupnimi  sredstvi  v  višini  2,052.101  tisoč din. 

a sredstva   bodo   zagotovljena   iz   tehle  virov 
(v tisočih dinarjev): 

I- Sredstva po planu 1954 
L ostanek dobička gospodarskih 

organizacij 850.777 din 

2- 5% prometnega davka gospo- 
darskih organizacij (izvzemši 
zadružne organizacije in izvoz)       87.934  „ 

3. 50% prometnega davka za- 
družnega in zasebnega sek- 
torja 73.000  „ 

4. davek od tuje delovne silo 2.900  „ 

5. obresti od osnovnih sredstev 
komunalnih podjetij 840 „ 

6. dopolnilna dohodnina od kme- 
tijskih gospodarstev 207.448  „ 

?• dopolnilna dohodnina od sa- 
mostojnih poklicev in premo- 
ženja 38.572  „ 

8. davek od dediščin  in  daril 14.899 „ 

9. zemljarina 8.000 „ 

10. državne takso 12.200 „ 

H. dohodki uradov in zavodov 1.100 „ 

12. drugi dohodki 3.700 „ 

•. Sredstva iz leta 1953 

1,301.370 din 

1. Presežek proračunskih dohod- 
kov 331.761 din 

2. Presežek  in   davek   na   pre- 
sežne plače 418.970  ,. 

750.731 din 

XXIV. poglavje 

Poraba sredstev okraja Ljubljana 
okolica 

tirni      StVa V vi£iai 2-0521°l tiso5 dina-rjev, s kate- 
so •<•••••1•£• v letu 1954 okraj Ljubljana okolica, 

"°Qo uporabila za tele namene: v 1.000 din 
a> negospodarsko investicijo 466.632 din 

) Proračunski izdatki za prosveto, 
skrbstvo in zdravstvo, državno 
uPravo in rezerva 690.000  „ 

c) «krajni  kreditni  sklad  za  inve- 
stlcii° 466.963  „ 

) Prispevek za kritje potreb Ljud- 
je republike Slovenije 428.501  „ 

2. 61en 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 5992/2-54 
Ljubljana, dne 23. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

399. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju 
in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 14-83/53) je okrajni ljudski odbor Črno- 
melj na seji obeh zborov dne 9. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za zdravstve- 

ne storitve na območju okraja Črnomelj 

1. člen 

Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 
zdravstvene storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od premoženja ali dohodka bolnika 
ali njegovo družinske skupnosti ne presega 150 din 
letno na družinskega člana, pri tem se v družinsko 
skupnost Štejejo člani, ki niso drugje stalno zapo- 
sleni; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki so zdravi- 
jo v bolnišnicah, pa brezplačnost ni odrojeoa 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 poznejo ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni v bolnico; 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi od- 
loka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradni 
list LRS. št. 23-79/53). 

2. člen 
Tistim, ki imajo premoženje ali dohodek, od ka- 

terega se plača davek, se določi delna oprostitev pla- 
čila za zdravstvene storitve po tejle lestvici: 

Bolnik plača od pred- 
pisano zdravstvene 

storitve: 
25% 
50% 
75% 

če znaša davčni predpis od 
premoženja ali od dohodka 
na družinskega člana lotno: 

od 151 do 300 din 
od 301 do 450 din 
od 451 do 650 din 

Ce znaša davčna predpis od premoženja ali do- 
hodka bolnika ali družinskega člana 651 din ali več, 
plača bolnik za zdravstveno storitev polni znesek. 

3. člen 
No glede na davčni predpis so lahko deloma ali 

popolnoma oprostijo plačevanja za zdravstvene sto- 
ritve tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih, 
pridobitnih ali' drugih razmer gospodarsko ogroženi, 
če bi morali plačati stroške za zdravstveno storitev 
v delnem ali polnem obsegu. 
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4. člen 

Prevoznih stroškov za prevoz z reševalnimi vozili 
so oproščeni popolnoma: 

a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 
nalezljivo bolezen, za katero je zdravljenje v bol- 
nišnici 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, če je prevoz odredil pri- 
stojni zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve se po tem odloiku šteje- 

jo tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška oskrba in pomoč v bolnišnicah in 

v vseh drugih zdravstvenih zavodih; 
b) zdravniška pomoč v ambulantah ali na bolni- 

kovem domu; 
c) dobivanje  zdravil  in  sanitetnega  materiala; 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsiko 

zdravstvo in socialno politiko OLO v vsakem posa- 
meznem primeru: dobivanje ortopedskih in drugih 
pripomočkov ter zdraviliško in klimatsko zdravljenje. 

6. člen 
Za oprostitev in olajšave po 1. in 2. členil tega 

odloka je potrebno posebno potrdilo o upravičenosti. 
To, potrdilo mora predložiti upravičenec zdravstvene- 
mu zavodu o prvem iskanju zdravstvene pomoči, ra- 
zen v nujnih primerih, ko se potrdilo lahko predloži 
najpozneje 8 dni po sprejemu obračuna za zdrav- 
stveno storitev. 

7. člen 
Vsako potrdilo o upravičenosti do oprostitve ali 

olajšave od plačevanja za zdravstvene storitve mora 
obsegati konkretno navedene okoliščine in razloge 
za oprostitev kakor tudi obseg oprostitve, t. j. ali gre 
za popolno ali delno oprostitev. Taka potrdila izda- 
jajo: 

a) za osebe iz točke a) in e) I. člena in za osebe 
iz 2. člena tega odloka tajnik občinskega ljudskega 
odbora, pristojnega po bolnikovem prebivališču; 

b) za vse druge osebe pristojni zdravnik ali bol- 
nišnica, v kateri se je bolnik zdravil. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO, 

8. člen 
Za dosego delne ali popolne oprostitve po 3. členu 

tega odloka izda na predlog pristojnega občinskega 
ljudskega odbora posebno odločbo svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dovoljena pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po sploš- 
nih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po spre- 
jemu odločbe, s ikatero je bila prosilcu prošnja od- 
klonjena. 

10. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRS«. 

St. 11-1581/27-54 
Črnomelj, dne 9. junija 1954. 

* Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

400. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske službe (Uradni list 4S, št. 15-55/54) v zvezi s 15> 
in 64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Ljutomer na seji obeh zborov dne 11. junija 1954 

•»prejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Ljutomer 

J     I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Ljutomeru 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 ? 

gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (° 
obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč iin podobno), 
in skrbi za to. da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
rati, m 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 tne" 
lioracije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega g°* 
spodarskega plana glede gojitve in izkoriščanj« 
gozdov in glede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področj* 
gozdarstva in hudourništva; 

6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi z* 

njihovo strokovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na p^1 

stopnji s področja gozdarstva; 
9. opravlja vse druge upravne zadeve s področj3 

gozdarstva, ki spadajo po veljavnih predpisih v pri' 
stojnost okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to P° 
posebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
okrajnega ljudskega odbora. 

• 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloS6 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednin1 

gospodarjenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno lj11,' 
sko premoženje na območju okraja, razen glede tist'11 

gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s kater', 
mi po tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdo?'11 

gospodarijo občinski ljudski odbori. 
Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje Pf 

sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova gospodarjenj8' 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo. z3' 
vodom in drugim državnim organom. 

IV 

V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav'jS 

okrajna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 
1. izdela predlog predračuna  dohodkov  in i^3 

kov sklada: 
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n . 2' odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 
Pobiranje teh prispevkov; 

fin     .°P.ravlJa investitorske naloge pri delili, ki so 
ansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

V 

••• • .••!°   vodi   5ef   uprave.   Sefa   uprave   imenuje 
im ajm sudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 

novanjc  načelnikov   tajništev okrajnega  ljudskc- 
=* odbora. 

Sv , ef   Je   odgovoren   za   delo   uprave   neposredno 
yeiu za gospodarstvo. 

VI 

E07. 
a   °Pravljanje   svojih    nalog   ima    uprava    za 

varstvo potrebno število uslužbencev, 
virn      DO terensko del°  v  gozdovih  opravljajo   re- 
skit,' ^oz,dariI P° gozdnih revirjih in logarji po logar- •'• okoljšib. 

Gozdne revirje in logarske akoLiše določi okruj- 
«Prava za gozdarstvo. 

s fj:6,*1"1'  g°zdQr mora  biti  gozdarski  strokovnjak 
KUltetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik, 

okra' temizac,J° delovnih mest predlaga šef uprave 
skih      mU   1.Judskemu  odboru. Odločbe  o  uslužben- 
nik    •!

••••••'1]   uslužbencev   uprave  izdaja   predsed- 
uPrav 'Judskcea   odbora   po   predlogu   šefa 

Ok; 
VII 

okrni      Jna   uprava   za   gozdarstvo   se   vzdržuje   iz 
finega gozdnega sklada. 

îagoto-"Va Za vzdržcvanJe uprave za gozdarstvo se 
Ptedr •'•° S Predračunoni uprave, ki je sestavni del 

acuna okrajnega  gozdnega sklada. 
okrai      dl>c>da-'alec za 'zvrševanje predračuna je šef 

Jn° uprave za gozdarstvo. 

VIII 

sv&t0y1,d.elu uPrave za gozdarstvo sodeluje  kot po- 
*aW      ' orSan okrajna gozdarska komisija (29. člen aK°na o gozdovih). 

Of 

^'sijo Upravo mora zaslišati okrajno gozdarsko ko- 
k; SQ Ji Tsea pomembnejših • načelnih vprašanjih. 
r-šcani ° upravc' obnove, gojitve, varstva in izko- 
P'edlo ^^07' '-lasti jo mora zaslišati pri sestavi 
ta ob/*1 Za p.r.edračun sklada in pri določanju načr- 
gozfln'?V°' e°Jitve- sečnje in izkoriščanja gozdov 1er 
••1• graditev. 

gozdovi01115!^« ^udskl odbori gospodarijo s tistimi 
s° gosrv!? -inega Hudskcga premoženja, s knterimi 
••••«??.   rLli   do   uveljavitve   zakona   o   gozdovih 

oži-    •   ?•št- 22"r8/53l- e°zdne 'uH lJudskl odbori upravljajo občinske 
Sptejema i V Zvczi s tcm občinsJd ljudski odbor 
°Pravlin -Pre ačun občinskega gozdnega sklada in 
taio i,   i°vcstitorske naloge pri delih, ki se finansi- 

Kate     J      ffa S°zdncSa sklada. 
6a sk.laftta A }a Se fmansirajo iz občinskega gozdne 
0kraTni^a       ^' občinski ljudski odbor v skladu  ? 

Obč? e
1
ozdar5kim planom. 

••• občin l    S°zdarska komisija je posvetovalni or- 
nJem ohr   iga lJudskega odbora v zvezi z upravljo- 

G0Zf]    
Skcsa gozdnega sklada. 

dajej0    arske. komisije pri občinskih ljudskih odborih 
*a gozdar^ • 1Judskil) odborih okrajni upravi 

stvo predlogo o  Vprašanjih,    ki  se  tičejo 

uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
gozdov m o vprašanjih gozdnih graditev na območju 
občine. 

X 
Ta  odlok   velja  od   dneva   objavo  v   >Uradnem 

listu LRSc 

St. 2588-23/34 
Ljutomer, dne 11. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Stefan Joha i. r. 

401. 

Na podlagi XII.« točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske slu/.bc (Uradni list LRS, št. 15/54), v zvezi s 15. in 
64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih je 
okrajni ljudski odbor v Postojni na seji obeh zborov 
dno 30. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Postojna 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Postojna se usta- 

novi okrajnu uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem 
besedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega 
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 var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 
in skrbi za to, da so ti predpisi pravilno izvršujejo: 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
rati, in predlaga to elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS; 

3. dajo Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
ločitev zemljišč za pogozditve in za gozdne me- 
lioracije; 

4. pripravlja predlogo 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 predpisano evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno usposabljanje; skrbi za gozdarsko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbo v upravnih zadevah na prvi 
stopnji  s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse drugo upravno 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 nalogo 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
upravljanjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljud- 
sko premoženje na območju okraja, razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, ki jih 
po tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdovih 
upravljajo občinski ljudski odbori. 
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Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

FV 

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. 

V 

Upravo voi šef uprave. Sefa upravo imenuje 
okrajni IjupLski odbor ob pogojih, ki so predpisani 
•.•. imenovanje načelnikov tajništev okrajnega Ijud- 
sekga odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svetu 
za gospodarstvo. 

VI 

Za opravljanje svojih nalog ima uprava za 
gozdarstvo potrebno število uslužbencev. 

Gozdna nadzorništva in logarske okoliše določi 
okrajna uprava za gozdarstvo. 

Nadzornik mora biti gozdarski strokovnjak s fa- 
kultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu 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 

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 
svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. člen 
zakona o gozdovih). 

Sef uprave se mora posvetovati z okrajno gozdar- 
sko komisijo v vseh pomembnejših in načelnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov; zlasti se mora posvetovati pri 
sestavi predloga za predračun sklada in pri določa- 
nju načrta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja 
gozdov ter gozdnih graditev. 

IX 

Občinski ljudski odbori upravljajo tiste gozdove 
splošnega ljudskega premoženja, ki so jih upravljali 
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 so finansi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu * 
okrajnim družbenim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih 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 LRSc 

St. 657/46 
Postojna, dne 30. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jclerčič h r. 

402. 

Na poziv Komunistične partije in Osvobodila 
fronce Slovenije so mladinci Bleda v prvih dneh ju' 
nija 1941 izvršili prvo množično propagandno akcija 
proti okupatorju. Prvič so takrat visele na najbO'J 
vidnih mestih slovenske in jugoslovanske zastave, P° 
cestah in hišah so bili napisi revolucionarne vsebin^ 
domači izdajalci in pomagači okupatorja pa so pic" 
jeli grozilna pisma. Ta akcija je imela za Bled »e 

poseben pomen, saj je bil takrat Bled center policij' 
ske in vojaške sile na Gorenjskem. Prav tako so * 
teh dneh prvi prebivalci Bleda, Ribnega, Bohinjske 
Bele dm Koritnega odšli v partizane kot prvi borci za 

svobodo. 
Ker so bili ti dogodki začetek vsaljudskega up»ra 

in vstaje vsega delovnega ljudstva Bleda proti okU' 
patorju je ljudski odbor mestne občine Bled na pred' 
log občinskega odbora Zveze borcev in drugih ran0" 
žičnih organizacij sprejel na seji dne 1. junija i&* 

ODLOK 
o razglasitvi 17. julija za praznik ljudske vstaje Bled* 

1. člen 

17. julij se razglaša za praznik ljudske vstaje 

mestne občine Bled. 
2. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se na krajev0 

običajni način in v »Uradnem listu LRS<. 

St. 1-504/3-54 
Bled, dno 2. junija 1934. 

"  " - " Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 
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403. 

J\a podlagi 4. točke odločbo o državnih organih, 
pl ^ejo predpisovati cene in tarife (Uradni list 
•^••. št. 39/52) v zvezi s 23. členom, 5. točke 65. čle- 
,a m s 117. členom zakona o ljudskih odborih mest 
j£ mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/54) ter 8. 
LP40la ^^^J^S11 zakona o prekrških (Uradni list 

«*>•  št.  46/51)   po  zaslišanju   nekaterih   strank   in 

niim-Lkar-ieV* *" deluJeJ° na območju LO MO Kam- 
"*> je ljudski odbor mestno občine Kamnik po skle- 

pu seje ljudskega odbora dne 31. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarsko storitvo 

1. člen 

£   Na   območju   ljudskega   odbora   mestne   občine 
laVu11^ so Podpisuje talo najvišja tarifa, do katere 
.r~° dimnikarji določajo cene za dimnikarske sto- 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjiščo 40 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 

3. Plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, 
razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 30 
o) v hiši z več nadstropji, mednad- 

stropje 6 

*• Ruski ali vaJjasti dimniki: 
a) v pritlični hiši do 3 dimnikov, če se       12 

plačuje pavšalno (četrtletno itd.), se 
cena, določena v icj točki, kadar je 
število  dimnikov  večje od  3,  zniža 
za 20%, 

D) v hiši z več nadstropij, mednad- 
stropji 3 

5. Dimna cev do dveh metrov 6 
za vsaik nadaljnji meter 3 

• Dimniki   centralnih   ogrevalnih   naprav 
•• parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 36 
") za vsako nadaljnje nadstropje 10 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških 

in zavodskih štedilnikov do I. nad- 
stropja 10 

4 za vsako nadaljnjo nadstropjo 9 

• Kanal centralne ogrevalne naprave, pc- 
•kovsko parno peči, velikih zavodskih 
štedilnikov in podobno: 
a) mali, do 5 metrov 44 
b) veliki, od 5 metrov naprej 87 

• štedilniki, všitevsi dimno cev dolm: 
a) z eno pečico in kotlićem ali z dve- 

ma pečicama 24 
) z dvema   pečicama   in   kotlićem  ali 

tremi pečicami 30 

• Štedilniki v gostinskih obratih ali za- 
vodih: 

i mizni, prosto evoječi ali z nastav- 
kom v gostinskih obratih, javnih 
kuhinjah in podobno 48 

b) mizni, veliki, prosto stoječi ali z na- 
nih knhinjah in pod. 87 
stavkom v velikih restavracijah, jav-    din 

10. Grelec vode  (bojler) 15 

11. Grelci posode 29 

12. Pralni   kotel   s   kanalizacijo   za   odvod 
dima 12 

13. Običajna železna peč do 2 m cevi 17 

14. Peč sistema Lutz in pod.: 
a) brez  pečice 17 
b) z eno pečico 23 
c) z dvema ali več pečicami 29 
č) izredno velika 44 

(S 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna,  vštevši  dimnik, kanal in 

duške 58 
b) dimnik   peči   (poda)   za   vsako   nad- 

stropje 15 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 91 
b) z dvema ali več etažami 120 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode 36 

18. Centralne   ogrevalne   naprave,   vštevši 
dimne odvode: 
a) z majhnim kotlom, do 8 m» ogrevne 

površine (do 9 členov) 65 
b) s  srednjo  velikim  kotlom,  do   12 m1 

ogrevne površine (do 14 členov) 120 
c) z  velikim  kotlom, nad   15 m1 ogrev- 

ne površine (nad 14 členov) 150 

19. Odpiranje, zapiranje in čiščenje lonče- 
nih peči, z materialom: 
a) majhna ali srednja peč 210 
b) izredno velika peč 240 

20. Izžiganjo dimnikov, z materialom 210 

21. Pregled  dimnikov v novih  stavbah: 
1. prvi pregled: 

a) v pritličnih hišah do 4 dimnikov 60 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 12 
c) v hišah z več kakor 4 dimniki 48 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 12 

2. drugi pregled: 
50% popusta od cen iz točke 21 a) do č) 

3. tretji pregled: 
75% popusta od cen iz točke 21 a) do č). 

2. člen 

Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 
jovaraostjo ali ki se opravljajo po posebnem naro- 
čilu strank, so sme zaračunati največ do 50% pribitika 
na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 
deljah in državnih praznikih, kakor tudi za nočno 
delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, in nadurno delo 
se sme zaračunati do 50% pribitika na veljavno tarifo. 
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3. člen 

Čiščenje dimnikov v uporabi je obvezno enkrat 
mesečno. Čiščenje štedilnikov in peči je neobvez- 
no, štirikrat letno pa se mora izvršiti kontrolni pre- 
gled. 

Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki jih 
dimnikar ne čisti, se plača 50% veljavne tarife iz 
1. člena tega odloka. 

Ce dimnikar dela ne izvrši ali ne opravi kontrol- 
nega pregleda, ni upravičen zahtevati nobene pri- 
stojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi zamude časa. 

4. člen 

Za dela, ki jih dimnikar opravi v oddaljenosti 
nad 2 kilometra od sedeža svojega obrata, sme zara- 
čunati 20% pribitka na veljavna tarifo, v oddalje- 
nosti nad 5 km pa sme znašati pribitek 40%. 

Dimnikar mora na zahtevo plačniku dimnikar- 
skih storitev in tarifnih storitev izstaviti plačilno 
potrdilo z navedbo dimnikarskih storitev in tarifnih 
postavk. 

5. člen 

Kršilci predpisov iz 1., 2., 3. in 4. člena tega od- 
loka se kaznujejo z denarno kaznijo do 2000 din po 
predpisih temeljnega zakona o prekrških, če za krši- 
tve po drugih predpisih ni zagrožena strožja kazen. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objove v >Uradnem listu 
LRS«. 

St PO 510/6-54 
Kamnik, dne 1. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko 1. r. 

404. 

Na podlagi 2. odstarvka 23. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin v zvezi s 3. členom 
uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko predpi 
suijejo takse in prometni  daveik  (Uradni  list FLRI 
št 19/53) izdaja ljudski odbor mestne občine Škofj 
Loka na XXII. redni seji dne 18. maja 1954 

ODLOK 
o turistični taksi za osebe, ki se mudijo kot turisti na 

območju mestne občine Skofja Loka 

I 
Turistična taksa se pobira od nočnin turistov. 
Turist je vsakdo, ki nima v Škof ji Loki stalnega 

bivališča in prenočuje tu vsaj enkrat. 

Turistično takso plača vsak turist, pa naj pre- 
nočuje v državnem, zadružnem ali privatnem pod- 
jetju oziroma gostišču proti plačilu ustrezne najem- 
nine za prenočišče. 

Planinsike postojanke so oproščene plačevanja 
turistične takse. 

II 

Sredstva, ki se bodo zbrala s turistično takso, se 

bodo uporabljala za komunalne in turistične graditve 
v mejah 5. člen- uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek. 

III 

Plačila takse so oproščene osebe, kd jih kot svoje 
zavarovance pošilja na zdravljenje Zavod za socialno 
zavarovanje, in invalidi, ki pridejo na območje mest- 
ne občine Skofja Loka na zdravljenje po zdravnisk» 
odredbi. 

Ljudski odbor mestne občine Skofja Loka lahko 
dovoli še nadaljnje oprostitve in olajšave v plače- 
vanju turistične takse s posebno odredbo. 

IV 

Turistična taksa znaša v glavni sezoni 20 din, i^' 
ven sezone pa 10 din. 

Glavna turistična sezona traja od 16. junija ào 
31. avgusta. 

V ' 

Gostinska podjetja in gostišča morajo odvajati 
pobrano turistično takso ljudskemu odboru mestne 
občine Skofja Loka. 

VI 

Ta odlok velja od/ dneva objave v >Uradnein H' 
stu LRS t 

St. 674/1-54 
Skofja Loka. dne 18. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

POPRAVEK 

V objavi uredbe o obrtnih strokah, za katere ** 
izdajajo obrtna dovoljenja za zasebne obrtne dela*' 
nice po prostem preudarku (Uradni list LRS, ste*' 
24-79/54) je v 1. členu izpadla točka 33, ki se glasi: 

33. rafinerija dragih kovin« 

St. 693/3-5* 
Ljubljana, dne 10. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine f 
Sekretariat za zakonodajne  zade*e 

V odloku o ureditvi gozdarske službe v okiaJu 

Kranj (Uradni list LRS, št. 26-385/54) se napa^0 

vstavljena prva vrsta 1. člena pravilno glasi: 
>Pri okrajnem ljudskem odboru Kranj< 

Urednic0 

Izdaja »Uradni list LRS«  - Direktor tn odgovorni urednik: dr. nas•.> Motnih - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — '' c 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Številu: 8 din   'o 8 «•••• »jake nadaljnje 4 strani 4 din več.v 
poeti 8 din »eC — Uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11?   ooStn pred*i 336 - Telefon uprave ••->'" 

Čekovni račun: 60l-«Z«-157 



• VV.I m 
Poštnina plačana v gotovini CENA 48 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE  SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 24. julija 1954 Številka 28 

Ü0. Oaiotba o razglasitvi  Geoloäkega zavoda  v LJubljani za 
finančno samostojen zavod, 

"i. Odločba   o   razglasitvi   Zavoda   za   raziskavo   materiala 
In konstrukcij  LRS  v LJubljani za finančno samostojen 
zavod 

«• Pravilnik za Izvajanje zakona o orožju. 
"~ Zapisnik o 4. seji Republiškega zbora Ljudske skupščine 

LRS dne 25. marca 1954. 
"~ Zapisnik o 3. seji Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 

LRS dno 25. marca 1954. 
"~ Zapisnik 3. skupne seje Republiškega zbora In Zbora pro- 

dajalcev   Ljudske   skupščine   LRS   tretjega   sklica   dne 
26. marca 1954. 

Odloki ljudskih adborov 

4M  ?dlok ° ureditvi gozdarske službe v okraju Gorica. 
*• Odlok o razpisu  nadomestnih volitev v 38.  volilni enoti 

4«  ,.mesta Maribora. 
'• Odlok o proračunu okraja Ptuj za leto 1954. 

°8, Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi proračuna 
4M   S>kra3a p'u1 z leto 1952. 

"• Odlok  o  razpisu   nadomestnih  volitev  v 6.   volilni   enoti 
«o  °krala p-uJ. 

»• Odlok o družbenem planu okraja Sežana za leto 1954. 
L Odlok o upravljanju stanovanjskih h» na območju okra- 

ja Trbovlje. 

VSEBINA: 

(12. Odlok o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gospo» 
dlnjstvlh na Jesenicah. 

413. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o razdelitvi 
stanovanj na območju mestne občine Murska Sobota v 
kategorije. 

414. Odlok v sklepnem računu In lzvrältvl proračuna okraja 
Postojna za leto 1952. 

415. Odlok o varstvu vodnih naprav In člačenju vodotokov 
v okraju Celje. 

416. Odlok o ustanovitvi okrajne trine Inspekcije v okraju 
Kranj 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji 
cest III. reda v okraju Krško. 
Odlok o pogojih za opravljanje gostinskih storitev izven 
poslovnih prostorov  v okraju LJubljana  okolica. 
Odlok  o   dopolnitvi   odloka  o   razvrstitvi  cest   III.   reda 
v okraju Maribor okolica. 

420. Odlok o uvrstitvi okraja Postojna med vilinske gozdne 
predele 

421. Odlok o dopolnitvi odloka o obratovalnem času gospo- 
darskih podjetij v okraju Postojna. 

422. Odlok o oprostitvi In olajiavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Slovenj Gradec. i 

423. Odlok o proračunu mestne občine Tržič za leto 1954. 
424. Odlok o razglasitvi 5. avgusta za ljudski praznik mestne 

občine Tržič. 
— Popravek. 

4•. 

119. 

110. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 

5ia/eCn°. samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
'33) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slo- ven^ 

ODLOČBO 
0 razglasitvi Geološkega zavoda v Ljubljani za 

iinančno samostojen zavod 

Lj., teološki zavod LRS v Ljubljani, ki je bil z od- 
tosZJÌ dne 4"VIL 1932, št • •/1-52- ustanovljen kot 

Pr \4 arska "Stanova s samostojnim finansiranjem, 
••  e na poslovanje kot finančno samostojen zavod 

<?azÌT<>m »Geološki zavode. 
uedež zavoda je v Ljubljani. 

Zavod opravlja tele zadeve: 

tazisk« opravlja   vsestransko in znanstveno geološko 
zetv ^•6 zemeljske skorje, ugotavlja geološke 
PotrpT,•!^1' lnstustrijskih in drugih za gospodarstvo 
vod v\ surovil1« industrijskih, mineralnih in pitnih 
ernJi.^ot tu& kamenine, uporabne za izdelavo 
vadbenega materiala; 
oaiV ^^Je sestavo in lastnosti  nHe, premoga, 
benj ' minefa'no-i"dustrijske surovine, vode in grad- 
OaJlnpIaater^ *n  Proučuje metode  rjihovega  racio- 

38a izkoriščanja; 
afci n \ a' Ureia i" proučuje mineraloški, petrograf. 
^e'ga nto'°ški material, kot dokumentacijo geolo- 
&korje.Ses^aTa  m   mineralnega   bogastva   zemeljske 

Sv4ovVn°)T' *• ^1* evidenco o celotnih mineralnih 
te,Pui>liaT! To^ah in  gradbenem  materialu  in  vodi 

^0 zbirko geoloških strokovnih dokumentov; 

5. proučuje vsa vprašanja iz področja uporabne 
geologije; 

6. izdeluje geološke, geofizikalne, rudarske in 
druge karte o sestavu in strukturi zemeljske skorje, 
mineralnih surovin, vod in kamenin, uporabnih za 
izdelavo gradbenega materiala; 

7. objavlja znanstvena dela in praktična dela v 
zvezi s proučevanjem zemeljske skorje, mineralnih 
surovin, vod, kamenin, uporabnih za izdelavo grad- 
benega materiala; 

8. daje geološka mnenja. 

3 
Organa za upravo zavoda sta upravni odbor in 

direktor. Upravni odbor sestavlja 6 članov, od kate- 
rih dva izvoli delovni kolektiv zavoda, po enega člana 
pa imenujejo v upravni odbor državni sekretar za go- 
spodarstvo LRS, državni sekretar za splošno upravo 
in proračun LRS ter direktor Zavoda za planiranje 
LRS. 

Direktorja Geološkega zavoda imenuje organ, ki 
je pristojen za zadeve in naloge zavoda 

4 
Zavod gospodari z vsem premoženjen, s katerim 

je doslej gospodaril. 
5 

Geološki zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev, 
2. sklad za nagrade, 
3. tiskovni sklad. 

6 
Plače   delavcev   in   uslužbencev   se   določajo  po 

posebnih predpisih, ki jih izda Izvršni svet LRS. 
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< 
Za zadere in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954. 
St. 823/3-54 
Ljubljana, dne 19. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

111. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slo- 
venije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Zavoda za raziskavo materiala in kon- 
strukcij LRS v Ljubljani za finančno samostojen zavod 

1 
Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij LRS 

v Ljubljani, ki je bil z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LR Slovenije, št. 591/3-1953 z dne 16. 
IX. 1953 ustanovljen kot gospodarska ustanova s sa- 
mostojnim finansiranjem, preide na poslovanje kot 
finančno samostojen zavod. 

Zavod po naročilu ali po lastni iniciativi razisku- 
je gradbeni in drugi material ter konstrukcije; pred- 
laga na podlagi rezultatov preiskav materiala in kon- 
strukcij uvedbo boljših proizvodnih metod v indu- 
striji in gradbeništvu. Za izvedbo teh nalog lahko or- 
ganizira polindustrijsko poizkueno proizvodnjo v 
lastnih ali drugih delavnicah. 

3 
Zavod gospodari z vsem premoženjem, s katerim 

je doslej gospodaril. 
4 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcem in uslužbencem, 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 

5 
Zavod   vodi   direktor.    Direktorja   imenuje   or- 

gan, ki je pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

6 
Plače osebja zavoda se določijo s posebnimi pred- 

pisi, ki  jih  izda  Izvršni  svet LRS. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Državni 

sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od i. januarja 1954. 
St. 824/5-54 
Ljubljana, dne 19. julija 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

112. 

Na podlagi 3. In 21. člena zakona o orožju 
(Uradni list LRS, št. 26-97/54)  izdajam 

PRAVILNIK 
za izvajanje zakona o orožju 

L Dovoljenja in orožni listi 

1. člen 
Dovoljenje za izdelovanje orožja, dovoljenje za 

obrtno popravljanje in predelovanje strelnega orožja, 
dovoljenje za nabavo orožja, orožni list za posest in 
orožni list za nošenje orožja se izdajajo po določbah 
zakona o orožju in tega pravilnika. 

2. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja in orožni list se 

lahko izdata: 
1. za vojaško orožje, in sicer za vojaške puške, 

ročno avtomatično orožje, pištole in revolverje, ka* 
dar je to orožje izločeno iz opreme oboroženih sil 
FLRJ ali ga ne nosijo pripadniki JLA po svojih 
službenih predpisih; 

2. za lovsko orožje, in sicer lovske puške na 
šibre, lovske puške na kroglo, kombinirane lovske 
puške na šibre in kroglo in lovske karabinke. Med 
zadnje spada tudi vojaško orožje, ki je predelano 
v lovsko; 

3. za pištole in revolverje, ki ne štejejo za vo* 
jaško orožje; 

4. za flobertovke z izžlebljeno cevjo kalibra nad 
6 mm. 

Za vojaško orožje iz 1. točke prejšnega odstavka 
se šteje orožje, s katerim je oborožena JLA, in orožje« 
ki je po svojih lastnostih pripravno za oborožite* 
sodobne vojske. 

3. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja in orožni list se ne 

smeta izdati: 
1. za strelno orožje, ki je posebej urejeno za na' 

pad in opremljeno z napravami, ki naj preprečijo 
njegovo odkritje, kakor n. pr. s pripravami za za' 
dušitev zvoka ali z reflektorji za zaslepitev napade' 
nega, ali je tako zložljivo, da se lahko skrajša bolj' 
kot je za vojaške, lovske ali športne namene P0" 
trebno; 

2. za hladno orožje vseh vrst; 
3. za bombe vseh vrst in za druge naprave, v ka* 

terih je razstrelilna snov ali plin in ki so namenjen^ 
za napad. 

4. člen 
Brez dovoljenja se lahko nabavi, ima in n«5' 

orožje: 
1. ki deluje s stisnjenim zrakom; 
2. ki ima zgodovinsko, umetniško ali drugo vred' 

nost in ni več kot orožje v rabi in tudi ni pripravo0 

za sodobno rabo kot orožje; 
3. flobertovke vseh vrst, razen tistih iz 4. točke 

2. člena tega pravilnika. 
Orožje Iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka rnorf 

biti priglašeno organu za notranje zadeve pristop 
nega ljudskega odbora okraja (mesta). O priglasit^ 
se izda potrdilo. O taikem orožju morajo voditi orga°1 

za notranje nadeve razvid. 

5. člen 
Prošnja za dovoljenje za izdelovanje orožja ' ^ 

prošnja za dovoljenje za obrtno popravljanje in Pre' 
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delovanje strelnega orožja se vloži pri organu za 
notranje zadeve ljudskega odbora okraja ali mesta, 
na katerega območju se ustanovi oziroma je pod- 
jetje ali obrtna delavnica, ki naj se ji izda dovo- 
ljenje. 

Prošnja za dovoljenje za nabavo orožja in pro- 
nJa za orožni list se vloži pri organu za notranje za- 
eye ljudskega odbora okraja ali mesta, na katerega 
œnocju prosilec prebiva ali ima kot pravna oseba 

svoj sedež. 
» Prošnji je treba navesti priimek, očetovo ime 

JV.me prosilca, datum in kraj njegovega rojstva, 
Poslić, prebivališče in državljanstvo, za pravno ose- 
00 Pa njeno ime in sedež. 

Prošnji za dovoljenje za nabavo orožja ali za 
rožni list se mora priložiti potrdilo pristojnega orga- 
a> da zoper prosilca ne teče kazenski postopek. 

«• Izdelovanje orožja in obrtno popravljanje in 
predelovanje strelnega orožja 

6. člen 
• Prošnji za dovoljenje za izdelovanje orožja ali 

-. r'.no   popravljanje   in   predelovanje   strelnega 
vi]02^ ^D tre'3a P°ieg podatkov iz 5. člena tega pra- 
kat-f navesti tu(li kraj, kjer so delovni prostori, v 

enh se bo orožje izdelovalo oziroma popravljalo 
111 Predelovalo. 
tr K    Pto*nJ' za dovoljenje za izdelovanje orožja je 
v
e..a Povedati  vrsto orožja,  ki  se namerava tzdelo- 

«. in obseg proizvodnje. 

Kdc 
7. člen 

vorlv       lma dovoljenje za izdelovanje orožja, mora 
•1' tapid o izdelanem orožju, 

datk ima   tele   P°datke:  datum   Izdelave;   po- 
zna \° •••^ ki ji je bilo orožje izročeno;  vrsto, 

tako, kaliber in tovarniško številko vsaikega posa- 
mez*ega kosa orožja. 
Pre ll       '•a dovoljenje za obrtno popravljanje in 
kate ^ strelnega orožja, mora voditi seznam, v 
dati**!6 • v'P'že za vsako opravljeno storitev tele po- 
pt i?

: dan opravljene storitve; priimek in ime ter 
oprala6 tisle&a' za katerega je bila storitev 
orožn r kaJ se ^e naPrariJ°: Številko in datum 

°ega lista in organ, ki je orožni list Izdal. 

8. člen 

Pred ^j05.*01'' v katerih se orožje izdeluje, popravlja, 
in d     -e in ^rani. morajo biti varni pred tatvino 
lahk111?1^ •°?•&* neupravičenih oseb. V ta namen 
••••° Pristojni organi za notranje zadeve od- 

Jo potrebne zavarovalne ukrepe. 

Izdel; 
9. Hen 

5aie   
ueiano, popravljeno ali predelano orožje se ne 

ProH       -sti iz delavnice ali skladišča, dokler se ne Prod, 
ne 2tt^

ziroma izroä lastniku orožja, razen če tega 
Uva ,4   v^a način proizvodnje, popravilo ali prede- a orožja. 

Kd 

III, Nabava orožja 

10, člen 

Dave t'°r ^t<ySi Za dovoljenje za nabavo orožja, mora 
vijjjjf v Prošnji poleg podatkov iz 5. člena tega pra- 
ska'* tU^ Podatke o vrsti in količini orožja ter, 
naDa

J mu,ie orožje potrebno. V prošnji za dovolitev 
calibe6 P'što'e a^ revolverja je treba navesti tudi 

Mladoletnik, ki prosi za dovolitev nabave lov- 
skega orožja, mora priložiti prošnji privolitev star- 
šev ali skrbnika in mnenje lovske organizacije. 

11. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja se izda z veljav- 

nostjo do treh mesecev. V utemeljenem primeru se 
veljavnost dovoljenja lahko podaljša za nadaljnje tri 
mesece. Dovoljenje podaljša organ, ki ga je izdal. 

'V dovoljenju za nabavo orožja mora biti pove- 
dana vrsta orožja, za katero so dovoljenje izda, v 
dovoljenju za nabavo pištole ali revolverja pa tudi 
kaliber. 

Kdor ima dovoljenje za nabavo orožja, mora 
pred potekom časa, za katerega je bilo dovoljenje 
izdano, prositi za podaljšanje dovoljenja, če orožja šo 
ni nabavil, ali pa sporočiti, da ne želi več nabaviti 
orožja. 

12. člen 
Orožje se lahko nabavi: 
1. pri trgovskem podjetju, pooblaščenem za pro- 

met z orožjem; 
2. pri zasebniku, ki ima orožni list za orožje, za 

katero je bilo izdano nabavno dovoljenje, ali pa je 
upravičen prodati orožje po prvem odstavtku 25. čle- 
na tega pravilnika; 

3. s tem da se sprejme pošiljka z orožjem iz ino- 
zemstva kot darilo; 

4. neposredno pri inozemskem podjetju, kadar 
kdo začasno prebiva v inozemstvu. 

Kdor nabavi orožje po 1. ali 2. točki, mora imeti 
dovoljenje za nabavo. 

Za nabavo orožja po 3. ali 4. točki nabavno dovo- 
ljenje n  potrebno. 

Po 3. točki se sme nabaviti samo lovsko orožje. 
Po 4. točki se sme nabaviti orožje samo za lastno 

potrebo. Kdor nabavi orožje na ta način, ga mora ob 
prihodu v FLRJ priglasiti organu, ki nadzira mejni 
prehod. O priglasitvi orožja se izda potrdilo. To 
potrdilo dovoljuje, da sme priglasitelj nabavljeno 
orožje neovirano prenesti v kraj svojega prebivališča. 

Kdor je nabavil orožje po prvem odstavku tega 
člena, mora prositi v osmih dneh po nabav; orožja 
za izdajo orožnega lista, če pa je orožje nabavil med 
prebivanjem v inozemstvu, pa v osmih dneh po 
vrnitvi v kraj svojega prebivališča. 

13. člen 
V inozemstvu smejo nabavljati orožje: 
1. pravne osebe, ki imajo dovoljenje za nabavo 

orožja; 
2. družbene organizacije, ki so po 3. členu uredbe 

o prometu s strelnim orožjem, strelivom in razstre- 
lilnimi sredstvi pooblaščene, da nabavljajo za svoje 
potrebe orožje naravnost pri proizvajalnem pod- 
jetju; 

3, trgovsika podjetja, ki so pooblaščena za promet 
z orožjem. 

14. člen 
Dovoljenje za nabavo orožja se izda prosilcu v 

dveh izvodih. En izvod obdrii prosilec, drugega pa 
Izroči tistemu, pri katerem orožje nabavi. 

Če se nabavi orožje pri podjetju, pooblaščenem 
za promet z orožjem, mora podjetje na izvodu dovo- 
ljenja, ki ostane nabavitelju, potrditi, da mu je bilo 
orožje prodano. 

Če se nabavi orožje pri zasebniku, mora ta na 
izvodu dovoljenja, ki ostane nabavitelju, potrditi, da 
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je orožje odsvojil. Navesti mora tudi številko in da- 
tum orožnega lista za orožje, ki se je odsvojilo, in 
ime organa, ki je orožni list izdal. 

IV. Posest in nošenje orožja 

15. člen 
V prošnji za orožni list je treba poleg podatkov 

iz 5. člena tega pravilnika navesti še vrsto, znamko, 
kaliber in tovarniško številko orožja, za katero naj 
se orožni list izda, dalje način, kako je bilo orožje 
nabavljeno, in dan nabave. Razen tega je treba v 
prošnji navesti, ali se zahteva orožni Ust za posest 
ali orožni list za nošenje orožja. 

Prošnji je treba priložiti dovoljenje za nabavo 
orožja, če je bilo tako dovoljenje izdano. Ce je bilo 
orožje nabavljeno na način iz 3. in 4. točke 12. člena 
tega pravilnika, je treba priložiti tudi potrdilo o 
opravljenem carinskem postopku. 

Prosilec ki je član lovske organizacije, mora pri- 
ložiti prošnji za orožni list za nošenje lovskega orožja 
potrdilo o članstvu v tej organizaciji. 

Prošnji za orožni list za lovsko orožje, ki jo vloži 
mladoletnik, je treba priložiti tudi privolitev staršev 
ali skrbnika in mnenje lovske organizacije, če niso 
bile te listine priložene že prošnji za nabavo orožja 
po 10. členu tega pravilnika. 

Ce prosilec ni lastnik orožja, za katero žeb do- 
biti orožni list, mora prošnjo sopodpisati tudi lastnik 
orožja. 

16. člen 
Orožni list se izda za eno leto ali za nedoločen 

čas. Ce je bil orožni list Izdan za eno leto, neha nje- 
gova veljavnost s potekom koledarskega leta. Orožni 
list se podaljša za koledarsko leto. 

Podatki o času, za katerega je bil orožni list po- 
daljšan, se morajo vpisati v orožni list in v register 
izdanih orožnih listov. 

Kdor trna orožni list za določen čas, mora pred 
potekom tega časa prositi za podaljšanje orožnega 
lista ali pa sporočiti organu iz 5. člena tega pravil- 
nika, da ne želi več imeti orožja. 

17. člen 
Za več orožij Iste vrste se lahko izda en sam 

orožni list. 
Za nošenje enega ali več lovskih orožij se la&ko 

izda orožni list večjemu številu oseb. 

' 18. člen 
Orožni list za nošenje lovskega orožja se pravi- 

loma izda tistemu, ki je član lovske organizacije. 

19. člen 
Orožni list se izda na predpisanem obrazcu. 
Obrazec ima tele podatke: zaporedno številko re- 

gistra orožnih listov; vrsto orožnega lista (orožni list 
za posest ali za nošenje orožja); rodbinsko, očetovo 
in rojstno ime, datum in kraj rojstva, poklic, držav- 
ljanstvo in prebivališče tistega, ki se mu orožni list 
izda; vrsto, znamko, kaliber in tovarniško številko 
orožja, za katero se orožni list izda. 

Orožni list za posest orožja, ki se izda pravni 
osebi, ni vezan na obrazec tz tega člena. 

20. člen 
Imetnik orožnega lista za nošenje mora imeti 

orožni list pri sebi, kadar nosi orožje. Orožni list ve- 
lja samo v zveri z osebno izkaznico. 

Kdor nosi orožje, za katero je bil izdan orožni 
list za posest orožja pravni osebi, mora imeti pri sebi 
pismeno pooblastilo pravne osebe za nošenje orožja. 
Orožje sme nositi samo v službi. Pooblastilo mora 
biti potrjeno od pristojnega organa za notranje za- 
deve. 

21. člen 
Imetnik orožnega lista mora skrbeti, da orožje ne 

pride v roke komu, ki ni upravičen za posest ozi- 
roma nošenje orožja. Z orožjem mora ravnati tako, 
da ne ogroža varnosti. 

22. člen 
Imetnik orožnega lista, ki se stalno preseli v drug 

okraj (mesto), mora pred preselitvijo priglasiti svojo 
odselitev organu za notranje zadeve okraja (mesta), 
iz katerega se seli. Najpozneje v osmih dneh po pre- 
selitvi pa mora priglasiti svojo priselitev organu za 
notranje zadeve okraja (mesta), v katerega se-je pri- 
selil. 

Pravna oseba, ki ima orožni list za posest orožja, 
mora priglasiti ustavitev obratovanja in vsako spre- 
membo svoje redne -delavnosti, zaradi katere neha 
potreba, imeti orožje. 

Priglasitve iz prejšnjega odstavka se predložijo 
organu za notranje 7adevc pristojnega ljudskega od- 
bora okraja (mesta) v osmih dneh po dnevu, ko je 
sprememba nastala. 

Sprememba prebivališča oziroma sprememba se- 
deža imetnika orožnega lista se vpiše v orožni list. 

23. člen 
Kdor izgubi orožni list ali orožje, mora priglasiti 

izgubo v 24 urah organu za notranje zadeve okraja 
(mesta), na območju katerega je orožni list ali orožje 
izgubil. Ce je Izgubil orožni list ali orožje izven 
okraja ali mesta, v katerem ima svoje stalno prebiva- 
lišče, mora priglasiti izgubo v osmih dneh tudi organu 
za notranje zadeve, ki je pristojen po kraju njego- 
vega stalnega prebivališča. 

24. člen 
Kdor odsvoji orožje, za katero ima orožni list, aH 

zamenja tako orožje • drugim orožjem iste vrste, 
mora to v osmih dneh sporočiti pristojnemu organu 
za notranje zadeve okraja (mesta), na območju kate- 
rega prebiva, ter vrniti orožni list oziroma prositi, da 
se mu dovoli zamenjava. 

25. člen 
Po smrti Imetnika orožnega lista lahko njeg^T 

dedič vloži prošnjo za orožni list za orožje, ki ga je 

imel umrli, ali pa to orožje odsvoji komu, ki in18 

dovoljenje za nabavo orožja te vrste. 
Co dedič v dveh mesecih po smrti imetnika orož- 

nega lista ni dobil orožnega lista in tudi ni orožja od- 
svojil, odvzame pristojni organ za notranje zadeve l 

odločbo to orožje in ga izroči trgovskemu podjetju- 
pooblaščenemu za promet z orožjem, da ga komisij" 
sko proda v korist lastnika orožja. 

Kdor ima v tem času orožje spravljeno, m<>ra 

skrbno paziti, da orožje ne pride v roke neupra?'" 
cenim osebam. 

V. Najdba orožja 

26. člen 
Kdor najde orožje (2. člen zakona o orožju) *~ 

zve za orožje, o katerem misli, da je izgubljeno «•'' 
skrito, mora orožje takoj, najpozneje pa v treh ••^' 
izročiti   najbližji   postaji  Ljudske  milice  oziroma 1 
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navedenem   času   o   tem   obvestili   postajo   Ljudske 
milice. 

VI. Tujci 

27. člen 
Lovsko orožje, ki ga ima in nosi tuj državljan ob 

začasnem prebivanju na območju LR Slovenije, mora 
DUi vpisano v njegovi potni listini. 

Orožje iz prejšnjega odstavka vpiše v potno li- 
stino predstavništvo FLRJ v inozemstvu, ki izda 
ystopni vizum, ali organ, ki nadzira mejni promet na 
vstopnem mejnem prehodu. 

Ce želi imeti orožje tujec, ki prebiva stalno na 
območju FLRJ, si mora pridobiti dovoljenje za na- 
oavo orožja oziroma orožui list po zakonu o orožju 
In določbah  tega pravilnika 

'II. Izvršitev varstvenega ukrepa odvzema dovoljenja 
orožnega listn in orožja 

28. člen 
Varstveni ukrep odvzemu dovoljenja za izdelo- 

anje orožja oziroma dovoljenja za obrtno poprav- 
Janje in predelovanje strelnega orožja ter varstveni 
••••• odvzema orožja na podlag; odločbe izrlnne v 
Pravnem kazenskem postopku po četrtem in petem 
"Stavku 19. člena za'kona o orožju, izvrši orgun za 
o'ranje zadeve ljudskega odbora okraja (mesta), na 
aterega območju prebiva kaznovana oseba. 

Orožje, kj je odvzeto po prednjem odstavku, se 
v roci podjetju, ki je pooblaščeno za promet z oro- 
Jem, da ga komisijsko proda. Z izkupičkom za pro* 
ano orožje se ravna po potem odstavku 39. člena te- 

meljnega zaikona o prekrških. 
Odvzeto vojaško orožje  (zadnji odstavek 2. čle- 

a tega pravilnika) se izroči Državnemu sekretariatu 
*a notranje zadeve LRS, 

VIII.  Razvid o orožnih   listih  in o orožju 

29. člen 
. Organi iz 7. člena zakona o orožju vodijo razvid 
izdanih orožnih listih, o priglašenem orožju (drugi 
stavek 4. člena tega pravilnika), o orožju, ki je 

Wo odvzeto z upravno odločbo (17. člen zakona o 
zju) ter na podlagi varstvenega ukrepa odvzema 

°2ja (19. 5]cn zakona o orožju), in o najdenem ori- 
ma odkritem orožju (26. člen tegu pravilnika) 

IX. Kazenske določbe      «. 

30. člen 
*• denarno kaznijo do 5.000 dinarjev se kaznuje: 
l. kdor je pooblaščen  za  izdelovanje orožja a!i 

oro"^    no   Popravljanje   ali   predelovanje   strelnega 
0(j ,"5' če orožje odstrani ali če dovoli, da se orožje 
Va'j .^ani *z delavnice ali skladišča (9. člen tega pra- 

stavV ravna v nasprotju z določbo tretjega od- 
pr   .? **• člena in  tretjega odstavka  16. člena tega 

vilnii      •   v,nasProtJu z določbo 20. člena tega pra- 
ne   ' a nima pri sebi orožnega lista oziroma pisme- 

8   Pooblastila za nošenje orožja; 
rav,  '    dor z orožjem, za katero ima orožni list, ne 

a Po določbi 21. člena tega pravilnika; 
vi]j,;j"     or v nasprotju z določbo 22. člena tega pra- 
^ojeif   ••   Pri^as'   oziroma  ne odglasi  spremembe 

•   ga Pre,bivališča in kdor kot odgovorni predstav- 

nik pravne osebe ne ravna po določbi prvega in dru- 
gega odstavka 22. člena tega pravilnika; 

6. kdor ravna v nasprotju z določbo 23. člena 
tega pravilnika; 

7. kdor ni po 24. členu tega pravilnika priglasil, 
da je odsvojil oziroma zamenjal orožje; 

8. kdor ravna v nasprotju z določbo 25. člena 
tega pravilnika; 

9. kdor ne izroči ali ne priglasi orožja, ki ga je 
našel ali za katero je zvedel (26 člen tega pravil- 
nika). 

X. Končna določba 

31. člen 
Ta pravilnik velja od dneva objave v >Uradnern 

listu LRS«. 
St. 1-32/6-54. 
Ljubljana, dne 11. julija 1954. 

Državni   sekretar 
za  notranje zadeve LRS: 

Mitja  Ribičič  1.  r. 

ZAPISNIK 
o 4. seji Republiškega zbora Ljudske skupščine LRS 

dne 25. marca 1954 

Predsednik:  Vlado Majhen. 
Zapisnikar: Ančka Globačnik. 

Predsednik Republiškega zbora Ljudske skupšči- 
ne LRS Vlado Majhen je otvoril ob 9.20 uri sejo 
Republiškega zbora. Najprej je bil prebran zapisnik 
3. seje in je bil sprejet brez pripomb. Za zapisnikarja 
4. seje je bila določena tov. Ančka Globačnik. 

Kot prva točka dnevnega reda se je obravnaval 
predlog družbenega plana LRS za leto 1934. Predsedu- 
joči je opozoril, da se po 125. členu poslovnika Repu- 
bliškega zbora Ljudske skupščino LRS mora obravna- 
vati predlog družbenega plana najprej v načelu, nato 
pa še po dolih oziroma poglavjih. 

Ker se k načelni razpravi ni priglasil noben ljud- 
ski poslanec, je predsednik prešel na obravnavo pred- 
loga družbenega plana po delih in poglavjih. 

K prvemu delu predloga družbenega plana se k 
razpravi ni priglasil noben ljudski poslanec. Pri gla- 
sovanju je bil ta del soglasno sprejet. 

Pri razpravi o posameznih poglavjih drugega dela 
sta o 4. poglavju tega oddelka govorila ljudska po- 
slanca Jože Turnšek in dr. Miha Potočnik. Predstav- 
nik Izvršnega sveta dr. Marijan Brccolj pa je po- 
jasnil stališče Izvršnega sveta. Ker se je ljudski po- 
slanec Jože Turnšek zadovoljil s pojasnilom, je pred- 
sedujoči dal na glasovanje 4. poglavje. Predlog je bil 
soglasno sprejet. 

Peto poglavje je bilo sprejeto brez razprave. 
O 6. poglavju sta razpravljala ljudska poslanca 

Anton Pcternelj in Leopold Maček, pojasnilo pa jo 
podal zastopnik Izvršnega sveta dr. Marijan Brccelj. 
Po končani razpravi je bilo 6. poglavje sprejeto so- 
glasno brez sprememb. 

Nadaljnja poglavja, t. j. 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. 
in 14. so bila sprejeta soglasno brez razprave. 

Tretji del predloga družbenega plana jo bil spre- 
jet brez razprave. K razpravi o 15. poglavju tega dela 
se je priglasil ljudski poslanec Mirko Bračič in za- 
stopnik Izvršnega sveta dr Marijan Brecelj. Po raz- 
pravi je bilo 15. poglavje sprejeto soglasno brez 
sprememb. 
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Šestnajsto, sedemnajsto in osemnajsto poglavje je 
bilo soglasno sprejeto brez razprave. 

Pri razpravi o 19. poglavju je zastopnik Izvrš- 
nega sveta dr. Marijan Brecelj predlagal, da se kot 
tretji odstavek prve točke 19. poglavja dostavi sledeči 
amandman: 

»Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske repu- 
blike Slovenije je pooblaščen, da za leto 1954 izloči 
iz republiškega kreditnega sklada za investicije po- 
trebna sredstva za graditev cest na območju Ljud- 
ske republike Slovenije, vendar največ do višine 
•00 milijonov dinarjev.« Celotno 19. poglavje skupno 
z amandmajem je bilo soglasno sprejeto. 

Nadaljnja poglavja: 20., 21., 22. in 23. so bila 
sprejeta brez razprave. 

Četrti del predloga družbenega plana je bil so- 
glasno sprejet brez razprave. Tudi 24., 25. in 26. po- 
glavje tega dela je bilo sprejeto brez razprave. 
K razpravi o 27. poglavju sta se priglasila ljudska 
poslanca Jakob Zen in Leopold Maček. Ljudski po- 
slanec Jakob Zen je predlagal, da so prva točka 
27. poglavja dopolni takole: >Regulacija Savinje v 
Logarski dolini 15 milijonov.« Predstavnik Izvršnega 
sveta dr. Marijan Brecelj amandmana ni sprejel in 
ga je po njegovem pojasnilu ljudski poslanec Jakob 
Zen umaknil. Nato je bilo 27. poglavje soglasno spre- 
jeto brez sprememb. 

Pred prehodom na glasovanje o predlogu družbe- 
nega plana v celoti sta se priglasila k razpravi še 
ljudska poslanca Franc Rant in Stane Nunčić, ki sta 
oba govorila »za«. Po končani razpravi je Republiški 
zbor soglasno sprejel predlog družbenega plana v 
celoti z amandmajem Izvršnega sveta v 19. poglavju. 

Seja je bila prekinjena ob 10.45 uri in se je na- 
daljevala ob 11.25 uri. 

Republiški zbor je prešel k drugi točki dnevnega 
reda, t j. na obravnavo in sklepanje o predlogu pro- 
računa Ljudske republike Slovenije za leto 1954. 

Predsedujoči je opozoril ljudske poslance, da se 
proračun obravnava najprej r načelu, nato pa še po 
razdelkih. Zastopnik Izvršnega sveta dr. Marijan Bre- 
celj je pojasnil, da se šteje za razdelek v dohodkih 
»Del« in da mora Republiški zbor glasovati o petih 
delih, kakor so predlagani v prvem poglavju o do- 
hodkih. Po tem pojasnilu je Republiški zbor začel 
obravnavati proračun v načelu. K razpravi sta se pri- 
glasila ljudska poslanca Anton Peternelj in Mira 
Svetina. Po zaključeni razpravi je predsednik dal na 
glasovanje predlog proračuna v načelu. Ta predlog 
je bil soglasno sprejet. 

Prvi razdelek z naslovom »Dohodki« kakor tudi 
vseh pet delov tega razdelka je bilo sprejetih so- 
glasno brez razprave. 

Seja je bila prekinjena ob 12.15 uri in se je na- 
daljevala ob 16.15 uri. 

Predsednik je objavil nadaljevanje druge točke 
dnevnega reda in pričel razpravo o izdatkih v celoti. 
Ker se ni nihče priglasil k razpravi, je odredil glaso- 
vanje in so bili izdatki soglasno sprejeti. 

Pri sledeči obravnavi po razdelkih sta bila 1. in 
2. razdelek sprejeta soglasno brez razprave. Pri raz- 
pravi o 3. razdelku se je prijavil k besedi ljudski 
poslanec Franc Belšak. Po končani  razpravi  je bil 
3. razdelek soglasno sprejet. Četrti, peti, šesti in sedmi 
razdelek so bili sprejeti brez razprave. Pri osmem 
razdelku so razpravljali ljudski poslanci Jože Pete- 
jan, Franc Rogelj, dr. Anton Melik in Aleksander 
Pirher. Po končani razpravi je bil osmi razdelek so- 

glasno sprejet. Nadaljnji razdelki 9., 10., 11., 12., 13-« 
14., 15., 16. in 17. so bili soglasno sprejeti brez raz- 
prave. Pri obravnavi 18. razdelka je razpravljal ljud- 
ski poslanec Franc Ficko in predlagal amandma, naj 
se okrajnemu ljudskemu odboru Murska Sobota do- 
deli iz 19. razdelka, t j. iz proračunske rezerve, 
40 milijonov dinarjev za izvedbo njihovega pro- 
računa. Zastopnik Izvršnega sveta dr. Marijan Bre- 
celj amandmaja ni sprejel. Ker je ljudski poslanec 
Franc Fioko vztrajal pri svojem amandmaju, je pred- 
sednik dal na glasovanje ta amandman. Sedem po- 
slancev je glasovalo za sprejem amandmana, 7 po- 
slancev se je glasovanja vzdržalo, vsi drugi prisotni 
poslanci pa so glasovali proti. S tem je bil amandma 
zavrnjen. Nato je predsednik dal na glasovanje 18. in 
19. razdelek, ki sta bila soglasno sprejeta brez raz- 
prave. 

Nato je predsednik dal na glasovanje še predlog 
proračuna v celoti. VsTposlanci so glasovali za pred- 
log proračuna v celoti. Predsednik je ugotovil, da je 
s tem predlog proračuna Ljudske republike Slovenije 
za loto 1954 soglasno sprejet in da bo primerjan 6 
postavkami, ki jih bo sprejel Zbor proizvajalcev. 
Seja je bila prekinjena ob 17.45 uri in se je nadalje- 
vala naslednjega dne, 26. marca 1954 ob 9.15 uri. 

V nadaljevanju seje je predsednik prešel na 
razpravo o predlogu zakona o proračunu ljudske 
republike Slovenije za leto 1954. Ker se k razpravi 
ni priglasil noben ljudski poslanec, je bilo glasovanje 
ter je bil predlog zakona o proračunu Ljudske repu- 
blike Slovenije za loto 1954 soglasno sprejet. 

Nato je Republiški zbor prešel na tretjo točko 
dnevnega reda, t. j. obravnavo in sklepanje o pred- 
logu zakona o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi 
republiškega proračuna Ljudske republike Slovenije 
za leto 1952. Po poročilu, ki ga je podal ljudski po* 
slanec Janko Alfred kot poročevalec odbora za pro- 
račun Republiškega zbora, je bil ta predlog brez ob- 
ravnave soglasno sprejet. 

K četrti točki dnevnega reda, t. j. obravnava in 
sklepanje o predlogu zakona o dodatnem proračunu 
Ljudske republike Slovenije za leto 1953, je podal 
poročilo ljudski poslanec Janko Alfred kot poročeva- 
lec odbora za proračun Republiškega zbora. Ker se 
k načelni in podrobni razpravi o tem zakonskem 
predlogu ni oglasil noben ljudski poslanec, je bilo 
glasovanje in je bil la predlog zakona v celoti so- 
glasno sprejet. 

K petijočki dnevnega reda, t. j. obravnava io 
sklepanje o predlogu zakona o skladih zn urejanje 
voda, je podal poročilo ljudski poslanec Miha Bercia 
kot poročevalec zakonodajnega odbora. Ker se nl 

noben ljudski poslanec priglasil k razpravi, jo pred- 
sednik dal ta predlog na glasovanje. Predlog zakon» 
je bil soglasno sprejet. 

K šesti točki dnevnega reda, t. j. obravnava & 
sklepanje o predlogu zakona o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov, je podal poročilo ljudski 
poslanec Alojz Colarič kot poročevalec zakonodajnega 
odbora in nato na intervencijo ljudskega poslane» 
dr. Mihe Potočnika še ljudski poslanec ing. Knrrnelo 
Budihna   kot  poročevalec  odbora   za   gospodarstvo; 
V razpravi k temu zakonskemu predlogu je ljudski 
poslanec   Jože   Tumšek   predlagal   tale   amandma; 
V 3. členu se doda še tale zadnji odstavek: »Gozdni 
skladi se lahko uporabijo ludi za kreditiranje moder- 
nizacije gozdne proizvodnje. Taki krediti se lahko 
dodelijo lesnim industrijskim podjetjem za najdalj 
pet Ici Obresti za dane kredite predpišejo okrajn' 
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ljudski odbori. Krediti iz prejšnjega odstavka so do- 
delijo po poprejšnji pritrditvi Gospodarskega sveta 
Wudske republike Slovenije.€ 

Zastopnik Izvršnega sveta dr. Marijan Brecelj 
amandmaja ni sprejel, prav tako ga je odklonil tudi 
Poročevalec odbora za gospodarstvo. 

Ker je ljudski poslanec Jože Turnšek vztrajal na 
tem amandmaju, je dal predsednik amandma na gla- 
sovanje. Trije poslanci so glasovali za ta amandma, 
Vsi drugi poslanci pa so glasovali proti, vzdržal se 
°i nihče. S tem je bil ta amandma zavrnjen. 

Ker se v nadaljevanju razprave ni priglasil k 
°esedi noben ljudski poslanec več, je predsednik dal 
Predlog zakona na glasovanje. Predlog zakona je bil 
oglasno sprejet. 

Nato je Republiški zbor prešel na sedmo točko 
Cevnega reda t. j. obravnavo in sklepanje o pred- 
ugu zakona o spremembi zakona o ljudskih odborih 

m6st in mostnih občin. Poročevalec odbora za organi- 
,?clJo oblasti in uprave ljudski poslanec Tine Rem- 
£•* in poročevalec zakonodajnega odbora Republi- 
ka zbora ljudski poslanec Bogomil Vižintin sta 

Prebrala odborovo poročilo. Ljudski  poslanec Vinko 
Haf- .    ner je predlagal, da se obravnavajo vsi trije za- 

°o&ki predlogi, ki so na dnevnem redu, t. j. predlog 
j    ona o spremembi zakona o ljudskih odborih mest 
,n Mestnih občin,  predlog zakona o spremembi  za- 
°na o  razdelitvi   Ljudske   republike   Slovenije   na 
esta, okraje in občine in predlog zakona o začasnem 

ziwT     m  °dboru  okraja   Celje,  skupaj.   Ropubliški 
°or so jo s tem predlogom strinjal. Zato je poroče- 

lec odbora za organizacijo oblasti in uprave ljud- 
*i poslanec Tine Rcmškar prebral še odborovo po- 
olok predlogu zakona o spremembi zakona o raz- 

i     71.ljudske republike Slovenije na mesta, okraje 
odV^ *n Predlogu  zakona o začasnem ljudskem 
odK°*U okraja Celje. Tudi poročevalec zakonodajnega 

Oora Republiškega zbora ljudski poslanec Bogomil 
• f

mt'n je prebral poročila odbora k tem predlogom 
'sonov, 'V razpravi o teh predlogih zakonov je v 

sj 
enu Izvršnega sveta podal obrazložitev ljudski po- 

so ?-ec ^otls Kocijančič. O predlogih je razpravljal 
se Uudski poslanec Vinko Hafner. 

"° končani razpravi je Zbor sklenil, naj se po- 
se?e-ta' zak°nski predlogi ne berejo in je zato pred- 

nik dal na glasovanje vsakega od predlogov zako- 
Posamezno. Vsi so bili soglasno sprejeti. 

Hepubliški zbor je nato obravnaval deseto točko 
pt5T.neS& reda in sklepal o tem. ali naj se vzame 
lav        Za  sPremcmD0  ustavnega   zakona  v  obrav- 

ften hv   .^'k Je dal ustrezni predlog na glasovanje, 
'•••     f.*1'  z^°r  J°  soglasno sprejel  predlog,  da  se 

Pravlja o spremembi ustavnega zakona. 
Posi    ••••^••* o tem predlogu so sodelovali ljudski 
u   yDci Jože Petejan, dr. Miha Potočnik in zastopnik 

"«nega sveta dr. Marijan Brecelj. 
spre*0 končani razpravi je Republiški zbor soglasno 

e . Podlog zakona o spremembi ustavnega zakona. 
••• ••• ie bila prekinjena ob 10.40 uri in se je 
je 2*.Je,Vala ob •-05 uri- Predsednik Vlado Majhen 
o »««Cei.razpravo o enajsti točki dnevnega reda, t. j. 

ra»ešltvah in volitvah. 
Kavčičrazprav' *e s°de'OTa' ljudski poslanec Stane 
Se . '•, Predlagal v imenu desetih poslancev, naj 
Predsed •- ^••^ poslanec Vlado Majhen dolžnosti 
Pa Prp 1]' Republiškega zbora, na njegovo mesto 

agal kot kindidala ljudskega poslanca Josipa 

Rusa. Obenem je predlagal v imenu desetih poslan- 
cev, da se ljudski poslanec Vlado Majhen izvoli za 
člana odbora za prosveto in kulturo Republiškega 
zbora. Po določban poslovnika Republiškega zbora 
je predsednik Vlado Majhen izročil nadaljnje vod- 
stvo sejo podpredsedniku Republiškega zbora Angeli 
Ocepek in nato k pred"ogu ljudskega poslanca Sta- 
neta Kavčiča dal izjavo, da se s predlogom strinja. 
Pri glasovanju o predlogu ljudskega poslanca Staneta 
Kavčiča so vsi poslanci glasovali za razrešitev ljud- 
skega poslanca Vlada Majhna kot predsednika Repu- 
bliškega -.Nora. Prav tako so tudi vsi poslanci glaso- 
vali za to, da se izvoli za novega predsednika Repu- 
bliškega zbora ljudski poslanec iov. Jože Rus. Po tej 
izvolitvi je ljudski poslanec Jože Rus prevzel posle 
predsednika in vodil sejo. Na glasovanje je dal pred- 
log ljudskega poslani a Staneta Kavčiča, da se izvoli 
v odbor za prosveto in kulturo Republiškega zbora 
ljudski poslanec Vlado Majhen. Vsi poslanci •> glaso- 
vali za ta predlog 

Nato je predsednik še predlagal, da se ugotovi 
skladnost sprejetih zakonov, ki sta jih obravnavala 
Republiški zbor in Zbor proizvajalcev. Po ugotovitvi, 
da je besedilo zakonov, ki sta jih obravnavala oba 
zbora, skladno, je sporočil predsednik, da se vsi 
zakoni razen zakona o spremembi ustavnega zakona 
pošljejo predsedniku Ljudske skupščine Ljudske re- 
publike Slovenije, da jih objavi in razglasi, zakon 
o spremembi ustavnega zakona pa se pošlje predsed- 
niku Ljudske skupščine, da na skupni seji obeh do- 
mov razglasi spremembo ustave. 

S tem je bil dnevni red 4. seje Republiškega 
zbora Ljudske skupščine LRS izčrpan. 

Seja je bila zaključena ob 11.40 uri. 
St. R 144/1-54 
Ljubljana, dne 26. maica 1954. 

Zapisnikar: 
Ančka Globačnik 1. r. 

Predsednik: 
Jože Rus 1. r. 

ZAPISNIK 
o 3. seji Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS 

dne 25. marca 1954 

Predsednik: Mavricij Bore. 
Zapisnikar: Milan Lacko. 
Predsednik Zbora, proizvajalcev Ljudske skup- 

ščine LRS Mavricij Bore je ob 9.10 uri začel 3. sejo 
Zbora proizvajalcev. Prebran je bil zapisnik 2. seje 
Zbora proizvajalcev; ljudski poslanec ing. Anton Ko- 
želj jo k zapisniku pripomnil, da je bil dopust do- 
voljen ljudskemu poslancu Milanu Dimniku in ne 
Stanetu Dimniku. Po tem popravku je bil zapisnik 
druge seje odobren. Pred prehodom na dnevni rod 
je predsedujoči sporočil, da je Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS poslal k 19. poglavju predloga družbe- 
nega plana LRS za leto !954 tale amandman: »Izvršni 
svet Ljudske skupščine LRS je pooblaščen, da za 
leto 1954 izloči iz republiškega kreditnega sklada za 
investicije potrebna sredstva za zgraditev cest na 
območju Ljudske republike Slovenije, vendar največ 
do višine 400 milijonov dinarjev.« 

Po tem obvestilu je predscduoči prešel na i. točko 
dnevnega reda in pojasnil, da se bo po 124. členu 
poslovnika Zbora' proizvajalcev Ljudske skupščino 
LRS predlog družbenega plana obravnaval najprej 
v načelu, nato pa po delih oziroma poglavjih. 



Stran 484 URADNI LIST Stcv. 28 — 24. VII. 1954 

V načelni razpravi o predlogu družbenega plana 
je razpravljal ljudski poslanec ing. Adolf Tavčar. 
Po načelni razpravi je predsedujoči dal v obravnavo 
predlog družbenega plana po delih in poglavjih. 
Ker se k prvemu delu predloga družbenega plana 
ni oglasil noben ljudski poslanec, je po soglasnem 
sprejetju prvih treh poglavij predsedujoči prešel na 
drugi del družbenega plana. V tej razpravi so so- 
delovali ljudski poslanci: ing. Boris Pipan, ing. Anton 
Koželj, ing. Miran Mejatk. Ljudski poslanec ing. Mi- 
ran Mejak je predlagal, da gospodarski odbor Zbora 
proizvajalcev razpravlja o problematiki nafte in za- 
sliši pri tej obravnavi predstavnika podjetja Proiz- 
vodnja nafte. Dol. Lendava. Ta predlog je bil po 
glasovanju soglasno sprejet. Nadalje so o tem po- 
glavju razpravljali še ljudski poslanci Stefan Pavšič, 
Bogdan Kraaflič, Janez Kennavner, Ivan Hercog in 
zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič. 

Seja je bila prekinjena ob 10.48 uri in se je 
nadaljevala ob 11.08 uri. 

V nadaljevanju razprave so sodelovali še tile 
ljudski poslanci: Zvone Labura, Stane Bizjaik, zastop- 
nik Izvršnega sveta Zoran Polič, Stefan Pavšič, Janez 
Kennavner, ing. Anton Koželj, Marijan Garzaroli, 
Julka Padežnik, Ivan Žagar in Andrej Stegnar. Po 
tej razpravi je predsedujoči dal na glasovanje četrto 
poglavje predloga družbenega plana, bilo je sprejeto 
soglasno. 

Pri razpravi o 5. poglavju predloga družbenega 
plana so sodelovali tile ljudski poslanci: Feliks Raz- 
orih, zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič, Pavel 
Korošec in Anton Hafner. Po končani razpravi je 
predsedujoči dal na glasovanje 5. poglavje predloga 
družbenega plana, bilo je soglasno sprejeto brez 
sprememb. 

Seja je bila prekinjena ob 13.55 uri in se je na- 
daljevala ob 16.05 uri. 

Pri obravnavi 6. poglavja predloga družbenega 
plana 60 sodelovali tile ljudski poslanci: Matija Fajfar, 
ing. Boris Pipan, ing. Anton Koželj, Zvone Labura, 
zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič in Stanislav 
Keber. Po končani razpravi je predsedujoči dal 6. po- 
glavje predloga družbenega plana na glasovanje. 
Bilo je soglasno sprejeto, brez sprememb. Nato je 
predsedujoči dal v razpravo 7. poglavje predloga 
družbenega plana, kjer so sodelovali tile ljudski po- 
slanci: Rudolf Ganziti, Andrej Stegnar, zastopnik 
(zvršnega sveta Zoran Polič, Jože Štrukelj in Stefan 
Pavšič. Nato je predsednik dal 7. poglavje predloga 
družbenega plana na glasovanje. Predlog je bil so- 
glasno sprejet brez pripomb. Pri razpravi o 8. po- 
glavju predloga družbenega plana so sodelovali tile 
ljudski poslanci: Danijel Lepin, ing. Boris Pipan, 
zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič. Po končani 
razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 8. po- 
glavje predloga družbenega plana, bilo je soglasno 
sprejeto. O 9. poglavju predloga družbenega plana 
ni razpravljal noben ljudski poslanec in je bilo spre- 
jeto soglasno brez sprememb. V 10. poglavju pred- 
loga družbenega plana je sodeloval v razpravi ljud- 
ski poslanec Ivan Curk. Nato je predsedujoči dal to 
poglavje na glasovanje in je bilo soglasno sprejeto 
brez sprememb. O 11. poglavju predloga družbenega 
plana so razpravljali ljudski poslanci: Alojz Ocepek, 
zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič, Stefan Pavšič. 
ing. Boris Pipan, Jože štrukelj in Stane Bizjak. Po 
končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

11. poglavje predloga družbenega plana. Predlog je 
bil soglasno sprejet brez sprememb. 

O 12. poglavju predloga družbenega plana je 
razpravljal ljudski poslanec Stefan Pavšič. Po kon- 
čani razpravi je predsedujoči dal 12. poglavje pred- 
loga družbenega plana na glasovanje, bilo je soglasno 
sprejeto brez pripomb. 

13., 14. in 15. poglavje predloga družbenega plana 
je bilo sprejeto soglasno brez razprave. O 16. po- 
glavju predloga družbenega plana so v razpravi so- 
delovali ljudski poslanci Zvone Labura, zastopnik 
Izvršnega sveta Zoran Polič in Ivan Gorjup. Po 
končani razpravi je bilo 16. poglavje predloga druž- 
benega plana soglasno sprejeto brez sprememb. V ob- 
ravnavi o 17. poglavju predloga družbenega plana 
se ni priglasil k besedi noben ljudski poslanec in je 
bilo sprejeto soglasno brez sprememb. O 18. poglavju 
predloga družbenega plana so razpravljali ljudski 
poslanci: Stefan Pavšič, Zoran Polič in ing. Boris 
Pipan. Po končani razpravi je dal predsedujoči 
18. poglavje predloga družbenega plana na glasova- 
nje. Predlog je bil sprejet, 1 poslanec se je vzdržal 
glasovanja. 

V razpravi o 19. poglavju predloga družbenega 
plana so sodelovali ljudski poslanci: Martin Garza- 
roli, zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič, Andrej 
Stegnar in ing. Boris Pipan. K temu poglavju je 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS predloži), da se 
v prvi točki tega poglavja kot 3. odstavek doda tale 
amandman: »Izvršni svet LRS je pooblaščen, da za 
leto 1954 izloči iz republiškega kreditnega sklada za 
investicije potrebna sredstva za graditev cest na ob- 
močju Ljudske republike Slovenije, vendar največ 
do višine 400 milijonov dinarjev.« Po končani raz- 
pravi je predsedujoči dal na glasovanje 19. poglavje 
predloga družbenega plana skupno z gornjim amand- 
majem, ki je postal sestavni del predloga. To pO" 
glavje je bilo soglasno sprejeto. 

Nadaljnja poglavja, to je 20.. 21., 22., 23. in 24. 
so bila sprejeta soglasno brez razprave. 

V razpravi o 25. poglavju predloga družbenega 
plana sta sodelovala ljudska poslanca Andrej Steg- 
nar in zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič. Po kon- 
čani razpravi je dal predsednik 25. poglavje predloga 
družbenega plana na glasovanje in je bilo soglasno 
sprejeto brez sprememb. 

Tudi 26. poglavje predloga družbenega plana je 

bilo po pojasnilu zastopnika Izvršnega sveta Zoran9 

Poliča soglasno sprejeto. O 27. poglavju pa so raz- 
pravljali ljudski poslanci: Pavel Korošec, zastopnic 
Izvršnega sveta Zoran Polič in Ivan Žagar. Ljudski 
poslanci so po končani razpravi soglasno sprejeli t° 
poglavje. 

S iem je bila razprava o predlogu družbenega 
plana po poglavjih končana. Ostal je samo še do- 
datek k predlogu družbenega plan za leto 1954, t- • 
investicije za gospodarsko pomoč Primorski, Koče?' 
ski in Dolenjski, ljudski poslanci so ga soglasno 
sprejeli. 

Predsednik je nato dal na glasovanje predlo? 
družbenega plana za leto 1954 v celoti. Vsi poslan01 

so soglasno sprejeli ta predlog. 
Seja je bila ob 17.55 uri prekinjena in se je o8' 

daljevala ob  18.50 uri. 
Po poročilu poročevalca gospodarskega odbor8 

Zbora proizvajalcev ing. Borisa Pipana, da je bc*e' 
ri ilo sprejetih predlogov družbenega plana v obe" 
zborih skladno, je predsednik sporočil, da bo o teI" 
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°bvestil predsednika Ljudske skupščine LRS zaradi 
razglasitve in objave zakona o družbenem planu. 

S fem je bila prva točka dnevnega reda izčrpana. 
Nato je predsednik prešel na drugo točko dnev- 

uega reda, obravnavo in sklepanje o predlogu pro- 
računa Ljudske republike Slovenije za leto 1954. Ker 
Sc v načelni razpraVi o proračunu ni oglasil k besedi 
noben ljudski poslanec, je predsednik prešel na raz- 
pravljanje o posameznih razdelkih predloga pro- 
računa Ljudske republike Slovenije za loto 1954. 

V razpravi o dohodkih ni sodeloval noben ljudski 
Poslanec in je bil ta del soglasno sprejet. 

Predsednik je dal v razpravo drugi del predloga 
Proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1954 — 
^datke. V razpravi o posameznih razdelkih, t. j. 1., 

•» 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. ljudski poslanci niso raz- 
pravljali in so jih soglasno sprejeli brez razprave. 
~ 10. razdelku je razpravljal ljudski poslanec Karel 
ytJn, pojasnilo pa je dal zastopnik Izvršnega sveta 
^°ran Polič. Po končani razipravi je bil ta razdelek 
S0Slasno sprejet brez sprememb. 

Enajsti in dvanajsti razdelek sta bila soglasno 
5Ptejeta brez razprave. 

O trinajstem razdelku pa je razpravljal ljudski 
Poslanec Andrej Stegnar. Po končani razprav; je 
Predsednik dal ta razdelek na glasovanje in je bil 
. Smsno sprejet brez sprememb. Štirinajsti razdelek 
p,.^ P° pojasnilu zastopnika Izvršnega sveta Zorana 
°hca soglasno sprejet. Prav tako sta bila petnajsti 

šestnajsti   razdelek   soglasno   sprejeta   brez   raz- 
ï.ave. O sedemnajstem razdelku predloga proračuna 

Juasko  republike Slovenije  je   razpravljal  ljudski 
Poslanec Stefan Pavšič. Pojasnilo je podal zastopnik 

vrsncga sveta Zoren  Polič. Nadalje  je  razpravljal 
ljudski poslanec Janez Kermavner. Po končani 

^pravi je bil 17. razdelek soglasno sprejet. O 18. raz- 
!ku sta razpravljala ljudska poslanca ing. Vilma 
rkovič in zastopnik Izvršnega sveta LRS Zoran 
l'c. Po končani razpravi je bil ta razdelek so- 

dano sprejet. O 19. razdelku sta razpravljala ljud- 
s 

a Poslanca Pavel Korošec in zastopnik Izvršnega 
°'a Zoran Polič. Predsednik je dal nato 19. razdelek 

glasovanje in je bil soglasno sprejet brez spre- 
cavo. 
j .Z3 *ejn je bil predlog proračuna dohodkov in iz- 
p ^ •• leto 1954 v podrobnosti izglasovan; zato je 
sic "nik da' na glasovanje predlog proračuna Ljud- 
sla° rcPu^'ke Slovenije za leto 1954 v celoti. Vsi po- 

»ci so glasovali za ta predlog, 
ko secmik je dal nato v  razpravo predlog za- 
1•,•• ° proračunu Ljudske republike Slovenije za 
Pos7 ' ^er se ^ razpravi ni priglasil noben ljudski 
Kai 

anec> je predsednik odredil glasovanje. Predlog 
sej °na .^D ^ soglasno sprejet. Pred prekinitvijo 
sli„ S0 je Prijavil k besedi in govoril še ljudski po- 
^j* Jože Štrukelj. 
dali eja ^° *"*• Prc;kmjena ob 19. uri*in se je na- 

zvala ano 26. marca 1954 ob 9. uri. 
k0v-.ej4)  ie  vodila  podpredsednica  ing.  Vilma   Pir- 

i4 ijr'T^i11^11-^ ^e P°zva' tajnika odbora za prošnje 
Podi' ljudskega poslanca Stanislava Kebra, naj 

^ poročilo o delu odbora. 
r°čiloJ" Poslanec  Stanislav   Kebcr je  podal  po- 
Za "os an,Prc^aSal, naj  se čimprej sestaneta odbor 
^ePubrM/rStVO 'n °dboi za gospodarske organizacije 
ki j;ü ir^ga  zbora  in  naj   rešita  nekaj  predlogov, 

•^ma je odstopil odbor za prošnje in pritožbe 

Zbora proizvajalcev. Ta predlog je bil soglasno spre- 
jet. Nato je zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič 

oda! pojasnilo na vprašanje, ki ga je postavil ljud- 
ski poslanec Pavel Korošec glede investicij pri regu- 
laciji Mure. 

Predsedujoči je prešel na 5. (očko dnevnega reda, 
na obravnavo in sklepanje o predlogu zakona o po- 
trditvi sklepnega računa o izvršitvi republiškega 
proračuna Ljudske republike Slovenije za leto 1952. 
Poročevalec odbora za proračun Zbora proizvajalcev 
ljudski poslanec Bogdan Knaflič je prebral poročilo 
odbora. Ker se noben ljudski poslanec ni priglasil 
k razpravi o tem predlogu zakona, je predsednik 
odredil glasovanje. Predlog zakona je bil soglasno 
sprejet. 

Zbor proizvajalcev je nato razpravljal o i. točki 
dnevnega reda, t. j. obravnavi in sklepanju o pred- 
logu zakona o dodatnem proračunu Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1955. Poročevalec odbora za 
proračun ljudski poslanec Bogdan Knaflič je prebral 
odborovo poročilo. V razpravi o tem predlogu so sc 
prijavili k besedi ljudski poslanci Mavricij Bore, ing. 
Boris Pipan. Stefan Pavšič in zastopnik Izvršnega 
sveta Zoran Polič. Po končani razpravi je predsednik 
dal predlog zakona na glasovanje. Predlog zakona 
jo bil soglasno sprejet. 

K 5. točki dnevnega reda, to je obravnava in 
sklepanje o predlogu zakona o skladih za urejanje 
voda, je podal poročilo poročevalec odbora za gospo- 
darstvo Zbora proizvajalcev ljudski poslance ing. Bo- 
ris Pipan. Tudi poročevalec zakonodajnega odbora 
ljudski poslanec ing. Anton Koželj je prebral odboro- 
vo poročilo. V razpravi so sodelovali ljudski poslan- 
ci ing. Miran Mejak. ing. Boris Pipan, Bogdan Knaf- 
lič, ing. Anton Koželj, Jože Klanjšek, Andrej Stegnar, 
zastopnik Izvršnega sveta Zoran Polič, Janez Ker- 
mavner in Jože Štrukelj. Po končani razpravi je pred- 
sednik dal na glasovanje predlog zakona o skladih 
za urejanje voda. Predlog je bil soglasno sprejet 
brez sprememb 

V 6. točki dnevnega reda je Zbor obravnaval in 
sklepal o predlogu zakona o skladih za obnovo, go- 
jitev in varstvo gozdov. Poročevalec odbora za gospo- 
darstvo Zbora proizvajalcev ljudski poslanec ing. Bo- 
ris Pipan in poročevalec zakonodajnega odbora Zbo- 
ra proizvajalcev ljudski poslanec ing. Anton Koželj 
sta prebrala poročili odborov. Ker se v razpravi ni 
oglasil k besedi noben ljudski poslanec, je predsednik 
dal ta predlog zakona na glasovanje. Predlog je bil 
soglasno sprejet. 

K 7. (očki dnevnega reda, k sklepanju o tem, ali 
naj se vzame predlog za spremembo ustavnega za- 
na v obravnavo in morebjtna obravnava o tem pred- 
logu, je dal pojasnilo zastopnik Izvršnega sveta Zo- 
ran Polič. Po pojasnilu predsednika, da na podlagi 
152. člena poslovnika Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine LRS mora Zbor glasovati o iem, ali naj 
vzame ta predlog v obravnavo, je Zbor proizvajalcev 
soglasno izjavil, da se vzame predlog za spremembo 
ustave v obravnavo. 

Nato je bil odrejen kratek odmor. Po odmoru je 
poročevalec zakonodajnega odbora ljudski poslanec 
ing. Anton Koželj podal poročilo, da jo Republiški zbor 
sprejel predlog zakona o potrditvi zaključnega raču- 
na za leto 1952, predlog zakona o dodatnem prora- 
čunu za leto 1953, predlog zakona o skladih za obno- 
vo, gojitev in varstvo gozdov in predlog zakona o 
vodnih skladih v enakem besedilu, kot ga je sprejel 
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Zbor proizvajalcev. Nato je predsednik prešel na zad- 
njo točko dnevnega reda, spremembo ustavnega za- 
kona. Zapisnikar ljudski poslanec Milan Lacko je 
prebral predlog zakona o spremembi prvega odstav- 
ka 76. člena ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudske re- 
publike Slovenije. Nato je bilo izvedeno glasovanje 
po posameznih členih. Najprej je predsednik ugoto- 
vil, da je potrebno število poslancev navzočih. Vsi 
poslanci so glasovali za predlog tega zaikona. Nato je 
bilo še glasovanje o predlogu za spremembo ustav- 
nega zakona v celoti. Vsi poslanci so glasovali za ta 
predlog. S tem je Zbor proizvajalcev soglasno spre- 
jel predlog o spremembi ustavnega zakona. 

Pred zaključkom seje je poročevalec odbora za 
gospodarstvo Zbora proizvajalcev ljudski poslanec 
ing. Boris Pipan prebral poročilo o vlogah, ki so jih 
predložili Zboru proizvajalcev bodisi zasebniki ali 
gospodarske organizacije. Prav tako je podal poro- 
čilo poročevalec odbora za gospodarske organizacije 
Zbora proizvajalcev. Predsednik je dal na glasova- 
nje poročilo odbora za gospodarstvo Zbora proizva- 
jalcev in predlog, da naj Zbor proizvajalcev potrdi 
Sklep 0L0 Novo mesto glede nove amortizacijske 
stopnje za mlin Mačkovec. Predlog je bil soglasno 
sprejet. Ljudski poslanec Mavricij Bore je predlagal, 
da naj Zbor proizvajalcev obravnava še vprašanje 
potrditve pravil Združenja grafične industrije. V 
razpravi o tem vprašanju so sodelovali ljudski po- 
slanci Andrej Stegnar. Ivan Gorjup in poverjenik Iz- 
vršnega sveta dr. Vlado Rupnik. Po tej razpravi je 
predsednik predlagal, da se sklepanje o tem pre- 
loži na prihodnjo sejo. 

S tem je bil dnevni red izčrpan in je bila 3. seja 
Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine LRS zaklju- 
čena ob 11.25 uri. 

St. P 56/2-54 
Ljubljana, dne 25. marca 1954. 

Zapisnikar: 
Milan Lacko 1. r. 

Predsednik: 
Mavricij Bore 1. r. 

ZAPISNIK 
3. skupno Jeje Republiškega zbora in Zbora proizva- 
jalcev Ljudske skupščine LRS tretjega sklica dne 26. 

III. 1954 v Ljubljani 

Predsedoval: v odsotnosti predsednika podpred- 
sednik dr, Ferdo Kozak. 

Tajnik: Albert Jakopič. 
Podpredsednik Ljudske skupščine LRS dr. Ferdo 

Kozak je ob 11. uri pričel sejo obeh domov in uvodo- 
ma pozval tajnika tov, Alberta Jakopiča, naj prebere 
zapisnik druge seje; zapisnik je bil brez pripomb in 
dopolnitev soglasno sprejet. 

Nato je predsedujoči predlagal, naj se ljudskim 
poslancem Mihi Marinku, Nini Pokorn, Alojzu Kriv- 
cu, Francu Draganu in Milanu Dimniku, ki so opra- 
vičili svojo odsotnost, dovoli zaprošeni dopust. Ta 
predlog je bil soglasno sprejet. 

Pred določitvijo dnevnega reda, je predsedujoči 
obvestil Skupščino o zadevah, ki jih je Ljudska skup- 
ščina prejela med 2. in 3. skupno sejo. 

Predsedujoči je nato predlagal, da Skupščina 
sprejme tale dnevni red tretje skupne seje, in sicer: 

1. razglasitev spremembe ustavnega  zakona, 
2. obravnava in sklepanje o predlogu o ustanovi- 

tvi Kmetijsko zbornice LRS, 

3. obravnava in sklepanje o predlogu odloka o 
nagradah poslancev Ljudske skupščine LRS, 

4. razrešitev in volitev sodnikov Vrhovnega sodi- 
šča LRS, 

5. razrešitev tajnika Ljudske skupščine LRS in 
eventualna izvolitev novega tajnika. 

Skupščina je predlagani dnevni red soglasno spre- 
jela. 

Pred prehodom na prvo točko dnevnega reda je 
predsedujoči obvestil Skupščino o sporočilu Izvršnega 
sveta, da bo na pismeno vprašanje ljudskega poslan- 
ca dr. Mihe Potočnika o hidrocentrali Bohinjsko jeze- 
ro—Soča odgovoril zastopnik Izvršnega sveta. Pred- 
stavnik Izvršnega sveta dr. Marijan Brecelj je nato 
obrazložil stališče Izvršnega sveta do projelkta hidro- 
centrale Bohinj—Soča, ljudski poslanec dr. Miha Po- 
točnik se je z njim zadovoljil. 

Nato je prešla Skupščina k prvi točki dnevnega 
reda, k razglasitvi spremembo ustavnega zakona. 
Predsedujoči je sporočil, da sta obvestila predsednik 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev, da je bil 
sprejet predlog za spremembo ustavnega zakona v 
obeh domovih v enakem besedilu. Zato je predsedu- 
joči prebral odlok o razglasitvi te spremembe ustav- 
nega zakona. S tem je bila prva točka dnevnega reda 
izčrpana. 

Nato je skupščina obravnavala drugo točko dnev- 
nega reda o ustanovitvi Kmetijske zbornice LRS. Naj' 
prej je dal poročilo poročevalec odbora za gospodar- 
ske organizacije Zbora proizvajalcev ljudski posla" 
nee Ivan Turk. Ko je bilo poročilo prebrano, je pred- 
sedujoči pozval ljudske poslance k razpravi. Ker se 

ni nihče oglasil k besedi, je predsedujoči razpravo 
zaključil in dal predlog odloka na glasovanje. Skup' 
ščina je nato soglasno in brez sprememb sprejela od- 
lok o ustanovitvi Kmetijske zbornice LRS. 

K tretji točki dnevnega reda je podal poročil0 

poročevalec administrativnega odbora ljudski poste' 
nec Andrej Stegnar. Skupščina je brez sprememb so- 
glasno sprejela predlog odloka o nagradah ljudski* 
poslancem Ljudsko skupščine LRS. 

K četrti točki dnevnega reda je poročevalec od' 
bora za volitve ljudski poslanec Lojze Ocepek prp' 
bral odborovo poročilo -s predlogom o razrešitvi J-* 
volitvah sodnikov Vrhovnega sodišča LRS. Ljudska 
skupščina je soglasno sprejela predlog, tako da je bj' 
dosedanji sodnik Vrhovnega sodišča LRS Anton Kraj* 
šek razrešen svoje dolžnosti, za nove sodnike Vrbo*'" 
nega sodišča pa so bili soglasno izvoljeni Stane H**" 
bar, Jože Baričevič, Henrik Kužnik in dr. Ivan Bele- 

K peti točki dnevnega reda je predsedujoči pre' 
bral prošnjo ljudskega poslanca Alberta Jakopič3' 
naj ga Skupščina razreši dolžnosti tajnika Ljudsk" 
skupščine LRS. Skupščina je soglasno sprejela raZ' 
resnico. 

Nato je Skupščina na predlog ljudskega poslan^ 
Alberta Jakopiča, ki ga je stavil v imenu dvajseti'' 
ljudskih poslancev, soglasno izvolila za novega •' 
niika Ljudske skupščine LRS dr. Miho Potočnika. 

Predsedujoči dr. Ferdo Kozak je objavil SkuP' 
ščini, da je s tem izčrpan dnevni red seje. 

Seja je bila zaključena ob 12.15 uri. 
St. LS 78/1-54 
Ljubljana,  dne 26. marca   1934 

Tajnik: Podpredsednik-' 
Albert Jakopič 1. r. Dr. Ferdo Kozak 1-r' 
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Odloki ljudskih odborov 
40?. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 6. točke 
*»4. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
°i list LRS, št. 19/52) in v zvezi z XII. točko navodila 
0 ureditvi gozdarske službe o okrajih in mestih 
(Uradni list LRS, št. 15/54) je okrajni ljudski odbor 
Po sklepu skupne seje obeh zborov z dne 25. junija 
•554 sprejel. 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju  Gorica 

Pri okrajnem ljudskem odboru Gorica se usta- 
novi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem be- 
sedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljud- 
skega odbora. 

• 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v 

Sozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
pugili gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdovih (o 
obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, o var- 
stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 

D skrbi za to, da se tj  predpisi  pravilno izvršujejo; 
2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 

rati. in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
gozdarstvo LRS: 
l x- '" ^a^e Upravi za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
očitev   zemljišč   za   pogozditve   in   za   gozdno   me- 
"Ofacije; 

*• pripravlja  predloge za sestavo okrajnega  go- 
Podarskega    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; 

...'•  Podpira   vzgojo  gozdarskih   kadrov,   skrbi   za 
Jinovo strokovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 

Prosvetno dolo med ljudstvom; 
8. izdaja odločbo v  upravnih zadevah na prvi 

t0,Pnji s področja gozdarstva; 
, • opravlja vso drugo upravne zadeve s področja 

sto1    S'Va' k* spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
p^1?^3* okrajnega ljudskega odbora, koldkor ni to po 

sebnih predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
«ajnega ljudskega odbora. 

III 

ek V^rajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 
g. *J"eSa ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
s]j •&darJenjem z vsemi gozdovi, ki so splošno Ijud- 
g0,2j

preinozonje na območju okraja, Tazcn glede tistih 
°tf ti07* fplošnega ljudskega premoženja, s kateri- 
».Jf j re'jem odstavku 24. člena zakona o gozdovih 

»Podarijo občinski ljudski odhori. 

same ^?Ta 'ahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
PodieT     na^°ff> ki izvirajo iz naslova gospodarjenja, 
vodom^ln' k' so ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 

111 drugim državnim organom. 

v     • IV 
okra?nZVeZ* Z uPravUanjem gozdnega sklada opravlja 

J a 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 so 
finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenujo 
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 in tajniku okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

VI 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za 

gozdarstvo potrebDO 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 tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

Vil 
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz 

okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo so 

zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega gozdnega  sklada. 

Odredbodajaiec 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). 

Scf uprave mora zaslišali okrajno gozdarsko ko- 
misijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
ki so 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, sečnjo 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 občinsko 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske nalogo pri delih, ki so finansi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela so finansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu z 
okrajnim gozdarskim planom. 
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Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih odborih 
dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni upravi 
za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva m izkoriščanja 
gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev na območju 
občine. 

X 
L'a  odlok   velja   od   dneva   objave   v   >Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1/2-2486-54 
Nova   Gorica,   dne   23.   junija   1954. 

Podpredsednik OLO: 
Milan Vižintin I. r. 

406. 

Mestni ljudski odbor Maribor je na skupni seji 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 19. junija 
1934 na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zn>kona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov LRS (Uradni list LRS, št. 
51-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo sp nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 38, za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, ker je po 3. točki 130. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin pre- 
nehal mandat Božniku Rudolfu, odborniku zbora pro- 
izvajalcev, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v sredo, dne 18. avgusta 1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način  v volilni  enoti St. 38 mesta 
Maribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

St. 1S51/2-54 
Maribor, dne 19. junija 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

407. 

Na podlagi M. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) ter 2. in 28. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 
30. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu okraja Ptuj za leto 1954 

1. člen 
Proračun okraja Ptuj za leto 1934 s posebnimi 

prilogami obsega: 
I. proračun okraja 

z dohodki v znesku 572,601.503 din, 
izdatki v znesku 372,601.505 din, 

II. predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 322,992.380 din, 
izdatki v znesku 332,523.730 din, 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 
nih zavodov v skupnem znesku 9,531.350 din se kri- 
jejo 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 
določbah 7., 8., 9. in 40. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih tako, da plačajo: 

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 1934; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vodi ne ustvarijo z uspešno organizacijo dela, temveč 
kako drugače, bo razdeljen z odlokom o sklepnem 
računu proračuna okraja Ptuj za 'eto 1934. 

Za delitev presežka dohodkov nad izdatki, kj ga 
dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finansi- 
ranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št 14-85/53) in odredba o skladih zdrav- 
stvenih zavodov s samostojnim finansiranjem (Uradni 
list LRS, št. 17-59/53). 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga doseže Vodnogospodarska uprava Ptuj, veljajo 
predpisi splošnih pravil o organizaciji in poslovanju 
vodnogospodarskih uprav, ki jih je izdal Državni se- 
kretariat za gospodarstvo LRS, št. III-10-101/3-53. z 
dne 29. IV. 1953. 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi določil delitev presežka na sklade. 

4. Člen 

Komisija za proračun je pooblaščena: 
1. da iz kreditov, določenih v proračunu za sub- 

vencije družbenim organizacijam in društvom, dode- 
ljuje te subvencije posameznim organizacijam in dru- 
štvom po predlogu pristojnega sveta OLO; 

2. da razpolaga s proračunsko rezervo do višine 
5,000.000 dinarjev. 

5. člen 

Iz kreditov, določenih v proračunu za podpore 'D 

štipendije, dodeljujejo podpore in štipendije komi- 
sije pristojnega sveta OLO. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lislu 

LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1-3225/1-54 
Ptuj. dne 30. aprila 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. T- 
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408. 

Na podlagi 17. člena in 5. točke 64. člena zakona 
0 okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/32) in na podlagi 49. člena temeljnega za,kona o 
proračunih (Uradni list FLRJ, št 38-370/31) ter 39. čle- 
na uredbe o izvajanju proračuna (Uradni list FLRJ. 
št. 24-166/47) je okrajni ljudski odbor Ptuj na ločenih 
sejah obeh zborov dne 3. aprila   1934 sprejel 

ODLOK 
0 potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 

okraja Ptuj za leto 1952 

1. člen 

Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 
okrajnega ljudskega odbora Ptuj za leto 1952. sestav- 
'jen po predpisih 48. člena temeljnega zakona o pro- 
računih   in  39.  člena   uredbe o  izvajanju   proračuna. 

2. člen 

Okrajni sklepni račun za leto 1932 s sklepnimi 
računi finančno samostojnih zavodov za leto 1952 je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po 
okrajnem sklepnem računu v letu 1952: 

L po okrajnem proračunu: 
dohodki 173,240.122 din, 
izdatki 172,987.938 din, 
presežek  dohodkov 252.184 din. 

H- po sklepnih računih okrajnih finančno samo- 
stojnih zavodov: 
dohodki 13,552.324 din. 
izdatki 13,130.952 din, 
presežek dohodkov 747.154 din. 
presežek izdatkov 325.782 din. 

4. člen 

,. Presežek dohodkov nad Izdatki po okrajnem 
Jflepnein računu za leto 1952 se prenese kot dohodek 
v Proračun za leto 1953. 

5. člen 

n't,     ^žok  dohodkov okrajnih  finančno samostoj- 
••• zavodov so razdeli tako: 

v okrajni  proračun se odda 68.300 din, 
z& razdelitev na sklade se prepusti 

zavodom 678.854 din. 

p ;^esežek izdatkov se prenese kot obveznost v 
1953    CUn°   *'••••••   samostojnih   zavodov   za   leto 

6. člen 

listu Tuc^k*   Ve'^a   °^   dneva   objave v »Uradnem 

!<• 1-5216/1-54 
*4••. dne 30. aprila 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Lojzka Stropnik 1. r. 

409. 

Na podlagi 20 in 117. člena /ikona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah MI odpoklu u otlbiii- 
nikov ljudskih odborov (Uradni bst I,Uh. it. 31-102/53) 
1er 12. točke 64. člena zakona o okraimh ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS. št. 19-u'> 52) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj na sejah okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev  dne 7. junija  1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v okrajni zbor 
okrajnega ljudskega odbora Ptuj v 6 volilni enoti, 
ki obsega  celotno območje občine  Hajdina. 

2. člen 
Odbornik okrajnega /bora za 6. volilno enoto 

Bizjak Stane, direktor Tovarne glirnce in alumi- 
nija »Boris Kidrič« Kidričevo, se je odpovedal man- 
datu, ker je bil izvoljen za ljudskega poslanca zbora 
proizvajalcev Ljudske skupščine 1RS m si Liko pri- 
dobil pravice odbornika zbora proizvajalcev OLO 
Ptuj. Po sklepu okrajnega zbora mu je mandat pre- 
nehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 22. av- 
gusta  1934. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS«, na 

oglasni desiki OLO Ptuj in no krajevno običajni na- 
čin v 6. volilni enoti. 

4. člen 
Odlok velja takoj po objavi. 
St. 1-5529/1-54 
Ptuj, dne 7. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

410. 

Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih je sprejel oikrajnj ljudski odbor Sežana na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 29. aprila 1954 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Scžann za leto 1954 

1. člen 
Potrdi  se  družbeni   plan  okraja  Sežana  za   leto 

1954, ki se glasi: 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA OKRAJA 
V LETU 1953 

l. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupni družbeni proizvod brez železniškega in 

poštnega prometa, izračunan po cenah za leto 1934. 
je znašal: 

1952 1953 
v tisočih dinarjev 880.449       993.143 
v indeksih 100 113 
na onega prebivaJca v dinarjih 27.091        30.898 
v mdeksih 100 114 
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Skupni narodni dohodek brez železniškega in 
poštnega prometa, izračunan po cenah, za leto 1954 je 
znašal: 1952 1953 
v tisočih dinarjev 817.591      901.989 
r indeksih 100 110 
na enega prebivalca v dinarjih 25.156        27.753 
v indeksih 100 111 

Družbeni proizvod železniškega in poštnega pro- 
meta v letu 1953 je znašal v tisočih dinarjev 
561.802. Družbeni proizvod v letu 1953 je znašal torej 
v tisočih dinarjev 1,556.945 ali na enega prebivalca 
v dinarjih 48.341. 

Narodni dohodek železniškega in poštnega pro- 
meta v letu 1953 je znašal v tisočih dinarjev 273.055. 
Skupni narodni dohodek okraja v letu 1953 je znašal 
torej v tisočih dinarjev 1,175.044 ali na enega prebi- 
valca v dinarjih 36.484. 

II. poglavje 

Spremembe v razvojn gospodarstva v letu 1953 

Na povečanje družbenega proizvoda so bistveno 
vplivali tile činitelji: porast industrijske proizvodnje, 
porast kmetijske proizvodnje, porast obsega investi- 
cijske delavnosti. 

1 
Povečanje   industrijske   proizvodnje 

a) Industrijska proizvodnja je v letu 1953 dosegla 
pomemben vzpon. Obseg industrijske proizvodnje je 
v letu 1952 nasproti letu 1951 celo nekoliko nazado- 
val, industrijska proizvodnja v letu 1953 pa se je 
nasproti letu 1952 povečala za 12%. Poleg tega se je 
v letu 1953 asortiment proizvodnje razširil in znatno 
izboljšala kvaliteta. To povečanje proizvodnje je bilo 
v glavnem doseženo v proizvodnji izdelkov steklene 
galanterije in v postranskih delavnostih razdeljeva- 
nja električne energije, kljub temu da sta nekoliko 
nazadovali rndarsika proizvodnja in tekstilna in- 
dustrija. 

b) Obseg industrijske proizvodnje se je v letu 
1953 spremenil nasproti leta 1952 takale: 

Indeks 
Stroka 1952        1953 

Razdeljevanje električne energije 
(skupno s postransiko delavnostjo)        100 111 

Proizvodnja in predelava premoga 100 87,2 
Proizvodnja 1• predelava nekovin 100 260 
Industrija gradbenega materiala 100 105,5 
Tekstilna industrija 100 82,2 
Vsa industrija 100 112 

Premogovna industrija je nazadovala zaradi iz- 
črpanja zaJog rudnega bogastva, tekstilna industrija 
je sicer nazadovala po količinskem obsegu proizvod- 
nje, je pa ta padec izravnan z izboljšanjem asorti- 
menta in kvalitete. 

c) Povečanje industrijske proizvodnje je deloma 
tudi rezultat večje produktivnosti dela. Spremembe 
produktivnosti dela v posameznih strokah so izraže- 
ne v naslednjih indeksih, ki so izračunani na bazi 
medsebojnega razmerja indeksa proizvodnje in in- 
deksa števila zaposlenih: 

Stroka 1952 1953 
Razdeljevanje električne energije 100 87,2 
Premogovnk industrija 100 88,5 
Predelava in plemenitev nekovin 10O 148,2 
Industrija gradbenega materiala 100 104,3 
Tekstilna industrija 100 94,8 
Vsa industrija 100 104,7 

Zelo veliko jo povečanje produktivnosti dela v 
proizvodnji izdelkov steklene galanterije, produktiv- 
nost se je tudi dvignila v proizvodnji gradbenega ma- 
teriala. 

V prvem primeru je dvig produktivnosti rezul- 
tat tehnične izpopolnitve naprav, zmanjšanje odpad- 
kov, preusmeritev proizvodnje ter zlasti strokovne 
izpopolnitve kadrov, v drugem primeru se je pro- 
duktivnost dvignila s pridobitvijo prve mehanizacije 
za obdelavo marmorja. 

Značilen je padec produktivnosti pri premogovni 
in tekstilni industriji v glavnem zaradi tega, ker niso 
bile kapacitete izkoriščene. Pri razdeljevanju elek- 
trične energije je pa nižji indeks za leto 1953 posle- 
dica okoliščine, da je postranska delavnost (gradbe 
in vzdrževanje elektrovodov) neprimerno narasla v 
primerjavi z osnovno 

č) Na povečanje industrijske proizvodnje je tudi 
vplivalo povečano število zaposlenih. V letu 1953 se 
je na novo vključilo v industrijo 42 delavcev. 

d) Povečanje industrijsko proizvodnje je omogo- 
čilo tudi boljše izkoriščanje in razširitev obstoječih 
kapacitet. 

2 

Povečanje kmetijske proizvodnje 

a) Na povečanje celotnega družbenega produkta je 
zlasti vplivala prav dobra letina krme in nadpovpreč- 
na žitna letina. Vrednost v letu 1953 ustvarjenega 
bruto produkta je znašala 838,7 milijonov din. Raz- 
meroma dobro letino je prizadel pozni mraz v maju, 
tako da je izpadlo okrog polovico pridelka vina in 
znaten del pričakovane sadjarske proizvodnje, 

b) Vrednost kmetijske proizvodnje po strokah v 
letu 1953: 

Povprečje 
1946—1951      1952 1953 

Poljedelstvo 100 80 121,3 
Sadjarstvo 100 34,8 87,5 
Vinogradništvo 100 69,4 42,5 
Živinoreja 100 95,5 105,8 
Domača predelava 100 64,2 41,5 
Drugo 100 106 115,2 
Skupaj 100 81,1 89,7 

Leta 1952 je bila letina znatno pod povprečjenl 
zaradi neugodnih vremenskih razmer (suše in toče), 

c)   Proizvodnja  glavnih kmetijskih predmetov 
se je gibala, kakor sledi: 

1947—1951 1952 1955 
(v tonah) 

Pšenica in rž                       1.536 1.402 1.88* 
Ječmen                                   421 338 *7° 
Oves                                          266 203 276 
Koruza                                    786 536 1.532 
Krompir                                 8.368 6.099 8.2** 
Seno                                    •.864 13.548 22.82» 
Sadje vseh vrst (brez 

grozdja)                            1.471 568 l-2*? 

Vino (v hektolitrih)         21.648 14.311 9.192 

V letu 1953 so se v primeri z letom 1952 zlas*1 

zvišale cene vina, mleka, sadja, plemenske živioe* 
mesa, cene poljedelskih proizvodov, posebno krofi' 
pirja, pa so nekoliko padle. 

d) V oskrbovanju s kmetijskimi potrebščina!"1 

je bil v letu 1952 napredek v primeri z letom  l??2' 
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•u     a 'am°tnih ffnojil Jo narastla od  195,6 ton na 
*°.6 ton. Tudi preskrba z močnatimi krmili je bila 

agodnojša. 

Kljub doseženemu napredku ni bila preskrba 
metijstva z umetnimi gnojili, dobrim orodjem in 
rugimi kmetijskimi potrebščinami povsem zadovolji- 
"• Uspehi kmetijske proizvodnje v letu 1953 so po- 
eg rodovitne letine tudi rezultat živahnejše gospo- 
ske aktivnosti  in   večje  zainteresiranosti  kmetij- 

skih Proizvajalcev;   k   temu   je   deloma   pripomogla 
reditev davčnega sistema na podlagi obdavčenja po 

razpoložljivih  kmetijskih  kapacitetah.  Dcetimulativ- 
jo šo vplivala na kmetijsko proizvodnjo v prete- 

_ cm letu, posebno na oddaljenost okraja od centrov 
prošnje, pomanjkljivo organizirana in opremljena 

gov&ka odkupna mreža, ki  je zaradi neenaikomer- 
e£a odvoza blaga povzročila velike razlike v cenah 

• pogosto nihanje cen. 

i Investicijo  v  kmetijstvu  so bile  v  preteklem 
( ,u.r&alizirane v višini 99,5 milijonov dinarjev. Pri 

a investicijah so bile izključno udeležene zadružne 
ljfaaizacije, kar dokazuje, da se naše kmetijstvo od- 
ni\\° razv'Ja P'0 Pot' splošnega kmetijskega zadruž- 
• 

a; Investicije so bile v pretežni meri porabljene 
n ie^*e Predelave kmetijskih proizvodov (mlckar- 

v oežani) ter za obnovo nasadov in nabavo melio- 
racije. 

t    *^di   lastne   investicije   privatnega   sektorja   za 
d Z^?j kmetijstva so se v primeri  z letom   1952 po- 

.  •. Zlasti  so privatniki  v  večji  meri obnavljali 
Pograde. 

Gozd a rstvo 

ne, ^.koriščamje gozdov se je v primeri z letom 1952 
seč • zmQnjšalo,   količina   poseka,   vštevši   tudi 
57 27f° •• ß°z(In'h površinah, pa je znašala še vedno 
Pri ' kar -^0 *° vct^no vcč- kakor je ocenjen letni 
ša'n gozdne  mase  v okraju. Ukrepi  za  zmanj- 
lia 'v sc^nJe  sc  torej  še niso v  zadostni   meri   uve- 

rrakomerno   izkoriščanje   gozdov   je   zlasti   zna- 
Preh' Za  •••^0''•   pasivne  precìdo okraja,  kjer  teži 
'ešu'1Va     °   za   tem'   ^a   z   'okoriščanjem   gozdov 

Je Plx>bleme  svojega  preživljanja. 

p 
°vecanje obsega  investicijske 

gradi tve 

se nj° nePO)Polnih podatkih (obračunani za leto 1953 
••••-i/ dokončni) je znašala vrednost investicijske 
brad'tve 440.518 tisoč dinarjev. 

delnv„      Pomeri   z   letom   1952  se  je  investicijska 
VDost Peccala, kakor sledi: 

•^&••• dela 

CTnm*nt- 
Sküpaj 

ci'ie n'pnmerJavi z-letom 1952 so se povečale investi- 
Po ffospodarskin panogah: 

Indeks 
1952 1953 1952 = 100 

164.220 253.701 154 
37.867 143.114 378 
25.052 43.703 174 

227.139 440.518 195 

Struktura v % 
leta     leta        Indeks 

1952 1953 1952 = 100 
a) v industriji in rudarstvu       2,4 2,9          236 

b) v kmetijstvu                           21,9 22,6          200 

c) v gozdarstvu                             8,8 10,0          225 

č) v stan. in komunalni 
graditvi 29,0     24,8 166 

d) v kulturno-socialni 
graditvi 32,6     26,3 151 

e) druge investicije 5,3     13,4 436 

Skupaj                                          100      100 195 

Po virih finansiranja odpade od izvršenih in- 
vesticij na leto: 

1932 1953    Indeks 
Investicije iz republiških 

proračunskih sredstev 132.131      170.840      129 

Investicije iz sredstev 
OLO 47.224       98.201      209 

Investicije iz investicijskih 
posojil 34.320       99.477     291 

Drugi 13.464       72.000     535 

Skupaj 227.139     440.518      195 

b) Skupne investicije na območju okraja so se 
torej v letu 1953 povečale v primeri s prejšnjim letom 
za 213 milijonov dinarjev. Od skupnega zneska in- 
vesticij je tako v letu 1952 kakor tudi v letu 1953 lo 
minimalni znesek odpadel na razvoj industrije. To 
so sredstva, ki se v glavnem nanašajo na dovršitev 
objekta, ki je bij namenjen za pletilnico v Sežani. 
Zneski, ki odpadejo na druga industrijska podjetja, 
so minimalni. Več kot petina investicij je v obeh 
letih namenjena na razvoj kmetijstva. Kot glavni 
objekti so bili tu zastopani: mlekarna v Sežani, ob- 
nova vinogradništva v Slovenski Istri in mlin v 
Kubedu. Več kot podvojile so so v primeri z lotom 
1952 investicije za gozdarstvo, ki so se porabile za 
pogozdovanje krasa in melioracije hudournikov v 
okolici Sočerge. 

Pretežni del vseh investicij pa odpade na komu- 
nalno graditev ter kulturno zdravstveno delavnost, 
in sicer sta tu zastopana dva največja objekta v 
graditvi: kraški vodovod in bolnica TBC v Sežani. 
V letu 1953 pa se jo tudi pričela graditi osnovna šola 
v Gračišču in telovadni dom v Sežani. Značilno je 
veliko povečanje v primeri z letom 1952 drugih in- 
vesticij. To povečanje gre skoraj izključno na račun 
lastnih sredstev podjetij kot posledica njihove večje 
samostojnosti. 

Realni (fizični) obseg investicij je nekoliko nižji 
od izkazanega, ker so 60 povečalo ceno investicij- 
skega materiala. 

Pri podanem pregledu investicijske delavnosti v 
lotu 1952 in 1953 so za elektrifikacijo podeželja upo- 
števani lo zneski dejansko izplačanih investicij iz 
proračunskih in drugih skladov, ne pa vrednost de- 
jansko opravljenih del. 

Vrednost dejansko opravljenih dol in porabljenih 
investicij je razvidna iz tabale (v tisočih din): 
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Vrednost 
elektrifika- 
cijskih del 
po ocenitvi 

Zneski dejansko 
izvrš. plač. inv. 
iz proračuna in 
skladov 

J 
N 
(3 

es 

Drugi   del 

SMERNICE  ZA   RAZVOJ   GOSPODARSTVA 
V OKRAJU SEŽANA ZA LETO 1954 

III. poglavje 

Leto 1952 
Leto 1953 

46.195 
87.018 

16.171 
20.553 

30.024 
66.465 

Industrija 

360.499       389.501        108 
338,667       388.685        114,8 

Razliko predstavljajo prispevki interesentov v 
denarju in v obliki prostovoljnega dela, prispevki 
raznih podjetij, organizacij in ustanov ter razna 
druga materialna sredstva, zbrana z mobilizacijo vseh 
razpoložljivih lastnih virov. 

Tako je bilo mogoče z razmeroma majhnima in- 
vesticijskimi izdatki, z napori in požrtvovalnostjo 
vseh delovnih ljudi okraja v letu 1953 dokončati 
elektrifikacijo vsega okraja. 

V letih 1952 in 1953 je bilo elektrificiranih v 
okraju skupno 62 vasi, za to je bilo treba zgraditi 
20.496 m daljnovodov in 126.172 m nizkonapetostnega 
omrežja. 

5 

Spremembe  na  področju  blagovne 
menjave 

a) V letu 1953 se je v primeri z letom 1952 po- 
trošnja povečala, kakor je razvidno iz tabele, ki 
ponazoruje obseg blagovne menjave potrošniških 
dobrin na drobno po cenah v letu  1952: 

1952 1953 Indeks 
Celotna potrošnja 699.166       778.182        111,3 

Od tega: 
prehrana in tobak 
industrijsko blago 

Povečana potrošnja industrijskega blaga je zlasti 
velika pri gradbenem materialu (za 122%), pri ke- 
mičnih izdelkih (za 33%), kar dokazuje, da so pred- 
vsem kmetje razpolagali z večjo kupno močjo ki so 
jo predvsem trosili za izboljšanje svojega gospodar- 
skega stanja in za obnovo. Vrednost nominalnega 
blagovnega prometa je sicer bila leta 1955 v primeri 
z letom 1952 za 15.2% večja, gostinskega prometa pa 
za 80% večja, vendar se količinska potrošnja blaga 
ni povečala v istem obsegu, ker so se cene v letu 1953 
nasproti  letu  1952 dvignile. 

b) Večji nominalni blagovni promet je bil tudi 
mogoč, ker se je v letu 1953 povečala v primeri z 
letom 1932 nominalna kupna moč prebivalstva. V pri- 
meri z letom 1932 se je leta 1953 kupna moč v okraju 
zvečala za W2 milijonov dinarjev, od toga zvečanja 
odpade na delavce in uslužbence 92 milijonov din, 
na kmete 47 milijonov in na druge 3 milijone. 

Na povečanje kupne moči je vplivalo predvsem 
povečanje sklada za plače, prejemkov od socialnega 
zavarovanja ter potnih in selitvenih stroškov. Vsi ti 
prejemki so narasli za 106 milijonov dinarjev ali za 
18%; pri tem je treba upoštevati, da se je za 8% po- 
večalo število zaposlenih v primeri z letom  1952. 

Pri kmetih so se prejemki za odkupe povečali 
v primeri z letom 1952 za 103 milijone din, v glavnem 
zaradi ugodnejših cen živine, živinorejskih proizvo- 
dov (cena mleku se je zvečala za povprečno 14,30 na 
16,30 din) in vina ter predvsem zaradi neprimerno 
ugodnejše letine. Dajatve kmetov v proračun so se 
v letu 1953 povečale za 18 milijonov zaradi plačila 
zaostale dohodnine iz leta 1952. 

1 
Razvoj industrijsikc proizvodnje v letu 1954 bo 

dosežen : 
s pričetkom obratovanja novah kapacitet, 
z boljšim izkoriščanjem obstoječih kapacitet, 
z boljšo  preskrbo  industrije  z   uvozom   surovin. 

Na podlagi doseženih uspehov letu 1953 ter 
analize proizvodnih možnosti v okraju se domneva, 
da se bo v letu 1954 industrijska proizvodnja po* 
večala nasproti letu 1953 za 211%, in sicer se po po- 
sameznih panogah pričakuje tako povečanje: 

Indeks vrednosti 
proizvodnje 
v letu 1954 

Stroka delavnosti 1953 = 100 
Razdeljevanje električne energije 93 
Proizvodnja premoga 89,6 
Proizvodnja nekovin 178 
Elektroindustrija nova kapaciteta 
Industrija gradbenega materiala 111,2 
Tekstilna industrija 137,2 

Vsa industrija 311 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz- 
vodnje se bo predvideno število vseh' zaposlenih v 

industriji .povečalo v primeri z letom 1953 na po- 
vprečno 187. 

3 
Produktivnost dola se bo v letu 1954 povečala 

povprečno za 7,2 %. Pri tem ni upošteta visoka pro* 
duktivnost v novih kapacitetah elektroindustrije. 

Da bi dosegli predvideno povečanje proizvodnja; 
bodo morali delovni kolektivi maksimalno izkoristiti 
kaipacitetc, se v večji meri prilagoditi domačemu in 

zunanjemu tržšču in vpeljati skrajnjc varčevanje i" 
racionalnost pri poslovanju, hkrati pa zboljšatj storil- 
nost dola in kvaliteto izdelkov. 

Pri razdeljevanju električne energije se vrc ' 
videva za 7,8 % manjši obseg proizvodnje. To zmanj- 
šanje proizvodnje gre izključno na račun postranske 
delavnosti podjetja Elektro Sežana (gradba in vzdr- 
ževanja elektrovodov in naprav). Zaradi valikcg3 

obsega elektrifikacijskih del pri elektrifikaciji P°~ 
dežolja je v preteklem letu postranska delavno*' 
podjetja predstavljala pomemben del celotne delav* 
nosti podjetja, v letu 1954 pa tako obsežnih del *>c 

bo, ker je elektrifikacija zaključena. Obseg osnovfl" 
delavnosti (razdeljevanje električne energije) sC 

namreč v letu 1954 poveča za 11,9%. obseg poStraO' 
ske delavnosti pa predvidoma zmanjša za 30.2%. "f 
soben problem oskrbe okraja z električno energij0 

jo pomanjkljivo zgrajeno električno omrežje in r>a' 
staja problem, kako zadovoljiti povečane potrebe 
gospodinjstvu in gospodarstvu. 



Štev. 28 — 24. .VII. 1954 URADNI LIST Stran 493 

Pri proizvodnji premoga je predviden za 10,4% 
manjši obseg proizvodnje kakor v letu 1953. 

Proizvodnja premoga v rudniku Timav stalno na- 
zaduje od leta 1950, ko je bil dosežen višek, zaradi 
izčrpanosti rudnega bogastva. V letu 1953 je bilo 
Podjetje še aiktivno, ker ni bilo vezano na nobeno 
odvajanje amortizacije in so bile obveznosti do skup- 
nosti omejene zgolj na plačilo prispevka za socialno 
zavarovanje. V letu 1954 pa bo izguba znašaJa pred- 
vsem zaiadi odvajanja amortizacije 1,909.000 dinarjev. 

7 
Pri  proizvodnji  nekovin   se  bo proizvodnja   po- 

večala za 78%. Predviden je sicer količinsko manjši 
obseg proizvodnje,   toda spremenil  se bo asortiment 
'n se bö podjetje v glavnem preusmerilo na izdelavo 
visoko kvalitetnih bižuterijskih predmetov. 

Naloge podjetja v letu 1954 so: 
izboljšati kvaliteto in razširiti asortiment, 
razširili in  racionalizirati  proizvodnjo, 
pričeti z izvozom kvalitetnejših izdelkov. 
Predviden  je porast produktivnosti  za   15%, ob- 

enem pa znižanje cen za 20% v primeri z letom 1953. 

8 
V elektroindustriji prične obratovati nova kapa- 

citeta proizvodnje radijskih aparatov, ki bo že v 
letu I934t kljub temu da se objekt še gradi, izkori- 
stila polovico po investicijskem programu predvidene 
Polne zmogljivosti. Ta gospodarska panoga ima za 
SospodaTski razvoj okraja velikanski gospodarski 
Pomen, saj bo samo zaradi pridobitve te proizvodne 
J^ogljivosti vrednost industrijske proizvodnje v letu 

19ì4 za 167% večja, kot bi sicer bila. 

9 
V industriji gradbenega materiala (industrija 

praškega marmorja) je predvideno povečanje pro- 
izvodnje za 11,2%. Zlasti je predvidena povečana pro- 
izvodnja finalnih izdelkov obdelave marmorja, grad- 
enih in marmornatih plošč, klesarskih izdelkov itd. 
obećanje proizvodnje je  v glavnem predvideno na 
acun večje prodruktivnosti, katere  povečanje je  v 

Planu preračunano na 5,6%. 

10 
• tekstilni industriji je predvideno povečanje 

Proizvodnje za 37,2% v primeri z letom 1933. To 
•°•^••''• k° predvsem doseženo s popolnejšo iz- 
r?° obstoječo zmogljivosti pletilnice v Sežani. Pred- 

j ena.Je realnejša možnost za zagotovitev surovin 
i Pasiranje proizvodov, kar je bilo, zlasti v lansiki 
j ^'Sezoni, kritično. To bo mogoče doseči zlasti z 
,~°•••••••  kvalitete.  Po planu je  predvideno, da 

večja proizvodnja dosežena deloma s povečanjem 
DrTî i uposlenih za 20%, deloma pa s povečano 
produktivnostjo ra 7,2%. Produktivnost se bo tudi 
p iSn!'a zaradi ustanovitve lastne barvarnice in po- 
H ^ejše izrabe zmogljivosti. 

delovni  kolektiv  podjetja  se mora  prizadevati, 
a maksimalno izkoristi obstoječe kapacitete, 

vež   a,?,k°^a kvaliteto izdelkov in po možnosti na- 
e stike z zunanjim  tržiščem. 

Za 1 

IV. poglavje 

Kmetijstvo 

družb*   • ° 1934 'e Pre^v'^en P° p'anu za 3,3% večji 
6111 proizvod kakor v letu 1953. Predvideno po- 

večanje se zlasti opira na pričakovano neprimerno 
boljšo letino vina in sadja v primeri za lansko kata- 
strofo. Nadalje bodo vplivale na povečanje družbe- 
nega proizvoda boljša preskrba z umetnimi gnojili, 
obnovljene površine vinogradov v Slovenski Istri ter 
uspehi pri selekciji živine, zboljšanl stalež plemenja- 
kov in boljša preskrba z umetnimi gnojili. 

V poljedelstvu se je računalo s povprečno letino 
in se zato pričakuje za 16.6% manjši bruto proizvod 
kakor v preteklem letu, ko so bile razmeroma ugodne 
vremenske razmere in izredna letina krme. Čeprav 
se ne more pričakovati tudi letos tako izdatne krmne 
letine, se glede na že opisane okoliščine pričakuje 
enak družbeni proizvod iz živinoreje. Zaradi nujnosti 
politike omejevanja sečnje v privatnih gozdovih se 
pričakuje zmanjšanje postranskih dohodkov kmetov 
in izkoriščanja gozdov. 

Vsi napovedani ukrepi so se že v preteklem letu 
učinkovito izvajali in je garancija za njih nadaljnje 
stopnjevanje tudi v dvigu strokovne izobrazbe kmeč- 
kega prebivalstva. K temu bodo zlasti pripomogli 
kmetijski tečaji, ki so se prirejali v zimi 1953/54, in 
ustanovitev kmetijske šole. 

Neposredno bo vplival na povečanje družbenega 
proizvoda v kmetijstvu uspeh razpisanega nagrad- 
nega natečaja, pri katerem sodeluje 480 kmetovalcev, 
ki razširjajo in izboljšujejo svoje proizvodne kapa- 
citete. 

V primeri z letom 1953 se pričakuje takle porast 
kmetijske proizvodnje: 

V milijonih dinarjev 
1935 1954 Indeks 

Poljedelstvo 314,4 260,3 83,6 
Sadjarstvo 16,9 19,3 114 
Vinogradništvo 52,5 94,8 180 
Živinoreja 281,7 284,7 101 
Domača predelava 71,7 124,7 172,5 
Drugo 75,0 54^9 75,3 
Skupaj 812,2 838^7 103.3- 

Računa se, da se bodo kakor v zveznem in repu- 
bliškem tako tudi v lokalnem merilu povečale inve- 
sticije v kmetijstvu in da bo iz investicijskih kredi- 
tov investiranih 190 milijonov dinarjev za razvoj na- 
šega zadružnega kmetijstva. S temi sredstvi se računa 
na razširitev vinogradniških in sadjarskih kapacitet, 
nabave kmetijske mehanizacije in dovrštev mlekarne. 

Predvideva se tudi večja zainteresiranost pro- 
izvajalcev kmetijskih pridelkov zaTadi urejene davč- 
ne politike. Namesto dosedanjega načina ocenjeva- 
nja dohodka ob koncu gospodarskega leta, bo zaen- 
krat sicer še na podlagi popisanih statističnih kapa- 
citet vsakemu gospodarstvu že v prvem polletju od- 
merjen davek in bo vsak proizvajalec stimuliran, 
da poveča proizvodnjo preko povprečij, na podlagi 
katerih mu je izračunan dohodek. 

V. poglavje 

Gozdarstvo 

Zaradi velike izčrpanosti gozdov se plan sečnje 
na gozdni površini določa v letu 1954 na 11.000 ms, 
in sicer od tega: 

a) za lastno porabo kmetov 95%, 
b) za lokalno porabo 5%. 
Druge potrebe bodo morale biti krite na negod- 

nih površinah, vendar se bo treba prizadevati, da 
tudi ua teh površinah posek ne bo večji od 40.000 m*. 
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Zaradi določene višje cene lesa na panju in do- 
delitve dotacije iz republiškega sklada se bodo po- 
večali dohodki okrajnega sklada za obnovo gozdov. 
Tako se bodo ustvarjala sredstva za gozdna gojitvena 
dela, pri tem bo dobil zaposlitev zlasti tisti del prebi- 
valstva, ki mu je bilo izkoriščanje gozdov dopolnilni 
vir dohodkov, potreben za preživljanje. Glede na 
razpoložljiva sredstva se v letu 1934 pričakuje za 
50% večji obseg pogozdovalnih del na Krasu. Ta po- 
gozdovalna dela bodo imela prednost v tistih krajih, 
kjer je izkoriščanje gozdov nudilo prebivalstvu vire 
dohodkov za preživljanje. 

Povprečno letno število zaposlenih pri pogozdo- 
valnih in gozdnih gojitvenih delih se bo povečalo 
za 105% v primeri z letom 1953. 

VI. poglavje 

Gradba 

V letu 1954 bo obseg gradbenih del, ki jih bodo 
izvajala gradbena podjetja, za 174% večji od 1. 1953. 

Število zaposlenih pri gradbenih delih se bo po- 
večalo za 610. 

Samo pri graditvi ceste Rižana—Senožeče (Diva- 
ča) bo zaposlenih 500 delavcev in uslužbencev. To 
veliko povezanje delovne sile, potrebne za izvedbo 
po družbenem planu predvidenih del, bo zahtevalo 
odločne mobilizacijske ukrepe in bo omogočilo za- 
poslitev vse nezaposlene delovne sile, tudi latentne. 
Tako bo to obsežno izvajanje gradbenih del tudi ne- 
posredno prispevalo k izboljšanju življenjskega stan- 
darda prebivalstva glede na možnost zaslužka, ki jih 
bo nudilo. 

V preteklem letu so bila gradbena dela draga 
zaradi široke fronte gradbene delavnosti in s tem 
povezane podražitve gradbenega materiala. V letu 
1954 je predviden tak sistem fmansiranja investicij 
in izvajanja gradbenih del, ki bo vezal investitorja 
in izvajalca na cenejšo in kvalitetnejšo izvedbo. Po- 
leg tega- so rezerve pri gradbenih podjetjih, kakor 
n. pr. racionalnejša uporaba mehanizacije, znižanje 
režijskih stroškov, varčevanje z materialom, boljša 
organizacija in ureditev gradbišč, ki bodo tudj po- 
cenile proizvodnjo. 

VII. poglavje 

Promet 

Bruto promet javnega cestnega prometa bo po 
družbenem planu za 4% manjši od leta 1953. To 
zmanjšanje javnega prometa bo v glavnem nastalo 
pri potniškem prometu kot posledica dotrajalega av- 
tobusnega parka. Predvideva se, da bo potniški pro- 
met zmanjšan za 10,2%, kljub temu da bodo ostale 
cene v splošnem iste. V tovornem javnem prometu 
jo pa nar--otno predviden večji prevoz blaga za 19% 
ter za 5% nižje cene. 

Plan cestnega prometa obsega samo vozila javnih 
transportnih podjetij. Zlasti podjetje Avtoprevoz Se- 
žana je v sedanjih razmerah v zelo težavnem polo- 
žaju zaradi dotrajalosti in izrabe avtobusnega parka. 
Med letom je predvidena zamenjava treh dotrajalih 
avtobusov. 

VIII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

V letu 1954 se pričakuje zaradi povečanja celotne 
gospodarske delavnosti zlasti glede na večjo zaposle- 

nost 14,8% veôji blagovni in gostinski promet kakor 
v letu 1953. 

Stroški in cene v trgovini in gostinstvu se bodo 
v primeri z letom 1953 znižali, k temu bodo pripomo- 
gli tile ukrepi in okoliščine: 

a) reorganizacija trgovinske mreže z decentrali- 
zacijo podjetij z večjim številom poslovalnic, kar bo 
stimuliralo zdravo konkurenco v korist potrošnikov 
in znižanja cen; 

b) nov način oblikovanja plačilnega sklada v tr- 
govini, to je v odstotku od prometa. Večji plačilni 
skladi v trgovini ne bodo več odvisni od prevelikih 
zaslužkov, temveč od povečanja blagovnega prometa. 
Tako bo trgovina vplivala na znižanje cen kot glavni 
pogoj za pospešitev prometa; 

c) predvideno je povečanje prometa za skoraj 
15%, na drugi strani pa je predvidenih le za 4% vež 
zaposlenih v trgovini in gostinstvu. Tako se bo tudi 
v trgovini povečala produktivnost, kar ie tudi pod- 
laga za znižanje cen. 

V letu 1954 bo imela veèjo vlogo pri urejevanju 
trgovskega in gostinskega prometa trgovsko-gostin- 
ska zbornica. 

IX. poglavje 

Obrt 

V letu 1954 se predvideva povečanje obrtnih sto- 
ritev in proizvodnje za 13%. 

To povečanje je mogoče glede na predvideni raz- 
voj v vseh drugih gospodarskih panogah. To poveča- 
nje je zlasti predvideno v socialističnem sektorju 
obrti, kjer predvideva stavbeno-remontna obrt za 
23% večji bruto promet zaradi predvidenih večjih 
razpoložljivih sredstev za graditev in za vzdrževanje 
stanovanjskega fonda, mizarska obrt pa tudi za 23% 
večji bruto promet, deloma zaradi nastanka nove ra- 
dioindustrije in s tem povezane izdelave lesenih de- 
lov radijskih aparatov. 

Pri drugih panogah obrti socialističnega sektorja 
je planiran malenkostno večji bruto promet ali pä 
enak kakor v letu 1953, kot na primer v čevljarski 
obrti. 

Drobna privatna obrt bo predvidoma povečala 
svoj bruto promet zlasti v nezadostno razvitih obrt" 
nih «trokah in predelih okraja, kjer je na splošno 
obrt slabo zastopana (Istra). K temu bo pripomogla 
pravilnejša davčna politika, ki jo bo izvajal okrajni 
ljudski odbor in ki bo stimulirala zlasti razvoj neza- 
dostno razvitih obrti v bolj zaostalih predelih okraja- 

S pravilnejšo davčno politiko se bo nadalje pr«' 
prečevalo pri posameznih kapitalističnih elementih * 
obrtništvu, da se ne bodo z izkoriščanjem tuje de' 
lovne sile širili preko okvira delovnega obrtnika. 

X. .poglavje 

Izvoz 

Zaradi obmejne lege okraja ter ugodnih komunj' 
kacijskih zvez z inozemstvom (bližina Trsta) se pred' 
videva povečanje izvoza lokalnih proizvodov. Ta 
predvideni izvoz ne sloni samo na predvidenem P^ 
večanju industrijske in kmetijske proizvodnje, aJö" 
pak tudi na izkoriščanju do sedoj zanemarjenih >•* 
prezrtih možnosti lokalnega izvoza. Tu pride zlas^ 
v poštev povečan izvoz kraškega marmorja, bižute' 
rijskih izdelkov, terana, mleka in mlečnih izdelkoy> 
mesa in mesnih izdelkov lokalne proizvodnje. 
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Razglasi in objave 
St. •-79/54-18 4004 

Objava 
Zodločbo državnega sekretarja za 

Pravosodno upravo LRS z dne 9. VI. 
{?34, štev. 111-79/54-16, je bil postav- 
'JWi «.j stalnega sodnega tolmača za 
uemški jezik Ko rop e c Rihard, 
upokojenec iz Poljčan št. 27, za ob- 
močje okrožnega sodišča v Mari- 
boru, 

la odločba se objavlja po 5. čle- 
n,u uredbe o stalnih, sodnih tolma- 
«h z dne IG. H. 19'9, Uradni list 
LRS, št. 7/49. 

Državni  sekretariat za 
pravosodno upravo LRS 

SproriHmiha   rodbinskega   imona 
St- IV-2175/1-54 4301 

Z odločbo Državnega sekretariata 
*a notranje zadeve LRS, št. IV- 
-Ì175/1-54 z dne 24. VI. 1954 je bila 
aa podlagi 21. člena zakona o oseb- 
P'u imenih dovoljena sprememba 
meüa ^°P' Saniu, rojenemu 24. 
UI 1947 v Ljubljani, bivajočemu 
v Skocjanu št. 16 — Koper, v »Bo- 
rut«. 

Državni sekretariat 
za  notranje zadeve LRS 

"" 4 

Register gospodarskih 
organizacij 

H?4. 

Vpisi 
Okrolna todiîca razgUîalot 

„Besedilo:   »Kolarstvo   KZ«   Bočna 
<5t. 129). 
1 Pûslovai  predmet:   Vsa  dela  ko- 
arsko stroke in popravila. 

Ustanovitelj:   Kmetijska  zadruga 
2 <>• 1, Bočna. 

poslovodja: Miklavc Ivan, kolar- 
s« mojster. 

Celje, 29. junija 1954. 
ll?5 Zt 61/54 2097 

Besedilo:   Trgovsko   podjetje  pri 
VC1«« (Dobrna). 
Rektor: Klun Slavko. 

Dob   °       ica:  Trgovina  »Sezona«, 
°rna, poslovodja Rajh Marica. 

•>      ,,        Zt 63/54 2154 
«ÄÄ; T.rgovsko Podjetje »Fu- 

••* ""tanje). 
direktor: Jeromir Viktor. 

ViW° valnica: Trgovina  >Gozdar«. 
k'

lanJe> Poslovodja Petclinšek Stef- 
p Zt 64/54 2155 

Tet^m  "'   Predmet obeh   podjetij: 
ter l-    t\   kratko in pleteno blago 
ske «   3a> živila in Sospodinj- 

Potrebščine, tobačni izdelki, vži- 

galice in potrebščine, mešano indu- 
strijsko blago, steklo, porcelan in 
keramika, naftni derivati, rnazivna 
olja in masti, alkoholne in brezal- 
koholne pijače. 

Ustanovitelj: Drž. trgovsko pod- 
jetj   >Potrošniikt,  Vojnik. 

Besedilo: Trgovina »Rudarski ma- 
gazine, Zabukovica. 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z živili, gospodinjskimi potrebščina- 
mi, mešanim industrijskim blagom, 
tobačnimi izdelki, vžigalicami in 
potrebščinami ter gradbenim mate- 
rialom. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Savinjski magazin«, Žalec. 

Začasni poslovodja: Grobler Ivan. 
Zt 65/34 2109 

Celje, 2. julija  1954. 
1176. 

Besedilo: »Zlatorog«, Braslovče. 
Direktor: Lah Edvard, poslo- 

vodja. 
Poslovalnica: >Zlatorog«, Gomil- 

sko, poslovodja Turk Min.ka. 
Zt 70/54 2168 

Besedilo: Trgovsko podjetje. Pe- 
trovce. 

Direktor: Rozman Peter, poslo- 
vodju. 

Poslovalnica: Trgovina,  Liboje. 
Zt  71/54 2170 

Poslovni predmet obeh podjetij: 
trgovanje na drobno z živili in go- 
spodinjskimi potrebščinami, meša- 
nim industrijskim blagom, tobačni- 
ni izdelki, vžigalicami in potrebšči- 
nami, drvmi  in  premogom. 

Ustanovitelj:   Trgovsko   podjetje 
»Savinjski magazin«, 2alec. 

Celje, 5. julija 1954. 
11??. 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
blagom »Na križišču« (Celje, Cesta 
na Dobravo 1). 

Poslovni predmet: Trgovanje z 
živili, gospodinjskimi potrebščina- 
mi in mešanim industrijskim bla- 
gom in  tobačnimi izdelki. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Celje. 

Pripravljalni poslovodja: Bošnak 
Franjo. Zt 82/54 2233 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak« Celje. 

V. d. direktorja: Petan Franc, 
ki podpisuje samostojno, v obsegu 
zakonskih pooblastil. 

Zt 55/54 2229 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Šmartno ob Paki. <- 
V. d. direktorja: Napotnik Joži- 

ca, ki podpisuje samostojno, po za- 
konskih  pooblastilih. 

Zt 56/54 2230 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Trbovlje. 
Direktor: Kos Alojz, ki podpisu- 

je samostojno, v obsegu zakonitih 
pooblastil. Zt 85/54 2249 

Poslovni predmet podjetij: Na- 
kup, prodaja in razdeljevanje to- 
bačnih izdelkov, cigaretnega papir- 
ja, vžigalic, taksnih in poštnih vred- 
notnic na  debelo io  na  drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov Slovenijo 
v Ljubljani. 

Celje, 1. julija 1954. 
11?8. 

Besedilo: »Gostilna pri Tovarni« 
(Celje,  Mariborska  cesta  53). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, vseh 
vrst jedil ter oskrbovanje abonen- 
tov s    ceneno hrano. 

Ustanovitelj: LO MO Celje. 
Pripravljalni upravnik: Maruša 

Anton. 
Zt 87/54 2250 

Besedilo: Trgovina z živili »Rim- 
ski dvor«  (Celje, Zidanškova  1). 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi na drobno. 

Ustanovitelj: MLO Celje. 
Pripravljalni poslovodja: Korošec 

Ladislav. 
Zt 95/54 2257 

Celje, 8. julija 1954. 
1179. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Sežana. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja in razdeljevanje tobačnih izdel- 
kov, cigaretnega papirja, vžigalic, 
taksnih in poštnin vrednotnic na 
de>bek> in  drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov, odločba 
z dne 12. VIV1954, št. 11-40/51-54.' 

Direktor: Kosmač Alojz, k; pod- 
pisuje samostojno, v obsegu zako- 
nitih pooblastil. 

Gorica. 25. junija 1954. 
Zt 106/54-2 2048 

1180. 
Besedilo: »Mlin Slap« na Slapu ob 

Idrijci (uprava je začasno do dogra- 
ditve v Mostu na Soči). 

Poslovni predmet: Mletje in pre- 
delava, nabava in prodaja vseh vrst 
žit in mlcvskih izdelkov, proizvod- 
nja in prodaja električne energije. 

Ustanovitelj: Trg. podjetje »So- 
ča«, izvoz-uvoz, Most na Soči, od- 
ločba z dne 26. VI. 1934. 

Direktor: Filj Janko, Most na 
Soči. 

Gorica. 30. junija 1954. 
Zt 114/54-2 2261 

1181. 
Besedilo: »Drogerija na mostu« 

(Ilirska Bistrica, Trg maršala Tita 
št. 6). 

Poslovni predmet: Galanterijsko 
in bazarsko blago ter igrače, vrvar- 
siki izdelki in Izdelki jz konoplje in 
jute, izdelki iz gume, kavčuka In 
plastičnih mas, naftni derivati, ma- 
zimo olje in  masti,  eloktrotehnič- 
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ni material, barve, laki, kemikalije 
in potrebščine, parfiimerijsko in 
kozmetično blago, stelklo, porcelan 
in keramika, pisarniški papir in pi- 
sarniške ter šolske potrebščine, dro- 
gerijsko blago. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Ilirija< v Ilirski Bi- 
strici, odločba št 214/2 z dne 26. VI. 
1954. 

Direktor: Kos Slavko, poslovodja, 
ki podpisuje v okviru pooblastil. 

Zt 131/54-2 2188 

Besedilo: Obrtna delavnica »Kruh 
in pecivo« Ilirska Bistrica (Cankar- 
jeva 16). 

Poslovni predmet: Izdelava in pro- 
daja kruha. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Ilirija< v Ilirski 
Bistrici, odločba z dne 26. 'VI. 1954, 
št. 214/9. 

Direktor: LLpec Pavel, obrato- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil. 

Zt 133/54-2 2191 

Besedilo: Trgovina z raznim bla- 
gom »Pri Pili« (Ilirska Bistrica, Trg 
maršala Tita 3). 

Poslovni predmet: Živila in gospo- 
dinjske potrebščine, semensko bla- 
go, alkoholne in brezalkoholne pi- 
jače, tobačni izdelki, vžigalice in 
gotrebščine, mešano industrijsko 
lago, kruh in pecivo. 
Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 

skega podjetja >Ilirija< v Ilirski 
Bistrici, odločba z dne 26. 'VI. 1954, 
št. 214/2. 

Direktor: Razpor Pav.la, poslo- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil. 

Zt 132/54-2 2187 

Besedilo: Trgovina z manufaktur- 
nim blagom »Tekstilia« (Ilirska Bi- 
strica, Trg maršala Tita 2). 

Poslovni predmet: Tekstilno, krat- 
ko in pleteno blago in konfekcija, 
galanterijsko blago. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Ilirija« v llirsk) 
Bistrici, odločba z dne 26. 'VI. 1954. 
št. 214/3. 

Direktor: Skapin Dragica, poslo- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil. 

Zt 130/54-2 2190 

Besedilo: Trgovina »Galanterija« 
(Postojna, Ulica bazoviških žrtev 
št. 4). 

Poslovni predmet: Prodaja galan- 
terijskega in bazarskega blaga ter 
igrač, izdelkov iz konoplie in jute, 
izdelkov iz gume, kavčuka in pla- 
stičnih mas, športnih potrebščin, ur, 
izdelkov iz plemenitih kovin, par- 
fumerijskega in kozmetičnega bla- 
ga, stekla, porcelana in keramike, 
pisarniškega materiala, papirja, pi- 
salnih in šolskih potrebščin, izdel- 
kov iz domače obrti in umetne obr- 
ti, filatelije in potrebščin. 

Direktor: Todorovič Ivanka, poslo- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil.        Zt 143/54-3 2183 

Besedilo: Trgovina »Tekstil« (Po- 
stojna, Vojkova 1). 

Poslovni predmet: Prodaja tek- 
stilnega, kratkega in pletenega bla- 
ga ter konfekcije, krznarskega bla- 
ga, izdelkov iz konoplje in jute, iz- 
delkov domače obrti in umetne 
obrti, izdelkov iz gume, kavčuka in 
plastičnih mas in pozamenterije. 

Vodja podjetja: Pipan Milka, 
poslovodja, ki podpisuje v okviru 
oblastil. 

Zt 142/54-2 2184 
Besedilo: Trgovina »Zeleznina« 

(Postojna, Vojkova 9). 
Poslovni predmet: Prodaja izdel- 

kov iz gume, kavčuka in plastičnih 
mas, železnine, kovinskih izdelkov, 
koles, šivalnih strojev in potreb- 
ščin, motornih vozil, nadomestnih 
delov in potrebščin, glasbil, radij- 
skih aparatov in potrebščin, orožja, 
lovskih .potrebščin, streliva, razstre- 
liva in pirotehničnega materiala, ri- 
biškega materiala in potrebščin, če- 
belarskega materiala, gradbenega 
materiala, stekla, porcelana in kera- 
mike, pohištva, gasilnih priprav, 
materiala in potrebščin tehnišikega 
blaga za proizvajalna podjetja in 
obrti, strojev, naprav ter tehnične 
železnine in kovinskega blaga, na- 
domestnih delov, utenzilij in po- 
trebščin, orodja, opreme in potreb- 
ščin za obrt, barv, laikov, kemika- 
lij in potrebščin. 

Vodja podjetja: Klemene Miro, 
poslovodja, ki podpisuje v okviru 
pooblastil 

Zt 141/54-2 2185 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom (Rakek 10) 
Poslovni predmet: Prodaja tek- 

stilnega, kratkega in pletenega 
blaga ter konfekcije, vrvarskih iz- 
delkov ter izdelkov iz konoplje in 
jute, izdelkov iz gume. kavčuka in 
plastičnih mas, športnih potrebščin, 
ur, izdelkov iz plemenitih kovin, 
parfumerijskega in kozmetičnega 
blaga, stekla, porcelana in kerami- 
ke, pisarniškega materiala, papirja, 
pisarniških in1 šolskih potrebščin, 
mesnih izdelkov, živinske krme, ži- 
ta in mlevskh izdelkov, živil in go- 
spodinjskih potrebščin, delikates, 
izdelkov iz sladkorja in kakava, ze- 
lenjave, sadja in njihovih izdelkov, 
mlečnih izdelkov, alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač, tobačnih iz- 
delkov, vžigalic in potrebščin. 

Direktor: Smodila Jakob, poslo- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil v ustanovitvenem aktu. 

Zt 144/54-3 2193 
Ustanovitelj podjetij: Delavski 

svet trgovskega podjetja >Nanos< v 
Postojni, odločba z dne 17. VI. 1954. 

Gorica. 2. julija  1954. 
1182. 

Besedilo: »Na voglu«, Ljubljana, 
trgovina za promet z živili in go- 
spodinjskim! potrebščinami (Ljub- 
ljana, Trg francoske revolucije 3). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja > Rožnike v 
Ljubljani, št. 164/54 z dne 22. VI. 
1954. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Paravinja Dušan, Ljubljana, Bo- 
benčkova ul. 7. 

Zt 112/54 - Rg III 701/1     2119 
Besedilo: »Sora«, Ljubljana, trgo- 

vina za promet z živili in gopodinj- 
skimi potrebščinami (Ljubljana, 
Tavčarjeva 6). 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja >Rožnik< v 
Ljubljani, št. 163/54 z dne 22. VI. 
1954. 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami  na drobno. 

Poslovodja do konstituiranja: Ba- 
uer   Rudolf,   Ljubljana,   Kavoičeva 

' Zt 111/54 Rg III 702/16     2120 
Ljubljana, 29. junija 1954. 

1183. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Aj- 

dovščina«, Ljubljana (Gosposvetska 
št.  19). 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Merkur« Ljublja- 
na, sklep z dne 23. VI. 1934, štev. 
345/54. 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z galanterijskim in modnim blagom 
na drobno. 

Direktor  do  konstituiranja:   Bla- 
žič Jože, Ljubljana, Pod turnom 3. 

Zt 124/54 - Rg III 710/1      2117 

Besedilo: Trgovina »Biserka« 
Ljubljana   (Nazor je va   3). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z galanterijskim in modnim blagom 
na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Merkur< Ljublja- 
na, sklep z dne 23. VI. 1954, štev. 
342/54. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Habič Ivana, Ljubljana, Zibertova 
št. 25. 

Zt 128/54 Rg III 714/1      2113 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Cve- 
ta« Ljubljana  (Stritarjeva 6). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z galanterijskim in modnim blagom 
na drobno in konfekcijo. 
340/54. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Merkur«, Ljubljansi 
odločba z dne 23. VI. 1954, štev. 

-340/54. 
Direktor do konstituiranja: Bab- 

nik Nataša, Ljubljana, Tavčarjeva 
it. 1. 

Zt 121/54 Rg III 307/1      2125 
Besedilo: Trgovsko podjetje »M«* 

nufaktura-Konfekcija«, LjubljanSt 
skrajšano: Mako-Ljubljana (Wolfo* 
va 1. 

Gospodarska delavnost: Nakup lD 

prodaja tekstilnega blaga, kratkega 
in pletenega blaga ter konfekcija 
obutve, galanterijskega ter bazar- 
skega blaga in igrač ter izdelkom 
gume, kavčuka in plastičnih ma*' 
na drobno v notranjem prometu. 
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Ustanovitelj: Delavski svet Vele- 
blagovnice Nama v Ljubljani, sklep 
z dne 19. VI. 1934. 

Direktor  do  konstituiranja:   Na- 
uizar Jože, Ljubljana, Zarnikova 3. 

Zt 115/54 Rg III 703/1      2121 

Besedilo: Trgovsko podjetje »No- 
•^•'   Ljubljana    (Pasaža-Nebotič- 

Gospodarska delavnost: Trgovi- 
na z usnjeno in drugo drobno ga- 
'anterijo. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
s*ega podjetja >Merkur< Ljublja- 
na, odločba  z dne 23.  VI.  1954. št. 
338/54. 

Direktor do konstituiranja: Kr- 
pelj Cirila, Ljubljana, Domžalska 
si. 15. 

Zt 125/54 Rg III 711/1      2116 

Besedilo: Trgovina »Perlon«, 
Ljubljana (Čopova 20). 

Çospodarska  delavnost:  Trgovina 
ženskimi in  moškimi nogavicami 

°a drobno in  popravljalnlca  noga- 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
ca   podjetja   >Merkur«   Ljublja- 

33^9/5 Z  dllC  23, VI#  l9U' š<- 

t Poslovodja do konstituiranja: 
It U A1<>•'•ija• Ljubljana, Šišenska 

Zt 127/54 Rg III 711/1 2114 

t jedilo: Trgovina »Pohištvo«, 
• uHana> skrajšano: »Pohištvo«, 
Mnbljana (Wolfova 6) 
D>^Podarska delavnost: Naikup in 
jcjOaaja Pohištva in šivalnih strojev 

r Potrebščin na drobno v notra- 
°jem prometu. 
.Ustanovitelj: Delavski svet Vele- 
blagovnice Nama v Ljubljani, sklep 
z dne 19. VI. 1954. 
su„  i°v°dja do konstituiranja: Ple- 
"«> Anton, Ljubljana, Teslova  10. 

Zt 116/54 Rg III 702/1      2122 

Besedilo: Trgovsko podjetje  »Si- 
sensk,  vrh«,  Ljubljana   (Celovška 
V )• 
Gospodarska   delavnost:    Trgovi- 
fz galanterijskim in modnim bla- 

g°a na drobno. 
sUStanovitelJ: Delavski svet trgov- 
na ga.,PodJetja   »Merkur«   Ljublja- 

Î4Î/54i Z dno 23- V1,  I934, št< 

ka^re,ktA°.r d° konstituiranja: Der- 
dricV   Alc'ksander,   Ljubljana,   Ki- 

Zt 126/54 Rg III 710/1     2115 

sa?*CScdilo:.TrSövsk<> podjetje »Te- 
Jt, ig,   LJubIjana     (Ciril-Metodova 

z ••°1&•<^••9•• delavnost: Trgovina 
na dr K Jskim in modnim blagom 
kov. tcT Popravljalnica dežni- 

skep!anovÌtclÌ: Delavski svet trgov- 
na oHi^jctia »Merkur« Ljublja- 
Î44/34,        *  Z dne 2Î-  VI-   mil U- 

Direktor do konstituiranja: Odak 
Ferdinand, Ljubljana, Zarnikova 
3/IV. 

Zt 123/54 Rg III 709/1     2118 
Ljubljana, 1. julija 1954. 

1184. 
Besedilo: »Prcduzcćc za ugosti- 

teljstvo 1 turizam« Sloboda, Bled. 
Gospodarska delavnost: Nuđenje 

gostinskih uslug pripadnikom JLA. 
Ustanovitelj: Vlada FLRJ, odločba 

IV pov. št. 466 z dne 23. VI. 1951. 
Direktor do konstituiranja: Ka- 

lajžić Vlado. 
Zt 129/54 Rg I 56/1        2201 

Besedilo: »Avtoscrvis DKW«, pro- 
izvodno In remontno podjetje, 
Ljubljana (Črtomirova 3). 

Gospodarska delavnost: Proizvod- 
no in remontno podjetje avtomc- 
hanične stroke. 

Ustanovitelj: Delavski svet za- 
stopniškega biroja Moto Union, 
Ljubljana, sklep z dne 24. III. in 15. 
VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Kova- 
6ič Jože, Ljubljana, Pavšičcva 28. 

Zt 138/54 Rg III 718/1      2198 

Besedilo: Obrtni obrat »Foto ka- 
mera«, Ljubljana (Trubarjeva 23/a). 

Gospodrska delavnost: Vsa foto- 
grafska poklicna in amaterska dela 
v ateljeju in na terenu. 

Ustanovitelj: Delavski svet obrt- 
no invalidskega podjetja »Fotolik«, 
Ljubljana, sklep z dne 29. VI. 
1934. 

Direktor do konstituiranja: Kra- 
hulec Ivan. Ljubljana, Celovška 
št. 78. 

Zt 131/54 Rg III 715/1      2195 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Fo- 
tomaterial«, Ljubljana (Cankarjeva 
št. 7). 

Gospodarska delavnost: Naikup in 
prodaja fotoaparatov, foto potreb- 
ščin in materiala na drobno ter ko- 
misijska prodaja predmetov. 

Ustanovitelj: Delavski svet obrt- 
no invalidskega podjetja »Fotolik«, 
Ljubljana, sklep z dno 29. VI. 
1954. 

Direktor do konstituiranja:  Ber- 
nik Vinko, Stožicc  tO, Ljubljana. 

Zt 132/54 - Rg III 716/1     2196 

Besedilo: »Oljarna« fovarna teh- 
ničnih olj, Ljubljana, skrajšano: 
Oljarna  (Tovarniška 41). 

Gospodarska delavnost: Industrij- 
ska predelava oljnih surovin v teh- 
nična olja ter finalni tehnični pro- 
izvodi. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, št. 
G-5153/1-54 z dne 11. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: PaJriž 
Ivan, Ljubljana, Cigaletova 3. 

Zt 139/54 Rg III 719/1      2199 
Ljubljana, 5. julija 1954. 

1185. 
Besedilo: Tovarna rastlinskih olj 

in oljnih izdelkov, Brifof-Kranj, 
skrajšano: »Oljarica«, 

Gospodarska delavnost: Izdelova- 
nje vseh tehničnih in jedilnih olj, 
fdrneža, svetilnega olja, lakov, vr- 
talnega olja in tovotne masti. 

Ustanovitelj: OLO Kranj, odločba 
št. 4757/1-54 z dne 7. VII.  1954. 

Direktor do konstituiranja: Av- 
guštin Ludvik, Britof 28 pri Kra- 
nju.      Zt 145/54 Rg II 130/1      2303 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Jesenice. 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja tobačnih izdelkov, vžigalic, 
cigaretnega papirja, kadilskega pri- 
bora, časopisov, taksnih in poštnih 
vrednotnic na debelo in drobno. 

Ustanovite!]j: Delavski svet pod- 
jetja >Tobak<, Ljubljana, sklep z 
dne 26. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Bru- 
nice Mirko, Jesenice. 

Zt 130/54 Rg I 71/1        2306 

Besedilo: »Kranjica«, trgovsko pod- 
jetje za promet na drobno z indu- 
strijskim blagom (Ljubljana. Mest- 
ni trg 21). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
s kratkim-modnim in galanterijskim 
blagom, usnjeno galanterijo in 
kozmetičnimi   predmeti   na  drobno. 

Ustanovitelj: Dela veki svet trgov- 
skega podjetja »Izbira« v Ljublja- 
ni, sklep z dne 18. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Poga- 
čar Stane, Ljubljana, Redelonghije- 
va 10. 

Zt 151/54 Rg III 724/1      2312 
Besedilo: »Moda«, trgovsko pod- 

jetje za promet na drobno z indu- 
strijskim blagom (Ljubljana, Wol- 
fova 1/1). 

Gospodarska delavnost: Trgova- 
nje na drobno 6 kratkim, modnim 
in galanterijskim blagom, bižuteri- 
jo in okrasnimi predmeti. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Izbira«. Ljubljana, 
sklep z dne 18. VI. 1934. 

Direktor do konstituiranja: Ma- 
rucclj Marjan, Ljubljana, Prijat- 
ljova 8. 

Zt 150/54 Rg III 723/1      2310 

Besedilo: »Vrvarna«, trgovina na 
drobno in delno na debelo z indu- 
strijskim blagom (Ljubljana. Tru- 
barjeva 31). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z vrvarskimi in žimarskimi izdelki 
ter tapetarskimi potrebščinami na 
drobno, z žimo pa na drobno in na 
debelo. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Izbiraj v Ljublja- 
ni, sklop z dne 16. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Sko- 
čir Franjo. Ljubljana. JeJovškova 
št. 24. 

Zt 149/54 Rg III 722/1     2311 
Ljubljana. 9. julija 1954. 

1184a. 
Besedilo: »Brusilnica«, Maribor, 

Glavni trg 6. 
Poslovni predmet: Brušenje nožev 

in britev, izdelava nožev in galva- 
nizacija. 
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Ustanovitelj: >Precizna mehani- 
kac, Maribor, Gosposka 27. 

Poslovodja: Domjan Alojz. 
Maribor 22. junija 1954. 

Reg. št. 124/1 2026 
1186. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Maribor, Rotovški trg 9. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, razdeljevanje tobačnih, izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debe- 
lo in na drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov Sloveni- 
je v Ljubljani. 

Direktor: Bambič Jože. 
Maribor, 23. junija 1954. 

Reg. št. 125 2023 
1187. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
baks, Ljutomer. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, razdeljevanje tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debelo 
in  na  drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov Slove- 
nije  v  Ljubljani. 

Direktor: Babic Marija. 
Maribor, 26. junija 1954. 

Reg. št. 142/H 2175 
1188. 

Besedilo: Trgovina »Pri žagi«, 
Mežica 87. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja mešanega industrijskega bla- 
ga, živil in gospodarskih potreb- 
ščin, tobaka in tobačnih izdelkov, 
vžiealic in potrebščin. 

Ustanovitelj: Podjetje je nastalo 
iz poslovne enote, ki se je izločila 
na podlagi sklepa Delavskega sve- 
ta, št. '150/54 trgovskega podjetja 
»P^ja«,  Crna. 

Poslovodja: Pečovnik Ivanka, ki 
bo podpisovala samostojno, za ban- 
ko podpisuje še Kuhar Milka, hono- 
rarni knjigovodja, v vseh račun- 
skih, finančnih in bančnih zadevah, 
obe v mejah zakonskih določb. 

Reg. št. 12/VI 2102 
Besedilo: Mestni projektivni biro- 

Ptuj. 
Poslovni predmet: Izdelava pro- 

jektivnih elaboratov za visoke in 
nizke gindnje, vodne gradnje, ur- 
banistične rešitve in ves tehnični 
nadzor nad izvajanjem objektov. 

Ustanovitelj: LO MO Ptuj. 
Direktor: Ing. arh. Koter Stefan, 

poleg njega podpisuje za banko 
Petrovič Jože, knjigovodja. 

Reg. št. 188/III 2139 
Maribor, 29. junija 1954. 

1189. 
Besedilo: Trgovina »Prehrana«, 

Crna pri Prevaljah. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja živil in gospodinjskih potreb- 
ščin, tobaka, tobačnih izdelkov, vži- 
galic in potrebščin, mešanega indu- 
strijskegt blaga razen tekstila, tek- 
stilnih  in  kovinskih  izdelkov. 

Ustanovitelj: Podjetje je nastalo 
iz poslovne enote, ki se je izločila 

na podlagi sklepa Delavskega eveta 
podjetja >Peca« Črna v Crni z dne 
27. III. 1954. 

Poslovodja:    Kukovič   Vlado,   ki 
E odpisuje za banko samostojno, in 

irofelnik Edi, knjigovodja, račun- 
ske, finančne in bančne zadeve, v 
mejah zakonskih določb. 

Reg. št. 14/VI    #      2100 
Besedilo: Trgovina »Prcskrbra«, 

Crna 107 pri Prevaljah. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja mešanega industrijskega bla- 
ga, živil in gospodinjskih potreb- 
ščin, železnine, kovinskih izdelkov, 
koles in rezervnih delov, gradbene- 
ga materiala, drv in premoga, toba- 
ka, vžigalic in potrebščin ter tobač- 
nih  izdelkov,  zaloga   piva. 

Podjetje se je ustanovilo iz po- 
slovne enote, ki se je izločila na 
podlagi sklepa delavskega sveta 
podjetja  »Peca<, Crna v  Crni. 

Poslovodja: Vodovnik Albert, ki 
podpisuje samostojno, in Drofenik 
Edi, knjigovodja, računske in fi- 
nančne zadeve, v okviru zakonskih 
določb. 

Reg št. 17/VI 2138 
Besedilo: Tovarna avtomobilov 

Maribor, prodajalna Maribor, Glav- 
ni trg 25. 

Poslovni predmet: Trgovina z mo- 
tornimi vozili, nadomestnimi deli in 
potrebščinami  na  drobno. 

Ustanovitelj: Tovarna avtomobi- 
lov, Maribor, Tezno. 

Poslovodja: Jaroš Erhard, ki pod- 
Eisuje za banko samostojno, in 

trakl Slavko, računovodja, v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, v mejah zakonskih določil. 

Reg   št. 126/11 2141 
Besedilo: »Dom«, trgovina s špe- 

cerijskim blagom, Murska Sobota, 
Lendavska 26. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, s steklom, porcelanom in kera- 
miko, s tobačnimi izdelki in vžiga- 
licami, alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami, parfumerijskim in 
kozmetičnim blagom, pisalnimi in 
šolskimi potrebščinami. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta z dne 
9. VI. 1954 podjetja »Preskrbe« 
Murska Sobota, v samostojno pod- 
jetje. 

Poslovodja: Rogač Alojz, ki pod- 
pisuje samostojno, in Novak Kristi- 
na, računovodja, vse listine račun- 
skega, materialnega, denarnega, 
obračunskega in kreditnega po- 
mena. 

Reg št. lilfl 2144 
Besedilo: »Izbira«, Murska Sobota, 

Titova  13. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

malo z manufakturnim in tekstilnim, 
kratkim in pletenim blagom, ga- 
lanterijo ter konfekcijo. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa   delavskega   sveta   podjetja 

»Tekstil« v Murski soboti, v samo- 
stojno trgovino. 

Poslovodja: Benko Karel, ki pod- 
pisuje za banko, in Seme Angela, 
računovodja, v računskih, finanč- 
ni in  bančnih  zadevah. 

Reg št.  117/1 2133 

Besedilo: »Moda«, Murska Sobo- 
ta, Titova 15. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
malo z manufakturnim in tekstilnim, 
kratkim in pletenim blagom, galan- 
terijo ter konfekcijo v Murski So- 
boti. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta z dne 
17. 'VI. 1954 podjetja >Tekstil« v 
Murski Soboti, v samostojno trgo- 
vino. 

Poslovodja: Koloman Stefan, ki 
podpisuje za banko samostojno, in 
Seme Angela, računovodja, v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih za- 
devah, po zakonskih določilih. 

Reg št. 118/1 2134 
Besedilo: »Tkanina«, Murska So- 

bota, Titova 25. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

n.alo z manufakturnim m tekstil- 
nim, kratkim in pletenim blagom« 
galanterijo ter konfokcijo. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Tekstile v Murski soboti, v samo- 
stojno trgovino. 

Poslovodja: Šiftar Aleksander, ki 
podpisuje v bančnem poslovanju 
samostojno, in Seme Angela, raču- 
novodja, računske in finančne za- 
deve. 

Reg št. 116/1 2137 
Maribor, 30. julija 1954. 

1190.   ' 
Besedilo: »Klavnica«, Lendava v 

Lendavi. 
Poslovni predmet, Klavniške sto- 

ritve, zakol živine, predelava me" 
sa, izdelava ledu. 

Ustanovitelj: LO mestne občin6 

Lendava. Podjetje se je osamosvo- 
jilo po izločitvi podjetja mesnica & 
podjetja »Mestna klavnica in mesni- 
ca«, Lendava. 

Podjetje zastopa: Knežević Mi' 
lan, upravnik, ki podpisuje za ban- 
ko samostojno, in Palier Rezider. 
knjigovodja, v računskih, bančnik 
in finančnih zadevah v mejah za- 
konskih določb. 

Reg št 119/1 2173 
Besedilo: Podjetje »Mesnica*» 

Lendava v Lendavi. 
Ustanovitelj: LO mestne obcioe 

Lendava. Podjetje se ^e izločilo J/ 
podjetja mestna klavnica in me&oi' 
ca v Lendavi v samostojno podje'" 
je »Mesnica« v Lendavi. , 

Poslovodja: Bot Ludviik, ki pod' 
pisuje za banko, in Palier Dezide*' 
knjigovodja, v računskih in fina.n,]J 
nih zadevah, v mejah zakon sP" 
določb. 

Maribor, 5. julija 1954.       „. 
Reg št. 120/1 217* 
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Podpis 

»191. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

olagom »Preskrba«, Ormož. 
Poslovni predmet: Nakupuje in 

Ptodaja na drobno tekstilno, krat- 
ko pleteno in galanterijsko blago, 
12delke iz gume, kavčuka in plastic- 
£• mas, parfumer i js'ko blago in 
kozmetično blago, živila • gospo- 
dinjske potrebščine, izdelke iz 
sladkorja in kave, delikatese, alko- 

• ie P'^a^e> železnino in kovinske 
izdelke, kolesa in potrebščine, pi- 
satiniŠki material, papir, pisalne in 
šolske potrebščine, vžigalice in po- 
"ebščino ter radijske aparate. 
• .*• d. poslovodje: Stropnik Feliks, 
w,.P°dpisuije samostojno, in Sonaja 
^lan, knjigovodja, v računsikih in 
unančnih zadevah, v mejah zakon- 
skih določb. 

Reg št. 198/111 2215 

Besedilo: Trgovina z mešanim bla- 
gom »Delikatesa« v Ptuju, Murko- 
va ?. 

roslovoi predmet: Nakup in pro- 
KVI? 

na drobno živil in gospodinj- 
skih potrebščin, mlevskih izdelkov, 
oeiukatese, izdelkov sladkorja in ka- 
f?.va, aLkoholnih in brezalkoholnih 
p J?c> zelenjave, sadja in izdelkov. 

V d. poslovodje: Hrenič Ivan, ki 
•suje za banko samostojno, in 

nor°ff Maie, namestnik, v odsot- 
lom    I>os^{>voclJc, z istim  pooblasti- 

.a,,ter Bernhard Mirko, honorar- 
na  ••   j^sovodja     v    računskih    in 
anenih zadevah, v mejah zakon- 

cu določb. 
Reg št. 202/111 2224 

..Besedilo: Trgovsko podjetje za žl- 
«a ln gospodinjske potrebščine ter 

nn   in<? •ndustrijsko blago na drob- 
""»Izbira«, Ptuj, Zelcnikova 1. 
•••• .^ì predmet: Nakupuje in 
<••• Ja na drobno živilske in go- 
UdPlt

njS- e Po'rfusčine, delikatese, 
1••-       

iz sladkorja in kakava, ze- 
in •°' Sndje in izdelke- alkoholne 
j2jej,rezalkoholno   pijače,   tobačne 

j>tri'jsko 
^h m pecivo. 
„ j^Jotje zastopa:  Gaspari   Peter. 
«Ljl uPravnika, ki podpisuje samo- 

ffiofl:;,
Roscn/cld "obert- tr^- P°- istim' J' v odsotnosti upravnika, z 

lag?! Pravicami, in  Kraje Rudolf, 
nihU"°VodJa, v  računskih in banc- 

a Vdovah, v mejah zak. določb. 
Rcg št. 204/III 2216 

Zlviî*£dil?: Trgovina s Spccerljo in 
l4 Vi •     P°trebsčinl"ni   »Kolonie. 

prodni/"'. P.retlmet:    Naikupujo  in 
treb^;« Ziv.''a in gospodinjske po- 
Wrja

č'ne; delikatese, izdelke  slad- 
Udell«!11 kakava, zelenjavo, sadje In 
Oe ••:„'- 

al'k<>nolne  in   brezalkohol- 
•yP'jace. 

ki uo.đ'^lovodje: Strcher  Janko. 
Mikša •?•-•• za Danko samostojno. 
%kih  tč* l?' knjigovodja, v račun- 

"aanenih in bančnih zadevah. 
Reg št. 191/III 2222 

štrli v' vžiSa'lice ter mešano indu- 
••.••    blago,    semensko    blago. 

Besedilo: Veleblagovnica »Mer- 
kur«, Ptuj, Murkova i. 

Poslovni predmet: Nakupuje in 
prodaja na drobno tekstilno, krat- 
ko in pleteno blago ter konfekcijo, 
galanterijo in bazarsko blago, igra- 
če, vrvar&kc izdelke, izdelke iz ko- 
noplje in jute, gume, kavčuka in 
plastičnih mais, železnino in kovin- 
ske izdelke, kolesa, šivalno stroje 
in potrebščine, glasbila, radijske 
aparate in potrebščine, elektroteh- 
nični material, ure in izdelke iz 
plemenitih kovin, parfumerijsko in 
kozmetično blago, pohištvo, pisarni- 
ški material, papir, pisalne in šol- 
sko potrebščine, delikatese, kruh in 
pecivo, alkoholne in brezalkoholne 
pijače, tobačne izdelke, vžigalice in 
potrebščine, mešano industrijsko 
blago in obutev ter stare stvari. 

V. d. poslovodie: Vobner Karel, 
ki podpisuje za banko samostojno; 
Kozel Silva, namestnik, kakor po- 
slovodja, v njegovi odsotnosti, in 
Haladeja Reli, knjlgovodja.v račun- 
skem, finančnem in bančnem poslo- 
vanju, v mejah zak. določb. 

Rcg št. 196/IH 2209 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
blagom »Na-Ma«, Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakupuje in 
prodaja na drobno mlevske izdelke, 
živila in gospodinjske potrebščine, 
delikatese, izdelke iz kakava, sadje, 
zelenjavo in izdelke, alkoholne, 
brezalkoholne pijače, parfumerij- 
sko blago in zdravilna zelišča. 

V. d. poslovodje: Pernat Ludvik, 
ki podpisuje za banko samostojno, 
in Bohak Ivan, knjigovodja, v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, v mejah zak. določb. 

Rcg št 190/III 2221 

Besedilo: »Panonija«, trgovsko 
podjetje na veliko, Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na debelo, tekstilnega, kratke- 
ga in pletenega blaga ter konfekci- 
je, galanterijskega in bazarskega 
blaga ter igrač, vrvarskih izdelkov 
ter izdelkov iz konoplje in jute, 
obutve, izdelkov iz gnmc, kavčuka 
in plastičnih mas, železnino in ko- 
vinskih izdelkov, koles, šivalnih 
strojev in potrebščin, orožja, lov- 
skih potrebščin, streliva, razstreliva 
in pirotehničnega materiala, elek- 
trotehničnega materiala, ur in izdel- 
kov iz plemenitih kovin, barv, la- 
kov, kemikalij in potrebščin, par- 
fumerijskega m kozmetičnega bla- 
ga, pisarniškega materiala, papirja, 
pisalnih in šolskih potrebščin, mesa 
in mesnih izdelkov, žita im mlevskih 
izdelkov, živil in gospodinjskih po- 
trebščin, delikates, Izdelkov iz slad- 
korja in kakava, zelenjave, sadja in 
njihovih izdelkov, mleka in mlečnih 
izdelkov, kruha in peciva, alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač v ste- 
klenicah in odprtem stanju, tobač- 
nih izdelkov in vžigalic ter potreb- 
ščin, izdelkov domače obrti in 
umetnih obrti, mešanega industrij- 

skega blaga,    tehničnega blaga za 
proizvajalna podjetja in obrt. 

V. d. direktorja: Klemenčič Mar- 
tin, ki podpisuje za bančno poslova- 
nje samostojno; Levičnik Hinko, ko- 
mercialist, v odsotnosti v. d. direk- 
torja, kakor on, Letič Engelbert, 
računovodja, v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah, v mejah zak. 
določb. 

Reg št. 203/III 2225 
Besedilo: Papirnica in knjigarna 

»Ptujska knjigarna«, v Ptuju. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja knjig in muzikalij, pisarniške- 
ga materiala, papirja, pisalnih in 
šolskih potrebščin, tiskovin in na- 
kup in prodaja antikvaričnih knjig. 

'V. d. poslovodje: Teršovcc An- 
drej, ki podpisuje za banko samo- 
stojno, in Kraje Rudolf, knjigovod- 
ja, v računskih, finančnih in banč- 
nih zadevah, v mejah zak. določb. 

Reg št. 205/III 2218 

Besedilo: Trgovinu s papirjem in 
galanterijo »Popirnicn-Gnlnnterija«, 
Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno galanterijskega in 
bazarskega blaga ter igrač, pisar- 
niškega materiala, papirja, pisalnih 
in šolskih  potrebščin   ter kratkega 
in pletenega blaga, ribiškega mate 
riala 
ga in kozmetičnega JMag. 

in potrebščin, parfumerijske- partuE 
blaga. 

V. d. poslovodje: Sedič Franc, ki 
podpisuje za banko samostojno, in 
Haladeja Reli, knjigovodja, v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, v mejah zak. določb. 

Rcg št. 194/III 2210 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
blagom  »Pri Dravi«, Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno tekstilnega, kratke- 
ga, pletenega in galanterijskega 
blaga, Izdelkov iz gume, kavčuka 
in plastičnih mas, parfumerijskega 
in kozmetičnega blaga, živil in go- 
spodinjskih potrebščin, izdelkov iz 
sladkorja in kakava, delikatese, al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač in 
mešanega industrijskega blaga, to- 
baka in izdelkov, vžigalic in po- 
trebščin. •«•• 

V. d. poslovodje: Skrbinšck Jože, 
ki podpisuje za banko samostojno, 
in Berden Martin, knjigovodja, v 
računskih, finančnih in bančnih za- 
devah, v mejah zak. določb. 

Reg št. 192/III 2212 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
blagom »Pri mostu«, Ptuj, Zadružni 
trg i. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno tekstilnega, kratke- 
ga in pletenega blaga ter galante- 
rije, vrvarskih izdelkov in izdelkov 
iz ikonoplje in jute, živil in gospo- 
dinjskih potrebščin, mlevskih izdel- 
kov, delikates, izdelkov sladkorja 
in kakava, mešanega industrijskega 
blaga, alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač, tobačnih izdelkov, vžigalic in 
potrebščin. 
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V. d. poslovodje: Nadelsberger 
Stanko, Kvedrov trg 4, ki podpisu- 
je za baffiko samostojno, in Sitar 
Zdenka, bančna nameščenka v Ptu- 
ju, ki bo podpisovala v računskih, 
finančnih in bančnih zadevah, v 
mejah zak. določb. 

Reg št. 193/HI 2217 
Besedilo: Trgovina z manufaktu- 

ro in konfekcijo »Slavica«, Ptuj, 
Lackova 10. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno tekstilnega, krat- 
kega in pletenega blaga, konfek- 
cije in galanterije. 

V. d. poslovodje: Baši Matija, ki 
podpisuje samostojno, in Granda 
Ivan, knjigovodja, v računskih, fi- 
nančnih in bančnih zadevah, v me- 
jah zak. določb, Cajnkar Feliks, na- 
mestnik poslovodje, v istem obsegu, 
v njegovi odsotnosti. 

Reg št. 20••• 2223 

Besedilo: Trgovina s steklom in 
porcelanom »Steklo-porcelan«, Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno stekla, porcelana in 
keramike, mešanega industrijskega 
blaga, izdelkov domače in umetne 
obrti ter elektrotehničnega mate- 
riala. 

Poslovodja: Kukovič Anica, ki 
podpisuje za banko, in Gregorec 
Osvin, knjigovodja, v računskih, fi- 
nančnih in bančnih zadevah, v me- 
jah zak. določb. 

Reg. št. 195/III 2208 

Besedilo: Trgovina z manufaktu- 
ro in konfekcijo »Zvezda«, Ptuj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno tekstilnega, krat- 
kega in pletenega blaga, konfek- 
cije in galanterije. 

V. d.'poslovodje: Korošec Rado, 
ki podpisuje za banko samostojno, 
in Gregorec Osvin, trg. nameščenec- 
knjigovodja, v računskih, finančnih 
in bančnih zavedah, v mejah zak. 
določb. 

Reg št. 197/III 2211 

Ustanovitelj vseh naštetih pod- 
jetij: Ljudski odbor mestne občine 
Ptuj. 

Maribor, 6. julija 1934. 
1192. 

Besedilo: Urarstvo »Kolodvor«, 
Maribor, Partizanska 24. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
obrti urarstva. 

Ustanovitelj: Obrtna delavnica 
se je izločila iz podjetja Urarstvo 
»Matica« v Mariboru, Gosposka ul. 
15 na predlog sklepa delavskega 
sveta z dne 20. V. 1954, v samostoj- 
no obrtno delavnico. 

Poslovodja: Vališ Viktor, urarski 
mojster,    ki podpisuje v bančnem 
poslovanju, in Amon Stefan, urar- 
ski pomočnik, v mejah zak. določb. 

Reg št. 129/11 2344 
Besedilo: Trçovina z manufaktu- 

ro in konfekcijo »Dom« v Ptuju, 
Murkova 3. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja  na  drobno  tekstilnega,  krat- 

kega  in   pletenega   blaga,   konfek- 
cije in galante ri i e. 

V. d. poslovodje: Ceh Jože, ki 
podpisuje samostojno, in Turk Av- 
gust, višji bančni uslužbenec kot 
knjigovodja, ki bo podpisoval v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, v mejah zak. določb. 

Reg št. 207/III 2220 
Besedilo: Trgovina z manufaktu- 

ro in konfekcijo »Mavrica« v Ptuju 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja na drobno tekstilnega, krat- 
kega in pletenega blaga, konfek- 
cije, galanterijskega blaga, obutve 
in jute. 

V. d. poslovodje: Pintarič Franjo, 
ki podpisuje za baniko samostojno, 
in Bauman Mira, bančna uradnica 
kot knjigovodja, ki bo podpisovala 
v računskih, finančnih in bančnih 
zadevah, v mejah zak.  določb. 

Reg. št. 208/III 2213 
Besedilo: Trgovina z manufaktur- 

nim blagom »Zarja«, Ptuj, Srbski 
trg 3. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno tekstilnega, krat- 
kega in pletenega blaga ter konfek- 
cije, galanterijskega in bazarskega 
blaga ter igrač. 

v. d. poslovodje: Tušek Ivan, ki 
podpisuje za banko samostojno, in 
Pleterski Ladislav, knjigovodja, v 
računskih, finančnih in bančnih za- 
devah, v mejah zak. določb. 

Reg št. 206/• 2219 

Ustanovitelj podjetij: Ljudski od- 
bor mestne občine v Ptuju. 

Maribor,  7.  julija   1934. 
1193. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Dravograd. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, razdeljevanje tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih vrednotnic na debelo in drobno. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta »Tobak«, 
Ljubljana, v samostojno podjetje. 

Direktor: Mazi Roman. 
Reg št. 18/VI 2284 

Besedilo: »Merkur«, Ljutomer, Ti- 
tov trg 5. 

Gospodarska delavnost: Samo- 
stojna trgovina z mešanim blagom 
na drobno. 

Podjetje je nastalo s tem, da se 
je razdelilo dosedanje >Splošno tr- 
govsko podjetje« MLO Ljutomer in 
da se je osamosvojila dosedanja po- 
slovalnica tega podjetja »Manufak- 
tura, galanterija in špecerija št. 2.« 
v Ljutomeru, Glavni trg št. 3. 

Direktor:  Mavric Feliks. 
Reg št. 149/11 2277 

Besedilo: »Steklo— Barve«, Lju- 
tomer, Titov trg 10. 

Gospodarska delavnost: Samostoj- 
na trgovina s steklom in kemikali- 
jami, vrvarskimi izdelki iz konop- 
lje in jute, elektrotehničnim mate- 
rialom,, barvami, laiki in potrebšči- 

nami, steklom, porcelanom, kerami- 
ko, izdelki domače obrti in umet- 
nih obrti, na drobno. 

Podjetje je nastalo s tem, da se 
je razdelilo dosedanje >Splošno tr- 
govsko podjetje« MLO Ljutomer in 
da se je osamosvojila dosedanja 
poslovalnica tega podjetja »Steklo- 
Barve« v Ljutomeru, Glavni trg 
št. 8. 

Direktor: Skrjanec Stanko. 
Reg št. 150/III 2278 

Besedilo: »Zarja«, Ljutomer. Mi- 
klošičev trg 4. 

Gospodarska delavnost: Samostoj- 
na trgovina z mešanim blagom na 
drobno. 

Podjetje je nastalo s tem, da se 
je razdelilo dosedanje »Splošno tr- 
govsko podjetje« MLO Ljutomer 
in da se je osamosvojila dosedanja 
poslovalnica tega podjetja »Galan- 
terija in manufaktura št. 1< v Lju- 
tomeru,  Miklošičev  trg. 

Direktor:  Jurša Anton  . 
Reg št. 152/11 2275 

Besedilo: Urarstvo »Pri mostu«» 
Maribor, Trg revolucije 9. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
urarske obrti. 

Obrtna delavnica se je izločila iz 
podjetja Urarstvo »Matica«, Mari- 
bor, Gosposka 5 na podlagi sklepa 
delavskega sveta z dne 20. V. 1954, 
v samostojno obrtno delavnico. 

Poslovodja: Golob Jože, urarski 
mojster, ki podpisuje samostojno, in 
Krevalder Štefka, urarski pomoč- 
nik, kakor poslovodja, v mejah zak. 
določb. 

Reg št. 130/11 2281 
Maribor, 8. julija  1954. 

1194. 
Besedilo: Trgovina »Usnjarne* 

Lenart, Slov. gor., sedež v Ptuju, 
Murkova 10. 

Poslovni predmet: Prodaja usnja, 
usnjarske galanterije, čevljarskih 
in sedlarskih potrebščin na drobno 
ter zbiranje kož za predelavo p° 
naročilu. 

Ustanovitelj: Usnjarna in parna 
žaga, Lenart v Slov. goricah. 

Poslovodja:    Lovrec    Ferdinand. 
Reg št. 380•1 2346 

Besedilo: »Kovinar«, trgovina z 
mešanim blagom na drobno, Ravne 
na Koroškem. 

Poslovni predmet:Prodaja meša- 
nega industrijskega blaga, gospo- 
dinjskih potrebščin, alkoholnih in 

brezalkoholnih pijač, vžigalic, p?" 
hištva, stekla in drobnih železni" 
ških predmetov. 

Poslovodja: Logar Ivan, ki podpi- 
suje za bančno poslovanje samo- 
stojno; Miler Dušan, knjigovodja, v 

računskih, finančnih in bančnih za- 
devah, v mejah zaJc. določb, in Fa: 
le Vida, prodajalka, v odsotnosti 
poslovodje, z istimi pooblastili. 

Podjetje je nastalo iz poslovn? 
enote, ki se je izločila na podlag1 

sklepa   delavskega   sveta   podjetja 
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>•>1••<   v Slovenjem Gradcu,    28. 
»I. 1954, v samostojno trgovino. 

Reg št. 19/VI 2283 
Maribor, 9. julija 1954. 

1195. 

Spii niembe 
Okrožna   «ortUfa      iglalajoi 

Besedilo: Pečarstvo« obč. LO Za- 
lec. 

Izbrišejo se Vasle Mihael, Jošt 
Ione, Jordan Vinko in Novak šte- 
tan in vpišeta pooblaščenca Pogačar 
Jože, obratovodja in Veldin Jože, 
računovodja krajevnih podjetij v 
Žalcu, ki podpisujeta po zak. pred- 
pisih. 

Celje, 17. marca 1954. 

1196. Rg°  r W2 853 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnik«, Vojnik. 

Gospodarska delavnost odslej: 
1 stilno, kratko in pleteno blago 
ter konfekcija, obutev, gradbeni 
^aterial, živila in gosipodarske po- 
"ebsčine, mešano industrijsko bla- 
n°V* ^klo, porcelan in keramika, 
naftni derivati, mazivna olja in 
^a-sti, alkoholne in brezalkoholne 
Pijace. 

Poslovalnica: Trgovina >Tabor<, 
vojnifc. Poslovodja Setina  Milan. 

zaradi osamosvojitve se izbrišejo 
Poslovalnice: Vitanje I in II, Dobr- 
na I in H. 

Rgo 286/2 215? 
Besedilo: »Mesnica«, Celje. 
Izbriše se Benedičič Zofija, nižji 

Komercialist in vpiše 
aeitl Marija, nižji knjigovodja, ki 

•^podpisuje vse listine finančnega 
Pomena. 

Celje 25. marca 1954. 
Rgo III 82/2 915 

119?, 
Besedilo: Tovarna eteričnih olj v 
i-elJu. 
Pravilno besedilo odslej: Etol, to- 

%n% esenc In eteričnih olj, Celje. 
»piše se Herman Viktor,   glavni 

računovodja,    ki    bo   sopodpisoval 
listine finančnega pomena. 

Celje, 5. julija  1954 
., Rgo III ?2 2172 
»198. 

Celf|edilo:     Tr«ovina    »Hmeljar«, 

C*usedil0 odslej:   »Manufaktura«, 
^•••• (Trg V. kongresa 8). 

poslovalnica: Trgovina »Solčava«, 
rresernova 5. 

Celje, 12. julija 1934. 
ti Rgo III 51/2 2323 

izKe-dilo: »Mizarstvo — Lož«. 
Barsn   ?se  Terpin   J°že  in  vpiše 
••••?°- ^fija, računovodja, ki bo 
ou szd      * S P°°blastiIi P° ir- •1•" 

Corica. 25. maja 1954. 
Zt 55/54-4 1646 

1200. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje, Miren. 
Poslovni  predmet še: Trgovina  z 

drvmi in premogom na drobno. 
Gorica, 14. junija  1954. 

Zt 84/54-2 2353 
1201. 

Besedilo: Remontno gradbeno pod- 
jetje, Dutovlje. 

Besedilo odslej: Remontno grad- 
beno podjetje, Dutovlje. 

Gorica, 30. junija  1954. 
Zt 117/54-2 2268 

1202. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje »Ilirija* v Ilirski Bistrici. 
Besedilo odslej: »Ilirija«, trgov- 

sko grosistično podjetje, Ilirska 
Bistrica. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na debelo v strokah: Tekstilno, 
kratko in pleteno blago ter konfek- 
cija, galanterijsko in bazarsko bla- 
go ter igrače, vrvarski izdelki ter 
izdelki iz konoplje in jute, obutev, 
usnje, sedlarsko blago in potrebšči- 
ne, izdelki iz gume, kavčuka in pla- 
stičnih mas, železnina in kovinski 
izdelki, kolesa, šivalni stroji in po- 
trebščine, naftni derivati, mazivna 
olja in masti, glasbila, radijski apa- 
rati in potrebščine, elektrotehnični 
material, barve, laki, kemikalije 
in potrebščine, parfumerijsko • in 
kozmetično blago, gradbeni mate- 
rial, stetklo, porcelan in keramika, 
pohištvo, pisarniški material, papir, 
pisalne in šols'ke potrebščine, žito 
in mlevski izdelki, semensko blago, 
živila in gospodinjske potrebščine, 
mleko in mlečni izdelki, kruh in 
pecivo, alkoholne in brezalkoholne 
pijače, tobačni izdelki, vžigalice in 
potrebščine, izdelki domače obrti in 
umetnih obrti, mešano industrijsko 
blago, drogerijsiko blago. 

Gorica, 1. julija  1954. 
Zt 118/54-2 2271 

1203. 
Besedilo: Okrajno posestvo Po- 

stojna. 
Besedilo odslej: Kmetijsko po- 

sestvo Ravne, pošta Pivka. 
Gorica, 5. julija 1954. 

Zt 20/54-6 2194 
1204. 

Besedilo: Mestno gradbeno pod- 
jetje, Postojna. 

Izbriše se kot knjigovodja Kutin 
Franc in vpiše Jelič Ivan, v. d. šefa 
računovodstva. 

Gorica, 7. julija 1954. 
Zt 151/54-2 2270 

1205. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Idrija. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na s tekstilnim, kratkim in pletenim 
blagom ter konfekcijo, delno z ga- 
lanterijo in igračami; trgovina s po- 
hištvom, lesnimi izdelki, steklom, 
porcelanom in keramiko, živili, go- 
spodinjskimi potrebščinami, peci- 
vom in kruhom, knjigami, muzika- 

lijami, pisarniškim materialom, pa- 
pirjem, pisalnimi in šolskimi po- 
trebščinami, razprodaja časopisov 
in periodičnih spisov in listov, trgo- 
vina z obutvijo, usnjem, sedlarski- 
mi in jermenarskimi predmeti in 
potrebščinami, izdelki iz gume, kav- 
čuka in plastičnih mas ter usnjeno 
galanterijo. 

Gorica, 8. julija  1954. 
Zt 156/54-2 2269 

1206. 
Besedilo: »Grosist«, Gorica (sedež 

v Šempetru pri Gorici). 
Izbriše se Brezavšček Andrej in 

vpiše v. d. direktorja Cerkvcnič 
Dušan. 

Poslovni predmet se razširi še na 
trgovino z urami in z gradbenim 
materialom. 

•Gorica, 10. julija 1954. 
Zt  157/54-3 2265 

1207. 
Besedilo: »Marmor Hotavljc«. 

kamnolomsko podjetje Gorenja vas 
nad Skofjo Loko. 

Besedilo odslej: »Marmor Hotav- 
ljc«, industrija naravnega kamna, 
Gorenja ves / Skofja Loka. 

Gospodarska delavnost: Pridobi- 
vanje naravnega marmorja in kam- 
na, groba predelava marmorja in 
kamna, groba in fina kamnoseška 
dela, strojna predelava marmorja 
in kamna, izdelava arhitektonskih 
in skulpturnih elementov in dciaj- 
lov, izdelava galanterijske robe iz 
naravnega kamna. 

Izbriše se Ušeničnik Zofka in 
vpiše Končan Alojzij, računovodja, 
Gorenja vas. 

Ljubljana, 12. junija 1954. 
Rg II 75/4 1908 

1208. 
Besedilo: Turistično podjetje LRS 

»Putnik«, Ljubljana. 
Besedilo odslej Turistično pod- 

jetje Putnik-Slovcnija, Ljubljana, 
skrajšano: Putnik-Slovcnija. 

Poslovni predmet: Pomoč in po- 
speševanje potnišikega in turistič- 
nega prometa (izdajanje napotnic 
na gostinska in prometna podjetja, 
sklepanje pogodb z gostinskimi pod- 
jetji); organizacija in izvedba izle- 
tov z lastnimi ter tujimi prevoznimi 
sredstvi; opravljanje avtomobilskih 
voženj po naroČilu; menjava valut 
i ri deviz; prodajanje voznih kart 
za vse vrste prevoznih sredstev za 
tu in inozemstvo; izdaja turističnih 
publikacij in fotografij; informaci- 
je in propaganda v zvezi s tu- 
rizmom; dajanje v zakup in na po- 
sodo prevoznih sredstev za izboljša- 
nje zvez med turističnimi kraji in 
prirejanje izletov. 

Ljubljana, 29. junija 1954, 
Rg III 605/8 2127 

1209. 
Besedilo: »Alka«, čevljarsko pod- 

jetje, Duplje. 
Poslovni predmet odslej: Izdelava 

obutve na industrijski način. 
Rg I 197/7 3204 
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Besedilo: »Oljarne«, Ljubljana. 
Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 

G-5133/2-54 z dne 11. VI. 1934 je 
podjetje prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciju. 

Likvidacijska uprava: Hafner Mi- 
ja. računovodja v pok., Ljubljana, 
Grudnovo nabrežje 15, Kos Anton, 
delavec, Ljubljana, Gosposvetska 
cesta 13/c, Koltaj Mihael, finančni 
inšpektor, Ljubljana, Idrijska c. 5, 
ki podpisujejo po dva skupaj. 

Rg II 550/12 2202 
Ljubljana. 5. julija 1954. 

1210. 
Besedilo: Krojaško podjetje 

»Kroj«, Jesenice. 
Besedilo odslej: Obrtna delavnica 

»Kroj«, Jesenice. 
Ljubljana, 9. julija 1954. 

Rg I 53/5 2313 
1211. 

Besedilo: »Les-Ljnbljana«. 
Poslovni predmet ee na podlagi 

odločbe Državnega sekretariata za 
gospodarstvo št. V/1-6Ó1-K1/Z z dne 
26. VI. 1954 razširi še poleg trgova- 
nja na debelo še na trgovanje na 
drobno. 

Ljubljana, 17. julija 1954. 
Rg II 468/4 2420 

1212. 
Besedilo: Krajevna čevljarska de- 

lavnica v St. Iljn v Slov. goricah. 
Besedilo odslej: »Cevljarna«, St. 

Ilj v Slov. goricah.- 
Reg št 112/1 1766 

Besedilo: Krajevna pekarna, št. 
Ilj v Slov. goricah. 

Besedilo odslej: »Pekarna«, St. 
Ilj v Slov. goricah. 

Reg št. 11 l/I 1767 
Izbrišeta se pri obeh podjetjih 

Suhodolčan Vida in Rakef Janez ter 
vpišeta: 

Škof Vida, računovodja, ki bo 
podpisovala v računskih in finanč- 
nih zadevah, in Brave Slavtko, pred- 
sednik u. o. 

Maribor, 1. junija 1954. 
1213. 

Besedilo: Vajda-Export, Čakovec, 
odkupna postata, Cven 6. 

Poslovni sedež odslej: Odkupna 
postaja v Ključarovcih 5 pri Ljuto- 
meru. 

Maribor, 8. junija 1954. 
Reg št. S6/IV-4 1830 

1214. 
Besedilo: Državni obrtni obrat 

»Sodarstvo«, Maribor, Nasipna 35. 
Besedilo odslej: Obrtni obrat »So- 

darstvo«, Maribor, Nasipna 35. 
Maribor, 23. junija 1934. 

Reg št. 244 2013 
1215. 

Besedilo: »Vajda-Export«, Čako- 
vec. 

Vpiše se dodatni poslovni pred- 
met: Podjetje sme pogojno do pre- 
klica nakupovati domače zajce 
(kunce) in golobe za izvoz v obsegu 
na deibelo. 

Maribor, 26. junija 1954. 
Reg št. 86/K 2078 

1216. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje, Dolnja Lendava. 
Besedilo odslej: »Gostinsko pod- 

jetje«, Lendava. 
Reg št. 30 2150 

Besedilo: Občinski mlin, Noršinci. 
Besedilo odsilej: Mlin, Mlajtinci. 
Izbriše se Hari Pavel, poslovodja, 

ki bo podpisoval samostojno, v vseh 
zadevah v mejah zakonskih določb. 

Reg št. 78/11 2149 
Maribor, 29. junija 1954. 

1217. 
Besedilo: Mizarstvo, Beltinci. 
Besedilo odslej: Obrtno podjetje 

mizarstvo »Jelka«, Beltinci. 
Reg št. 91/IH 2165 

Besedilo: Mestna plinarna, Dol. 
Lendava. 

Besedilo odslej: »Plinarna«, Len- 
dava, 

Reg št. 71 2152 
Maribor, 30. junija 1954. 

1218. 
Besedilo: Krajevna brivnica, 

Crna. 
Izbrišeta ee Stifter Ivan in Faj- 

mut Alojz in vpišeta 
Humer Franc, poslovodja, Hojmk 

Marija,  novoizvoljena  knjigovodja, 
ki podpisujeta za obrtno podjetje. 

Reg št. 155/11 2163 

Besedilo: Krajevno »Mizarstvo«, 
Crna. 

Izbriše se Brukner Greta, knjigo- 
vodja. 

Reg št. 153/III 2162 

Besedilo: Založba »Obzorja«, Ma- 
ribor, Gosposka 25. 

Besedilo odslej: Založba Obzorja 
v Mariboru, Maistrova 5. 

Vpišo se obrat: Knjigarna, papir- 
nica Maribor, Glavni trg 14. Pri že 
vpisanem obratu Knjigarna Mari- 
bor, Gosposka ulica 26 se popravi 
hišna številka v Gosposki ul. na 28. 

Vpiše se Bedenik Franjo, novi 
imenovani računovodja, ki bo pod- 
pisoval v računsikih zadevah, skupaj 
z direktorjem. 

Reg št. 2 2287 
Maribor, 3. julija 1954. 

1219. 
Besedilo:JnvaIidsko podjetje »Ko- 

misija«, Maribor, Glavni trg 16. 
Izbriše se Rcš Franc in vpiše 
Remih Slavko, novi imenovani 

upravnik, ki bo podpisoval za pod- 
jetje samostojno, v okviru zakon- 
skih določil. 

Reg št. 104/11 2290 

Besedilo: Precizna mehanika Ma- 
ribor, Gosposka 27. 

Izbriše se zaradi osamosvojitve 
obrat »Brusilnica« na Glavnem trgu 
št. 6. 

Reg št. 105 2292 

Besedilo:    Tovarna    poljedelskih 
strojev   v   Mariboru,   Meljska   101 
do 107. 

Izbriše se Kalinger Jože in vpiše 
Stara  Karel, novi imenovani  «cl. 

računovodja, ki bo podpisoval v 
vseh računskih, finančnih in banč- 
nih zadevah poleg direktorja, v me- 
jah zakonskih določil. 

Reg št. 74/11 2291 
Maribor, 5. junija 1954. 

1220. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba« v Ptuju. 
Na podlagi odločbe LO mestne 

občine Ptuj, tajništvo 1/7 z dne 
19. VI. 1934 je podjetje prešlo v li- 
kvidacijo. 

Likvidatorji: Gregorec Mara, 
predsednik, Zadravec Jurica in 
Vidmar Franc, člana,  vsi  v  Ptuju. 

Izbrišeta se Klemenčič Martin in 
Letič Engelbert. 

Maribor, 6. junija 1954. 
Reg št. 23 2228 

1221. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 

bira«, Ptuj. 
Na podlagi odločbe LO mestne 

občine Ptuj, tajništvo št. 1/7 z dne 
19. VI. 1954 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Likvidatorji: Gregorec Mara, 
predsednik, Zadravec Jurica in 
Vidmar Franc, člana, vsi v Ptuju. 

Izbrišejo se s pooblastilom za pod- 
pisovanje: Dofltol Dušan, Kraje 
Rudi, Velunšek Oton. 

Reg št. 142 2227 

Besedilo: »Zcleznina«, Ptuj. 
Na podlagi odločbe LO mestne 

občine Ptuj, tajništvo št. 1/7 z dne 
10. VI. 1954 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. 

Likvidatorji: Gregorec Mara, 
predsednik, Zadravec Jurica in 
'Vidmar Franc, člana, vsi v Ptuju. 

Izbrišejo se s pooblastilom za 
podpisovanje: Lugarlč Ferdo, ing. 
Lenart Zora, Obran Franjo, HIupič 
Matilda, Brcnčič Anton. 

Reg št. 143 2285 
Maribor, 7. julija  1954. 

1222. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod' 

jetje, Straže. 
Besedilo odslej: Gostilna pri »Po- 

iti«, Mislinja. 
Izbriše se Oracrzo Jožko in vpiše 

Splihal Darinka, novi imenovani 
upravnik. 

Maribor, 9. julija  1954. 
Reg št.  114/1 2226 

Izbrisi 
okrotna  lođllt»  raxelalajoi 

1223. 
Besedilo:      Trgovsko      podjetje 

»Snežnik« v Ilirski Bistrici, Gregor- 
čičeva 51. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Gorica, 1. julija 1954. 

Zt 14/54-5 2272 
1224. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre» 
skrba«, Murska Sobota. 

Zaradi reorganizacije trgovske 
mreže poslovalnic »Presikrba<> 
»Dome »Zaria«, »Vesna« in »Runo«. 
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*• so se osamosvojile an postale 
samostojna podjetja. 

Reg št. 102/• 2293 
Besedilo:  Trgovsko podjetje  na 

«alo »Tekstil« v Murski Soboti. 
Zaradi reorganizacije trgovske 

ftreže poslovalnic »Izbira<, »Moda« 
!n >Tkaainac, ki so se osamosvojile 
10 postale samostojna podjetja. 

Reg št. 100/111 

1225. 
Maribor, 5. julija 1954. 

2294 

Besedilo: Tovarna palic in lesne 
galanterije, Mokrice. 

zaradi končane likvidacije. 
Novo mesto, 26. junija 1954. 

Rg U 166/5 2085 

Razglasi 
uradov in ustanov 

1226. 
Vpisi 

v Besedilo: Mladinski dom »Simona 
•vosa« v Tolminu. 

Naloge zavoda: Oskrbuje v domu 
•" vzgaja otroke brez staršev in 
moralno ter zdravstveno ogrožene 
°'rokc   z  območja  okraja   Tolmin. 

Ustanovitelj: OLO Tolmin, odloč- 
ba št. 1368/4 z dne 7. V. 1954. 
..gospodarski    voditelj:    Svet    za 
juosko  zdravstvo in   socialno  po- 
litiko pri OLO Tolmin. 

OLO Tolmin, 5. julija 1954. 
St, II/C-199/63-54 2182 

Zadružni register 

549. 

Sp -omembo 
Okrožna lodliča razglašajo: 

Bese<iil0:   Kmetijska   zadruga   z 
°- J., Otalež. 
.zbrišejo so člani upravnega od- 
»ora Podobnik Janez, Mlakar Va- 
ZT- T' Jeran Milan, Simonič Jožef. 
'•»Je Ivan in Bevk Gabrijel, vpišejo 
Wp??Ti.izvoljeni člani: Fili 
M»i p£',c Ciril- Lazcc 27. Magajno 
ne in   c žne 2' prcbold Ivan- Pluž" 
Ai . • Sturm Bernard, Jazne, Rejc 
M«;- Plužn° 36, kmetje; Baselj 

"a,r'ja. gospodinja, Otalež 33. Za 
Popisovanje so pooblaščeni: Zaje 
Iva*, uPravnik, Jazne 17, Zaje 
Jel; \.'knjigovodja, Plužnc 45, Ba- 
"4 Marija, blagajnik, Otalež 33. 

Gorica, 8.  junija   1954. 
55o Zadr III/48-37 1861 

0
B.esedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

'izb -*eVpa- 
Skrt i - te e,an uPravnega odbora 
ni član".      vPišejo pa novi izvolje- 

Ivan^T0'   Jožef-   LcvPa   12,   Bcrlot 
* LCTPa 13, Podkrajšck Rudolf. 

Skodniki 45, Skrt Bernard, Suka- 
vec 21. 

Gorica, 6. junija 1954. 
Zadr IV/17-25 2057 

551. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vrtojba. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Pavlin Davorin, Gorkič Pavel, 
Soban Ignac, Cerne Jožef, Zorn Mi- 
lan in Fagancl Rudolf, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani: 

Trampuž Jožef, delavec, Vrtojba 
št. 237, Arčon Ivan, šofer, Vrtojba 
št. 209, Zižmond Cvetko, kmet, Vr- 
tojba 251, Faganol Benedikt, zidar, 
Vrtojba 226, Koglot Stanko, kmet, 
Vrtojba 247, Šatcj Oskar, cestni 
nadzornik, Vrtojba 80, Koglot Dio- 
nizij, kmet, Vrtojba 272, Pelos Ka- 
milo, kmet, Vrtojba 323. Za sopod- 
pisovanje sta pooblaščena Gorkič 
Pavel, upravnik, Vrtojba 253, Vičič 
Viktor, knjigovodja, Zaloščc 43. 

Gorica, 30. junija  1954. 
Zadr 'V/2-15 2297 

552. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Vino« Gorica. 
Izbriše se računovodja Vimpolšek 

Anton iz Nove Gorice, blok XIII in 
vpiše 

Humar Miroslav iz Solkana, 
Klone št. 3. 

555. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Zg. ščavnica. 
Izbrišejo se Majerič Franc, Neu- 

dauer Konrad, Stelcer Marija, Ur- 
banič Anton, Has Angela, Stande- 
••• Karel in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Šnajder Jože, predsednik, Žemljic 
Peter, Zg. Ščavnica, Kraner Janez, 
Krivi vrh, Sever Vinko, Žice, kmetje. 
V bančnem poslovanju podpisujejo 
Šnajder Jože, predsednik, Spindler 
Mimica, knjigovodja, Gošnjak Maks, 
upravnik zadruge. 

556. 

Maribor, 23. junija  1954. 
Zadr IV 72 2030 

Gorica, 8. julija 1954. 
Zadr VIII/38-3 2295 

553. 
Besedilo: Obrtna nabavno pro- 

dajna zadruga elektrotehniških obr- 
ti LR Slovenije z omejenim jam- 
stvom v Ljubljani. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Havličck Franc, Mihelčič Ivan, 
Brod Vlado, Tichv Josip in Dolinat 
Jvže in vpišejo na novo: 

Iglic Franko, clektromojstcr, 
Ljubljana, Kolodvorska 42, Havli- 
ček Viktor, clektromojstcr, Ljublja- 
na, Stari trg, Rode Ludvik, elektro- 
mojster, Grosuplje, Zavadlav Emil, 
elektromojstcr, Ljubljana, Aleš Mi- 
roslav, clektromojsteT, Ljubljana. 

Ljubljana, 9. julija 1954. 
Zadr VII 21/3 2320 

554. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Dcstcrnik. 
Izbrišejo se Ceh Alojz. Simonič 

Franc, Bela Jakob, Zelenik Anton, 
Mohorič Karel, Benko Janez, Krajne 
Janez in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Kramberger Alojz, Dolič, Belec 
Ignac, Vintarovci, Veit Vinko, Vin- 
tarovci, Rebernak Franc, Gornike, 
kmetje, in Stefančič Vinko, upoko- 
jenec. Potrč Franc je predsednik. 
Stefančič Vinko, tajnik, Rebernak 
Franc, blagajnik zadruge. V banč- 
nem poslovanju podpisujejo Potrč 
Franc, Rebernak Franc in Marguč 
Martin, knjigovodja. 

Maribor,  14. junija   1954. 
Zadr IV   102 1961 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Bogojina. 

Vpišeta se zadružna obrata: Kme- 
tijska zadruga z o. j. Bogojina, tr- 
govina Filovci, in Kmetijska zadru- 
ga z o. j. Bogojina, trgovina Stre- 
hovci. 

Poslovni predmet obeh posloval- 
nic: Trgovina z živili in gospodinj- 
skimi potrebščinami, trgovina 6 to- 
bačnimi izdelki, vžigalicami, trgovi- 
na z galanterijskim in bazarđkim 
blagom ter igračami, na drobno. 

Zadr III 84 2096 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trate. 
Izbrišejo se Ruhitcl Mirko, Rihter 

Marija, Bauman Ivan, 'Vajnhandl 
Karel in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Senekovič Lovrenc, kmet, Dražen 
vrh, Spindler Marija, gospodinja, 
Rožengrund,.Farazin Marija, gospo- 
dinja, Trate, Oman Franc, poljski 
delavec, Dražen vrh. V bančnem 
poslovanju podpisujejo: Rajšp Lud- 
vik, predsean\k, Poznič Vilko, knji- 
govodja, Stojko Marica, knjigovod- 
ja, Bračko Mirko, predsednik nad- 
zornega odbora. 

Zadr IV 68 2094 
Maribor, 26. junija 1954. 

55?. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Zg. Ložnica. 
Izbrišejo se Marguč Ivan, Brdnik 

Ignac, Jereb Vencel, Juhart Ivan, 
Babic Franc in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Sega Ivan, kmet, Freser Franc, 
Brglez Jože, Zg. Ložnica, Dovnik 
Franc, Gladomes, kmetje, Tomažič 
Karel, upokojenec, Korple, Ozimič 
Janez, kmet. sin, Vrhole. Za banko 
podpisujeta Podkrižnik Franc, pred- 
sednik in Gsclman Franc, tajnik. 

Maribor, 28. junija  1954. 
Zadr VI 90 2107 

558. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Selc. 
Izbrišejo se Hovnik Franc, Hov- 

nik Anton, Kotnik Franc, Zagernik 
Franc, Knez Franc, Potočnik Ivan, 
Grobelnik Milan in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Pečolar Anton, Konečnik Slavko/ 
Bošnik Anton, Hovnik Jože, kmetje, 
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Vrhe, Grobelnik Albert, Junger Jan- 
ko, Miricač Ivan, kmetje, Sele. 

V bančnem poslovanju podpisu- 
jejo: Bošnik Gregor, predsednik, 
Konečnik Slavko, podpredsednik, 
Hovnik Anton, vodja lesnega od- 
seka. 

••••••, 30. junija 1954. 
Zadr IV 116 2106 

539. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Orač« v Mariboru. 
Vpiše se Krajne Marjan, novi ime- 

novani šef komerciale, ki bo pod- 
pisoval računske, finančne in banč- 
ne listine v odsotnosti upravnika, 
kakor on. 

Maribor, 10. julija 1954. 
Zadr VI 160 2318 

560. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kapele. 
Izbrišejo se Zorčič Slavko, Kež- 

man Franc in Sinko Stefan ter vpiše 
nov izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Sepetavc Franc, kmet, Zupelevec 
št. 13. 

Novo mesto. 3. julija 1954. 
Zadr III 139/5 2181 

561. 
Besedilo: Mizarska zadruga z o. j. 

v Črnomlju. 
Izbrišejo se Markovič Karel, Dol- 

tar Jože, Laterner Lojze in vpiše 
nov izvoljeni član upravnega od- 
bora: 

Zupančič Viktor, mizar, Vrano- 
viče 18. 

Novo mesto, 9. julija 1954. 
Zadr II 65/9 2302 

Izbrisi 
562. 

Besedilo:   Potrošniška  zadruga  z 
o. j., Spodnji Lokovec. 

Zaradi končane likvidacije. 

Gorica, 25. junija 1954. 
Zadr VÏI/101-21 3354 

tem sodiščem, v sobi štev. 341•11. 
Skrbnik je Pičman Jože, delavec, 
Kokrica št. 33 pri Kranju. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 16. julija 1954. 

Amortizacije 
Uvede ie postopanje za amortizacijo 
vrednotnic, katerih imetniki ie pozivajo, 
naj v danem roka priglasijo sodiiin ivoje 
pravice, «leer «e bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
IR 457/54-3 3483 

Špeh Anica, tiskarka v Ljubljani, 
Langusova 12, prosi za amortizacijo 
izgubljene zavarovalne police štev. 
251.162, začetek zavarovanja 1. XI. 
1949, konec 1. XI. 1969, zavarovalna 
vsota 28.800 din, in zavarovalna vso- 
ta dodatnega nezgodnega zavaro- 
vanja 22/44.000 din, po ceniku III a. 
Koristnik je ob doživetju zavaro- 
vanka sama, po smrti pa njena se- 
stra Speh Milka, roj. 28. I. 1913 v 
Ljubljani. Priglasitvcni rok: dva 
meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani, 
dne 24. aprila 1954. 

4367 
Gospodarsko podjetje >SAD< Ce- 

lje je na podlagi sklepa seje LO 
mestne občine Celje 13. 5. 1954 pre- 
šlo z dnem 1. junija v likvidacijo. 
Priglasitvcni rok: 30 dni od te ob- 

*      ' Likvidacijska   komisija 

Izgubljene listine 
prek li cu jejo 

Razne objave 

St. 654 
Razpis 

4598 

Rektorat Univerze v Ljubljani 
razpisuje v Fizikalnem inštitutu 
prirodoslovno-matematične fakulte- 
te mesto asistenta. Prošnje se spre- 
jemajo 14 dni po or javi v >TJrad- 
ne listu LRS«. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

Razglasi sedr&Č 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih hlvallKe ni znano, 
na njihovo nevarnost In stroike dokler 
se   sami   ne   zglasijo   ali  ne   Imenujejo 

pooblaJčence. 
G 9/54 4702 

Tožba za razvezo zakona 
Klopčič Angela, gospodinja, Ko- 

krica 56 pri Kranju, proti Klopčiču 
Ivanu, vodovodnemu instalaterju, 
sedaj neznanega bivališča. Razprava 
bo 1. septembra 1954 ob 8. uri pred 

Poziv upnikom in dolžnikom 
G. št. 6117/1-54 4360 

Z odločbo MLO glavnega mesta 
Ljubljana, G. št. 5153/2-54 z dne 
24. VI. 1954 je prešlo v likvidacijo 
podjetje >01jarne«, Ljubljana, To- 
varniška ulica 41. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

B. št. 403 4326 
Športno turistični center Pohorje, 

zadruga z o. j. Pohorska vzpenjača, 
Maribor, je v likvidaciji. Prigla- 
sitveni rok: en mesec od te objave. 

Pohorska vzpenjača, Maribor 

St. 2/54 4265 
Z odločbo OLO Radovljica, štev. 

2960 z dne 4. VI. 1954 je Gostinsko 
podjetje Gorjuše prešlo z dnem 
1. julija 1954 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: do 31. julija 1954. 

Likvidacijska komisija 

i. 
Abolner Ivanka, St. Lovrenc, p. 

Velika Loka, osebno izkaznico, rcg. 
št. 5859, ser. št. 510169. 4593 

Aleksič Peter, Maribor, Studenci, 
Hrenova 11, osebno izkaznico, rcg. 
ša. 24584, ser. št. 0055002. 4633 

Ambrož Brunilde, Ljubljana, in- 
validsko knjižico št. 53781, izdano 
v Ljubljani. 4692 

Andrcuca Aleksander, Ormož, 
Strmec 2, osebno izkaznico, registr. 
št. 2, ser. št. K-012662. 4652 

Avberšek Karel, Cirìcovce 15, p. 
Velenje, osebno izkaznico, rcg. št. 
3914, ser. št. F-0427224. 4231 

Babnik Anton, Ljubljana, Rožna 
dolina, osebno izkaznico, registr. št. 
80455/51, ser. št. 0102763. 4577 

Bezjak Nada, Ptuj, Srbski trg 6, 
osebno izkaznico, rcg. št. 1467, ser. 
št. 0243779. 4304 

Božič Marija, Maribor, Tržaška 
cesta 82, osebno izkaznico, reg. št. 
17538, ser. št. 0018553. 4631 

Braček Janez, Kicar 140, p. Ptuj. 
osebno izkaznico, reg. št. 9303, ser- 
Št. 02520/9. 4410 

Brodar Jože, Duplica, Radomlje, 
osebno izkaznico, reg. št. 26965, ser. 
št. F-0172873. 4693 

Brvar Gotard, Planinska vas 19. 
Trbovlje H, osebno izkaznico, reg- 
st. 30879, ser. št. F-0744189. 4348 

Burjan Jožefa, Dobrovce, p. Sliv- 
nica pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št 40357. 4705 

Caf Ivan, Grajcnščak 70, p. Gra- 
jena pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 32264, ser. št. 0275976. 4042 

Ceti Ivan, Spod. Porčič pri Le' 
nartn, osebno izkaznico, registr. št 
41376, ser. št. 0876338. 464* 

Grilj Ivanka roj. Cancer, Ptujska 
gora 3, osebno izkaznico, registr. st- 
33258, ser. št. 0295969. 4083 

Contala Viktor, Serdica 78, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 26131, ser. s t 
0107451, in osebno izkaznico, reg..«'- 
26131, ser. št. 0107841  na ime Con- 
tala Esta roj. Sandor. 380) 

Culič   Mejra,   Ljubljana,   osebo0 

izkaznico, reg. št. 96105/51. ser. s t 
F-0118415.                                      4710 

Debelak     Ljudmila,     Ljubljana- 
osebno izkaznico,  reg   št.  39958/:»» 
ser. št. F-0062268. 47• 

Dobrin    Cirila.   Tržič,    Virje   '• 
osebno izkaznico, rcg. št. 3155. s er- 
st. 0137865 *6'y 
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Dolinar Stanislava, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 15803/51, 
ser. št. F-0037313. 4694 

Drinovec Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 36470, ser. št. 
t-0143280. 4695 

Dušic Janez, Bresteraica 55 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
3°841, ser. št. 0051371. 4649 

Džurič Peter, Maribor, Studenci, 
«javčeva 18, osebno izkaznico, reg. 
|t. 51799, ser. št. 0052718, in vojaško 
Knjižico, izdano v Novem Sadu 
leta 1954. 4657 
7 ^onja Alojz, Rožengrunt 2 pri 
££. Sčavnici, osebno izkaznico, reg. 
«•11046, ser. št. 0067756. 4624 

Forenčak Franc, Videm-Krško, 
j-esta krških žrtev 32, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 23105, serij. št. 
1401415, in osebno izkaznico na ime 
jerenčak Marija roj. Pavalec, reg. 
st. 22933. ser. št. 0401243, izdano v 
krškem. 4667 

Flaj&inger Franc, Dogoše pri Ma- 
riboru, Dupleška 109, osebno izkaz- 
"I°o. registr. št. 42786, serijska št. 
0^71706. 4613 
. rriškovec Jože, Šoštanj, osebno 
paznico, registr. št. 1474, izdano v 
^stanju. 4712 

i'urlan Martin. Crmošnjice, p. Se. 
?}'<••   osebno   izkaznico,   registr. št. 
14^80, ser. št. F-0498290. 4098 
P V^°r&fvtë Gvido, Ormož, Heroja 
i«? '• osebno izkaznico številka 
15664. 3405 

Was Milan, Sremič 45, p. Videm- 
Ttm,     '• osebno izkaznico,  reg. št. 

L4/- ser. št. 0412157. 4243 
Wazer Olga, Črnomelj 128, oseb- 

no izkaznico, ser. št. 0490088.      4708 
^racelj Marija, Bled. Zagorica 67. 

«senno izkaznico, reg. št. 21264, ser. 
št- F-0812174. 4393 
r^rk Mirko, Trnovo, II. Bistrica, 
punčeva 28. vozniško knjižico za 
ti» ?' avtomobil, znamke Merce- 

"'1••. št. S-2921. 4701 
^.^rosek Ljudmila, Maribor. Vojaš- 
št u,'rS '. osebno izkaznico, reg. 

lV.iW>94, jer. št. 0771214. 4621 
»TAU 

D Stanko, Maribor, Tovarna 
niivt * samsk' bIok- osebno iakaz- 
izd^rego5t- 7445- ser- št- 0208155, 
"•*> v Sežani 1951. 4629 
Drav^mali   Matilda.   Lovrenc   na 
te»  !»   m Polju, osebno izkaznico, 

«• «. 39802, ser. št. 0284039.   4632 
born MÌhael, Ruše 48 pri Mari- 
1560=;' Osebno izkaznico, registr. št. 
KS'"; št- 0375040, in delovno 
leta   o?Î3st- 12?0436, izdano v Rušah 

H«i«   • 4655 

Preddv8man - dr- Zvoninlir (Anton), 
4ic« , ?ri Kranju, osebno izkaz- 
ujem VS0367733' izdan<> v S1°- 

Horvaf pedcu" » ^659 

s V"Ä?azn,co'reg-št- 19S 
V.h2tl (?,uriia)  Marija, Zitkovci, 
št. 33Ä,    n,lk. osebno izkaznico, reg. J^8, ser, št  0226038.    , 4394 

n0 f7v'B
at Marija, Bogojina 68, oseb- 

O09417Q Znico' re&- S*. 12269. ser. št. 
"• 4582 

Humar Bruno, Ljubljana, Šiška. 
Novi bloki 8, spričevalo IV. razreda 
gimnazije v Zgornji Šiški, izdano 
leta  1952. 4713 

Ičič Emin, Maribor, Vojašniška 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 10081, ser. 
št. 0014391. 4658 

IsJcra Karbna, Podgorje 46, p. II. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
6504, ser. št. 0353814. 4684 

Izmajlova Vera, Bled-Grad 194. 
osebno izkaznico, reg. št. 101884, ser. 
št. F-0476194. 4280 

Jakše Alojz. Trebelno 29, osebno 
izkaznico, ser. št. 0515383. 4583 

Jančič Sergej, Maribor, Gospo- 
svetska 12, preklic o izgubljeni 
osebni izkaznici, reg. št. 46689, ser. 
št. 0039411, objavljen v Uradnem 
listu LRS, ker se je našla. 4626 

Junkovič Ivan, Vrhovci, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 58721-51, 
ser. št. F-00881031. 4680 

JankoviČ Stanislav, Črnomelj, po- 
močniško spričevalo, železostrugar- 
ske stroke, izdano v Mariboru.   4578 

Jurič Slavica, Maribor, Partizan- 
ska 17/1, osebno izkaznico, reg. št. 
44070, ser. št. 0371576. 4650 

Junkas Franc, Dobova 47 pri Bre- 
žicah, osebno izikaznico, reg. št. 
2669, ser. št. 0367979. 4174 

Kamenski Olimpija, Maribor, 
Smetanova 51, osebno izkaznico, 
reg. št. 9161, ser. št. G-0010371.   4647 

Kelhar Alojzija, Ljubljana, Sti- 
ska 1, osebno izkaznico, registr. št. 
F-OOS6125. 4714 

Kerčmar Karel, Domanjševci 30, 
p. Kniževci v Prekmurju, osebno 
izkaznico, registr. št. 13892, ser. št. 
0096602. 4208 

Kerec Anton, Maribor, Koroška 3, 
osebno izkaznico, reg, št. 45436, ser. 
št. 0047723. 3781 

Klevže Elizabeta. Maribor, Po- 
brežje, Konšakova 7, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 14933, serijsika št. 
0006862.      __ 4651 

Kobe Jože, Dolž 48, p. Stopiče, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0336685. 4584 

Kodela Andrej, Zadovinek 18, p. 
Lciskovec pri Krškem, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 31242, serij. št. 
0399552. 4413 

Kofol Franc, Kortine 14, p. Crni 
Kal, osebno izkaznico, reg. št. 12158, 
ser. št. 212868. 4688 

Kolarič Stanko, Gomila 8, p. Vur- 
berg pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 31249, ser. št. 0256959.     4163 

Koletnik Anica, Maribor, Tržaška 
cesta 57, osebno izkaznico, reg. št. 
32085, ser. št. 0024025. 4616 

Kolman Elza, Maribor, Tezno, Do- 
brovska 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 21823. ser. št. 0019241, 4639 

Koprivnik Anton, Lukauja 10, p. 
Oplotnica, osebno izkaznico, reg. št. 
27360. ser. št. 974363. 4600 

Koren Anion, Maribor, Tezno, 
Strekljeva, blok VI, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 48036. serijska št. 
0048558. 4607 

Kotnik Elizabeta, Šoštanj, osebno 
izkaznico, reg. št. 1630. 4715 

Kovačič Odon, Most na Soči, po- 
staja 13, osebno izkaznico, reg. št. 
9792,  ser.  Št.  0262502. 4668 

Kramberger Erili, Razvanje pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
96667. se . št. 0581032. 4610 

Kramšar Franc, Dole pri Litiji, 
osebno izkaznico, reg. št, 5775. ser. 
št. F-0719085. 4221 

Krapec Jožef, osebno izkaznjco, 
reg. št. 1164Ö, ser. št. G-0093358.  4689 

Krebs Marija, Maribor Pregljeva 
št. 12, osebno izkaznico, registr. št. 
39267, ser. št. 0031013. 4618 

Kuplen Ludvik, Murska Sobota, 
Partizanska 49, osebno izkaznico, 
reg. št. 47947, ser. št. 90129657.   4371 

Kunstek Matija, Krčevina 115, p. 
Grajena pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 13712, ser. št. 0255026, 
sind, knjižico in izkaznico ZB.   4328 

Kušar Ferdinand, Okoška gora 33 
pni Poljčanah, osebno izkaznico, 
reg. št. 26484, ser. št. 0781344.   4587 

Kuzma Zofija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 6051. 4681 

Lajkovič Olga, Beograd, zaključ- 
no spričevalo iV. letnika šole za 
sanitarne tehnike, izdano leta 1954 
v Ljubljani. 4660 

Lapajne Valentin, Idrija, Vojkova 
št. 25, osebno izkaznico, regist. št. 
11442, ser. št. 0540752. 4588 

Lašič Franc, Maribor, Koroška 71, 
osebno izkaznico, reg. št. 1529, ser. 
št. 0008841, in sindikalno knjižico 
št. 107288, izdano od sindikata Drž. 
železnic v Mariboru. 4656 

Leban Angela, Zabče 17, p. Tol- 
min, osebno izkaznico, reg. št. 19383, 
ser. št. 0397705. 4441 

Lenardič Stane, Ljubljana, evid. 
tablico motornega kolesa NSU, št. 
S-251. 4696 

Lopenik Marija, Maribor, Drav- 
ska 8, osebno izkaznico, registr. št. 
728, ser. št. 0003138. 4611 

Lesar Alojzij, Breze 6. p. Ribnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 15325, ser. 
št. 0561635. 4671 

Leskovec Janez, Jesenice 22, Do- 
lenjsko, osebno izkaznico,' reg. št. 
14242, ser. št. 0379552. 4409 

Letnar Matilda, Lese 3, p. Preva- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 6472, 
ser. št. G-0271182. 4248 

Lorbak Ciril, Polički vrh 35 pri 
Jarenini, vojaško potrdilo o stalni 
nesposobnosti, izdano v~ Mariboru, 
leta 1945. 4606 

Lukež Niko, Ljubljana, Poljanska 
cesta 28, osebno izkaznico, reg. št. 
319377/50, ser. št. Y-0289377. izdano 
v Beogradu. . 4595 

Malek Marija, Maribor, Ribniška 
št. 4, osebno izkaznico, reg. št. 24444, 
ser, št. 0034862. 4627 

Markovič Vida, Maribor, Glavni 
trg 24, osebno izkaznico, registr. št. 
51636. ser. št. 0052553. 4628 

Markušeik Avgust, Mestno gostin- 
stvo, Radeče pri Zid. mostu, osebno 
izkaznico, registr. št. 42221, ser. št 
030*683. 4102 
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Matjažič Anton, Grosuplje, oseb- Rojko Angela, Razvanje, baraka Steblaj   Boris,   Jesenice,   Gospo- 
no izkaznico, reg. &t. 1668, ser. št. št. 25, osebno izkaznico, registr. št. svetska 63, osebno izkaznico,  reg. 
0001978.                                          4661 9377, ser. št. 0580662.                    4653 št. 10394, ser. Št. 0355104.            4685 

Mele  Jožefa,  Ljubljana,   Petkov- Rupert  Olga,  Maribor, Tomšičev Straus  Rupert,   Selnica  ob   Muri 
škovo nabrežje 71, osebno izkaznico, drevored, osebno izkaznico, reg. št. štev. 7, p. Šentilj  v Slov, goricah, 
reg. št. 27329-51.                          4716 53688, ser. št. 0054639.                 4643 osebno izkaznico, reg. št. 28931, ser. 

Mlinaric Dušan, Maribor, Dvorža- Rupnik    Ivan,    Murska    Sobota, št. 0174544.                                    4421 
kova   1, osebno  izkaznico,  reg. št. Ivanocijeva   50,   osebno   izkaznico, Struc   Pavel,   Sp.  Kapla   134,   p. 
20512, ser. št. 0024858.                  4637 reg. št, 49356, ser. št. 0131066.   4720 Kapla, osebno izkaznico, registr. št. 

Mihelič Jože, Orlica, Slovenj Gra- Sajko Roža, Maribor, Ob železni- 3783    ser. št. 0200269.                 4399 
dec,   osebno   izkaznico,   registr. št. ci 8, osebno izkaznico, reg. št. 44443, Sturm  Dušan,  Ljubljana,   Cufer- 
21474, ser. št. 0282784.                  4309 ser. št. 0046629.                               4619 jeva 1, ojebno izkaznico registr. št. 

Mravljak Frančiška, Velenje, Sakelšek Franc, Naraplje 2, p. 90034/51, ser. št. F-0112364, in sindi- 
osebno izkaznico, reg. št. 21705, ser. Majšperk, osebno izkaznico, reg. št. kalno izkaznico, izdano v Ljub- 
it. 0445007.                                      4372 42664, ser. št. 0286901, in železniško ljani.                           ^                    4597 

Opara Fanči, Ljubljana, Cankar- izkaznico znižane vožnje za upoko- Tacinger   janež.  Str.  Makole  pri 
jeva, osebno izkaznico,  registr. št. jence.                                             4351 Poljčanah, osebno izkaznico, reg. št. 
33098/51, ser. št. F-0055408.          4717 Salobir  Vinko,  Maribor,  Leninov 1571, ser. št. 0762722.                    4332 

Novak Marija, Sp. Duple!: pri Ma- trg 3, osebno izkaznico, registr. št. Tomažič Betka, Ljubljana, Glavar- 
riboru,   osebno   izkaznico,   reg.   št. 56336, ser. Št. 0193208.                 4612 jeva   13, osebno izkaznico,   reg.  št. 
5S03, ser. št. 0584513.                  4645 Sesek Boris, Ljubljana, osebno iz- 68375.                                             4662 

Pahič  Marija   roj.   Pauman,  Do- kaznico, registr. št. 23979/50, ser. št. Toplak   Jan.z,   Vozenica,   Tehno- 
brovce pri Hočah, osebno izkaznico, F-0046289.                                      4697 gradnje, osebno  izkaznico,'  reg. št. 
reg. št. 2365, ser. št. 0589275.      4654 Seško   Franc,   Ljubljana,   osebno 32445.                                             46S6 

Pajčar Ana, Klečet 29, p. 2užem- izkaznico,  reg. št. 81634/52, ser. št. Truden  Janez.  Pudob 4, p. Stari 
berk, osebno izkaznico, serijska št. F-0103944.                                      4698 trg  pri   Rakeku,  osebno  izkaznico, 
0311688.                                          4585 Silič Bernarda roj. Devetak,  Be- reg. št. 15135, ser. št. F-0625493.  3579 

Pantar Alojzija, Maribor, Gregor- niča 2, p. Lendava, osebno izkaz- Urlep Anton, Statenberg 10, p. Ma- 
čićeva 19, osebno izkaznico, reg. št. nico, registr. št. 10020, serijska št. kole, osebno izkaznico, reg. št. 2142, 
56122, ser. št. 0192994.                  4648 G-0232730.                                        4210 ser. št. 0789093.                               4311 

Pesi Karel, Vuikovski dol pri Ja- Slatner Venčeslav, Domžale, oseb- Vabič Stanko,  Maribor,  Delavska 
reumi, osebno izkaznico, registr. št no izkaznico, reg   št. 23003. ser. št. iu 8 osebno izkaznico, reg. št. 41772, 
47365, ser. št. 0194623.                  4620 F-0468913, in vojaško knjižico, izda- ser_ gt  0043973.                              4622 

Pigner 'Vinko, Brunšvik št. 17 na no od vojaškega odseka Ljubljana « •',.-    .,-,,'      r •  .••           0  • 
Dravskem  polju, osebno izkaznico, okolica.                                          4699 V?Jdlc ,M,lk.\  Ljubljana.    Bež- 
retr  št  5241   ser  5t 0578751        4ftï4 c.  ••      -x v .    •          i   o i  •• Srad> osebno izkaznico,  registr.  st. 

S"  ,     tr          T    £.         ., ; , Stoj.novič Katarina roj. Polajzar. •352/53, ser. št. F-0477830.          4718 
cintar Marija, Ljubljana, Alešev- Zg.   Vohcana   24, osebno izkaznico, -.ri    x;- c.    i      D JU -   u  o J, 

čeva cesta, osebno izkaznico, reg. št. re*, št 19160. ser. št. F-0587138.   4641 Va]encic Stanko, Podbezp 8, Seže- 
474/50, ser. št.  F-0308766.  izdano  v Stopar Jože, Orehovec 30. p. Ko- ^?""^^?   . . ** 
Novem mestu                               4396 stanjevica ob Krki. osebno izkazni- Velick, Ljudm.la, Vosek pr, Smar- 

Pišorn  Ferdo. Maribor. Radvanj- ^ registrska št. 24831, serijska št. £» ,f 1%•^• TtU"S 
ska 52, osebno izkaznico, registr. št. 0403141                                             4288 s' "•   •6   '   c ' st- 0176S9°-     ib,ù 

54432  ser. št   0034304                  4608 Strni'a Franc. Vrbovec 4, p. Dobr- Venišnik Julijana, Podpeca 53 pri 
Podgoršek Marica, Maribor. Glav- njs osebno izkaznico, serijska štev •••.  osebno  izkaznico,   registr  št. 

m trg 5; osebno izkaznico, reg. št. 0516128                                          4586 I5??> ser- št. 0266287.                    4552 
7894  ser. št. 0004104                    4625 Sutnjak  Elizabeta,   Maribor.  Mo- Vinšek Marija, Bohova pri Hočab. 

Foljanec   rrančiška,   SebenJe   8 therjeva  15. osebno izkaznico,  reg osebno izkaznico, reg. št. 34285, ser. 
(40), p. Križe na Gor., osebno izkaz- jt> 46727, ser. št. 0039449.           4623 št- 0843*72.                                    4605 
aI?&Ä8vÄ' Wn,v*   P^Vl Savs Elizabeta," Ljubljana, osebno Vogrinc Danica roj. Hercog; 11. ]• 

fopovic Vlado, Jesenice, Pod go- . .       .               :.   J
4361

J
6/51' s„ št 1931 v Banci, zdaj v Brežicah, šol- 

zdom  5, osebno  izkaznico,   reg   št. f£$$£                                     4700 »ko pričevalo 4. razreda drž. gimna- 
10057, ser. št. «4767.                   4589 f•• ....                           *•° zije v Senovem iz leta 1947/48    4492 

Pozne Adolf, Oplotnica 37, potno . S.ernek„ Mar.ja    Murska   Sobota. *                                     Ljubljana, 
dovoljenje    št.  090665,    Izdano   od 5tefana &"£££ U ose^no. "H"?' nrometVknHžico   za 'vozilo  š£v 
MLO Maribor 19. V. 1954.           4609 ». • §•*«: 49Ç0?' s«- st- ^01*"1* I <•               '                                4719 

Praprotnik Ana. Maribor, Turner- • «ndikalno .zkaznico.              4211 *>942.    -._....._...   „   „ 
jeva   11, osebno izkaznico,  reg. št. Simone Egon, Maribor, Gregorči- 'Volavšek Fnđenk. Kozjak •0. ?• 
2018, ser. št. 0009330.                    4635 čeva  4.  osebno  izkaznico,   reg.   št. fg. Kungota. osebno izkaznico, reg. 

Primožič Anton. Ljubljana, oseb- 7157. ser. št. 0021948.                   4638 ". 2«45, ser. št. 017J264.           46*> 
no izkaznico, reg. št. 90047.       4579 Stalcer Jožef, Rogoza 112, p. Hoče, Vrbanjščak    Avgust.    Kidričevo, 

Puc Franc,  Podpeca 75. p. Crna osceno izkaznico, reg. št. 13913. ser. osebno izkaznico, reg. št. 30190, ser. 
pri Prevaljah, lovski čuvajsli znak št. 0497223. izdano v Črnomlju. 4642 št. 027^500. in vojaško knjižico. 44W 
št. 1068.                                         4374 Staudohar  Marko,   Brestovica  78. Zidarič Franc, Pušenci 22, p   Or- 

Puntar Drago, Marjan, Ljubljana, p. Kostanjevica   na   Krasu,  osebno m<«j   medaljo  za   hrabrost,  izdan« 
osebno izkaznico,  reg. št. 85962/52, izkaznico,  registr. st. 9128,  ser.  št. «* 3. armije, štaba 15 SNOB Ivana 
ser. št. F-0108272.                         4683 0209838.                                          4212 Cankarja.                                     •*°•| 

Razboršek Marica, Log 6, p. Mlin- Stebih Franc, Polenšak, osebno iz- Zorko  Janez,  Spodnji  Ivanjci. P' 
še, osebno izkaznico, reg. št. 19095, kaznico, registr. št. 24490, serij. št. Tvanjci,  osebno   izkaznico,   registf- 
ser. št. 0732405.                              4166 0267800.                      •                     4445 št.    421, ser. št. 008483.             4261 

Rebula  Doroteja.   Veliki   dol  57, Stebih Martin, Sakušak 4, p. Jur- Zupan Stanislav, Smihel 8, p. Mf- 
p. Dutovlje, osebno izkaznico,  reg. šinci,  Ptuj, osebno  izkaznico,   reg. zirje. osebno izkaznico,  registr. J}' 
št. 1413. izdano v Sežani.           4419 Št. 17626, ser. št. 0274554.             4310 18091. ser. št. 0441402.                   42?u 

Izdala  »Uradni  Ust  LRSi  -  DHtktor tn  odgovorni  urednik: dr   Rastlco Motnlk  -  TUk»  tUkarna  »Toneta  TomSIîa« 
v Dubitarti 
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XI. poglavje 

Investicijo 

Računa se, da bo v letu 1954 obseg investicijske 
graditve v okraju za 136% večji kakor v letu 1953. 

Predvideno povečanje investicijske graditve pred- 
stavlja pričetek naporov prebivalstva okraja ob Iz- 
^tai pomoči bolj razvitih krajev republike za od- 
pravo pasivnosti In gospodarske zaostalosti okraja 
ter vseh posledic žalostne preteklosti in krivične raz- 
mejitve. Ta investicijska graditev se bo v celoti izva- 
jala v skladu z desetletnim perspektivnim planom 
gospodarskega razvoja okraja. Ustanovitev republi- 
sega sklada za pomoč Primorski, Kočevski in Do- 

lenjski je ukrep ljudske oblasti, ki omogoča tak ob- 
S^S] predvidene investicijske graditve v skladu s so- 
Clali,5tičnim načelom dviga zaostalih področij. 

Investicijska graditev se bo opravljala iz zvezne- 
6a in republiškega kreditnega sklada, iz republiškega 
Proračuna, iz sklada za  pomoč Primorski, Kočevski 
.n dolenjski, iz  republiškega sklada za obnovo gozdov 
n vodnogospodarskega sklada, iz okrajnega proraču- 
,a in kreditnega  sklada, iz presežkov sredstev pod- 
'etlJ  iz  preteklega  leta,   iz  sredstev   za samostojno 
••••°1•"-••• podjetij in i/, amortizacije podjetij. 

iz zveznega kreditnega sklada se predvideva do- 
elitev investicijskih sredstev za razvoj kmetijstva v 

•"Kupni višini !90 milijonov dinarjev. Ta sredstva bo- 
o porabljena za dovršitev mlekarne in za razvoj za- 
ruznega kmetijstva, t. j. obnovo vinogradov in sa- 

Qovnjakov   ter   nabavo   mehanizacije. 
» . republiš,kcga kreditnega sklada je zagotovljen 
. y_6siicijski  kredit za opremo obrata v Sežani pod- 

'a  telekomunikacije v višini 35 milijonov dinar- 
z     i     ^10^'1 predstavlja prvo tranšo od skupnega 
neska   55   milijonov   din,   potrebnih   za   pridobitev 

j*>lne kapacitete 25.000 radijskih aparatov  letno. V 
be

Varni k° «kupno zaposlenih 200 delavcev in usluž- 
ncev in bodo ustvarili letno 340 milijonov dinarjev 

narodnega dohodka. 
no io re,Pu.kl>škega proračuna je zagotovljenih skup- 

127 milijonov investicij, in sicer: 
^.,,7" za dovršitev nove osnovne šole v Gračišču 30 
""Hjonov din. 

--za pričetek graditve nove gimnazije v Sežani 
*° milijonov din. 

~ za bolnico TBC v Sežani 50 milijonov din, 
— za kobilarno v Lipici 7 milijonov din. 

je .k sklada za pomoč Primorski, Kočevsiki in Do- 
jn Jp1 ie zagotovljenih skupno 551,5 milijonov din, 

dina*"} Za ^te^eno galanterijo na Kozini 25 milijonov 
jjç rjev; ta kredit predstavlja prvo tranšo od skup- 
Pofr WSka Predvidenin inxesticd) 30 milijonov din, 
Kozi-"• Za uret3ltev bivšega dijaškega doma na 
»teki"1 ln ?premo industrijskega obrata za izdelavo 
îteyn e bižuteriJe- S to investicijo se bo povečalo 
Da , ,faiP°slenih v okraju za 85. narodni dohodek 
141 Z£» 46 milijonov din, 

uin&T ZU *ndustri'i° kraškega •••••••• 50 milijonov 

•••••• OA
6
^

1
 Postavlja prvo tranšo od skupnega 

letu.« \ mil40£QOV dm> potrebnih za pridobitev 
16.SQQ t p^ci

v
tete za °°delavo kraškega marmorja 

tovij.^ (graditev in oprema delavnice v Du- 
boipov V?r °Premo kamnolomov. S to investicijo se 
Povedi        Stevilo zaposlenih v okraju za 85 in se bo 

Lai narodni dohodek za 49,4 milijonov din, 

— za mizarsko industrijo v Dutovljah 25 milijo- 
nov din, 

Ta znesek predstavlja prvo tranšo od skupno 
predvidenih 70 milijonov din, potrebnih za pridobi- 
tev kapacitete za izdelavo finega izvoznega pohištva 
1.200 garnitur letno (graditev in oprema industrijske- 
ga obrata v Dutovljah). S to investicijo se bo pove- 
čalo število zaposlenih za 125, narodni dohodek pa 
za 25,8 milijonov din. 

— za tovarno pletenin v Sežani 20 milijonov din 
kot prva transa od skupnega zneska 26 milijonov 
dinarjev, potrebnega za graditev industrijske hale 
in adaptacijo v zvezi z izselitvijo podjetja iz sedanjih 
obratnih prostorov, namenjenih radioindustriji. V 
novih prostorih bo zagotovljena nova zaposlitev še 35 
delovnih moči in povečanje narodnega dohodka za 7,1 
milijona din. 

V zvezi z novimi in povečanimi kapacitetami v 
industrijski izdelavi, za katere so zagotovljeni kre- 
diti, se bo povečala zaposlenost v industriji v primeri 
z letom 1953 od 446 na 976, to je za 119%, in narodni 
dohodek od 158 milijonov na 628, to je za 298%. 

Dalje so iz sklada za pomoč Primorski, Kočevski 
in Dolenjski zagotovljena sredstva: 

— za rekonstrukcijo ceste Rižana—Divača 265 
milijonov din, 

— za veliko popravilo ceste Obrov—Pregarje IP 
milijonov din, 

— za nadaljevanje del in dovršitev prvo etape 
pri graditvi kraškega vodovoda 105 milijonov din. S 
to investicijo bo zagotovljena oskrba z vodo za me- 
sto Sežana in vse glavne centre ter na vodovod že 
priključene vasi na Krasu, 

— za podaljšanje istrskega vodovoda od rezervo- 
arja pri Kozini do vasi in popravilo istrskega vodo- 
voda pri Obrovu 11,5 milijonov din, 

— za obnovo podeželja 40 milijonov din. 
Iz republiškega vodnega sklada je predviđena 

dodelitev 3 milijonov din za nadaljevanje gradbenih 
del pri urejevanju hudournikov v okolici Sočerge. 

Iz republišikega sklada za obnovo gozdov je 
predvidena dodelitev 30 milijonov din investicij za 
pogozdovanje krasa, dotacija 15,150.000 din okrajne- 
mu skladu za obnovo gozdov za gozdno gojitvena 
dela in 10 milijonov dinarjev za ureditev hudourni- 
kov v okolici Sočerge. 

Investcijsiki krediti iz okrajnega kreditnega skla- 
da se bodo dovoljevali za investicije gospodarskih 
podjetij in organizacij v okraju, ki bodo v najkraj- 
šem času dosegale največji efekt. 

XII. poglavje 
Družbeni proizvod, narodni dohodek in njuna 

razdelitev 
Upoštevaje smernice in predvidevanja glede na 

razvoj gospodarstva v letu 1954 v tem delu plana se 
pričakuje tale razdelitev družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka (brez železniškega in poštnega 
p rom eta) : 

V tisočih dinarjev Indeks 
.„„„ ,„», .**i        I9»-100     1953-100  1952       1953 1954      ml) 1954 1954 

Skupni družbeni 
proizvod      880.449   995.143   1,370.554   113   156   137 

Od tega: 
narodni 

dohodek      817.591   901.989   1,204.869   110   147   133 
amortizacija    62.858     93.244      165.685   149   263   178 
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Skupni dTuibeni proizrod je za vsa leta izraču- 
nan po cenah, ki se predvidevajo za leto 1954. 

Skupni družbeni proizvod po panogah 

V tisočih dinarjev Indeks 
1952-10O     1953-100 
1953 1954 1954 1952       1953 1934 

Industrija 160.788 
Kmetijstvo 451.855 
Gozdarstvo — 
Gradbeništvo 50.372 
Promet 24.524 
Trgovina 102.035 
Gostinstvo 31.936 
Obrt 78.939 

180.238 384.666 112 239 214 
477.594 493.157 110 114 103 

— 3.348 — — — 
78.009 213.508 154 425 274 
26.047 25.217 110 107 97 
105.290 109.873 104 109 101 
40.141 40.775 125 128 102 
87.854 100.010 111 126 114 

Skupaj 8S0.449    995.143    1,370.554    113    156    137 

Skupni narodni dohodek po panogah 

V tisočih dinarjev 

1952        1953          1954 
Indeks 

N52-100      1953-100 
1952 1953 1954 

Industrija 145.302 158.012 335.260 111 234 212 
Kmetijstvo 408.975 439.113 447.771 108 110 102 
Gozdarstvo — — 3.348 — — — 
Gradbeništvo 46.122 72.415 172.668 156 376 242 
Promet 16.217 17.160 15.263 106 94 89 
Trgovina 98.478 98.517 99.973 100 101 101 
Gostinstvo 30.198 33.721 35.925 112 119 106 
Obrt 74.299 84.051 94.061 113 127 112 

Skupaj 817.591    901.989    1,204.869    110    147    139 

Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
ZA LETO 1954 

XIII. poglavje 

Določitev dela dobička, ki pripada posameznim 
gospodarskim organizacijam 

Od dela dobička, ki ostane po odbitku zveznega 
davka, morajo gospodarske organizacije s področja 
proizvodnje, prometa in zvez, storitev, založništva in 
gostinstva prenesti za vse leto v rezervni sklad 2% 
od zneska stalnih obratnih sredstev, trgovska podjet- 
ja, trgovine, prodajalne proizvajalnih podjetij, od- 
kupne postaje in skladišča pa za vse leto 2% od po- 
vprečnih obratnih sredstev med letom. 

Gospodarska panoga in 
stroka  delavnosti 

Odstotek ostanka dobič- 
ka po odbitku zveznega 
davka     in     rezervnega 

sklada,  ki  pripada 
podjetju okraju 

56 

100 

23 

64 

77 

111 — proizvodnja in razdeljevanje 
vanje električne ener- 
gije 

112 — proizvodnja   in   prede- 
lava premoga 

116 — predelava  in   plemeni- 
tev nekovin 

121 — industrija   gradbenega 
materiala 

124 —   tekstilna industrija 
2     — kmetijstvo 
412 — gradbe 
515 — cestni promet 
618 — gostinstvo in turizem 
7     — obrt 

36 64 
30 70 
80 20 
31 69 
47 53 
60 40 
60 40 

Dobiček, ki ga doseže kmetijsko posestvo, se deli 
med okrajem in podjetjem samo tedaj, če se poprej 
plača vsa amortizacija in ne samo znižani del po re- 
publiških predpisih. 

4 
Dohodek in dobiček trgovskih podjetij se deli po 

predpisih 50. do 59. člena uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRji 
št. 56/53). 

3 
Podjetja kmetijskih zadrug in podjetja zveze 

kmetijskih zadrug ne plačajo deleža dobička, ki pri' 
pada okraju po 2., 3. in 4. točki tega poglavja s po- 
gojem, da navedene gospodarske organizacije del do- 
bička, ki bi pripadal okraju, v celoti uporabijo za 
investicije v kmetijstvu. 

XIV. poglavje 
Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih 

podjetij in stavb zadružnih domov 

Vsa komunalna podjetja In vse stavbe zadružnih 
domov ne plačujejo za leto 1954 obresti od osnovnih 
sredstev. 

XV. poglavje 

Oblikovanje plačilnega sklada v trgovini 

1 
Znesek plačilnega sklada trgovskega podjetja, tr- 

govine, prodajalne proizvajalnega podjetja, skadižča 
in odkupne postaje se ugotovi, če se vzame določen 
odstotek od celotnega prometa. 

Zbor proizvajalcev okrajnega ljudskega odbor» 
je pooblaščen, da določi ta odstotek za vsako posa' 
mezno trgovsko podjetje in trgovino. 

Dobiček, ki ga je dosegla gospodarska organiza- 
cija, se razen pri trgovskih podjetjih in trgovinah, 
po odbitku zveznega davka, zneska, ki mora biti po 
1. točki tega poglavja prenesen v rezervni sklad, 1• 
sredstev za morebitno odplačilo anuitet za dolgoročne 
kredite, za katere je prevzel poroštvo okraj ali ob- 
čina, razdeli med okrajem in gospodarsko organiza- 
cijo v temle razmerju: 

Dokler ne bo zbor proizvajalcev okrajnega ljud- 
skega odbora določil odstotka iz drugega odstavka 
prejšnje točke, bodo trgovska podjetja in trgovin« 
ugotavljale plačilni sklad na podlagi odstotka od pro* 
meta v letu 1934, ki se ugotovi (odstotek), če se pri' 
merjajo po sklepnem računu za leto 1953 dejansk0 

izplačane plače v letu 1953 in 45% za socialno zava- 
rovanje z doseženim prometom v letu 1953. 
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XVI. poglavje 

Omejitev plačilnega sklada 

1 
Posamezno gospodarske organizacije smejo upora- 

biti •• plačilni sklad samo del dobička, ki jim pri- 
pada po 2. točki XIII. poglavja, in sicer največ tale 
odstotek: 

Gospodarska panoga in 
stroka  delavnosti 

Odstotek deleža do- 
bička, ki pripada or- 
ganizaciji, ki se sme 
največ porabiti za 

plačni  sklad 

80% 

100% 

32% 

72% 
67% 
80% 
6S% 
60% 
40% 
60% 

'*' — proizvodnja in razdeljevanje 
električne energije 

112 — proizvodnja in predelava 
premoga 

116 — predelava in plcmenitev 
nekovin 

12i — industrija gradbenega ma- 
teriala 

J24 — tekstilna  industrija 
2     —   kmetijstvo 
412 — gradbe 
*j5 — cestni promet 
£i8 — gostinstvo in turizem 
7    — obrt 

• znesku, ki se izračuna z uporabo odstotka U 
Prejšnjega   odstavka,    je   vključeno   tudi    socialno 
zavarovanje po redni stopnji. 

2 
Del dobička, kj ga sme posamezna organizacija 

aJveč uporabiti za plačni siklad, izračunan na podla- 
6i odstotkov, določenih v prejšnji točki, ne sme pre- 
jeti zneska, ki se dobi, ko se na dobiček gospodar- 
• ° °rKonizacije po odbitku  zveznega davka in zne- 

^•. ki gre v rezervni sikilad, uporabi tale lestvica: 
Ce znaša del dobička 
J°    odbitku     zveznega 

av«a in zneska, ki gre 
J rezervnj  sk]af)j v od_ 

«otkih od obračunskega 
Plačnoga sklada 

Znesek,  ki   ga   smo  go- 
spodarska    organizacija 

uporabiti za plače 

do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 
do 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
^5% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
?0% 
?5% 
80% 
%% 

100% 
S° '20% 
f 160% 
«Jo 200% 
^ 300% 

65,0% + 59% od presežka na 10— \5•• 
63,0% + 55% od presežka na 15— 20% 
60,5% + 47% od presežka na 20— 25% 
58,0% + 41% od presežka na 25— 30% 
55,5% + 34% od presežka na 30— 35% 
52,0% + 29% od presežka na 35— 40% 
49,0% + 26% od presežka na 40— 45% 
46,6% + 24% od presežka na 45— 50% 
44,4% + 22% od presežka na 50— 55% 
42,0% + 20% od presežka na 53— 60% 
40,5% + 18% od presežka na 60— 65% 
38,7% + 17% od presežka na 63— "0% 
37,2% + 16% od presežka na 70— 75% 
33,8% + 15% od presežka na 75— 80% 
34,4% + 14% od presežka na 80— 90% 
32,1% + 12% od presežka na 90—100% 
30,0% + 10% od presežka na 100—120% 
26,7% + 7% od presežka na 120—160% 
21,8% + 3% od presežka na 160—200% 
18,0% + 1% od presežka na 200-300% 
12,3% +0,5% od presežka na 300% 

Co plačni s.klad trgovskega podjetja in trgovine, 
izračunan v predpisanem odstotku od prometa, pre- 
sega obračunski plačni sklad, se sme od te razlike 
uporabiti za povečanje samo tisti del. ki izhaja iz 
lestvice, predpisane v prejšnji točki. 

XVII. poglavje 

Stopnja dohodnine 

1 

Dopolnilna dohodnina od kmetijstva se bo od- 
merjala po tejle lestvici: 

Davčna osnova 
nad do 

5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
75.000 
80.000 
83.000 
90.000 
95.000 

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 
203.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 

5.000 
10.000 
15.000 
20.000 
25.000 
30.000 
35.000 
40.000 
45.000 
50.000 
55.000 
60.000 
65.000 
70.000 
75.000 
80.000 
85.000 
90.000 
95.000 

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 

Davčna   stopnja 
v % 

2,5 
3 
3,5 
4 
4 
5 
6 
6,5 
7 
7,5 
8 
8.5 
9 
9,5 
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 
20,5 
21 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27 
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Davčna osnova 
nad do 

Davčna  stopnja 
v % 

250.000 255.000 27,5 
255.000 260.000 28 
260.000 265.000 28,5 
265.000 270.000 29 
270.000 275.000 29,5 
275.000 280.000 30 
2S0.000 285.000 30,5 
285.000 290.000 31 
290.000 295.000 31,5 
295.000 300.000 32 

Dopolnilna   dohodnina   od   samostojnih   poklicev 
in premoženja se bo odmerjala po tejle lestvici: 

Davčna osnova Davčna   stopnja 
nad do v % 

30.000 2 
30.000 35.000 2 
35.000 40.000 2,5 
40.000 45.000 2,5 
45.000 50.000 3 
50.000 55.000 3,5 
55.000 60.000 4 
60.000 65.000 4,5 
65.000 70.000 5 
70.000 75.000 5,5 
75.000 80.000 6 
80.000 85.000 6,5 
85.000 90.000 T 

90.000 95.000 7,5 
95.000 100.000 8 

100.000 105.000 8,5 
105.000 110.000 9 
110.000 115.000 9,5 
115.000 120.000 10 
120.000 125.000 10,5 
125.000 130.000 11 
130.000 135.000 11,5 
135.000 140.000 12 
140.000 145.000 12,5 
145.000 150.000 13 
150.000 155.000 13,5 
155.000 160.000 14 
160.000 165.000 14,5 
165.000 170.000 15 
170.000 175.000 15 
175.000 180.000 16 
180.000 185.000 17 
185.000 190.000 18 
190.000 195.000 19 
195.000 200.000 20 
200.000 205.000 21 
205.000 210.000 22 
210.000 215.000 23 
215.000 220.000 24 
220.000 225.000 25 
225.000 230.000 26 
230.000 235.000 27 
235.000 240.000 28 
240.000 245.000 29 
245.000 250.000 30 

Davčna osnova nad 250.000 dinarjev se obdavči 
po stopnji dopolnilne dohodnine 30% od 230.000 dinar- 
jev in 80% od zneska nad 250.000 dinarjev. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere se je upora- 
bila višja davčna stopnja. 

XVIII. poglavje 

Splošni dopolnilni prispevek za socialno zavarovanje 

1 

Na podlagi 8. člena uredbe o finaneiranju soc:al- 
nega zavarovanja (Uradni list FLRJ, št. 54-470/53) se 
vpelje splošni dopolnilni prispevek za socialno zava- 
rovanje v korist okrajnega zavoda za socialno zavaro- 
vanje v Sežani. 

Stopnja tega splošnega dopolnilnega prispevka za 
socialno zavarovanje se določa na tri odstotke (3%). 

Gospodarske organizacije, katerim je v 2., 3. in 
4. točki XIII. poglavja določen del dobička, ki jim 
pripada, plačujejo celotni znesek splošnega dopolnil- 
nega prispevka za socialno zavarovanje iz dobička, 
ki preostane po odbitku zveznega davka, rezervnega 
sklada in deleža dobička, ki pripada podjetju. 

XIX. poglavje 

Kontingenliranje izkoriščanja gozdov 

Določajo se tele količine za izkoriščanje gozdov 
v letu 1954 po posameznih občinskih ljudskih odborih: 

Občinski 
Skupna 
količina 

od tega 

ljudski izkoriščanja za lokalno za lastno 
odbor gozdov v m3 porabo porabo 

Črni Kal 270 __ 270 

Divača 840 — 840 

Dutovlje 720 — 720 

Gračišče 470 — 470 

Herpelje 470 — 470 

Komen 1.000 — 1.000 

Materija 1.100 150 950 

Pod g rad 1.370 150 1.220 

Podgorje 400 — 400 

Sežana 1.110 — 1.110 

Senožeče 1.400 200 1.200 

Štanjel 750 — 750 

Vreme 1.100 — 1.100 ^ 

Skupno 11.000 500 10.500 

Te količine so maksimalne in se ne smejo pre' 
koračiti s posekom na gozdnih površina!-. Druge P°" 
trebe za lastno porabo se lahko krijejo le iz razni» 
negovalnih sečenj in s posekom na negozdnih V0' 
vršinah. 
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XX. poglavje 

Skladi 

1 

Zneski,  ki se plačujejo v okrajni sklad  za ob- 
novo gozdov se delijo, kakor sledi: 

Da republiški sklad za obnovo gozdov 35%, 
na okrajni sklad za obnovo gozdov 65%. 

V okrajni sklad za urejevanje voda, ustanovljen 
2 določbami zakonov o skladih za urejevanje voda 
(Uradni list LRS, št. 13-38/54), se ne predvidevajo v 
leTO 1954 nobena vplačila. 

XXI. poglavjo 

Sredstva za investicijo 

Ustanova se okrajni kreditni sklad za investicije^ 
Vanj se plačujejo: 

a) 10%  <xl  deleža  dobička  gospodarskih organi- 
C1J. ki pripada okraijncmu ljudsikemu odboru; 

j ,  "} Ve« do dneva sprejetja družbenega plana nc- 
1•(°•   _en'  ^el presežka  akumulacije in  skladov iz 

a l953, ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru; 
c) anuitete iz kreditom  ki se dajo iz tega sklada. 

,    "ogojc za uporabo sredstev tega sklada predpiše 
0«ajni ljudski odbor. 

XXII. poglavje 

elež občinskih ljudskih odborov pri dohodkih, 
ki pripadajo okraju 

l 

. občinskim ljudskim odborom pripada del dobič- 
gosnriea P^^JGJ0 okrajnemu ljudskemu odboru vse 
°bmox- &k° ••£••,••'••> ki poslujejo na njihovem 
elrtJi razen   gradbenih  podjetij   in   podjetij   za 
«Ploatacijo gozdov. 

loobah JJ^0*11 dobička, ki pripada okraju po do- 
ne- , XIII, pogjavjai zmanjšanega za znesek splož- 
(2. to?tP0^n''nega P^P^ka za socialno zavarovanje 
^rediT ;    ?i^?^" P°^avia) 'n  za  vplačila v okrajni 
Prejšnj 

et]j,   .     "-"i.   poglavja;   in   za   vpmcua   v  osr 
«««u sklad (i. točka XXI. poglavje), pripada po 

e,sn,em odstavku: 

"»«»»toi občini Sežana 10%, 
Sena drugim občinskim ljudskim odborom 50%. 

Vsa 
stoini     'JP^nilna dohodnina od kmetijstva, samo 
-.    J^m   Pökling,    :_ »-_:-     i __i___    /J-          __ 

lohod 
jlborc 
e« ki mu pripada 65% od navedenih dohodkov 

0s'ala d *i, j'COV in Premoženja kakor tudi vsa za- 
skim 0j? dnina iz 'eta 1953 pripada občinskim ljud- 
Senožečr> °u?m' razen občinskemu ljudskemu odboru 

Četrti  dol 

DENARNA SREDSTVA OKRAJA SEŽANA 
IN NJIHOVA OSNOVNA RAZDELITEV 

XXIIII. poglavje 

Skupna sredstva okraja Sežana in viri sredstev 

V letu 1954 bo razpolagal okraj Sežana s skup- 
aimi sredstvi v višini 286,967.000 dinarjev. 

Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 
(v tisočih dinarjev): 

a) sredstva iz leta 1953: 
presežek proračunskih dohodkov 17.710 
presežek investicijskega sklada 929 
presežek sklada za stanovanjsko 

in komunalno graditev 1.168 
neizkoriščeni del presežka 

akumulacije in skladov 12.000 
davek od sklada za plače, 

vplačan po 5. II. 1934 2.479 
skupaj sredstva iz leta 1953 34.286 

b) sredstva po planu za leto 1954« 
del dobička gospodarskih organizacij, 

ki pripada okraju  (po odbitku 
splošnega dopolnilnega prispevka 
za socialno zavarovanje 78.422 

5% od prometnega davka državnega 
sektorja 4.780 

50% od prometnega davka zadružnega 
sektorja 2.250 

50% od prometnega davka na vino 
in žganje 3.750 

50% od prometnega davka od privat- 
nega soktorja 6.000 

50% od davčnih vrednotnic 250 
dopolnilna dohodnina kmetov 16.944 
dopolnilna dohodnina od samostojnih 

poklicev in premoženja 2.000 
zaostala dohodnina iz preteklih let       1.285 
zcmljanina 1.000 
davek od dediščin in daril     , 2.500 
državno takso 9.000 
lokalne takso _  3.000 
lokalni prometni davek 5.000 
dohodki uradov in ustanov 300 
razni proračunski dohodki 1.200 
dotacija Ljudske republike 

Slovenije 115.000 

Skupaj srodstva po planu za leto 1954 252.681 

Skupaj vsa sredstva okraja 286.967 

XXIV. poglavje. 

Uporaba sredstev okraja Sežana 

Sredstva, s katerimi razpolaga okraj Sežana v 
letu 1954 se bodo uporabila za telo namene (v tisočih 
dinarjev) : 

a) izdatki okrajnega in občinskih 
proračunov: 
za negospodarske investicije 43.900 
za prosveto in kulturo 55.315 
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za socialno skrbstvo 27.955 
za zdravstveno zaščito 18.096 
za državno upravo 115.06? 
za proračunske rezerve 15.823 

Skupaj izdatki okrajnega in obCWiskih 
proračunov 
b) okrajni kreditni sklad 

Skupaj 

266.196 
20.771 

286.967 

XXV. poglavje 

Dotacije  iz okrajnega   proračun»  občinskim 
ljudskim odborom 

Crni Kal 
Divača 
Dutovlje 
Gračišče 
Komen 
Materija 
Podgorje 
Podgrad 
Vreme 

Skupaj 

*v tisočih '" 
500 

1200 

1070 

1220 

2270 

670 

440 

1470 

600 

9440 

b) Neizkoriščeni del presežka 
akumulacije in skladov 
iz leta 1953 12.000 

c) 10% dobička gospodarskih 
organizacij 7.M2 

Skupaj okrajni kreditni sklad 20.771 

2. Sklad za urejevanje voda — 

3. Sklad za obnovo, gojitev 
in varstvo gozdov: 
a) presežek iz leta 1953 1.348 
b) vplačila v letu 1954 

po odbitku  prispevkov 
v republiške in občinske 
sklade 5.270 

c) dotacije iz republiškega 
sklada za povzdigo gozdov        15.150 
Skupaj sklad za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov 21.768 

2. člen 

Ta  odlok  velja od  1. januarja   1954. 

St. 1-2427/2-1954-7 
Sežana, dne 29. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

XXVI. poglavje 

Investicije 

Sredstva M. negospodarske investicije iz XXIV. po- 
glavja se bodo uporabila za tele namene (v tisočih 
dinarjev) : 

a) negospodarska investicije, ki bodo finansirane 
po okrajnem družbenem planu: 

za zdravetvo 9.000 
za socialno skrbstvo 500 
za p ros ve to 9.000 

" za elektrifikacijo podeželja 500 
za komunalno delavnost 2.300 
za stanovanjsko graditev 15.000 
za državno upravo 2.000 

Skupaj negospodarske investicije 
po okrajnem proračunu 39.000 

b) negospodarske investicije, 
ki bodo finansirane po proračunih 
občinskih ljudskih odborov, 
bodo znašale 4.900 

Skupaj negospodarske investicije 43.900 

XXVII. poglavje 

Okrajni skladi 
(v tisočih din) 

1. Okrajni ätreditni sklad 
a) Presežek investicijskega sklada 

iz leta 1953 929 

411. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št". 19-89/52) 
in 24. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hi» 
(Uradni list FLRJ, št. 52-432/53) je okrajni ljudski 
•>dbor Trbovlje na seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev  dne 27. maja  1954 sprejel 

ODLOK 
o  upravljanju   stanovanjskih   hiš  na  območju 

okraja Trbovlje 

Ustanovitev stanovanjskih skupnosti 

1. člen 

Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočirn1 

zemljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadrug 
na last ali last družbenih organizacij, kakor tud' 
zasebnih hiš z več kaikor dvema stanovanjema, usta' 
novijo ljudsiki odbori občin in mostnih občin (v na- 
daljnjem besedilu »ljudski odboric) stanovanjske 
skupnosti. 

2. člen 

Organi upravljanja stanovanjskih hiš, ki so loj* 
splošnega ljudskega premoženja, zadružnih in druž- 
benih organizacij, ter zasebni lastniki morajo izroči'1 

pristojnim upravam stanovanjskih skupnosti v uprav- 
ljanje hiše v predpisanem roku in z vsemi potreb- 
nimi podatki in listinami. 

3. člen 

Z dnem prevzema hiše preidejo na stanovanj' 
siko skupnost pravice hišnega lastnika oziroma upia' 
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v'tfelja do pobiranja najemnine, ustanavljanja in 
razveze najemnih razmerij, sklepanje najemnih po- 
Ç°db ter dolžnost, vzdrževati hišo in odplačevati mo- 
rphine dolgove po 2. točki 70. člena uredbe o uprav- 
Ijanju stanovanjskih hiš. 

4. člen 

Saraski  domovi  podjetij, zadružnih in  družbenih 
rganizacij  ter zavodov, internati in  poslopja, ki  so 
arnenjena za prenočišča delavcev in se njihov prvot- 
1 namen ni  spremenil, se v  stanovanjsko skupnost 

ne vključijo. 

Upravljanje zasebnih  hiš 

5. člen 

posebne hiše z dvema stanovanjema ali  s tremi 
anjsimi  stanovanji se ne vključijo v stanovanjsko 

skupnost. 

kot manjša stanovanja se štejejo dvosobna stano- 
va z običajnimi  pritiklinami. 

» rav tako se ne vključijo zasebne hiše z več kot 
-•1 manjšimi stanovanji, če njih  stanovanjska po- 

v
s'?^.ne   prosega   stanovanjske   površine   dvostano- 

JSKih hiš ali hiš s tremi manjšimi stanovanji. 
„v ..* stanovanja  se   ne  štejejo  stanovanja,  ki  so 

rseena v sedmo ali osmo kategorijo. 

hi" i,•-   (',0'°^anJu   števila   stanovanj   v   posameznih 
•   

a... Je  treba  upoštevati  gradbeni  načrt in  ne  po- 
QeJsih zasilnih preureditev. 

Hiše 
6. člen 

last 'i.S-a    ^°    PreJšnjcm    členu    upravljajo    zasebni 
p   n"° sami. Vse druge hiše, ki  so last zasebnikov, 

upravlja stanovanjska skupnost, 
sk    1°       1-astnik hiše, ki je vključena v stanovanj- 
ki v    "f105'- 'ma pravico do dela najemnine od hiše. 
.i.,, n°benem primeru ne more znašati več kot 10 od- 
&t°tkov najemnine. 

7. člen 

Se    , 
Easebnih hišah, v katerih so poslovni prostori, 

y s.,  
naJemnine za poslovne prostore vplačuje 60% 

a<l za zidanje stanovanjskih hiš. 

8. člen 

°dbor    • Zf  komunalne zadeve okrajnega  ljudskega 
*k]>ju'--     a °dločbe o tem, katero zasebne hiše se 

JovlJ°' T   stanovanJsko   skupnost   in   katere   tri- 
jsilc-*   niše   se   ne   vključijo   v   stanovanjsko 

stan 

skupnost 

Hi; 

Hišni sveti 

9. člen 

stanova-SV°' *ZT<>l'Jo vs' uživalci stanovanj in pod- 

areni Sn' STCt se izT°l' na volilnem sestanku, na ka- 
Cencev

J<(-'navZoe''1 vtó kot Pol°vic° volilnih upravl- 
jalnih na prvem sestanku ni zadostnega števila 
v*aki „ ,uf rav'čcncev, so volitve pol ure pozneje ob 

uuelezhi. 
te8a odi I°     c morajo biti v 30 dneh po uveljavitvi e 
l5. ian„ °.     vnaPrej  pa  vsako leto najpozneje  do Ju,iuarja. 

javnim 1 ••!"'•(;  sestanke  skličejo ljudski  odbori  z 
im opisom 

10. člen 
Volitve hišnih svetov so lahko mvne aH tajne; 

o tem odločajo volilni upravičenci posameznega hiš- 
nega sveta. 

Javno se voli z dviganjem rok, tajno pa z listki 
na podlagi predloženih seznamov kandidatov. 

Kandidate oziroma seznam kandidatov sme pred- 
lagati vsak volilni  upravičenec. 

Ce so volitve javne, se glasuje za vsakega pred- 
laganega kandidata posebej in po vrstnem redu, ka- 
kor so bili predlagani. Če so volitve tajne, se glasuje 
tako, da volivec obkroži na seznamu kandidatov za- 
poredno številko prod kandidatom ali na kak drug 
način, iz katerega se da jasno razbrati njegova volja. 
Na glasovnici morajo biti navedena vsa imena pred- 
laganih kandidatov po vrstnem redu, kakor so bili 
predlagani. To delo opravi kandidacijsko volilna 
komisija, ki se izvoli le, če se siprejme sklep, da naj 
bodo volitve tajne. 

Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največ gla- 
sov. Ce sta dobila dva kandidata enako število glasov, 
se volitve mod njima ponovijo. 

- Nadomestni člani se izvolijo na izpraznjena me- 
sta na enak način in najpozneje v enem mesecu po 
izselitvi oziroma smrti  člana. 

11. člen 
Število članov hišnega sveta določijo stanovalci 

sami na volilnem sestanku, vendar jih ne sme biti 
manj kakor 5 in ne več kakor 7. 

12. člen 
O volitvah hišnega sveta se piše zapisnik. Vanj 

se vpišejo kraj in datum volilnega sestanka, število 
volilnih upravičencev, število navzočih in podatki o 
izvoljenih članih hišnega sveta. 

13. člen 
Člani hišnega sveta se zberejo takoj po izvolitvi 

in izberejo izmed sebe predsednika in zastopnika v 
svet stanovanjsko skupnosti. 

14. člen 
Hišni svet se zbira po potrebi, najmanj pa enkrat 

mesečno. O sestanku se piše kratek zapisnik, ki mora 
obsegati kraj in datum sestanka, število navzočih 
ter sklepe. Zapisniki se pišejo v vezano knjigo. Nje- 
gov prepis ali vsaj sklepe je treba poslati upravi 
stanovanjske skupnosti. 

Sklepe mora hišni svet sporočiti tudi vsem užival- 
cem stanovanj in podstanovalcem. 

Seje hišnega sveta sklicuje in vodi njegov pred- 
sednik. Hišni svet sklepa veljavno, če jo navzočih 
več kot polovico njegovih članov. Sklep je sprejet, 
ce je zanj glasovalo več kot polovico navzočih članov 
hišnega sveta. Glasovanje je javno. 

15. člen 
Hišni svet sklicuje najmanj enkrat sestanok svo- 

jega volilnega telesa in mu poroča o svojem delu 
ter rešuje predloge posameznih volilnih upravičen- 
cev in morebivne spore. 

Svet za stanovanjske skupnosti 

16. člen 
Svet stanovanjske skupnosti šteje največ 25 čla- 

nov. Ljudski odbori določijo z aktom o ustanovitvi 
stanovanjske skupnost; število članov sveta stano- 
vanjske skupnosti. 
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Zastopniki hišnih svetov izvolijo na svojem se- 
stanku izmed sebe svet stanovanjske skupnosti. Se- 
stanek skliče predsednik ljudskega odbora občine 
oziroma mestne občine v 15 dneh po izvolitvi zastop- 
nikov hišnih svetov, najpozneje pa v dveh mesecih 
po uveljavitvi tega odloka. 

Sestanek začne in vodi predsednik ljudskega od- 
bora oziroma od njega pooblaščena oseba. 

Volitve sveta stanovanjske skupnosti so tajne in 
se opravijo po določbah 10. člena tega odloka. 

17. člen 
Ce stanovanjska skupnost upravlja tudi hiše, ki 

so jih sezidala podjetja in zavodi za stanovanja svojih 
delavcev in uslužbencev, sodelujejo poleg zastopni- 
kov hišnih svetov v svetu stanovanjske skupnosti 
tudi zastopniki delavskih svetov podjetij oziroma ko- 
lektivov zavodov, in sicer tako, da skupno število 
teh zastopnikov ne presega četrtine članov sveta sta- 
novanjske skupnosti, število zastopnikov posameznih 
podjetij oziroma zavodov pa je sorazmerno številu 
stanovanj, s katerim so udeležena posamezna pod- 
jetja oziroma zavodi v stanovanjski skupnosti. 

18. člen 
Takoj po izvolitvi po 16. členu tega odloka se 

zbere svet stanovanjske skupnosti na prvo sejo. Sejo 
začne in vodi do izvolitve predsednika oseba iz 2. od- 
stavka 16. člena. Nato si izvoli svet izmed sebe pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika ter tričlanski 
poravnalni svet. Način volitev določi svet sam. 

19. člen 
Svet stanovanjske skupnosti dela na evojih sejah, 

po  svojih   komisijah   in   po  upravah   stanovanjske 
skupnosti. Seje sveta so po potrebi, vendar pa naj- 
manj  vsake tri mesece. Seje sveta sklicuje in vod 
njegov predsednik. 

Svet sklepa veljavno, če je navzočih več kot po 
lovico njegovih članov. Sklep je sprejet, če je zaDj 
glasovalo  več   ko  polovico  navzočih   članov   sveta. 
Glasuje se javno z dviganjem rok. 

Na začetku seje izvoli svet izmed sebe zapisni- 
karja in dva overitelja zapisnika. 

O sejah sveta se piše zapisnik, ki mora obsegati: 
kraj in datum zasedanja, število navzočih, ugotovitev 
sklepčnosti, dnevni red in kratek potek zasedanja. 
Zapisnik je treba v petih dneh po zasedanju poslati 
upravi stanovanjske skupnosti in stanovanjski in* 
špekciji oziroma do njene ustanovitve tajništvu za 
gospodarstvo in komunalne zadeve pristojnega ljud- 
skega odbora. 

Sef uprave stanovanjske skupnosti se obvezno 
udeležuje sej sveta stanovanjske skupnosti. 

20. člen 
Za izvedbo posameznih nalog iz svoje pristoj- 

nosti lahko svet stanovanjske skupnosti imenuje iz 

svojih članov komisije, ki pa nimajo pravice od- 
ločanja. 

21. člen 

Ljudski odbori z odlokom predpišejo koliko se 
bo ustanovilo stanovanjskih skupnosti in kje, ter do- 
ločijo datum volilnih sestankov za izvolitev hišnib 
svetov in osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo volitev 
posameznih hišnih svetov. Praviloma so to odborniki 
tistih volilnih enot ali druge pooblaščene osebe. 

22. člen 

Stanovanja se v okraju Trbovlje razvrstijo v 

kategorije s točkovanjem posameznih prvin, k' so 
obsežene v 31 postavkah razpredelnice 23. člena tega 
odloka. 

Po kakovosti se razvrstijo stanovanja, upošteva- 
joč spodnjo razpredelnico, v osem kategorij: 

I. kategorija stanovanja od 95 in več točk, 
II. kategorija stanovanja od 85 do 94 točk, 

III. kategorija stanovanja od 71 do 82 točk, 
IV. kategorija stanovanja od 58 do 70 točk, 
V. kategorija stanovanja od 45 do 57 točk, 

VI. kategorija stanovanja od 32 do 44 točk, 
VII. kategorija stanovanja od 25 do 31 točk, 

VIII. kategorija stanovanja do 24 točk. 

23. člen 
Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap 
št. 

i. 

Opis vrednosti, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

1. Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
gledi 

neugodna 
1 

srednja • 
2 

dobra 
3 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

3. Razvid  (orientacija)  stanovanjskih prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
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 

6. Uporabnost dvorišča, vrta in parka                       e ne 
0,5 

deloma 
1 

v celoti 
1,5 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1,5 , 
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Zap. 
št. Opis vrednosti, ki se točkujejo 

Ocena 

toSke 

8-   Starost stavbe (oziroma stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

1 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

9.   Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

nad 'V. nadstr. V. nadstr. IV. nadstr. 
0                         1 1,5 

III. nadstr.         II. nadstr. I. nndstr. pritličje 
2                         2,5                         3 3,5 

'0.    [•-ga  (p:>lt>/aj)  stanovanja 

kletno   stanov., kletno   stanov., 
tla nad 1,0 m tla od 0—1,0 m 

pod niv. pod niv. 
0 1 

podstrešno          navadno j   na[i,stroDje 
stanovanje       stanovanje '               ^ 

2                         6 8 

**•   Zasnova stanovanja nepraktična      zadovoljiva sodobna 
1 4 7 

12. 

13. 

14. 

15. 

površina 
Razmerje površin sob, kuhinje in pritiklin 1:1 

0 

površina površina površina 
2:1 3:1 4:1 

1 5 5 

rrn.    ,,,,.. , ,   t 
bnr?ti£h   d<> 5 m'  5-10 m'   10-15 m' 15—20 m' 20-25 m» 

kvadratura kletnih prostorov, za katere se   ••••••• 
ne plačuje najemnina 0 12 5 4 5 

za vsakih nadaljnjih 10 m' še 1 točka 

Dnevna razsvetljava brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 1 3 

Viši sina prostorov 
do 2,4 m 

0,5 
2,4—2,8 m 

3 
2,8—3,2 m 

2 
nad 3,2 m 

1 

16>   Oskrba z vodo 
.•i vodovod vodovod vodovod 
TV zunaj stanov.        1 iztok več iztokor 
U'3 1 3 4 

*?.   Kopalnica brez 
kopalnice 

kad in peč 
ali prha 

kad, peč 
in umiv. 

bogato 
opremljena 
kompletna 
kopalnica 

8 

,8-   Stranišč 
suho 

zunaj stanov. 

1 

\VC za več 
stanovanj 

slkupaj 
2 

WC v stano- 
vanju 

4 

•   Električna napeljava brez pomanjkljiva     zadovoljiva sodobna 
0 12 5 

20. 

21. 

22. 

Ogrev an je prostorov 
brez nezadovoljivo    .   lonfen,e Centralna 
peči ogrevan c       ,a P4cntne 4

ku,rJavQ, r e          '                peca topli zrak 
0 12                         5 

Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno zadovoljiva 

stanovanje     pomanjkljiva * 
0 2 4 

Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop    masiven  strop 

2 3 

vlažno 

0,2 

mestoma suho 
vlažno stanovanje 

0,7 2 

ovost ometa, slikarije in opleskov 
suha in normalna       zolo solidna 

zanemarjena       kakovost in trpežna 
0 2 3 
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Zap. 
št Opis vrednosti, ki se točkujejo 

25.   Kakovost tal v s obali in kuhinji 

26.   Kakovost tlakov v pritiklinah 

_Ocen a 

točke 

1 

0,5 

linolej, 
m 1 k' 1 deščična tla     klobučevina, 

in  ks i loli t parketne 
plošče 

5 i 

^r,„i-., tenace ti alki , 
bcton beton, plošče   kerom   linolej 

1,5 

2•.   Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

lesene obloge 
~i :„..*• „i„„i.     (lamberije) oljnati plesk   , ,J .'« ' r keram. plosce 

naravni  kamen 
1 2 

28.   Kakovost mizarskih izdelkov 

29.   Okenski zasloni 

slaba pomanjikljiva     zadovoljiva 
1 3 6 

brez 

0 

platneni , .     •» 
zastori, lesene   rebraco 
polknice (rolcte» 

1 2 

30.   Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije 10 točk 

31.   Ce je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo tri točko 

24. člen 

Stanovanjsko tarifo bo predpisal OLO Trbovlje 
posebej v okviru kategorizacije glede na točke in 
površino stanovanja. 

25. člen 

Ljudski odbori določijo na svojem območju oko- 
liše (cone) zaradi določitve najemnin, in sicer pra- 
viloma dve, največ pa tri cone (mestne občine). Pri 
tem morajo upoštevati predvsem zveze s središčem 
občine ter prehodnost cest in poti, prah, dim, smrad, 
ki zmanjšujejo ugodnost stanovanjskih prostorov. 
Za stanovanje v prvem okolišu se plača 100% pred- 
pisana tarifa za točko in kvadratni meter, za stano- 
vanje v drugem okolišu se plača 90% določene tarife, 
v tretjem okolišu se plača 90% od določene tarife. 

Meje posameznih okolišev (con) določijo ljudski 
odbori občin in mestnih občin. 

26. člen 

Za vrtove in parke, ki pripadajo stanovanjskim 
hišam, se plačuje poseben prispevek po tarifi, ki jo 
predpiše ljudski odbor. 

Za parke se plačuje prispevek, ki ga za vsak po- 
samezni primer določi uprava stanovanjske skup- 
nosti, ki pa ne sme presegati 50% tarife za vrtove. 

Kot parki se štejejo vsa tista zemljišča, ki pri- 
padajo stanovanjski hiši pa niso niti dvorišča niti 
vrtovi. 

27. člen 

Stanovanjska pogodba se lahko odpove ob vsa- 
kem času, odpovedni rok pa začne teči od prvega 
dne naslednjega meseca in znaša za uživalce stano- 
vanja dva meseca, za rjodstanovalce na en mesec. 

Oba pogodbenika pa se lahko dogovorita zS 

uživalca stanovanja na krajši odpovedni rok ali za 
drugačno odpoved, vendar pa ta rok za uživalca 
stanovanja ne more biti krajši od 15 dni, teči Pa 

začne 15. istega ali 1. naslednjega meseca. 

28. člen 

Za škodo, ki jo napravi uživalec stanovanja &'' 
kakšna druga oseba v njegovem stanovanju, je od' 
govoren uživalec stanovanja, če je škoda povzročena 
po krivdi ali iz malomarnosti. Odškodnina se ravßa 

po višini dejanske škode. 
Svet stanovanjske skupnosti pa lahko uživala 

stanovanja v posameznih upravičenih primerih delo* 
ma ali v celoti oprosti plačila škode, če škoda Bj 
nastala niti po povzročiteljevi krivdi niti po njegoVJ 
veliki malomarnosti. Natančnejša navodila bo izdal 

svet za komunalne zadeve OLO. 

Prekrški 

29. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznrj* 
do 3000 din: 

1. zasebni lastnik hiše, ki se vključi v stanovanj' 
sko skupnost, če se upira izročiti ali ne izroči v p*e . 
pisanem roku stanovanjske hiše z vsemi potrebni!" 
podatki in listinami. 

2. zasebni lastnik hiše, ki se vključi v stan<>" 
vanjsko skupnost, če po izidu uredbe o upravljanj, 
stanovanjskih hiš preureja stanovanjsko hišo, unjc^ 
listine ali izvrši kaj drugega z namenom, da se lZ 

ojrnc izročitvi  hiše v  stanovanjsko skupnost; 
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3. kdor skuša preprečiti ali otežkočiti pravilno 
^tegorizacijo stanovanja; 

4. kdor uporablja stanovanje v nasprotju z do- 
ločbo 54. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš; 

5. kdor noče skleniti stanovanjske pogodbe po 
8*. členu uredbe; 

6. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 
1 Poverjene mu popise stanovanjskih prostorov; 

?• kdor skuša preprečiti ali ovirati volitve v hišne 
&vete ali svete stanovanjskih skupnosti. 

Prehodne in končne določbe 

30. člen 

Svet za komunalne zadeve okrajnega ljudskega 
°••>•• določi, katera popravila mora opravljati stano- 
vanjska skupnost. 

31. člen 

Ljudski odbori občin  in  mestnih občin  določijo 
s svojimi predpisi splošni hišni red za svoja območja 
n  upravne   kazni   za  kršilce   določb   hišnega   reda, 
4je katere hiše morajo imeti hišnika in kako mora 
a   opravljati   svojo   službo   ter   kako   uporabljajo 

^Pne stanovanjske prostore sostanovalci. 

32. člen 

ovet za gospodarstvo in komunalne zadeve izda 
P?, Potrebi natančnejša navodila o volitvah in  delu 
on     ] svetov  in  sivetov  stanovanjske  skupnosti  ter 
Pravlja nadzorstvo nad njimi. 

53. člen 

a ». •&1•••••• uprave stanovanjske skupnosti in 
skl'ü 1•••°^•£•••• s stanovanji, razdelitev sedanjih 
SIVI*J

<>V
* 

ustanovljenih po dosedanjih predpisih, na 
(88   M  ^°  urc^i   °  upravljanju   stanovanjskih   hiš 

• člen uredbe) ter vrnitev stanovanjskih hiš, ki 
Sv .JK>ra"ljajo v druge namene in ne za stanovanja, 

jerau namenu (86. člen uredbe) se uredi s poseb- 
uin" Predpisi. 

34. člen 

Tri>  ^-      °k  ne  velja  na  območju  mestne  občine 

35. člen 

'istu ^rfo °k  ve^Ja  od   dneva  objave  v   >Uradnem 
bv v LRSc,   stanovanjska   tarifa   pa,   ko   jo   potrdi 

r*m svet Ljudske skupščine LRS. 
St- 2926/36-54 
Trf>ovlje> dne 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

412. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja na 
podlagi 19. in 20. člena, 2. točke 78. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 59. člena uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih in «klopa XXVI. seje LO mestne 
občine Jesenice z dne 28. junija 1954 

ODLOK 
o oddajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

1. člen 
Če zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več kot 

10 abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, se 
šteje to za gostinsko delavnost, za katero je potrebno 
dovoljenje po predpisih uredbe o zasebnih gostiščih. 

2. člen 
Kot abonent se šteje le delavec ali nameščenec, 

ki stalno prebiva v kraju. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1/1-1520/1 
Jesenice, dne 29. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

413. 

Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS. 
št. 19/52), v zvezi z 19. m 20. členom uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 52/432/53) je ljudski odbor mestne občine Murska 
Sobota dne  18. junija  1954 sprejel 

ODLOK 
o  spremembah   in   dopolnitvah   odloka  o  razdelitvi 
stanovanj na območju mestne občine Murska Sobota 
v kategorije (Uradni list LRS, št. 18/281-54). 

1. člen 
1. člen odloka 6e po dopolnitvah glasi: 
Območje mostne občine v Murski  Soboti  se za- 

radi   določitve   najemnine  za  posamezna  stanovanja 
razdeli na 7 kategorij: 

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   70 točk, 
V. stanovanja od   41 do   55 točk, 

VI. stanovanja od   26 do   40 točk, 
VII. stanovanja do 25 točk. 
V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 

itarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

'2. člen 

Določbe 2. člena odloka se razveljavijo in se 
novo besedilo glasi: 

Stanovanja se razjporedijo v kategorije s točko- 
vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 po- 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

san 
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3.člea 

Določbe 3. člena odloka se razveljavijo in se noro besedilo glasi: 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap. 
št Opis vrednosti, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

1.   Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
gledi 

2.   Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. 

neugodna 
1 

močan 
0 

srednja 
2 

srednji 
3 

dobra 
4 

brez 
5 

3.   Razvid  (orientacija)  stanovanjskih prosto- 
rov 

4.   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

5.   Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 

6.   Uporabnost dvorišča, vrta in parka 

7.   Odtoki (kanalizacija) 

neugoden srednji dober 
1 2 4 

neugoden 
0,5 

ne 
0,5 

srednji 
1 

z vozom teže 
nedostopen dostopen 

0 0,5 

deloma 
1 

ugoden 
1,5 

dober 

1 

v celoti 
1,5 

brez pomanjkljiva dobra 
0 1 1,5 

8.   Starost stavbo (oziroma stanovanja) 

9.   Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

zgrajena 
do 1900 

1 

zgrajena 
1900—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 

kletno  stanov., kletno  stanov., 
tla nad 1,0 m tla od 0—1,0 m 

pod niv. pod niv. 
0 1 

podstrešno         navadno •   nfldistrooTe 
stanovanje       stanovanje '              PJ 

2                       6 8 

11. Zasnova stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 
7 

12. 
površina 

Razmerje površin sob, kuhinje in pritiklin          1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 
3 

površina 
4:1 

5 

13. 
brez takih 

Kvadratura kletnih prostorov, za katere se  pritiiklin 
ne plačuje najemnina                                             0 

za 

do 5 m'  5—10 m1  10—15 m» 15—20 m' 20—25 m» 

12               3               4               5 
i vsakih nadaljnjih 10 m' še 1 točka 

14. Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
5 

15. Višina prostorov                                                 *> •4 m 2,4—2,8 m 
3 

2,8—3,2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

16. Oskrba z vodo                                                      vodnjak 
0,5 

vodovod 
zunaj stanov. 

1 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

4 

17.   Kopalnica brez 
kopalnice 

0 

kad in peč 
ali prha 

kad, peč 
in umiv. 

bogato 
opremljena 
kompletna 
kopalnica 

8 



&• - 24. VII. 1954 URADNI LIST Stran 507 

Zap. 
št. Opis vrednosti, ki so točkujejo 

Ocena 
točko 

18.   Stranišče 
suho ^£" vc.5     WC v stano- 

zunaj stanov.      *££*> vanju 
1 2 4 

19.   Električna napeljava brez pomanjkljiva    zadovoljiva sodobna 
0 12 3 

20.   Plin no 
0 

da 
2 

21.   Ogrevanjo prostorov 
brez 
peči 

0 

„„ „J•, r-..~       lončeno centralna 
„?•n in patentno kurjava ogrevanje            ^ ^• Zrak 

1                       2 5 

22.   Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno 

stanovanje    pomanjkljiva 
0 2 

zadovoljiva 
4 

23-   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop    masiven strop 
2 3 

24.   Izolacija proti vlagi vlažno 
0,2 

mestoma 
vlažno 

0,7 

suho 
stanovanje 

2 

"•   Kakovost ometa, slikarije in opleekov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

26-   Kakovost tal v sobah in kuhinji mehlki les 

1 

deščična tla 
in ksiloiit 

linolej, 
klobučevina, 

parketne 
ploščice 

4 

27-   Kakovost tlakov v pritiklinah 
, teraco tlaki 

£*ka ksiloiit, 
beton beton, plošče 

0,5 1,5 

narav, kamen, 
keram. linolej 

2 

°-   Obloge sten, stranskih prostorov dn kuhinje brez 

0 

lesene oblogo 
v    ,.    ,1      (lamberije) oljnati plesk   kcram_    /gče 

naravni «amen 
1 2 

•   Kakovost mizarskih izdelkov slaba pomanjkljiva    zadovoljive 
1 3 6 

brez 

0 

platneni 
zastori, 

polkmico 
1 

leseno   rebračo 
(rolete) 

2 

 _     stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije 10 točk 

—l_r° Je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo tri točko 

odboj. 2a komunalne in gradbene zadeve ljudskega 
rabo t tte5tno občine se pooblašča, da izda za upo- 
6•••• 

e tarPiedelnice potrebna navodila in tolma- 

•••• 
4. člen 

cena 7"° JP^a na ceno stanovanja, tako da bo 
okoliš,,' vffrcm °d središča mesta bolj oddaljenem "«su nuja. 

Glede na krajevno lego stanovanja so območje 
mestne občine razdeli na 2 okoliša (coni). 

5. člen 
Prvi okoliš obsega vsa stanovanja v stanovanjskih 

hišah, ki so v mestnem gradbenem rajonu. Stanova- 
nja v hišah izven mestnega gradbenega rajona in 
v naseljih Rakičan, Krog, Bakovci, Čcmclavci in 
Vescica pa spadajo v drugi okoliš. 
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6. član 
Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za 

gradbene in komunalne zadeve LO MO Murska 
Sobota. . 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >TJradnem listu 

LRSc 

St. 1347/1-1954 
Murska Sobota, dne 21. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Velnar 1. r. 

414. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v 
zvezi z določbami 49. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni 
ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 12. maja 
1954 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu in izvršitvi proračuna za leto 1952 

1. člen 

Doseženi dohodki in izvršeni izdatki v proračun- 
skem letu 1952 po proračunu 0L0 Celje okolica za 
leto 1952 znašajo: 

a) dohodki OLO Celje okolica 180,850,967 din 

skupni dohodki 180,850.967 din 

b) izdatki OLO Celje okolica * 180,850.911 din 

skupni izdatki 

c) presežki dohodkov nad izdatki 
OLO Celje okolica 

.skupni presežek 

2. člen 

180,850.911 din 

56 din 

56 din 

Sklepni račun za leto 1952 obsega dohodke in iz- 
datke okrajnega ljudskega odbora Celje okolica. 

» 3. člen 

Potrdijo se izdatki po 33. členu uredbe o izvaja- 
nju proračuna in 49. člena zakona o proračunu. 

4. člen 

Sklepni  račun   za  leto   1952  se  potrdi. 

5. člen 

Sklepni račun je sestavni del tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 

listu LRS«. 

St. 1/1-6959/1-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

415. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 3., 8. in 51. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-438/51) je okraj- 
ni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 22. 
junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o varstvu vodnih  naprav in čiščenju  vodotokov na 

območju okraja Celje 

1. člen 

Da bi se zavarovali vodni tokovi, čistoča vode, 
korita, obrežje, nasipi, jezovi in druge vodne napra- 
vo za urejanje vodotokov na območju okraja Celje, 
jo 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, kar onečišćuje 
vodo 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 

normalen odtok vode. 

2. člen 

Lastniki obrežnih zemljišč morajo vsaj vsako 
tretje leto očistiti obrežja in struge vodotokov drev- 
ja, grmičevja in rastlinja ter naplavljene novlakCt 
ki ovira nemoten odtok visokih voda ali ogroža var- 
nost obrežja. Lastniki obrežnih zemljišč morajo 
obrežja in struge vodotokov tako očistiti tudi na zah- 
tevo vodnogospodarskih organov. 

Lastniki vodnih naprav (mlinov, žag itd.) moraj0 

skrbeti za redno čiščenje dovodnih in odvodnih ka- 
nalov, da se ne zarastejo in ne zamulijo. 

Drevje, ki ne ovira odtoka vode, se mora varo- 
vati, ker varuje bregove poškodb zaradi visokih vo- 
da in krasi pokrajino. 

3. člen 
Co lastniki obrežnih zemljišč in vodnih naprav 

no opravijo čiščenja po drugem členu ali ne usttC' 
žejo zahtevam vodnogospodarskih organov, odredi 
čiščenje na račun lastnikov obrežnih zemljišč ozir°" 
ma vodnih naprav s posebno odločbo okrajni Ijudsk' 
odbor. 

Proti tej odločbi je dovoljena pritožba na Držav- 
ni sekretariat za gospodarstvo LRS v 15 dneh P° 
sprejemu odločbe. 

4. člen 

Za prekrške po 1. členu tega odloka se kaznuje 

vsak državljan na območju okraja Celje z denaro0 

kaznijo do 3.000 din. Za prekrške zaradi nCizpolnitve 

določenih dol po prvem in drugem odstavku 2. &Ç,11? 
tega odloka so kaznujejo lastniki obrežnih zeraljj^ 
in lastniki vodnih naprav z denarno kaznijo do 3.00" 
dinarjev. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazu 
na prvi stopnji sodnik za prekrške pri OLO Celje 9° 
določbah temeljnega zakona o prekrških. 
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5. člen 
Ta odloik začne veljati osmi dan po sprejetju, ob- 

javi pa se v »Uradnem listu LRS«. 
St. 1/1-7875/1 
Celje, dne 22. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

416. 
Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 

sudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) ter 
drugega odstavka 3. člena uredbe o tržni inšpekciji 
'Uradnic list FLRJ. št. 43-368/59) je okrajni ljudski 
°<ibor Kranj na skupni seji obeh zborov dne 22. ju- 
Uija  1934  sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije 

1. člen 
"Ustanovi se okrajna tržna inšpekcija. 
inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

trajnega  ljudskega  odbora  Kranj. 

2. člen 
Okrajna  tržna   inšpekcija   neposredno  nadzoruje 

vajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov 
ukrepov, s katerimi se urejajo trg. blagovni  pro- 

,      'n storitve na območju okrajnega ljudskega od- 
ra Kranj, razen na območjih tistih  mestnih občin 

r   P°sÇbnimi   pravicam,   ki   imajo   svojo   tržno   in- 

n,     . , 3-člen 
UKrajna tržna inšpekcija opravlja svoje naloge 

P° inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo- 

umu z republiškim državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo. 

. v 4. člen 
gov ¥•^*•••' tržne inšpekcije so za svoje delo od- 
<v]t°rni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 0ttbora Kranj. 

ia i Vet Za S°sPolwTstvo okrajnega Ljudskega odbo- 
Vod'1 .P107'00' dajati tržni inšpekciji smernice, nn- 
,,„• ,a, ln naloge glede opravljanja zadev iz njene 
Pristojnosti. 

lo t -aC  -'i4 tajništva za gospodarstvo nadzoruje dc- 
z ••••(31 in^Pekcijc ter ji lahko daje naloge v zvezi 

°Prav.ljanjc.m inšpekcije. 

T 5. člen 
*a odlok velja takoj. 
St. 4423/1-54 
Kranj, dne 22. junija  1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

41?. 

ljudskega odbora dne 20. decembra 1952, št. 9963/1 z 
dne 20. XII. 1952, se dopolni tako, da se v seznamu 
cest III. reda na območju okraja Krško doda še 
cesta: Dolžina 
St. Ime (smer) ceste od—do skupaj 

1585 Sušica—Orešjc 0,000—5.000 5.000 
ter se obenem skupna mera cest spremeni 1er zviša 
na 276.163. 

2. člen 
Ta   odlok   velja   z   dnem   objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 7700/2 
Krško, dne 29. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič I, r. 

lju.d!la-iPOf si 13> in 64- •1••• ^••••• « okrajnih 
ločbe \ borih <Uradn' llst LRS. št. 19-89/52) ter od- 
št. 2.,•/.••1•?0••!1•'•' JQVnil1 cest (Uradni list FLRJ. 
skupn/ •• ^° °kraJni ljudski odbor v Krškem na 
'Ine Po SCJ1 °'irainega zbora in zbora proizvajalcev 

Ci- maja 1954 sprejel 

o spr , ODLOK 
emembi  in  dopolnitvi  odloka  o  kategorizaciji 

cest III. reda na območju okraja Krško 

Odi \r '' ^etl 

okrajn  »• »° kitegorizaciji cest III. reda na območju 
^•rsfco, sprejet na  prvi   redni  seji okrajnega 

418. 

Na podlagi 2. odstavka 15., 64. in 103. člena zako- 
na o okrajnih ljudskih odborih, v zvezi s 57. členom 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list 
FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na okolica na skuipni seji obeh zborov dne 19. junija 
1934 sprejel 

ODLOK 
o  pogojih  za  opravljanje  gostinskih  storitev  izven 
poslovnih   prostorov   na  območju   okraja  Ljubljana 

okolica 

l.člcn 
Gostinske storitve se lalilko opravljajo izven po- 

slovnih  prostorov, in   sicer na  priložnostnih  shodih 
in prireditvah (zabavah, veselicah) ter na gospodar- 
skih razstavah in podobno. 

2. člen 
Dovoljenje za opravljanje storitev po prednjem 

členu se daje gospodarskim, zadružnim, družbenim 
in množičnim organizacijam, predvsem pa tistim or- 
ganizacijam, ki imajo lastna gostinska podjetja in 
gostišča. 

3. člen 
Opravljanje gostinskih storitev na prostem se 

lahko izvaja, če izpolnjujejo gospodarske in družbe- 
ne organizacije tele pogoje: 

1. da prireditveni prostor ne sme biti v neposred- 
ni bližini hlevov, gnojišč (zlasti odprtih gnojišč), 
smetišč, svinjakov in stoječih voda; 

2. da je prireditveni prostor preskrbljen s pri- 
mernimi stranišči; 

3. da jo prostor zavarovan pred onesnaženjem in 
prahom in da ne ovira javnega prometa; 

4. da je prireditveni prostor v nočnem času za- 
dostno razsvetljen; 

5. da imajo prireditelji na razpolago potrebne 
varnostne naprave za shrambo živil in pijač ter po- 
trebne sanitarne in požarne varnostne naprave. 

4. člen 
Organi sanitarno inšpekcije morajo skrbeti za 

pravilno izvajanje tega odloka. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. II-2-Be-6378/l-54 
Ljubljana, dne 19. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Mihu Bcrćič 1. r. 
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419. 

Na podlagi 15. in 64. člena zatona o okrajnih ljud- 
skih odborih in na podlagi odločbe o kategorizaciji 
javnih cest (Uradni list FLRJ, št, 2/10-51) je okrajni 
ljudski odbor Maribor okolica na 15. redni seji dne 
25. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka  o razvrstitvi  cest III. reda na 

območju okraja Maribor okolica 

1. člen 
V seznam cest III. reda, ki je sestavni del odloka 

o razvrstitvi cest III. reda na območju okraja Mari- 
bor okolica (Uradni list LRS, št. 37-448/53), se vpiše še 
cesta: 
Štev. ceste     Ime (smer) ceste Dolžina v km 

1S93       Sp. Duplek—Korena      od 0.000 do 4.000 km 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc. 
St. 1-1•••/3-54 
Maribor, dne 23. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 

420. 
Na podlagi II. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih in 12. člena pravilnika o do- 
volitvi sečnje ter o načinu in času izkoriščanja go- 
zdov (Uradn' list LRS, št. 17/52) je okrajni ljudski od- 
bor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 3. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o uvrstitvi okraja Postojna med višinske gozdne 

predele 
1. člen 

Okraj Postojna se uvrsti med višinske gozdne 
predele. 

2. člen 
Ob času mezgre se sečnja ne zabranjuje, prepo- 

veduje pa se spravilo lesa v času mezgre v sestojih 
z naravnim pomladkom. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St 657/30 
Postojna, dne 3. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

421. 
Na podlagi določb 2. odstavka 15. člena zakona o 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52), 2. odstavka 66. člena uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
št. 56-483/53) in 2. odstavka 48. člena uredbe o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, štev. 
6-63/54) je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni 
seji obeh zborov dne 30. junija sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o obratovalnem času gospodar- 
skih podjetij  na območju  okrajnega ljudskega  od- 

bora Postojna (Uradni list LRS, št. 18-169/53) 

1. člen 
Za 1. členom se doda 1. a)  člen, ki se glasi: 
Poslovni čas, določen v prednjem členu, velja za 

vsa trgovska podjetja na drobno, ki imajo v svojem 

sestavu trgovine, in za vse samostojne trgovine, ki 
poslujejo kot samostojno gospodarske organizacije, 
kot najkrajši poslovni čas (minimalni poslovni čas). 
v katerem morajo trgovine biti odprte. 

2. člen 
Za 7. členom se doda 7. a) člen, ki se glasi: 
Poslovni čas, določen v prednjem členu, velja za 

vsa gostinska podjetja, ki imajo gostišča v svojem 
sestavu, in za vsa gostišča, ki poslujejo samostojno 
kot samostojne gospodarske organizacije, kot naj- 
krajši poslovni čas (minimalni poslovni čas), v kate- 
rem morajo gostišča biti odprta. 

3. člen 
Ta  odlok  velja od   dneva  objave  v   >Uradneffl 

listu LRS«. 
St. 657/47 
Postojna, dne 30. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelerčič 1. r. 

422. 

Okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec je na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 8. maja 

1954 na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona ° 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19" 
89/52) v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju in V°" 
slovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 
14-85/53) sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov zdravstvenih 

storitev v okraju Slovenj Gradec 

l.člen 
Pravico  do  popolne  oprostitve  plačevanja  stro- 

škov za zdravstvene storitve uživajo: 
1. osebe, ki so plačila nezmožne, ne glede na vr- 

sto bolezni, če njihov davčni predpis od premoženj6 

ali dohodkov iz drugih virov ne presega 200 dinarja 
letno na družinskega člana iz ene družinske skup" 
nosti; 

2. šolska mladina osnovnih In srednjih šol ** 
medicinsko indicirano preventivno zdravljenje  ZOD> 

3. bolniki z nalezljivo boleznijo, ki se morajo ob' 
vezno zdraviti v bolnici, pa brezplačnost ni odrejen* 
po predpisih višjih organov; 

4. bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, četudi zdravljenje v bolnišnicah ni pred' 
pisano; 

5. bolniki na zdravljenju v bolnici, če se je Že'e 

naknadno ugotovilo, da ne gre za bolezen, za kater0 

je predpisana brezplačnost, pa so bili napoteni - 
bolnišnico. 

2. člen 
Pravico do delne oprostitve plačevanja stroško* 

za zdravstvene storitve uživajo osebe, ki imajo Pre' 
moženje ali dohodek, od katerega se plača davek. 

Delna oprostitev od plačevanja zdravstvenih st°" 
ritev se določa po tejle lestvici: 

Bolnik plača od če znaša davčni predpis o° 
predpisane    zdrav-        premoženja   ali   dohodka   D 

?tvene storitve: družinskega  člana  letno*. 
23% 201 din do 300 din 
50% 301 din do 450 din 
75% 451 din do 600 din 

Če znaša davčni predpis od premoženja ali "., 
hodkov na družinskega člana bolnika 601 din ali Ve ' 
plača bolnik poln znesek za zdravstveno storite?. 
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Pravico do popolne oprostitve plačila zdravstve- 
nih, storitev imajo babice, ki imajo babiško šolo in ki 
zaradi bolezni, starosti ali onemoglosti niso bile zapo- 
slene po 15. maju 1945 toliko časa, da bi si pridobile 
P<> veljavnih predpisih pravico do pokojnine in brez- 
Plačne zdravstvene oskrbe, če so dejansko opravljale 
pabiš!-i poklic na območju okraja Sloveaj Gradec 
111 jim je bil babiški poklic glavni vir za previjanje. 

Ta pravica jim pripada, dokler ne bo to vfljaša- 
nJe urejeno s predpisi višjih organov. 

4. člen 

. Osebe, ki bi bile zaradi trenutnih slabih socialnih. 
Pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogrožene, 
će bi morale plačati stroške za zdravstveno storitev 
v delnem ali polnem obsegu, se lahko ne glede na 
mavčni predpis popolnoma ali deloma oprostijo od 
Plačevanja zdravstvenih storitev. 

5. člen 

Pravico do brezplačnih prevozov z rešilnimi vo- 
*"i uživajo: 

1. vse osebe iz 1. ćlena tega odloka, razen oseb 
12 2. točke 1. člena; 

2. bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 
siezen, za katero je po zveznih ali republišikih pred- 
pisih zdravljene v bolnici obvezno. 

Osebe iz tega člena lahko pridobijo pravico do 
.rezplačnega prevoza z rešilnimi vozili le tedaj, če 
Je prevoz odredil pristojni zdravnik. 

6. člen 

,"ravie   po  tem odloku   ne  morejo  uživati   tiste 
sebe, ki  so zdravstveno zaščitene  po drugih pred- 

7. člen 

j   j i l Nravstvene storitve se po tem odloku šteje- 
tale zdravstvena opravila: 

st«-    z"ravniški pregled in zdravniška pomoč pri pri 
JDem sektorskem zdravniku in na domu bolnika 

"• prejemanje   zdravil  in   sanitetnega  materiala 
• zdravljenje  in oskrba  v bolnišnicah, zdravili 

fcih, sanatori jih in drugih zdravstvenih zavodih; 

*dra "*• dobava    bandažnili,    ortopedskih    in    drugih 
-i   ,.Vs venih pripomočkov, specialni 
sieu' ter zdraviliško in klimatsko z< 

^dravsivonn  .in,ihn  •.•  -,„,!.,;.• 

zdravstveni pre- 
zdravljenje. 

iravstvene storitve po zadnji točki tega člena 
liu/fUS'ne 'e ^zi&m'omo • Po prosti presoji sveta za 
si«. S zt*ravstvo in socialno politiko okrajnega' ljud- 
*Kega odbora. 

8, člen 

•• p dosego oprostitev in olajšav po 1., 2. in 3. čle- 
jjVe 

e*>a odloka mora upravičenec predložiti zdrav- 
Uptn^*? zavodu ob prvem iskanju pomoči potrdilo o 
pre.y.,enosti- V nujnih primerih lahko upravičenec 
po n°Z1- Potr(l'l° o upravičenosti najpozneje v 8 dneh 
storit ejemu   obračuna   za   opravljeno   zdravstveno 

9. člen 

1. čl °*rc"'° ° upravičenosti izda za o.ebe iz 1. točke 
stoj ena' 2' ^lena ta 3- člena tega odloka tajnik pri- 
0se^

eSa. občinikega ljudskega odbora, za vse druge 
e Iz 1. člena tega odloka pa pristojni zdravnik. 

Potrdilo mora obsegati konkretno navedene okol- 
nosti in razloge za oprostitev kakor tudi obseg opro- 
stitve. 

Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko okrajnega ljudskega odbora. 

10. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plačeva- 

nja zdravstvenih storitev po 4. členu tega odloka iz- 
da na predlog sveta za ljudsiko zdravstvo In socialno 
politiko okrajnega občinskega ljudskega odbora 
svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okraj- 
nega ljudskega odbora. 

11. člen 
Proti odklonitvi zapro^nega potrdila po 9. členu 

tega odloka je v 15 dneh po sprejemu sporočila do- 
pustna pritožba na tajništvo za ljudsko zdrastvo in 
secialno politiko okrajnega ljudskega odbora po 
splošnh predpisih o upravnem postopku. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradnem li- 

stu LRSc 

St.  1/1-747/1-54 
Slovenj Gradec, dne 8. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnlk 1. r. 

423. 

Na podlagi 1. odstavka 25. člena in 12. točke 78. 
člena zakona < ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) • 2. ter 28. člena 
temeljnega zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, 
št. 13-147/54) je ljudski odbor mestne občine Tržič 
na seji dne 17. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Tržič 

1. člen 
Proračun mestne občine Tržič za 

videva: 
dohodkov 
izdatkov 
Izdatki so upoštevani: 
redni proračunski izdatki 
investicije 
gozdne investicije 
Predračuni finančno samostojnih 

videvajo: 
Izdatkov 
dohodkov 
primanjkljaj 
Predračuni finančno samostojnih 

darakega pomena predvidevajo: 
dohodkov 
izdatkov 
presežek dohodkov nad izdatki 

za leto 1954 

1•••1954 pred- 

133,700.000 din 
133,700.000 din 

46,000.000 din 
62,400.000 din 
5.300.000 din 

zavodov  pred- 

8,805.000 din 
3,407.000 din 
5,398.000 din 

zavodov gospo- 

3,452.000 din 
2,812.000 din 

640.000 din 

2. člen 
Primanjkljaj v predračunih finančno samostojnih 

zavodov v znesku 5,398.000 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 
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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 sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme pre- 
segati 10% zneska temeljnih plač zavoda za 
leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev In dopolnitev osnovnih 
sredstev in za velika popravila ostali del pre- 
sežka. 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni za- 
vodi ne ustvarijo z uspešno organizacijo dela, tem- 
več kako drugače, bo razdeljen z odlokom o sklep- 
nem računu proračuna ljudskega odbora mestne ob- 
čine Tržič za leto 1954. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o finan- 
siranju in poslovanju zdravstvenih zavodov, veljata 
odlok (Uradni list FLRJ, št. 14/53) in odredba o skla- 
dih zdravstvenih zavodov s samostojnim finansira- 
njem (Uradni list LRS, št 17/53). 

4. člen 

Ce se zavodi ukinejo, združijo ali spremenijo, 
razdeli ljudski odbor mestne občine izdatke, določe- 
ne v njihovih predračunih na nove zavode po predlo- 
gu 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 sme pregledati vsak čas 
osebne in materialne izdatke v predračunih mestnih 
organov in kontrolirati uporabo dotacij, danih iz pro- 
računa mestne občine. 

6. člen 
KomiÄja za proračun LO MO Tržič izvršuje iz- 

datke iz proračuna po predsedniku ljudskega odbora 
mestne občine. 

Odredbodajalec proračuna ljudskega odbora 
mestne občine je po predpisih 33. člena temeljnega 
zakona o proračunih izvoljena komisija za proračun, 
ki pa sme določene pravice s pismeno odločbo pre- 
nesti na pomožnega odredbodajalca. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna do- 
hodkov in izdatkov tajništva ljudskega odbora mest- 
ne občine je tajnik LO MO Tržič. 

7. člen 

Prenos kreditov (virmiranje) med partijami in 
pozicijami raznih razdelkov v mejah tistega dela do- 
voljuje odredbodajalec. 

Krediti za Izplačevanje osebnih dodatkov se ne 
morejo povečati z virmanom. 

Pozicije za operativne izdatke (materialne) se ne 
smejo povečati z virmanom iz pozicije funkcionalnih 
izdatkov. 

8. člen 

Število delovnih mest je določeno z odločbo ljud- 
skega odbora mestne občine Tržič. Nove nastavitve so 
dovoljene samo v mejah potrjene sistemizacije, če so 
v ta namen zagotovljena v proračunu potrebna sred- 
stva. 

9. člen 

Komisija za proračun oziroma predsednik LO MO 
Tržič ustavi izplačevanje osebnih izdatkov, ki niso 
v skladu z zakonitimi predpisi. 

10. člen 

Računovodja LO MO Tržič je odgovoren za svoje 
delo odredbodajalcu za izvrševanje proračuna LO 
MO, oba skupaj pa državnemu sekretarju za občo 
upravo in proračun LRS. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«,  uporablja  pa  se od   1.  januarja   1934. 
St. 135-12 
Tržič, dne 18. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

424. 

V spomin na 5. avgust leta 1941, ko so padle 
prve žrtve pod Storžičem v spopadu z Nemci, je spre' 
jel ljudski odbor mestne občine Tržič na osemnajst' 
seji dne 17. junija 1954 na podlagi 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS. št. 19/90-52) 

ODLOK 
o razglasitvi 5. avgusta za ljudski  praznik mesing 

občine Tržič 

1. člen 
5. avgust se razglasi za ljudski praznik mestne 

občine Tržič. 
2. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v sUradnem listfl 

LRS«. 

St 135/11-54 
Tržič, dne 26. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

POPRAVEK 
V uredbi o plačevanju prispevkov v sklade zf 

obnovo, gojitev in varstvo gozdov ter o uporabi te, 
skladov (Uradni list LRS, št. 26-100/54) se mora v p^1 

vrsti zadnjega odstavka 7. člena namesto >v ••#° 
mesecu« pravilno glasiti >v enem letu«. 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LHS« — Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta TomSlča« — v»! 
v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Sterilita: 8 din '.o 8 «treni vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
poätl 8 din več — UrednUtvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11».  pnžtni predai 338 — Telefon upravei23-57J - 

Čekovni računi 6Ql->2«-157 



Po5tnina pla&na v gotovini CENA 40 din 

LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 
teto XI V LJUBLJANI, dne 5. avgusta 1954 Sievilka 30 

«5. 

US. 
U7. 

118. 

VSEBINA : 

preciba za izvrševanje zakona o omejitvi predelave lesa 
'Slavcev, 

redba o sečnjah  Kozdnega  drevja. 
UredU ia o prepovedi zaposlovanja tuje delovne sile v za- 

119. 

Uo. 

121. 

122. 

123. 

124. 

125. 

126. 

«0. 

«H. 

«12. 
413. 

«1. 

ebnih delavnicah z delavnostjo, ki je podobna obrti. 
"•••, Kdaj  se šteje,  da  dohodki od izkoriščanja  zemlji- 
šča v druge nekmetijske namene in dohodki od postran- 
~e kmetijske delavnosti presegajo običajne dohodke. 
Odločba o razglasitvi  Inštituta  za  geodezijo in  fotogTa- 

Orii     ° V LJut>ll«ini za  finančno samostojen zavod, 
"aločba o razglasitvi Metalurškega  instituta  v  Ljubljani 
Odltlnan£n° samostojen zavod. 

uločba    o    iaz^lasilvi    Vodogradbenega    laboratorija    v 
jubljanl  za  finančno samostojen  zavod, 

uclločba o razglasitvi  Inštituta  za  elektioniko  pri   fakul- 
f     Zfl  elektroniko  TVS  v  Ljubljani  za   finančno  samo- 

stojen zavod. 
dločba o  razglasitvi  Arboreta   Volčji  potok za   finančno 

«mostoien zavod 
Ha i ba ° <lo'oeitvi izpitne komisije v Postojni za oprav- 
J nJe strokovnih izpitov iz lesne stroke v okraju Po- 
gina  in Sežana. 

lofba o določitvi  izpitne komisije v Slovenjem  Gradcu 
In  ?pravIjanJe   strokovnih   izpitov   v   rudarski,   topilniški 
" floteraki  stroki   pri   rudniku  In   topilnici v Mežici. 

,,, rtciba o sprememb, odredbe o najviAjih cenah za zobo- 
zdravstvene stotitve 
0a'okl ljudskih odborov: 

tj. ok ° davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 

OdiiT Za  leto 1954 v okraJu  Ce|ie • 
Hi',     ° davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
Odl Vv   M Ieto  •4  v mes,ni  občini  Celje. 
Odl£ ° družben<-'m  planu  okraja  Črnomelj   za  leto  1954. 
in •   ° obratovalnem času gospodarskih podjetij v okra- 

Odl J' 
cUtl°    ° Poslovanlu in uporabi okrajnega sklada za kre- 

__   ranJo Investicij  v  letu   1934 v okraju  Gorica. 

11C. 

417. 

418. 

449. 

450. 

431. 

452. 

453. 
454. 

45C. 

457. 

458. 
459. 

460. 

ICI. 

4G2. 

463. 

Odlok o razpisu nadomestnih volitev  v 37. volilni enoti 
okraja Kočevje. 
Odlok  o  proračunu  mesta  Maribora  za leto 1S54. 
Odlok o oprostitvah in olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve  v  okraju  Murska  Sobota. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 15. In 16. volilni 
enoti okraja Novo mesto. 
Odlok o kategorizaciji stanovanj in o okoliših v občinah 
okraja  Ptuj. 
Odlok o  kategorizaciji  stanovanj  in o okoliših v okraju 
Slovenj  Gradec 
Odlok o spremembah odloka o vpeljavi taks In promet- 
nega davka  v okraju Slovenj Gradec. 
Odlok  o  spremembi odloka  o vpeljavi  okrajnih  taks In 
prometnega  davka  v okraju Šoštanj. 
Odlok o pioračunu okraja  Šoštanj za leto 1954. 

Odlok o dopolnitvi odloka o uvedbi mestnih taks in pro- 
metnega davka  v mestni občini Kranj. 
Odlok o  določitvi  davčnih stopenj  za  dopolnilno dohod- 
nino od  kmetijstva  za  leto 1954 v mestni  občini Murska 
Sobota 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi mest- 
ne takse In prometnega davka v Novem mestu. 
Odlok o spremembi odloka o mestnih taksah in promet- 
nem davku v Ptuju. 
Odlok o proračunu mestne občine Postojna za leto 1954. 
Odlok  o  sklepnem   računu  mestne  občine  Postojna  za 
leto 1953 
Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna 
mestne občine Tržič za  leto 1952. 
Odlok  o spiemembi odloka o cenah In izvajanju dimni- 
karskih storitev v mestni občini Trbovlje. 
Odlok  o   razpisu   nadomestnih  volitev  v  3.  volilni  enoti 
občino Logatec. 
Odiok  o   razpisu   nadomestnih  volitev  v 7.  volilni  enoti 
občino Žalec. 

— Popravek. 

115. 

Predel   ^       £'  2>>  5.  in  4.  člena   zakona  o omejitvi 
•  -lin ,_° ]5sa iglavcev (Uradni list LRS, št. 26-90/54) 

Ljudske skup 

•• ,-,.... U K ED BO 

•2(] ^tlttìn   T        v 'b'u»»~uv    v^'auni   lisi   i-.uo,   »i.   •.•-?•/ >»•*/ 

bliVi. ci   ršni svct Ljudske skupščine Ljudske repu- 
enije 

izvr" • u a a u u u 
zvanje   zakona   o  omejitvi    predelave   lesa 

iglavcev 

ko: 
Sred 

1. čle 

«a o   nj' .Pr<'mcr-  P'"'  katerim  je  po 2.  členu  za- 
^Satj l1]

U\e',1'v' Im'(,clave lesa iglavcev prepovedano 

.!• z 20, 
ino iglavcev,  se določi: 

in Slovr..-S1.11  /a °kraji:  Radovljica.  Kranj,  Šoštanj 
"W»J Uradec, 

mesto   \f    • !"   ,a   «kraje   Črnomelj.   Kočevje,   Novo 
Pribor       ' <>k<>li<'.4    in    Postojna    in    za   mesto 

V   v<4M     i 
Hitler po'  "ruS'li  okrajih   in   mestih   znaša   srednji 

«•- cm. 

Za j2-       . 2- 6,cn 

?leSa lesa0'"? °d Im'P°v«li tesanja tramov iz okre- 
pa' tram • ^ po 3- &1•|• zak«"a je dovoljeno 

lo «Iturnr     ,f?'avcev   v   hribovitih   krajih,   kjer   bi 
rv. ,. USUI     1•      ,,..1      i - •* mem igačiio      ii '"' '""• '""   '«'"j'"-   »j4   •" 

n<> drayi      ''"'''«vanje   ali   predelovanje   nesoraz- 
z

Str°ikov   do
JV"aradl visokih  spravilnih ali prevoznih 

? Stadij    /•'^  in   nazaj,  če   •>  trami   namenjeni 
8ari okolici        "' kJCr ie  bil  Ics P°sckao- ali  v 

Za tesanje tramov po prvem odstavku je po- 
trebno posebno dovoljenje, ki ga izda okrajna (mest- 
na) uprava za gozdarstvo v sečnem dovoljenju ali 
pa s posebno odločbo. 

3. člen 
Les iglavcev, ki ga je sicer mogoče uporabiti za 

tehnične in druge industrijske namene (za žaganje, 
tesanje, za gradbene namene, za jamski les, za ke- 
mijsko predelavo in podobno), jo za izjemo od pre- 
povedi po prvem odstavku 4. člena zakona dovo- 
ljeno predetlati v drva samo v taikih krajih, kjer 
za kurjavo ni drugega lesa in tudi ni mogočo za- 
menjati lesa iglavcev z drugačno vrsto kuriva ozi- 
roma kolikor taka zamenjava ni mogoča in so drva 
namenjena  samo  za  uporabo  v takih  krajih. 

Za predelavo lesa iglavcev v drva po prvem 
odstavku tega člena je potrebno posebno dovoljenje, 
ki ga izda okrajna uprava za gc-darstvo v sečnem 
dovoljenju ali pa s posebno odločbo. V tem dovo- 
ljenju je treba navesti količino drv, ki jih je dovo- 
ljeno napraviti. 

4. čleji 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St.  1J-137/54 
Ljubljana,  dne 29.  julija   1954. 

Izvršni  svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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116. ! 

Na podlagi prvega odstavka 72. člena ustavnega 
zakona LRS in v zvezi s 33. členom zakona o go- 
zdovih  izdaja  Izvršni  svet Ljudske  skupščine  LRS 

UREDBO 
o sečnjah gozdnega drJcvja 

1. člen 
V gozdovih je dovoljeno sekati samo na podlagi 

sečnega dovoljenja ali sečnega naloga in šele potem, 
ko je stoječe drevje odkazano za posek. 

2. člen 
Posebno sečno dovoljenje ni potrebno za sečnje 

v gozdovih, za katere je potrjen gozdnogospodarski 
načrt, kolikor sečnje v posameznem letu ne prese- 
gajo količine lesa, določene za to leto. Vendar je 
treba v takih primerih priglasiti nameravano sečnjo 
okrajni (mestni) upravi za gozdarstvo najpozneje en 
mesec pred nameravano sečnjo. Ce uprava za go- 
zdarstvo v enem mesecu po prejemu priglasitve ne 
sporoči pripomb zaradi neskladnosti nameravane 
sečnjo z gozdnogospodarskim načrtom, se sečnja 
lahko začne. 

3. člen 
Posebno sečno dovoljenje ni potrebno za sečnjo 

v gozdu, za katerega je izdano dovoljenje za krči- 
tev ali za sečnjo na golo. 

4. člen 
Za izdajo dovoljenja za sečnjo so glede na to, 

kje le'ži gozd, pristojni: 
1. občinski ljudski odbori za sečnjo do 10 prm 

drv letno za lastno porabo v prosilčevem gospo- 
darstvu; 

2. okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo za 
sečnjo do 100 m» stoječega lesa letno, razen v pri- 
merih iz 1. točke tega člena; 

3. uprava za gozdarstvo LRS za sečnjo nad 100 
m* stoječega lesa letno. 

Za sečnjo v gozdovih splošnega ljudskega pre- 
moženja, ki so v upravi okrajnih in mestnih ljud- 
skih odborov, velja kot sečno dovoljenje pogodba, 
ki jo sklene okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo 
s prevzemnikom sečnje. 

5. člen 
Za izdajo dovoljenja za krčitev gozda, za sečnjo 

na golo 1er za sečnjo redkih, zredčenih ali gospo- 
darsko posebno pomembnih drevesnih vrst, za ka- 
tere je to določeno s predpisom državnega sekretarja 
za gospodarstvo LRS, je pristojna Uprava za gozdar- 
stvo LRS. 

6. člen 
Sečni nlog izda okrajna (mestna) uprava za go- 

zdarstvo, če je to potrebno iz gozdno varstvenih raz- 
logov po 20. členu zakona o gozdovih ali po drugih 
posebnih predpisih, ali pa če to naroči pristojni 
višji državni organ iz razlogov državne varnosti 

Ce izda okrajna (mestna) uprava za gozdarstvo 
po prvem odstavku tega člena sečni nalog za sečnjo 
nad 100 m' stoječega lesa. mora to sporočit; Upravi 
za gozdarstvo LRS. 

7. člen 
Sečno dovoljenje se izda na prošnjo lastnika, 

posestnika oziroma upravitelja gozda. 
Prošnja za sečno dovoljenje mora obsegati zla- 

sti: podatke o prosilcu (ime in bivališče oziroma 
sedež), zemljiškoknjižne podatke in podatke o kraju, 
kjer so namerava sekati, podatke o količini in vrsti 

lesa, podatke o tem, kdo bo izvršil sečnjo in o n&* 
menu sečnje. Te podatke morajo obsegati tudi Pn' 
glasitve sečnje po 2. členu te uredbe. 

Prošnje za sečno dovoljenje se vlagajo v Prl" 
merih iz 1. točko 4. člena te uredbe pri pristojne^) 
občinskem ljudskem odboru, sicer pa pri pristop1 

okrajni (mestni) upravi za gozdarstvo. Okraj«* 
(mestna.) uprava za gozdarstvo pošlje prošnje & 
sečno dovoljenje, za katerih rešitev je pristojB3 

Uprava za gozdarstvo LRS, tej upravi s svojim mne' 
njem. 

Uprava za gozdarstvo LRS mora obvestiti Pf 
stojno okrajno (mestno) upravo za gozdarstvo o lZ' 
danih sečnih dovoljenjih 

8. člen 
Pristojni organ sme izdati sečno dovoljeni, 

samo, če nameravana sečnja ne nasprotuje do•f" 
bam 2. in 12. do 16. člena zakona o gozdovih, •" 
samo v mejah, ki jih dovoljuje družbeni plan. 

Glede   količin   lesa,   za   katere   se   izdajo  secD. 
dovoljenja na območju posameznega okraja  (mestfl''   ^ 
morajo organi, ki so pristojni za izdajo sečnega oO"   j 
voljenja, vskladiti svoje delo. 

Pri   izdaji  sečnega   dovoljenja  je  treba  upo«'e' 
vati  tudi   količine  lesa,  ki   se  posekajo  na   podijo 
gozdnogospodarskih   načrtov,   količine   lesa,   za   *a' 
tere se izdajo sečni   nailogi  ter  količine lesa, ki s 

podro zaradi naravnih nezgod. 

9. člen ,, 
Sečno   dovoljenje   se   izda   z   odločbo.    Odio0"* 

mora obsegati zlasti podatke o tem, komu, za k3*'' 
gozdno zemljišče, za kakšne količine in za katc 
vr^to lesa se izda sečno dovoljenje. ,      | 

V odločbi o sečnem dovoljenju se lahko ••\• 
pišejo tudi ukrepi za gojitev in varstvo gozda P~ 
izvršeni sečnji (pogozditev, prepoved paše in P^ 
dobno). 

Zoper odločbo, s katero se izdaja sečnega doT, 
ljenja v celoti ali deloma odkloni, je v osmih dP . 
po  prejemu   odločbe    dovoljena    pritožba    na   vl 

državni organ. 
10. člen . 

Ce se dovoljena sečnja ne izvrši v enem ldu •. 
izdaji sečnega dovoljenja, njegova veljavnost 115^'/ 
Veljavnost sečnega dovoljenja se ne more poào-> 
Sati. 

11. Člen .   j0 
Določbe 7. do 10. člena se primerno uporabUH 

tudi pri prošnjah za dovolitev krčitve gozda in i& 

nje na golo. 
12. člen 

Sečni   nalog  se   izda   z  odločbo.   Odločba   »' 
i»* obsegati   zlasti  podatke  o  tem,  kdo  mora  posc-. s 

drevje, na katerem  gozdnem  zemljišču.  kakšcD 
mora posekati in v kakšnem  roku. .^,. 

Zoper sečni   nalog  ima  lastnik,   posestnik °ZJ
fö 

ma upravitelj gozda pravico do pritožbe na UPr ^ 
za gozdarstvo LRS v treh dneh po prejemu $•!~•.•• 
naloga. Uprava za gozdarstvo LRS mora  rešiti 
pritožbo v treh dneh po prejemu. 

13. člen lî(fJ 

Na   podlagi   pravnomočne   odločbe   o   ^f01. •. 
sečnje oziroma sečnega naloga in na podlagi ••.^• 
sitve sečnje  po gozdnogospodarskem   načrtu  o0,   $ 
drevje za posek  gozdarski   uslužbenec,  ki ga •. 
pooblasti okrajna  (mestna)  uprava za gozdarst» 
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Odkazovanje drevja ni potrebno, čo je dovoljena 
Tcitev gozda ali sečnja na golo. 

14. člen 
Sečnja   se   mora   izvršiti   strokovno pravilno po 

•iT    x umnega gozdnega gospodarstva in po poseb- 
en predpisih  o higienskih  in   tehničnih  varnostnih 
"'epih pri izkoriščanju  gozdov. 

15. člen 
Sekati je dovoljeno praviloma samo od 1. okto- 

bra do 31. marca. 
Za sečnje v višinskih gozdovih lahko organ, ki 

Ie Pristojen za dovolitev sečnje, glede na vremenske 
druge krajevne ruzniere določi drugačen čas 

sečnje. 
' katerih krajih se štejejo gozdovi za višinske 

BOzdove, predpišejo okrajni (mestni) ljudski odbori. 
.. jzjeinoma lahko organ, ki je izdal sečno dovo- 
J&nje, podaljša čas sečnje, določen po prvem ozi- 
toma drugem odstavku tega člena: 

t- če je to nujno potrebno iz gozdnovarstvenih 
razlogov; 

ali 
2- če se  je  sečnja  zakasnila  zaradi   vremenskih 
naravnih nezgod; 
>• če je sečnja potrebna zaradi nujnih popravil 

Poslopij in drugili objektov, ki so bili poškodovani 
P° naravnih nezsodah. 
.. Uoločbe prvih dveh odstavkov tega člena ne re- 
Jajo za sečnje, ki jih je treba izvršiti na podlagi 

sečpega naloga. 
16. c!en 

"osekani ali podrti les se sme spraviti iz gozda 
„° Potem, ko je žigosan. Žigosanje lesa opravijo 
?     at&ki uslužbenci, ki jih za to pooblasti okrajna 
(liest na)   uprava  za  gozdarstvo. 

17. člen 
nal ^e *e uredbe o sečnem dovoljenju, sečnem 
tul'k'U *•• ° obrazovanju in  žigosanju lesa veljajo 
; . ' Za gozdno drevje v drevesnih pasovih, ki varu- 

J° tla pred vetrom, peskom ali vodo, in za sečnje 
"a gozdnatih pašnikih. 

Uo'oćbe te uredbe o žigosanju  lesa  veJjajo tudi 
(t 

v&a drugu gozdna drevesa, ki rastejo zunaj gozda 
òt    

vrtovih,  med  njivami,  na   dvoriščih,  v   vodnih 
'ru?ah in podobno). 

7 i*, člen 
iw^.  ."enarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z zapo- 
^«k»30 dni se kaznuje. 

• kdor ne  izvrši   ukrepov, ki  se  mu predpišejo 
2 ŠT* odstavku 9- člcna te uredbe; 

• Mor ne izvrši   sečnega  naloga. 

l'elmi 
19. člen 

čna navodila za izvrševanje te uredbe izda p0      -— -uu. -luvoaiia za izvrševanje ie 
potrebi Uprava za  gozdarstvo LRS. 

Y 20. člen 
l'iste Tnorc^d  velja od  dneva objave v  »Uradnem 

litvj    \fm. onem  preneha   veljati  pravilnik o dovo» 
(Uf.,i • ,n' ter ° načinu in času izkoriščanja gozdov 

radn' Ust LRS, št.  17-72/52). 
• U-139/34 
Ljubljana, dne 29   juIija  mi 

«vršni  svft  Ljudske ikupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

11?. 

Na podlagi drugega odstavka 13. člena in prvega 
odstavka 16. člena uredbe o obrtnih delavnicah in 
obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54) v zvezi 
s 74. členom ustavnega zakona o temeljih družbene 
in politične ureditve in o organih oblasti Ljudsko 
republike Slovenije izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS tole 

UREDBO 
o prepovedi zaposlovanja tuje delovne silie v zaseb- 
nih   delavnicah,  ki  se   ukvarjajo  s  kakšno   izmed 

gospodarskih   delavnosti,  ki  je  podobne  obrti 

1. člen 
Imetniki zasebnih delavnic, ki se ukvarjajo s 

kakšno izmed gospodarskih delavnosti, ki je po- 
dobna obrti, ne smejo v svoji delavnici zaposlovati 
tuje delovne sile. 

2. člen 
Ljudski odbor okraja (mesta, mestne občine s 

posebnimi pravicami) lahko dovoli v izjemnih pri- 
merih zaposlitev tuje delovne sile v zasebnih delav- 
nicah iz 1. člena, če je zaposlitev tuje delovne sile 
nujno potrebna zaradi naravo poslov, ki se oprav- 
ljajo v taki delavnici ali iz drugih opravičenih raz- 
logov, toda največ tri. 

3. člen 
Ta uredba velja od dneva objave v >Uradncm 

listu LRS<. 
&t. U 138/54 
Ljubljana,  dne 29.  julija  1954. 

Izvršni  svet Ljudske  skupščino 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1.  r. 

118, 

Na podlagi 21. člena uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRj, št. 56-482/53) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS 

ODLOK 
kdaj se šteje, da dohodki od izkoriščanja zemljišča 
v druge nekmetijske namene in dohodki od postran- 
ske kmetijske delavnosti presegajo običajno dohodke 

I 
Za dohodke od izkoriščanja zemljišč v druge 

nekmetijske namene ali od postranske kmetijsko de- 
lavnosti, ki presegajo običajne dohodke, se štejejo 
tisti dohodki davčnega zavezanca, ki presegajo 40.000 
dinarjev letno. 

II 
Dohodili, ki presedajo običajne dohodke, se ob- 

davčijo po lestvici za dohodke od eamostojnih po- 
klicev in premoženja. 

III 
Ta odlok «-olja «1 dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa **c od 1. januarja 1954. 
St. U 140/54 
Ljubljana, dne 29.  julija  1954. 

Izvršni  svet  Ljudske  skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 
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119. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo 

v   Ljubljani   za   finančno   samostojen   zavod 

1 
Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo pri fakul- 

teti za gradbeništvo in geodezijo TVS se razglasi za 
finančno samostojen  zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

2 
Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo ima tele 

naloge: 
a) opravlja teoretično-znanstvena in uporabno- 

znanstvena raziskovanja na področju geodezije, foto- 
grafije, fotogrametrije in kartografije; 

b) bavi se s konstrukcijo, izdelavo in preizkuš- 
njo domačih instrumentov in orodja in izdaja zanje 
pripadajočo tehnično dokumentacijo; 

c) pospešuje s prevzemom praktičnih del uva- 
janje sodobnih delovnih metod in domačega instru- 
mentarija v panoge geodetske stroke, naštete pod 
točko a); 

ć) omogoča študentom geodetske stroke eksperi- 
mentalno in raziskovalno delo in prireja potrebne 
tečaje za izpopolnitev kadrov v proizvodnji; 

d) izdaja   strokovne   in   znanstvene   publikacije. 

120. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, s'* 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Metalurškega inštituta  v Ljubljani 

za finančno samostojen zavod 

Metalurški inštitut pri fakulteti za rudarstvo 1° 
metalurgijo Tehniške visoke šole se razglasi za i'" 
nančno samostojen zavod. 

Sedež  zavoda  je v  Ljubljani. 

Metalurški  inštitut opravlja  tele  naloge: 
izvršuje teoretično znanstvena in uporabno 

znanstvena raziskovanja s področja metallurghi?' 
proizvodnje in tehnologija železa in jekla, barvastih 
in lahkih kovin, surovin in tvoriv, ki so namenjena 
za  metalurško proizvodnjo; J 

vzgaja metalurške študente za eksperimentalno 
in  raziskovalno delo; 

pomaga industrji pri reševanju proizvodnih pr°' 
blemov iz področja metalurgije. 

Inštitut gospodari  s  premoženjem,  s  katerim je 

doslej gospodaril kot proračunski  zavod. 

Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo gospodari 
s premoženjem, s katerim je doslej gospodaril inšti- 
tut kot proračunski zavod. 

4 
Inštitut ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev • uslužbencev (sklad 

za nagrade), 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadome- 
stitev in dopolnitev). 

5 
Inštitut vodi predstojnik, ka ga imenuje in raz- 

rešuje Svet za prosveto in kulturo LRS. 

6 
•*••• uslužbencev Inštituta za geodezijo in foto- 

grametrijo se določajo po predpisih temeljne uredbe 
o nazivih in plačah uslužbencev državnih organov 
in po predpisih uredbe o nazivih in plačah usluž- 
bencev v prosvetno znanstveni službi, pri čemer se 
jim ne dajejo nazivi upravnih uslužbencev. 

Delavci inštituta se plačujejo po uredbi o pla- 
čah dedcev, ki so zaposleni v državnih uradih in 
ustanovah. 

7 
Za zadeve in naloge inštituta je pristojen Svet 

za prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1934 dalje, 
St. 754/2-54 
Ljubljana, dne 29". julija  1954. 

Izvršni  svet  Ljudske  skupščine 
Ljudske republiko Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbence? 

(sklad za nagrade); 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osn<>T" 

nih sredstev in za velika popravila (sklad za nado* 
mestitev in  dopolnitev). 

5 
Inštitut vodi predstojnik, ki ga imenuje Svet *a 

prosveto in kulturo LRS. 
6 

Plače  uslužbencev  se  določajo po predpisih je' 
meljne uredbe o nazivih in  plačah uslužbencev <""     ? 

žavnih  organov   in   uredbe  o  nazivih   in   plačah ;» 
prosvetno-znanstveni   službi,   pri   čemer   se   jim   ° 
dajejo nazivi upravnih uslužbencev. 

Plače delavcev se določajo po predpisih o P',a' 
čah delavcev, zaposlenih pr)i državnih uradih ,D 

zavodih. 
7 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen S?e 

za prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od  1. januarja  1954 dalje. 

St. 755/2-54 
Ljubljana, dne 29. julija  1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r' 



Ste ÏJO - 5. Vili. 1954 ÜRADNI LISI Stran 529 

121. 

Na podlagi  2.  in   10.  člena   temeljne   uredbe  o 
«nančno   samostojnih   zavodih   (Uradni    list   FLR], 
l' "*^") izdaja Izvršni svat Ljudske skupščine Ljud- 

ske republike Slovenije 

ODLOČBO 
0 razglasitvi  Vodogrndbcncga  laboratorija  v  Ljub- 

ljani  za  finančno  samostojen   zavod 

1 
vbdogradbeni laboratorij pri fakulteti za grad- 

beništvo in geodezijo Tehniške visoke šole se raz- 
zasi za finančno samostojen  zavod. 

oedež zavoda je v Ljubljani. 

2 
»odogradbeni   laboratorij   opravlja   tele   naloge: 

• lzvršujc strokovno-znnnstvenc raziskovalne na- 
°?o na področju hidrotehnike za razvoj znanosti in 
strebe prakse; 

izvršuje  po  naročilu   strokovno-industrijske   raz- 
,        stave   za   praktične   potrebe    gradbene    operative, 
3      ProJck,tivnih ustanov, organov raznih clektrosistemov 

S^slavije, organov  za   vodno gospodarstvo,  tovarn 
a "ldromohansiko opremo h id ročen trni; 

• ^zgaja strokovne in znanstveno raziskovalne ka- 
are nidrotrhnične stroke; 

,    ^odolujo  na  zasedanjih  domačih  in  mednarodnih 
tokovnih in znanstvenih združenj, predvsem v med- 
rodnih združenjih  zn   hidravlične  preiskave  in  za 

Pfisanja  s področja  gradnje  dolinskih  pregrad; 
z"ira   dokumentarno  gradivo. 

v°uogradbeni laboratorij gospodari s premože- 
za m'ì S storim i° doslej gospodaril kot proračunski 

i 
»odogradbeni   laboratorij   ima   tele   s.klade: 

l-i,a' sklad   za   nagrade   delavcem   in   uslužbencem 
NKiad za nagrade); 
j. j     sklad  za   nadomestitev   in  dopolni rev  osnovnih 

stev in za velika popravila (sklad za nadome- 
Stltev in dopolnitev). 

i      za „Moratorij vodj predstojnik ki ga imenuje Svet 
| Prosvcto in kulturo LKS. 

PI  - 6 

meli »sluzbencev   se   določajo  po  predpisih   te- 
fovn"h   Ur(;cil)e ° nazivih  in  plačah  uslužbencev  dr- 
benc     orKanov ter uredbe o nazivih in plačah usluž- 
Üm        V  f,rosv,,tno znanstveni  službi,  pri  čemer se 

p,G "aJejo nazivi  upravnih  uslužbencev. 
orga

n^.delavcev  se  določijo s posebnimi   predpisi 
temei"'        '°   'av<u'  ustanovil  (]. odstavek •7. člena 

••• uredbe o finančno samostojnih  zavodili). 

2 7 

••••,   ,za('cv'e in  nalogo zavoda  je pristojen Svet ta 
0sve'f° in  kulturo LRS. 

*Y 8 
a  odločb,    velja  od   1.   januura   1931  dalje. 

?V ?56/2 54 
Ljubljana,  dne  29.  julija   1934. 

Izvršni   svet   Litrdske   skupščine 
Liudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Mnrijnii  Brccelj 1.  r. 

122. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 
sko republike Slovenije 

ODLOČBO 
o  razglasitvi  Inštitutn  za   elektroniko  pri   fakulteti 
za   elektrotehniko   TVS   v   Ljubljani    za   finnnčno 

samostojen invod 

1 
Inštitut za elektroniko pri fakulteti za elektro- 

tehniko Tehniške visoke šole se razglasi za finančno 
samostojen zavod. 

Sedež zavoda  je v Ljubljani. 

2 
Inštitut za elektroniko ima tele nnlogp: 
a) opravlja teorotično-znanstvena in uporabno- 

znan5tveno raziskovanja na področju šibkega toka, 
predvsem na področju visokovakuumske tehnike, 
impulzno in mikrovalovne tehnike; 

b) uvaja in preizkuša nove metode dela in kva- 
litete izdelkov s tega področja; 

c) pospešuje gospodarske delavnosti • prevze- 
manjem praktičnih razvojnih nalog; izdeluje pred- 
loge in pralike za domačo proizvodnjo oziroma iz- 
boljšavo  instrumentov,  aparatov  in   priprav; 

d) omogoča praiktično in raziskovalno delo štu- 
dentom oddelka za šibki tok; 

e) izdaja strokovne in znanstvene publikacije iz 
svojega področja. 

3 
fnštitut gospodari  s premoženjem, s katerim je 

doslej gospodaril kot proračunska  ustanova. 

4 
Inštitut ima  tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcem in uslužbencem 

(sklad za nagrade); 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 

nih sredstev in za velika popravila (sklad za nado- 
mestitev in dopolnitev). 

5 
Inštitut   vodi   direktor,   ki   ga   imenuje   Svet   za 

prosveto in kulturo LRS. 
Direktor mora biti inženir elektrotehniške stroke. 

6 
Plače uslužbencev se določajo po predpisih te- 

meljne uredbe o nazivih in plačah uslužbencev dr- 
žavnih organov in uredbe o nazivih in plačah v pro- 
svetno znanitveni službi, pri čemer se jim ne dajejo 
nazivi  upravnih  uslužbencev. 

Plače delavcev se določijo po predpisih m pla- 
čah delavcev, zaposlenih pri državnih urad'h in 
zavodih. 

7 
Za zadeve in naloge inšiihuta je pristojen Sret za 

prosveto in kulturo LRS. 
S 

Ta  odločba  velja oiï   l.  januarja  195+ dalje. 
<t. 737/2-54 
' jubljuna,  dne  29.  julija   1954. 

Izvršni   svet   Ljudske   skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Pod preds od pik: 
Marijan  Hrerel]  I.  r. 
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*> 123. 

Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št 51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o razglasitvi Arboreta  Volčji  potok 

za finančno samostojen zavod 

1 
Arboretum Volčji potok (Inštitut samostojne fa- 

kultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo 
v Ljubljani), ki je bil ustanovljen z odločbo Sveta 
za prosveto in kulturo LRS, št 2465/19 z dne 24. VI. 
1952 kot gospodarska ustanova s samostojnim finan- 
siranjem, preide na poslovanje kot finančno samo- 
stojen zavod. 

Sedež zavoda je v 'Volčjem potoku, p. Radomlje. 

2 
Delo arboreta je znanstveno, informativno in 

kulturnoprosvetno. Pri tem ima arboretum zlastti 
tele naloge: 

ureja po načrtu in po sodobnih arboretskih na- 
čelih revijo živega drevja; 

vzgaja, vzdržuje in izpopolnjuje dendrološke 
zbirke za namene znanstvenega raziskovanja in bio- 
loškega proučevanja, kak^t tudi za propagandne na- 
mene in zaradi informacijske službe v vprašanjih 
pravilnega vrednotenja domačih in tujih drevesnih 
tipov za utilitarne in estetske namene; 

varuje in oskrbuje na svojem področju parkovne 
in prirodne znamenitosti, ki so predmet spomeni- 
škega varstva. 

3 
Arboretum gospodari s premoženjem, s katerim 

je doslej gospodaril kot gospodarska ustanova s 
samostojnim finansiranjem. 

4 
Arboretum ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev (sklad 

za nagrade); 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Arboretum vodi upravnik (kurator). Imenuje ga 

svet za prosveto in kulturo LRS. 
Upravnik je odredbodajalec za izvrševanje pred- 

računa dohodkov in izdatkov, sme pa določene pra- 
vice glede izvrševanja predračuna prenesti na po- 
močnika  upravnika  kot  pomožnega  odredbodajalca. 

Arboretum ima strokovni svet kot posvetovalni 
organ upravnika. Clane strokovnega sveta imenuje 
Svet za prosveto in kulturo LRS na predlog fakul- 
tetnega sveta. 

7 
Plače uslužbencev se določijo po predpisih te- 

meljne uredbe o nazivih in plačah uslužbencev dr- 
žavnih organov in uredbe o nazivih in plačah v 
prosvetno znanstveni službi, pri čemer se jim ne 
dajejo nazivi  upravnih  uslužbencev. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o pla- 
čah delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in za- 
vodih. 

8 
Za zadeve in naloge arboreta je pristojen Svet 

za prosveto in kulturo LRS. 

Ta odločba velja od 1. januarja  1954 dalje. 

St. 760/2-54 
Ljubljana, dne 29. julija  1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljndske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecclj 1. r. 

124. 

Na podlagi 3. odstavka 3. člena pravilnika ° 
opravljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega 'D 

visoko kvalificiranega delavca (Uradni list LRS, & 
57/52) ter po zaslišanju Obrtne zbornice LRS in Prl" j 
zadetega organa za gospodarstvo okrajnih ljudskih l 
odborov izdaja Državni sekretar za gospodarstvo LRS 
tole 

ODLOČBO 
Za opravljanje strokovnih izpitov za kvalificir3" 

nega in visoko kvalificiranega delavca iz lesne stroke, 
vštevši vse vrste obdelave in predelave lesa, se P0" 
stavi izpitna komisija s sedežem v Postojni za <>D' 
močje okrajev Postojna in Sežana. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnein 

listu LRS«. 
St. 1/1-124/7-24 
Ljubljana, dne 24. julija  1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

125. 

Na   podlagi   3.   odstavka   3.   člena   pravilnika ° 
opravljanju strokovnih izpitov  za kvalificiranega ,0     | 
visoko kvalificiranega delavca   (Uradni   list LRS. &    ' 
37/52)  ter po zaslišanju   gospodarskega  sveta okraJ' 
nega ljudskega odbora Slovenj Gradec izdaja Držav' 
ni sekretar za gospodarstvo LRS tole 

ODLOČBO 
Za opravljanje strokovnih izpitov za visoko kva'1' 

ficiranega delavca iz rudarske, topilniške in flotcrske 

stroke za delavce, ki so zaposleni pri rudniku svioca 

in topilnici v Mežici, se postavi izpitna komisija s 

sedežem v Slovenjem Gradcu. 
Ta odločba velja od dneva objave v >UradnP,° 

listu LRS*. 

St. 1/1-401/3-54 
Ljubljana, dne 24. julija  1954. 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r- 



SSS»-. 5. Vin. 1954 URADNI LIST Stran 531 

126. 
Na podlagi   5.  točke odloka o finansiranju  in 

Potovanju zdravstvenih zavodov  (Uradni list FLRJ, 
•  14-83/53)   izdaja   Svet   za   zdravstvo   in   socialno 

P^tiko LRS 
ODREDBO 

° spremembi  odredbe  o  najvišjih   cenah 
za zobozdravstvene storitve 

• odredbi o najvišjih conah za zobozdravstvene 
j*°tltve  (Uradni   list  LRS,  št.   17-60/53)   se  črtata   1. 

• točka ter se doda nova 1. točka, ki se glasi: 
, ..Pristojni  okrajni   (mestni)   ljudski   odbori   odo- 

Uo  cene   zobozdravstvenih   storitev   po   predlogu 

upravnega odbora zdravstvenega zavoda na podlagi 
dojanakih stroškov po predpisani strukturi za cene 
zdravstvenih storitev.< 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LHS.< 

St. 1/5-4515/1 
Ljubljana, dno 25. junija  1954. 

Predsednik 
Sveta za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Tone Fnjfar i. r. 

Odloki ljudskih, odborov 
4 40. 

v, 
ni. . Palagi drugega odstavka 15. člena zakona o 

rajnih, ljudskih odborih ter prvega odstavka 
šl <5A a urecIbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, 
ZaV 82/53* in v zvezi s 5- in 4- t0Èko XVI1- P°S!aTia 

lisr••» ° družbe,nero P,anu LRS za lct° 1954 (Uradni 
„ - ' št- 14-43/54) je okrajni ljudski odbor Celje 

SeJi obeh zborov dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva za leto 1954 

Osnova     % davek Osnova     % davek 

Za obrač 
1. člen 

ski    ~ ""»acunavaiije  dopolnilne  dohodnine  kmetij- 
Q., gospodarstvom v letu 1954 se za območje okraja 

J° predpisuje tale davčna lestvica: 

OsnoVa     % 
davek Osnova     % davek 

1.000 
2.O00 
3.O0O 
4.000 
5.000 
6.000 
7.0O0 
8.000 
9.000 

10.000 
U.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 
2".000 
28.000 
29.000 
30.OO0 
51.000 

52.000 
53.000 
34.000 

1,1 
1,2 
1,2 
1,3 
1,4 
1,4 
1.5 
1,6 
1,6 
1.7 
1,8 
1,8 
1,9 
2 
2,1 
2,1 
2,2 
2,3 
2,3 
2,4 
2,5 
2,5 
2,6 
2,7 
2.7 
2,8 
2,9 
2,9 
3 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 

10 
22 
36 
48 
65 
84 
98 

120 
144 
160 
187 
216 
234 
266 
300 
336 
357 
396 
437 
460 
504 
550 
275 
624 
675 
702 
756 
812 
841 
900 
961 

1.024 
1.089 
1,156 

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 

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 
4,9 
5 
5,1 
5,2 
5,2 
5,3 
5,3 
5,4 
5,5 
5,5 
5,6 
5,7 
5,7 
5,8 
5,9 
5.9 
6 
6 
6,1 
6,2 

1.225 
1.296 
1.369 
1.444 
1.521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.504 
2.401 
2.500 
2.601 
2.704 
2.756 
2.862 
2.915 
3.024 
3.135 
3.190 
3.30 A 
5.42)0 
3,477 
3.506 
3.7Ž7 
3.776 
3.900 
3.9J60 
4.087 
4.216 

69„000 
70.000 
71.000 
72.000 
713.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
S2.000 
83.000 
84.000 
83.000 
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 
155.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 

6,2 
6,3 
6,4 
6,4 
6,5 
6,6 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
6,9 
7 
7.1 
7,3 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
8 
8,2 
8,3 
8,4 
8.5 
8,6 
8,8 
8,9 
9 
9.1 
9.3 
9.4 
9,5 
9,6 
9.7 
9.8 

10 
10,5 
11 
11.5 
12 
12,5 
15 
15,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17.5 
18 
18,5 

4.278 
4.410 
4.544 
4.608 
4.745 
4.884 
4.950 
5.092 
5.236 
5.382 
5.451 
5.600 
5.751 
5.986 
6.142 
6.300 
6,545 
6.708 
6.873 
7.040 
7.298 
7.470 
7.644 
7.820 
7.998 
8.272 
8.455 
8.640 
8.827 
9.114 
9.306 
9.500 

10.080 
10.670 
11.270 
12.000 
15.125 
14.500 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
25.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.525 
32.500 
34.125 
36.000 
37.925 

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 
2S5.O00 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
525.000 
330.000 
555.000 
540.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
570.000 
375.000 
580.000 
385.000 
590.000 
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 

19 
19,5 
20 
20,5 
21 
21,5 
22 
22.5 
23 
25,4 
23,8 
24,2 
24,6 
25 
25,4 
25,8 
26,2 
26,6 
27 
27.4 
27,8 
28,2 
28.6 
29 
29,4 
29,8 
30,2 
30,6 
51 
51.4 
51,8 
32,2 
32,6 
35 
55.4 
33,8 
34,2 
54,6 
35 
55,4 
35,7 
36,1 
56,4 
36,7 
37,1 
37.5 
37,8 
38,1 
38,5 
38,8 
59,2 
59,5 
59,9 

39.900 
41.925 
44.000 
46.125 
48.300 
50.525 
52.800 
55.125 
57.500 
59.670 
61.880 
64.130 
66.420 
68.750 
71.120 
73.530 
75.980 
78.470 
81.000 
83.570 
86.180 
88.830 
91.520 
94.250 
97.020 
99.850 

102.680 
105.570 
108.500 
•.470 
114.430 
117.530 
120.620 
125.750 
126.920 
130.130 
133.390 
136.670 
140.000 
143.370 
146.370 
148.815 
152.880 
155.975 
159530 
163.12; 
166.320 
169.545 
175.250 
176.540 
180.520 
185.675 
187.530 
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Osnova     % davek Osnova     % davek 

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 

40,3 
40,6 
40,9 
41,5 
41,6 
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 

191.425 
194.880 
198.365 
202.370 
205.920 
210.000 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
228.375 
232.140 
235.935 
259.760 
243.615 
247.500 
251.415 
255.360 
259.535 
263.340 
267.375 
271.440 
275.535 
279.660 

595.000 
600.000 
605.000 
1)10.000 
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.OOO 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
nad 700. 

47,7 
48 
18,2 
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 

000 

283.815 
288.000 
291.610 
295.940 
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 

52 

2. 61on 
Osnove za izračunavanje dopolnilne dohodnine se 

zaokrožijo takole: 
a) osnove do 100.000 se zaokrožijo na tisoč dinar- 

jev, in sicer taiko, 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 zaokrožijo na pet 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 din 
zaokrožijo na nižjih pet tisoč, znoski nad 2500 pa na 
višjih pet tisoč dinarjev. 

3. člen 
Na podlagi 4. točke XXVI. poglavja zveznega 

družbenega plana (Uradni list FLRJ, št. 13-145/54) se 
pridelovalcem hmelja predpiše dopolnilna osnova ozi- 
roma dohodnina od višjega dohodka, ki ga dosegajo 
s pridelovanjem te kulture v primeri z njihovim obra- 
čunskim katastrskim donosom za hmeljske površine. 

4. člen 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavno- 

sti kmetijstva in na tujo delovno silo predpiše okraj- 
ni ljudski odbor Celje za leto 1954 akontacije. 

5. člen 
Ta odlok valja od dneva objave v >Uradncm listu 

LRSc, dopolnilna dohodnina od kmetijstva pa se po 
teh stopnjah odmeri za leto 1954. 

Z uveljavljenjcm tega odloka prenehajo veljati 
določbe o dopolnilni dohodnini v odloku o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 z dne 18. februar- 
ja 1954, št. 1/1-2546/1-54, objavljenem v -Uradnem li- 
stu LRS<, št. 10jl48/54. 

St. 1/1-5859/1-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman L T. 

441. 

Na podlagi 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 56-482/53), točke VI/3 odloka o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LR« 
št. 3-8/54) ter 23. člena zaikona o ljudskih odbori» 
most in mestnih občin (Uradni list LUS, št. 19/52) je 

mestni ljudski odbor Celje na skupnem zasedanju 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 25. II. "' 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetij' 

stva za leto 1954, ki jo odmerja MLO Celje 

1. člen 
Za    obračunavanje    dopolnilna    dohodnino    kmc" 

tijskim    gospodarstvom   se   predpisuje   tale   daven* 
lestvica: 

Osnova 

0 — 30.000 
31.000 
52.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
37.00«) 
58.000 
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 
32.000 
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 
83.000 

%  davka 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2.6 
2,7 
2.8 
2,9 
3,0 
3,1 
5,2 
3,3 
3,4 
5.5 
"i.6 
5,7 
5.8 
3,9 
1.0 
4,1 
4.2 
4,3 
t,5 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5,1 
5,2 
5,3 
3,5 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
6,1 
6,2 
6.3 
6,5 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
7.1 
7,2 
7,5 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8 
7,9 
8,1 

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 00• 
105 00') 
110 000 
115 00• 
120'V; ) 
ir> ooi i 
130 000 
IV.',.'•(. 
140 0' " 
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 

%  davka 

8,2 
8,3 
8,5 
4.6 
8.7 
8,8 
S.9 
9.1 
9.2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10,0 
10,5 
11,0 
11,5 
12,0 
12,5 

' 13,0 
13,5 
14,0 
14,5 
(5,0 
15,5 
16,0 
16,5 
16,7 
17,1 
17,5 
17,8 
18,2 
18,6 
19,0 
19,5 . 
19,6 
19,9 
20,2 
20,5 
20,8 
21.1 
21,4 . 
21.7 
22,0 
22,4 
22,8 
->3,2 
25.6 
24,0 
24,* 
24,8 
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Osnova % davka Osnova        % davka 

25,2 555.000 37,2 
25,6 560.000 37,4 
26,0 565.000 37.6 
26,3 570.000 37,8 
26,6 575.000 38,0 
26,9 580.000 58,2 
27,2 585.000 38,4 
27,5 590.000 38,6 
27,8 595.000 38,8 
28,1 600.000 39,0 
28,4 605.000 39,3 
28,7 610.000 39,6 
29,0 615.000 39,9 
29,3 620.000 40,2 
29,6 625.000 40,5 
29,9 630.000 40,8 
30,2 635.000 41,1 
30,5 640.000 41,4 
30,8 645.000 4,7 
31,1 630.000 42,0 
31,4 653.000 42,3 
31,7 660 000 42,6 
32.0 665.000 42,9 
32,1 670.000 43,2 
32,2 675 000 43,5 
32,3 680.000 43,8 
52,4 685.000 44,1 
32,5 690.000 44,4 
32,6 695.000 44,7 
32.7 700.000 45,0 
32,8 705.000 45,3 
32,9 710.000 45,6 
33.0 715.000 45,9 
33,2 720.000 46,2 
33,4 725.000 46,5 
33,6 730.000 46,8 
33,8 755.000 47,1 
34,0 740.000 47,4 
34,2 745.000 47,7 
34,4 750.000 48,0 
34,6 755.000 48,2 
34,8 760.000 48,4 
35.0 765.000 48,6 
35.2 770.000 48,8 
35,4 775.000 49,0 
35.' 780.000 49,2 
35> 785.000 49,4 
36.1 790.000 49,6 
36,2 795.000 49,8 
36,4 800.000 50,0 
36,6 Od osnove nad 
36,8 800.000 54,0 
37,0 

290.000 
295.000 
500.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.O0Q 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
530.000 
333.000 
360.000 
365.000 
370.000 
373.000 
380.000 
383.000 
390.000 
395.000 
400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
45O.O0O 
455.000 
46O.O00 
465.0OO 
470.000 
475.000 

•   480.000 
485.000 
490.OOO 
495.000 
500.000 
503.000 
510.000 
515.000 
520.000 
523.O0O 
530.000 
535.000 
540.000 
545.000 
530.000 

n 2. člen 

krnej;-^
e z& uračunavanje dopolnilne dohodnine od 

Jstva se zaokrožijo takole: 

narjev 0fSnv°'Ve pt>d ^000 se zaokrožijo na tisoč di- 
nižjijj f . ' da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
narjev.1Soe- zneski nad 500 din -pa na višjih tisoč di- 

tisoč dinSn<^VC nad •• din se zaokrožijo na pet 
žij0 na"afJev tako, da se zneski do 2500 din ••••••- 
vlljjjj „„^'f.tfh. Pet tisoč, zneski  nad 2500 din pa na 

Pet tisoč dinarje 

p 3. člen 

«odni^ sk>PnJah iz 1. točke se odmeri dopolnilna do- 
od kmetijstva za 1•(• «954. 

4. člen 
Za obdavčitev dohodkov od postranskih delamno- 

sti kmfetijstva predpiše mestni ljudski odbor Celje 
mesto za Joto 1954 akontacijo. 

5. člen 
Ta odJok velja 8. dan potem, ko ga je sprejel 

mestni ljudski odbor, objavi pa se v Biltenu, glasilu 
MLO in v >Uradnem listu LRS«. 

St. 11-3098/1 
Celje, dno 25. februarja 1954. 

Predsednik MLO: 
Riko Jerman 1. r. 

442. 

Na podlagi 16. in 64. člena /.ukona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter na 
podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu narod- 
nega gospodarstva (Uradni list FLRJ, št. 58-569/51) je 
okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. aprila 1954 
izdal na skupni seji dne 9. VI. 1954 pa dopolnil 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Črnomelj za leto 1954 

Pivi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvodi 

Skupni družben proizvod, izračunan po cenah, 
predvidenih za leto 1954 v razmerju s številom pre- 
bivalstva in planom za leto 1954, znaša: 

1952 1953 1954 

v tisočih din 815.783 
v indeksu na 1.1952 100 
na enega prebivalca v din     32.963 
v indeksih na  1.1952 100 

838.745 949.559 
102 116 

35.206 37.772 
106 114 

Narodni dohodek, izračunan po istih cenah v raz- 
merju s številom prebivalstva za leto 1954: 

1952 1953 1954 

v tisočih din 736.635 
v indeksih na 1. 1952 100 
na enega prebivalca v din 29.760 
v indeksih na 1.1952 100 

745.120 844.873 
101 115 

29.483 33.608 
99 147 

Povcčai je skupne vrednosti bruto produkta po 
panogah (z material imi stroški) s predvidenim pla- 
nom v letu 1934, izračunano po cenah, predvidenih v 
letu 1954, v tisočih din. 

Indeks 
1952 »100 1953 •=»100 

1952 1953 1954 1953 1954 1954 

Industrija 298.311 378.f20 465.439 126 156 125 
Kmetijstvo 700.532 663.300 702.352 94 100 100 
Gradbe- 

ništvo 62.301 96.050 174.800 154 280 181 
Promet 93.839 94.100 95.700 100 102 101 
T'govina 90.524 85.251 82.632 94 91 97 
Gostinstvo 15.454 15.200 15.934 100 103 104 
Obrt •94.012 179.450 179.658 93 o2 100 
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Povečanje narodnega dohodka po panogah, izra- 
čunano po istih cenah s planom za leto 1954, v tiso- 
čih din: 

1952 1953 

Indeks 
1952=100 1953=100 

1954     1953  1954   1954 

Industrija 140.822 156.475 190.774 111 135 122 
Kmetijstvo 417.816 380.011 439.986 90 105 116 
Gradbe- 

ništvo 22.020 44.707 52.424 203 257 116 
Promet 24.572 57.256 34.390 151 148 92 
Trgovina 38.509 52.158 53.714 138 139 102 
Gostinstvo 8.352 7.451 5.842 81 70 78 
Obrt 84.544 67.060 67.924 80 80 101 

II. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva in smernice 
za leto 1954 

Na povečanje družbenega proizvoda v letu 1953 
in narodnega dohodka je v glavnem vplivalo poveča- 
nje industrijske proizvodnje in gradbeništva. 

Predvideva se, da se bo v letu 1954 povečal druž- 
beni proizvod v industriji, kmetijstvu in gradbeni- 
štvu. 

1 

Industrija in rudarstvo 

a) Proizvodnja v industriji in rudarstvu v letu 
1953 se je nasproti letu 1952 povečala v glavnem za- 
radi manjših investicij, organizacije dela in izboljša- 
nja asortimenta. Najbolj se je povečala proizvodnja 
v lesni ter v kovinski industriji, ki sta proizvodnjo 
presegli, in sicer lasna industrija za 125%, kovinska 
pa za 87% v primeri s planom. Znižala pa so je proiz- 
vodnja v rudarstvu zaradi slabega trga, posebno v 
poletni sezoni, izboljšala pa se je v zadnjih mesecih 
leta. Ravno tako se je iz istih vzrokov zmanjšala pro- 
izvodnja v tekstilni in živilski industriji. Kljub temu 
padcu se je v celotnem merilu proizvodnja v indu- 
striji povečala, kakor kažejo prednje tabele. 

b) Investicije v letu 1953 so bile vložene v indu- 
strijo in rudarstvo iz okrajnega kreditnega sklada v 
znesku 25 milijonov din, in sicer v glavnem za opre- 
mo obstoječih kapacitet. 

c) Izboljšanje industrijske in rudarske proizvod- 
nje se predvideva v letu 1954 z boljšo izrabo obsto- 
ječih kapacitet. S tem se predvideva v letu 1954 na- 
sproti letu 1953 povečanje industrijske proizvodnje 
za 25%. 

d) V letu 1954 se predvideva investicijska gradi- 
tev in izgraditev obstoječih kapacitet na tem področ- 
ju v rudarski in kovinski stroki, električni industriji, 
gradbenem materialu, v živilski in tekstilni industriji 
v višini 370 milijonov din, to je znatno več kot v letu 
1953. Vendar pa te investicije v letu 1954 ne bodo še 
vplivale na povečanje proizvodnje, ker še ne bodo 
pričele obratovati. Zaradi predvidenih investicij se bo 
narodni dohodek v industriji in v celotnem gospodar- 
stvu znatno povečal, povečalo pa se bo tudi število 
zaposlenih. 

Kmetijstvo 

a) Narodni dohodek od kmetijstva v letu 1953 je 
znašal 360 milijonov din, to ie za 10% mani kot v 

letu 1952, čeprav je bil tudi v letu 1952 nizek zara* 
suše.   Mraz v maju je napravil v vingradništvu 
sadjarstvu preko 70 milijonov din škode, katere d 

se kaže še v letu  1954. Cene kmetijskih pride**", 
so se v letu 1953 povprečno znižale. Obseg proizT<T 
nje pa se je zvišal predvsem pri živinoreji in P°4 
delstvu. 

Izboljšal se je tudi način kmetijske proizvodnj ' 
predvsem z uporabo boljšega orodja in načina <>»" 
lave, kljub temu pa uporablja še večina kmetova*0... 
primitivno orodje, čeprav   je  bilo mogoče  na-.\t 

novejšo orodje in sredstva,   potrebna  za  kmetij5 

proizvodnjo. 
b) Pretežni del narodnega dohodka okraja v Ie, 

1953 jo dalo kmetijstvo, katerega struktura se V.Z*L 
njih letih ni bistveno spremenila. Celotni narodni û 

hodek v okraju so ustvarile posamezne gospodar* 
panoge v tehle odstotkih: , 

% 1952    % 1953   % J9?> 

Industrija in rudarstvo 19 21 23 
Kmetijstvo 56 51 51 
Gradbeništvo 2 6 6 
Promet 6 5 b 
Trgovina 6 7 b 
Gostinstvo 1 1 1 
Obrt 10 9 8 

V letu 1953 in tudi v preteklih letih so bila Ti^ 
žena v kmetijstvo majhna sredstva za investicije 

za izboljšanje proizvodnje, kar tudi vpliva na oe „ 
razmerno povečanje  kmetijske  proizvodnje.   \,' 
1953   je   bilo   vloženih   za   investicije   v   kmetij* . 
27.700 tisoč din, kar pa zaradi zelo zaostalo in P^1 

tivne kmetijske proizvodnje ne daje še noben»1 

zultatov. 

c) Za izboljšanje kmetijske proizvodnje se V\ 0 

videvajo v letu 1954 z ozirom na nizko in neureJ?_f 
proizvodnjo najnujnejše kmetijske investicije. .} 

zidanje gnojničnih jam, silosov, nabava plemeI1.f 

živine in nabava najpotrebnejših kmetijskih str o} 
in orodja. Pri obstoječih kmetijskih posestvih ^.^ 
lističnega sektorja se predvidevajo investicije Za   .. 

-•Sv' vršitov objektov  in  melioracije,  ureditev  dreVeS' 
esfe' in matičnjakov in nabava opreme. Za vse te inv 

cije, iki so nujno potrebne, se predvidevajo * /^j | 
1954 investicijski krediti, ki so potrebni za irnrost1 đ 

v dfžavnem sektorju, v višini 89,253.000 din in <".j. 
kmetijske investicije v privatnem saktorju po sP,^, 
nih kmetijskih  zadrugah  v  višini  70  milijonov 

• • e tv1* 
č) Glede na novi način obdavčenja v ••••• ,, 

na podlagi katastrskega dohodka predpiše okraj ,:, 
vico dopolnilno dohodnine, ki bo veljala poleg ^^jj 
no dohodnine, določene z republiškim druz»e 

planom za obdavčenje v kmetijstvu. 

Gozdarstvo 
Zaradi prevelike sečnje, nenačrtnega dzJcoris^^j 

gozdov in nezadostnega varovanja gozdnega ^0^.^!' 
so naši gozdovi zelo izčrpani, zato je potrebno ^rW 
nejše gospodarstvo z gozdovi. Zato so izdani dol } 

predpisi, ki uravnavajo izrabo gozdov v P"11}.*^ 
letnim prirastkom, tako da so določene letne kol ^ 
koliko so smejo izrabiti gozdne zaloge. Za lc{0 jale 
je določen z republiškim družbenim planom 
kontingent za izrabo irozdov: 
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industr. 
Od tega 
lokalno 1 asino 

po,aba 

V tem so všteti 
jamski celulozni 

les les 
iglavcev iglavcev 

*°-800 3800        4500        32.500        530        300 
Težišče   gospodarstva   z   gozdovi   se   mora   pre-» 

Cmeriti od izčrpavanja gozdov k pospeševanju ob- 
Qove in gozdnih gojitvenih del. 

Za gozdna gojitvena in obnovitvena dela so usta- 
novljeni pri okrajnih in občinskih ljudskih odborih 
gozdni skladi, v katere se vplačujejo prispevki po 
določbah republiških predpisov. 

na izboljšanje zaradi predvidene investicije v indu- 
striji, pri katerih izvrševanju bo soudeležena tudi 
obrt Nujno je treba pospešiti razvoj obrtništva v 
socialističnem sektorju s povečanjem delavnosti že 
obstoječih obratov in ustanavljanjem novih obratov. 
Za razvoj obrti so potrebno večje investicije, vendar 
so predvidene v tem planu samo za obrtno delavnico 
v Semiču, ker glede na druge komunalne potrebe 
okrajni ljudski odbor ne razpolaga z večjimi sredstvi, 

c) Na uravnavanje obrti privatnega sektorja z 
državnim bo deloma vplivala tudi pravilna davčna 
politika v obbki dopolnilne dohodnine, katero lest- 
vico predpiše okraj. 

Gradbeništvo 

V letu 1953 se je gradbena delavnost povečala 
v primeri z letom 1952 za 54%, in to predvsem pri 
gradbah družbenega standarda, ki so jih izvajala 
pečine podjetja, ki imajo sedeže v drugih okrajih, 

letu 1934 se predvideva povečanje gradbene delav- 
nosti nasproti letu 1953 še za 81%, kakor to izkazuje 
abela v I. poglavju, zaradi graditve in dograditve 
'ndustrijskih objektov in komunalne delavnosti. 

Trgovina,  gostinstvo  turizem 

.   Za leto 1934 se ne predvideva v trgovini poveča- 
Je prometa. Da se omogoči  večja konkurenčnost v 
r6"ovski in gostinski mreži, je treba pospeševati de- 

centralizacijo;  to bo vplivalo na  konkurenčnost, iz- 
r° in boljšo postrežbo v tej panog.. 

Plače v trgovini se formirajo na podlagi odstotka 
4 Prometa,  ki   ga  določi  OLO;  to bo vplivalo na 
'mulacijo  v   trgovskih  podjetjih  in   trgovinah,  da 

°°ao dosegla čim večji promet. 
*   gostinstvu  se  predvideva  povečanje  prometa 

tetu 1934 nasproti letu 1953 za 4%. 
i e Đa gostinske in  turistične  razmere v na- 
2m °kraju  gostinska  mreža  ne  zadošča  potrebam. 
in   ^•^••••  te delavnosti  se predvidevajo manjše 

esticije za povečanje  gostinske  delavnosti  v Se- 
cu 1• turistične postojanke na Mirni gori. 

Obrt 

nek v v *etu 1953 se Ìc Promet obrtniških storitev 
kvod - pov€Ca1, zmanjšal pa se je v obrtniški pro- 
stri' v^'- ^os'edica le?a Je nasičenost trga z indu- 
vidi • mi lzdellkj- predvsem v čevljarski obrti; to se 
••• Y ^Sa. da je bilo v čevljarski obrti v letu 1952 

icah i okr0ff 20° delavcev v organiziranih dolav- 
••• j v. 'etu 1953 pa je število padlo na okrog 50 
izvod •• V leh obratin; Na padec obrtniške pro- 
tijstvi^0 ^e tU^' znatno vplivala slaba letina v kme- 
°d ki ' PIc^vscm v vinogradništvu s tem, da ni bilo 
izdelkil !v'--V naro6i' 'n povpraševanja po obrtnih 
•u(]j i l- Večji del prometa v obrti je obravnavan 
vPliva° oP°H!anslîi dohodek v kmetijstvu, kar tudi 
nizk mZ]ce     

a lli2Je izkazovanje prometa v obrti. Zaradi 
lna-nši] Pîomc.ta v obrtništvu, večje število posebno 

b) 7 ^„t'.11'^ zaCasno odpoveduje obrti. 

°"••••••*  

Komunalna delavnost 

Vzporedno z razvojem industrije v letu 1954 je 
nujno treba povečati tudi komunalno in stanovanjsko 
delavnost. Za povečanje te delavnosti se predvide- 
vajo najnujnejše investicije za usposobitev in pove- 
čanje že obstoječih vodovodov v Starem trgu in Me- 
tliki ter za graditev skupinskega vodovoda na ob- 
močju Črnomlja. Glede na povečanje deüovne sile 
ki so predvideva z razvojem industrije, bo v letu 
1954 nujno treba zgraditi več novih stanovanj, kar 
se predvideva deloma iz investicijskih kreditov pod- 
jetij, deloma pa bo zagotovil za te namene sredstva 
okrajni ljudski odbor. 

V preteklih letih je bilo v okraju elektrificira- 
nega 85% podeželja s tokom za razsvetljavo. Potreb- 
no je nadaljevati z elektrifikacijo še ostalega dela 
podeželja in z napeljavo industrijskega toka, kar bo 
vplivalo tudi na povečanje obrtne in kmetijske pro- 
izvodnje. V letu 1954 bodo za elektrifikacijo zagotov- 
ljena sredstva deloma iz kreditov, ki jih je okraj že 
najel v višini 8 milijonov din, deloma pa bodo sred- 
stva zagotovljena v proračunu. 

III. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in njihova 
razdelitev 

Glede na smernico in predvideni razvoj gospo- 
darstva v letu 1954 v našem okraju lahko pričaku- 
jemo, kolikor bodo uresničeni omenjeni nacrti, da 
bo dosežena vrednost bruto proizvoda in narodnega 
dohodka, kakor je navedeno v I. poglavju tega dela 
plana, in tale razdelitev družbenega proizvoda in 
narodnega dohodka: 

1952 1953 

Indeks 
1952 •=• 100   1953 - 100 

1954     1953 1954 1954 

Vrednost   bruto 
proizvoda   1,454.953 1,511.471 1,716.515   103   118   114 

Od tega: 
materialni 
stroški 639.170    672.726    766.956   105   120   114 

/»• 

aratii takšnega stanja se tudi v letu 1954 ne 

Skupaj 
družbeni 
proizvod       815.783    838.745    949.559   102   115   116 

Od tega: 
amorti- 
zacija 79.148     93.625    104.686   118   132   111 

Narodni 
močnejše povečanje, vendar pa  je UDanie dohodek       736.635    745.120    844.873   101   114   113 
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Drugi del 

EKONOMSKI  UKREPI  ZA  IZVRŠITEV  PLANA 
OLO ČRNOMELJ ZA LETO 1954 

IV. poglavje 
Razdelitev dobička gospodarskih organizacij 

1 
Od doseženega  dobička  se po odbitku  zveznega 

davka zagotavlja  gospodarskim organizacijam  razen 
trgovskim tale delež: 

1. sredstva, potrebna za plačilo anuitet po dolgo- 
ročnih kreditih iz okrajnega sklada za kreditiranje 
investicij in za katere je porok okraj; 

2. sredstva za prenos v rezervni fond gospodar- 
ske organizacije v višini 2% od stalnih obratnih sred- 
stev; 

3. sredstva za sklad za obnavljanje in vzdrževa- 
nje rudnega bogastva, določena z republiškim druž- 
benim planom v  višini  4%; 

4. sredstva, s katerimi gospodarska organizacija 
samostojno razpolaga, v višini 40% od dobička po 
odbitku zveznega davka, sklada za obnavljanje in 
vzdrževanje rezerv rudnega bogastva, anuitet za od- 
plačila dolgoročnih investicijskih kreditev in rezerv- 
nega fonda. 

Dobiček, ki ostane po odbitku davka in navede- 
nih sredstev, ki se zagotovijo gospodarskih organi- 
zacijam, se odvaja v proračun OLÖ. 

2 
Trgovska podjetja, trgovine, prodajalne proizva- 

jalnih podjetij, skladišča in postaje odkupnih pod- 
jetij, plačujejo v svoj rezervni sklad 2% od povpreč- 
nih obratnih sredstev med letom. 

Za razdelitev celotnega dohodka trgovskih orga- 
nizacij veljajo posebni zvezni  predpisi. 

'V. poglavje 

Omejitev plačilnega sklada 
1 

Del dobička, s katerim gospodarska organizacija 
samostojno razpolaga, sme uporabiti za svoj plačilni 
sklad   (dopolnilne   plače),   ki   pa   ne   sme   presegati 
zneska,  ki   se  dobi,  če se  na   dobiček  gospodarske 
organizacije po odbitku zveznega davka, zneska, ki 
gre v rezervni fond, zneska, ki gre v sklad za obnav- 
ljanje  in   vzdrževanje   rudnega   bogastva,  in   auitet 
za odplačila dolgoročnih kreditov, za katere je pre- 
vzel poroštvo okraj, uporabi tale lestvica: 

Ce znaša del dobička po 
odbitka zveznega davka, 
zneska za rezervni sklad 
in anuitet, v •/• od obra- 
îaaskega plačilnega sklada 

Znesek,  ki  ga  sme  gospo- 
darska   organizacija   upo- 

rabiti   za   plače 

do 10% 
od 15% 
od 20% 
od 25% 
od 30% 
od 35% 
od 40% 
od 45% 
od 50% 
od 55% 
od 60% 
od 65% 
od 70% 
od 80% 
od 90% 
od 100% 

52,0% 
49,0% 
46,6% 
44,4% 
42,0% 
40,5% 
38,7% 
37,2» 
55,8% 
34,4% 
32,1% 
30,0% 
26,7% 
21,8% 
18,0% 
12,3% 

in 29% 
in 26% 
in 24% 
in 22% 
in 20% 

18% 
17% 
16% 
15% 

in 14% 
in 12% 
in 10% 

7% 
3% 
1% 

in 0,5% 

m 
in 
in 

od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 
od presežka 

od presežka 

nad 10 do 
nad 15 do 
uad 20 do 
nad 25 do 
nad 30 do 
nad 35 do 
nad 40 do 
nad 45 do 
nad 50 do 
nad 55 do 
nad 60 do 
nad 65 do 
nad 70 do 
nad 80 do 
nad 90 do 

nad 100^ 

15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Znesek plačilnega sWada je mišljen skupno s pri- 
spevkom za socialno zavarovanje. 

Omejitev plačilnega sklada z uporabo lestvice po 
1. točki tega poglavja ne velja za gradbena podjetja 
i.i obrate. Za omejitev plačilnega sklada pri gradbe- 
nih podjetjih in obratih velja lestvica, ki je določena 
v uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o pla- 
*ah d 'avcev in uslužbencev gospodarskih organizacij 
(Uradni list FLRJ, št. 18/54). 

Znesek, ki se določi za plačilni sklad, trgovskih 
podjetij in trgovin, ne sr o presegati zneska, ki se 
dobi, če se na razliko med obračunskim in dejanskim 
plačilnim   skladom   uporabi   gori   navedena   lestvica. 

VI. poglavje 

Dopolnilna dohodnina 

1 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva in samostojnih poklicev in premoženja se 
predpiše lestvica s posebnim odlokom. 

VII. poglavje 

Lokalni prometni davek in takse 
Stopnje lokalnega prometnega davka in lokalnih 

taks bodo določene s posebnimi odloki. 

VIII. poglavje 

Delež občinskim ljudskim odborom od dohodkov, 
pobranih na njihovem območju 

Občinskim ljudskim odborom pripada od dohod- 
kov pobranih na njihovem območju tale delež: 

1. od dopolnilne dohodnine kmečkih gospodar- 
stev, samostojnih poklicev in premoženja z zaostank'- 

dohodnine iz lota 1953: 
Adlešiči       40% Metlika 
Črnomelj     40% Predgrad 
Dragatuš     20% Semič 
Gradac        20% Vinica 

2. od davka od dediščin in daril 
3. dohodki občinskih uradov in ustanov 
4. presežki dohodkov občin iz leta 1953 
5. razni dohodki občin 
6. občinski prometni davek pripada občini, 

na območju katere je bil pobran 
7. lokalne takse pobrane v območju okraja Črno- 

melj, pripadajo v celoti občinskim Ijudsikim odborom, 
posameznim v tehle odstotikih: 

Adlešiči 8,5% Metlika 
Črnomelj 17,5% Predgrad 
Dragatuš 10,5% Semič 
Gradac 12,5% Vinica 

50% 
30% 
30% 
30% 

100% 
100% 
100% 
100% 

100% 

17,5% 
8,5% 

12,5% 
12,5% 

IX. poglavje 

Skladi 

1 

Gozdni   sklad 
Sredstva, ki se plačujejo v gozdni sklad na ob- 

močju okraja, se po določbah  republiškega  družbe- 
nega plana odvajajo: 

v republiški gozdni sklad v višini 35% 
v okrajni gozdni sklad 50% 
v občinske gozdne sklade l5^ 
Znesek občinskega gozdnega sklada pripada tisti 

občini, na območju katere je bil lee üosekan. 
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Sklad za  urojanjo voda 
V okrajni sklad za urejanje voda plačujejo pri- 

•pevko za uporabo vodo: 
1. vodni mlini, vodne žage in druge energetske 

vodne naprave z neposrednim prenosom energije v 
Pavšalnem letnem znesku od vsake instalirane konj- 
sko silo po 200 din; 

2. industrijske, rudarske in obrtne gospodarsko 
organizacije, ki uporabljajo več kot 10.000 ms vode 
letno zato, da jim opravlja kakršno koli fizično ali 
kemično dolo (parne naprave, separacije, destilacije, 
Majenje, transport in podobno) od celotnega bruto 
produkta 0,3%o (promile); 

3. industrijske, rudarske in obrtne gospodarske 
organizacije, ki spuščajo v nadzemne in podzemne 
vodo neposredno ali posredno take snovi, kf kvarijo 
vodnogospodarske naprave ali škodujejo splošnim 
gospodarskim koristim, prispevek od celotnega bruto 
Produkta 0,6%o (promile). 

Zavezanci, ki plačujejo prispevek po 1. točki prod- 
nega odstavka, ne plačajo prispevka po 2. točki, 
zavezanci, ki pa plačajo prispevek po 1. in 2. točki, 
niso oproščeni  plačila  prispevka po 3. točki. 

X. poglavje 

Drugi ekonomski ukrepi za izvršitev plana 

1 
Plačila obresti od osnovnih sredstev se oprostijo 

/       vsa komunalna podjetja in zadružni  domovi  na ob- 
m^ju OLO Črnomelj. 

Tretji   del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJA IN NJIHOVA 
RAZDELITEV V LETU 1954 

XI. poglavje 

Skupna sredstva okraja in viri sredstev 

V letu 1954 bo razpolagal okraj s skupnimi sred- 
stvi v višini 266,018.000 din. 

Ta   sredstva   bodo   zagotovljena   iz   tehle   virov 
<v tisočih din): 

• del dobička gospodarskih organizacij 23.909 
A del prometnega davka 9.729 

od tega:     * 
jO državni  sektor 1.220 
b) zadružni sektor       2.850 
c) privatni sektor 5.6=59 

5- dohodnina: 
<0 od tega kmečka dopolnilna 

dohodnina 30.000 
zaostanki iz leta 1953 7.717 

I «rugih poklicev in premoženja: 
"»polnilna dohodnina 2.800 
-nostanki iz leta 1935 2.405 

*• «rugi dohodki 
od tega: 

?> zemljarina 1.900 
J •vVCk od dediščin in daril             1.500 
•   ,dr,za,vne takse 3.500 
J 7k.a,ne takse 1.000 

uo-hodki uradov in ustanov 2.170 
c) Presežek dohodka \? 

Prejšnjih let 10.036 

f) presežek akumulacije 
in skladov 61.000 

g) drugi dohodki 350 
5. dotacije Ljudsko republike Slovenije 108.000 

42.922 

81.458 

Skupaj dohodki okraja Črnomelj 266.018 

Med dohodki pod točko 2 c) je upoštevan pro- 
metni davek od obrti priložnostnega prometa, vina, 
žganja, prenosa nepremičnin, od davščin vrednotnic 
ia drug prometni davek. Prometni davek od vina » 
zadružnem rektorju jo upoštevan pod točko 2 b). 

XII. poglavje 

Uporaba sredstev okraja 

Sredstva v višini 266,018.000 dinarjev, s katerimi 
razpolaga v lotu 1954 okraj, se bodo uporabila v tole 
namene: 
1. splošni izdatki po okrajnem 

proračunu 182.018 
n) prosveta in ljudska kultura 48.904 
b) socialno skrbstvo 22.128 
c) zdravstvena zaščita 19.864 
č)  državna uprava                                 62.122 
d) kritje proračunskih izdatkov 

leta 1953 23.000 
e) proračunska rezerva 6.000 

2. za kritje občinskih proračunov 38.50C 
a) občina Adlcšiči 2.200 
b) občina Črnomelj 8.500 
c) občina Dragatuš 2.500 
č) qbcina Gradac 3.900 
d) občina Metlika 10.000 
e) občina Predgrad 2.800 
f) občina Semič 4.700 
g) občina Vinica 3.900 

3. investicije v okrajnem 
proračunu 45.500 

XIII. poglavje 

Investicije v okraju 

1 
Okrajne   proračunske   investicije 
Sredstva   za  okrajne   proračunske   investicije  iz 

prejšnjega poglavja, zagotovljena v znesku 45.500 din, 
so bodo uporabila v letu 1954 za tele namene: 

1. graditev stanovanjske hiše v Črnomlju    15.000 
2. adaptacija poslovnih prostorov OLO 5.000 
3. telefonska centrala OLO 2.000 
4. dograditev in popravila šol 4.500 
5. elektrifikacija podeželja 4.000 
6. planinski dom na Mirni gori 2.000 
7. drevesnica in trsnica v Vinomeru 1.000 
8. veterinarska postaja 1.500 
9. dograditev ceste Dole—Droge 1.000 

10. graditev stadiona v Črnomlju 2.000 
11. občinski ljudski odbor Semič za gostišče    1.500 
12. občinski ljudski odbor Semič za obrtne 

delavnice 1.500 
13. dograditev internata v Metliki 3.000 
14. ureditev trga v Metliki 1.500 

2 
Investicije   iz   okrajnega   sklada 

zn    kreditir.njc    investicij 

i. Sredstva okrajnega sklada za kreditiranje in- 
vesticij so zagotovüjena iz telilo virov (v tisočih din): 
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a) iz obstoječih sredstev (saldo iz 1. 1953)   24.357 
b) iz dospelih anuitet v letu 1934 2.810 

Skupaj   27.176 

Predpise o uporabi okrajnega eklada za krediti- 
ranje investicij izda OLO po uredbi o posojilih za 
gospodarske investicije s posebnim odlokom, 

Investicije iz  republiških 
proračunskih sredstev 

Iz proračuna Ljudske republike Slovenije so za- 
gotovljene   proračunske  investicije   (v  tisočih   din): 

1. za dograditev dijaškega doma 
T Črnomlju 38.000 

3 za graditev nižje gimnazije 
<a Vinici 20.000 

Skupaj   58.000 

tile: 

Sklad za urejanje  voda 
1. Dohodki sklada za urejanje voda bodo v 1.1954 

vplačila podjetij 
vplačilo vodnih mlinov in žag 

211 
98 

Skupaj dohodki sklada 309 

2. Sredstva sklada za urejanje voda  se bodo v 
leta  1954 uporabila v  celoti  za melioracije površin 
kmetijskega posestva v Metliki. 

XV. poglavje 

Končne določbe 

1 

Gospodarski   svet  OLO   Črnomelj   se  pooblašča. 
da izvede določbe tega družbenega plana. 

Investicije iz  republiškega sklada 
za pomoč gospodarsko nerazvitim 

ok rajem 
Investicije za pomoč iz republiškega sklada za 

gospodarsko nerazvite okraje so za OLO Črnomelj 
zagotovljena sredstva v višini 416,000.000 din. Sred- 
itva tega sklada so namenjena za tele investicije: 

1. Rudnik  rjavega  premoga  Kanižarica      45.000 
2. Tovarna učil in Zelezolivarna 200.000 
3. Telekomunikacije, obrat Semič 41.000 
4. Marmor Gradac 20.000 
5. »Belsadc, tovarna sadnih izdelkov, 

Črnomelj 10.000 
6. za vodovode v okraju Črnomelj 100.000 

XIV. poglavje 

Skladi 

1 

Gozdni sklad 
Dohodki  sredstev  gozdnega  sklada  v letu   1954 

*o tile: 
1. saldo neizkoriščenega sklada iz 1. 1953      6.471 
2. povečanje v letu 1954 z vplačili 

zaostalih in tekočih prispevkov 15.000 

Skupaj dohodki sklada      21.471 

Sredstva  gozdnega  sklada  se bodo v  letu   1954 
uporabila za tele namene: 

1. obnova in nega gozdov 
2. gozdne drevesnice 
3. varstvo gozdov 
4. ufejanje gozdov 
5. gozdne komunikacije 
6. plače logarjev 
7. drugi stroški 
8. rezerva sklada 

2.260 
250 
200 
50 

1.000 
2.800 

1.100 
13.811 

V tem skladu so upoštevana sredstva gozdnega 
sklada okraja in občin ekupaj 

Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1954. 
St. 1-781/15-54 
Črnomelj, dne 16. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

443. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 66. člena uredbe 
o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah 
(Uradni list FLRJ, št. 56/53), 23. cima uredbe o obrt- 
nih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ. 
št. 5/54) in 48. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) jo okrajni 
ljudski odbor Črnomelj na seji obeh zborov dne 
9. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o obratovalnem času trgovskih, obrtnih in gostinskih 

obratovalnic na območju okraja Črnomelj 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Poslovni čas trgovinskih, obrtnih in gostinskih 

obratovalnic določajo delavski sveti oziromi delovn1 

kolektivi trgovskih, obrtnih in gostinskih podjetij' 
obrti in gostišč in zasebni lastniki obrtnih delavnic 
in zasebnih gostišč. 

Trgovske in obrtne poslovalnice morajo biti od- 
prte v času, ki ga določa ta odlok, gostinska podjetji 
in gostišča pa morajo in smejo imeti odprte svoj6 

obratovalnice samo v določenem času. 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za P?" 

samezne posebne prilike zaprosijo za podaljšanje 

poslovnega časa. Dovoljenje za podaljšanje posloj* 
nega časa izda pristojni občinski ljudski odbor, ^e 

plača gostinsko podjetje oziroma gostišče predpisan0 

takso. 
2. člen 

Zimski čas po tem odloku je čas od 1. oktobr* 
do 30. aprila; čas od 1. maja do 30. septembra Je 

poletni čas. 
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B. Obratovalni čas ob delavnikih 

I. V trgovin i 

3. člen 
.   **govske obratovalnice, za katere v tem odloku 

sVn    - ^110 ^-•• drugega, morajo biti odprte v zim- 
°"» času od 8. do 12. in od 15. do 18. ure, v polet- 

nem času pa od 7. do 12. in od 16. do 18. ure. 

4. člon 

•:   \.r°daJalnc  svežega  mesa  morajo  biti   odprte  v 

leb Času od 7- do 12- in ^ U- ** ib- UIC' v P0" n(?m času pa od 6. do 11. in od 15. do 17. ure. 
p   , r.°dajalne kruha, mleka in mìleònib. izdelkov ter 
čas aj     e zelenjave  morajo biti   ne  glede na  letni 

°dprte od 6. do 12. in od  15. do 18. ure. 
.      'ascičarnc morajo biti odprte ne glede na letni 
^ n4>retrgoma od 7. do 20. ure. 

II. V obrti 

5. člon 
~ Oaro* V°C ODTafovalnice, k' poslujejo neposredno z 
I/ oln-u" ' m°rajo biti odprte tako kakor trgovske 

UIatovûlnicc. 
Pa m*5 . dc na predpis prvega odstavka tega člena 
15. j ai° biti odprte brivnice od 7. do U. in od- 
•••• ., . • ure, ob sobotah  in  dnevih pred priznanimi 

•• so brivnice zaprte. 
flQ 0i   clQski ljudski odbori lahko predpišejo za obrt- 

ratovalnice tudi drugačen obvozni poslovni čas. 

III. V gostinstvu 

_ 6. člen 
j ostinske obratovalnice smejo biti odprte: 

°bcin" IestaTxac'J°   in   gostilne   na   območju   mestnih 
tab. in jnomelJ in Metlika od 6. do 23. ure, ob sobo- 
24, •    ^evih pred priznanimi prazniki pa od 6. do 

°° dela0 ^.močj" drugih občin v okraju Črnomelj 
Pred D

V.nikin °b (). do 22. ure, ob sobotah in dnevih 
3. enanimi   Prazniki   pa od  6.   do 23.  ure; 

jah c^0stui4ke obratovalnice pri  železniških  posta 
sWn« .0lne'J'  Metlika   in   Semič  morajo  pričeti   po 

atl ze ob 5. uri. 

• Obratovalni  čas ob  nedeljah  In  priznanih 
praznikih 

Ov. ^' ^'en 

^'' v«e °f °^an in °b priznanih praznikih smejo 
'••••      trS°vinske in obrtne obratovalnice  zaprte, 

V z'm&ikp   &1•'• sveže£a mesa, ki morajo biti odprte 
••••• A      

su od r- do u- urc- v poletnem času 
2. J\do »• ure; 

^ ?.'dA?fraf&ki!l   otdjejev,   ki   morajo  biti   odprti 
3 TV2-, ure; 

Za      a^C'      m°rajo biti odprte od 7. do 12. ure. 
Pri*narifh>StÌnS'ke obratovalnioe velja ob nedeljah in 
P» 6. •1 ' Praznrkil,  poslovni  čas,  ki   je  bil  določen 

u Za poslovanje ob sobotah. 

D. Posebno določba 

ZQ 8- člen 
lGtJa lahk^"]?^"? ,rK<>vskn, obrtna in gostinska pod- 

• Kolikor to narekujejo krajevne potrebe, 

% 

po- 

svet za gospodarstvo z odredbo doloct drugačen obra- 
tovalen čas, kot jo določen s tem odlokom. 

E. Kazenske določbe 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se zaradi pre- 

krška kaznujejo: 
1. trgovska podjetja in trgovine, obrtna podjetja 

in obrtne delavnice ter zasebni obrtniki, ki nimajo 
odprtih svojih obratovalnic v času, določenem po 
tem odloiku; 

2. gostinska podjetja, gostišča in lastniki zaseb- 
nih gostišč, ki nimajo svojih obratovalnic odprtih v 
določenem času ali ki jih odpirajo prej ali zapirajo 
pozneje kot je določeno v tem odloku. 

10. člen 
Gostinske obratovalnice morajo nehati streči naj- 

pozneje četrt ure pred časom, določenim za zapira- 
nje, poslovne prostore pa morajo izprazniti in zapreti 
najpozneje četrt ure po tem času. 

F. Končne določbe 

U. člen 
Z   uvoljavljenjem   tega   odloka   preneha   veljati 

odlok o  zapiranju   in  odpiranju  gostinskih obratov, 
ki ga je sprejel OLO Črnomelj dne 4. oktobra 1951. 

LltS« 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

St. 1-1581/28-54 
Črnomelj, dne 9. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

444. 

Na podiagi 2. odstavka 15. člena in 2. točke 54. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52), v zvezi s 27. členom uredbe o 
posojilih za gospodarsko investicije (Uradni list FLRJ, 
št. 4-30/54) in XIX. poglavja gospodarskega plana 
okraja Gorica za leto 1954 sta okrajni zbor in zbor 
proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora Gorica na 
seji dne 18. junija 1954 sprejela 

ODLOK 
o poslovanju in uporabi okrajnega sklada za kre- 

ditiranje investicij v letu 1954 

1. člen 
Sklad za kreditiranje investicij okraja Gorica, 

ki je bil ustanovljen z gospodarskim planom okraja 
Gorica za leto 1954, se bo uporabljal po predpisih 
tega odloka. 

2. člen 
V ta sklad se stekajo sredstva, ki so določena 

v 1. točki XIX. poglavja gospodarskega plana okraja 
Gorica za leto 1954. 

3. člen 
Investicijska posojila iz okrajnega sklada za 

kreditiranje investicij daje podružnica Narodne 
banke FLRJ v Gorici po smernicah sveta za gospo- 
darstvo pri  okrajnem  ljudskem odboru Gorica. 
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Roke natečajev bo določila podružnica Narodne 
banke FLRJ v Gorici sporazumno s svetom za gospo- 
darstvo OLO Gorica. 

4. člen 

32% tega sklada bo uporabljenih kot brezobrest- 
ni kredit za komunalne investicije. 

Natečaja za dajanje kreditov od ostalega zneska 
okrajnega sklada za kreditiranje investicij se lahko 
udeleže vse gospodarske organizacije v okraju Go- 
rica po pogojih uredbe o posojilih za gospodarske 
investicije (uradni list FLRJ, št. 4/54). 

5. člen 

Najdaljši odplačilni rok za posojila iz okraj- 
nega sklada za kreditiranje investicij se določi na 
10 let. 

6. člen 

Najnižja obrestna mera je 2% za kmetijstvo in 
elektrogospodarstvo ter 3% za druge gospodarske 
organizacije. 

7. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi pa so v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. II/3-2167/1-54 
Nova Gorica, dne 1. julija 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Milan Vižintiu 1. r. 

445. 

Na podlagi 20. in 177. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) in 
12. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljudski odbor 
Kočevje na seji obeh zborov dne 16. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o razpisn volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v okrajni 
zbor okrajnega ljudskega odbora Kočevje, in sicer 
v 37. volilni enoti, ki obsega območje občine Mozelj, 
ker je prenehal mandat odborniku Bevcu Francu. 

2. člen 

Volitve bodo v nedeljo dne 5. septembra  1954 

3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradncm listu LRS< in v 
volilni enoti. 

St. 4655/1 
KoS^vje, dne 23. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

446. 

Mestni ljudski odbor v Mariboru je na 'VIII. ••• 
mestnega zbora in IX. seji zbora proizvajalcev z üB 
28. aprila 1954 na osnovi 19., 23. in 69. člena zakoj11* 
o ljudskih odborih mest in  mestnih občin   (TJradD 

list LRS, Št. 19-90/52) sprejel 

ODLOK 
o proračunu mesta Maribora za leto 1954 

1. člen .s 
Proračun mesta Maribora za leto 1954 s posel"1 

ni prilogami obsega: 
I. mestni proračun: 

dohodki 
izdatki 

II. predračune finančno samostoj- 
nih zavodov: 
dohodki 

.| izdatki 
presežek dohodkov 
presežek izdatkov 

III. predračune posebnih skladov 
dohodki 
izdatki 

2. člen 
Priman jkljaji v predračunih finančno samostoj 

zavodov, ki znašajo skupaj 97,096.900 din, se krijej0 

dotacijami iz mestnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni  zavodi,  ki  dosežejo v Nj 

1.101,229.000 di' 
1.101,229.000 d)J 

1.012,848.900 if 
1.104,798.800 if 

5,147.000 if 
97,096.900 di» 

174,927.165 if '* 
174,927.185 <»» 

nil 

1954   z   uspešno  organizacijo   dola   vičje   lastne  °^ 
hodke, kaikor so jih planirali, razdelijo presežek, 
bo ugotovljen z zaključnim računom zavoda za 'e 

1954 po 12. in  13. členu posebnega pravilnika m^s 
nega ljudskega odbora za poslovanje finančno saff 
stojnih zavodov. _  ^ 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatka  . 
gì  dosežejo zdravstveni  zavodi, veljata odlok o 

in    poslovanju     zdravstvenih    zavo« nansiranju 
;kl»' (Uradni list FLRJ, št. 14-85/1953)  in odredba o«»(( 

dih  zdravstvenih  zavodov   s  samostojnim   fi.nansir 

njem (Uradni list LRS, št. 17-59/1953). 

4. člen 
S   proračunskimi   krediti   za   subvencije   sT   „. f, 

razpolagajo  pristojni   sveti    ki   dodeljujejo   sa^\C
ü. 

cijc   posameznim   družbenim  organizacijam   in  "* 
štvom po ugotovljenih potrebah. 

5. člen 
Z  investicijsko  rezervo za  negospodarske i° ^ 

sticije   razpolagata   izključno  samo  mestni   zbor 
zbor proizvajalcev enakopravno. _ 

Komisija za proračun jo pooblaščena, da r   .:0l 

laga do polovice proračunske  rezerve z omejitvlJ
e, 

da razpolaga v posameznih primerih rajveč do z 

ska 500.000 din. ^ 
V vseh  drugih primerih  razpolagata oba •"\0 

mestnega  ljudskega  odbora   s  proračunsko  rczfi r 

enakopravno. 
6- Člcn tot« 

Ta odlok velja od dneva objave v »UTadncn» 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. P-5295/1-54 
Maribor, dne 9. julija 1954. 

Podpredsednik •&0' 
Tono Bole 1. '• 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnost) 
ozračja, izgorevanje in dihanje, daljo ustroj, razmnoževanje i» 
hrana rastlin. Poseben del je odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje 
>n plodored, vloga travništva • pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi ia pomlajevanju âadnega drevja ter o obiranju 
•u ?r.^c'e^avi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke m glivične bolezni. 

Obsežen zaključni dol knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemeniiev konj. 
goved/, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst. dalje perutni- 
narsivo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
f j , crnJaka J. W. Paicrsona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani taiožbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of o aud 7 Clifford Stieel. London, \V. t ) n, drugi domači 
»er tuji '  
•. * 

gradivo penazoruje bogat ilustrativni material z nad" 270 "slikami", 
Strf• —U111 zemU^'' na kraiu  Pa  Pregledno stvarno kaza! 
^'rani JöO, cena 530 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Ustanovitelj: 
Celje. 

LO  mestne občine 

Celje, 24. julija 1954. 

269. 
Rgo 

julija 
III 92 2501 

Vpisi 
126?>  °kroïna soalïCa rMglaialoi 

^••1^   Tr«ovina  ,Pri  mostu«, 

nS^f°fa\ska delavnost: Trgova- 
&kimi Ä.'z živili in gospodinj- 
strii.V^ ie,bscinami. mešanim indu- 
* «i m,.blaS°m> tobačnimi izdelki 

'•"galicami     in    potrebščinami 

Besedilo: Trgovina z živili in go- 
spodinjskimi potrebščinami »Goz- 
dar« (Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 
št. 15). 

Poslovni   predmet:    Prodaja  živil 

ci, odločba • dne 26. VI. 1954, štev. 
214/4. 

Direktor: Ljubic Štefka, poslovod- 
ja, ki podpisuje v okviru poolastil. 

Zt 129/54-2 2186 
4) Besedilo: Trgovina »Pri Jožkotuc 

(Ilirska Bistrica, Vilharjeva 8). 
Poslovni predmet: Prodaja živil 

in gospodinjskih potrebščin, alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, ga- 
lanterije, industrijskih izdelkov, že- 
leznine in kemikalije, gradbenega 
materiala, tobaka in tobačnih izdel- 
kov, cigaretnega papirja in vžigalic. 

Direktor: Klemen Franc, poslo- 
vodja, ki podpisuje v okviru po- 
oblastil. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Ilirija« v Ilirski Bistri- 
ci, odločba z dne 26. VI. 1954, štev. 
11/18. 

Zt 124/54-2 2369 
|£ Besedilo: »Snežnik«, podjetje z 

mesom, 11. Bistrica (Gregorčičeva 
št. 14). 

Poslovni predmet: Nakup in kla- 
nje živine, prodaja mesa na debelo, 
prodaja mesa in mesnih izdelkov v 
mesnicah na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
poujetja »Ilirija« v Ilirski Bistri- 
ci, odločba z dne 26. VI. 1954, štev. 
11/17. 

Direktor: Benigar Stane, uprav- 
nik ki podpisuje v okviru poobla- 
stil. 

Zt 125/54-2 2370 
éE> Besedilo: Trgovina »Primož« (Piv- 

ka 83). 
Poslovni predmet: Galanterijsko 

m bazarsko blago ter igTačc, vrrar- 
ski izdelki ter izdelki iz konoplje 
m jute, izdelki iz gume, kavčuka in 
plastičnih mas, športne potrebščine, 
ure m izdelki iz plemenitih kovin, 
parfumerijsko in kozmetično blago, 
steklo, porcelan in keramika, pisarni- 

kruha in peciva. 
Direktor: Veselic Jožko, poslovod- 

ja, ki podpisuje v okviru poobla- 
stil. 

Delavski svet trg. 
podjetja »Ilirija« v Ilirski Bistri- 
ci, odločba z dne 26. VI. 1954, štev. 
214/6. 

Zt 122/54-2 2366 

A Besedilo: Trgovinn z živili in go- 
•••• * Gospodarsko obrtno %°dinj?kimj potrebščinami »Pri Be- 
\ 3).     *Fotolik«. Celje (Slomškov 

in   gospodinjskih   potrebščin,   alko- šl- material,  papir in šolske "potreb- 
liolnih in brezalkoholnih pijač, me- ščine, živinska krma, mesni izdelki, 
šanega industrijskega blaga, tobač- žito in mlevski izdelki, živila in go- 
nih izdelkov, vžigalic in potrebščin -""<i;";.»i-«   ••(,••••••    ••1;1••<••» 

• 

materiaf ptem°g°m ter gradbenim 

^lovodja:  Laurič  Jože. 
Celje. 17. julija 1954, 

1268. ?•  ,02^4 

Cedilo: 
2419 

obrtno 

etaf,skè7''-p-redtuct: Vsa dela foto 

~^rati' 0]^e..stroke. 
Cev trg 2. Slom5kov «rg 3 in Tomš 

Pr        '' 
2dÄo!lialni   ravrjgteJj:    Vidmar 

llnu«   (•irska   Bistrica,  Gregorčiče- 
va 26). 

Poslovni predmet: živila in gospo- 
dinjske potrebščine, alkoholne in 
brezalkoholne pijače, mešano indu- 
strijsko blago, kruli in pecivo. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjet'     »Ilirija«   v   Ilirski   Bistri- 

spodinjske potrebščine, delikatese, 
izdelki iz sladkorja in kakava, ze- 
lenjava, sadje in njihovi izdelki, 
mlečni izdelki, alkoholne in brezal- 
koholno pijače. 

Ustanovitelj:   Delavski   svet  trg. 
Eo-djetja »Nanos« v Postojni, odloč- 

a z dne 17. VI. 1954. 
Direktor: Margon Meri, poslovod- 

ja, ki podpisuje v okviru poobla- 
stil. 

Zt 135/54-2 2368 
• Besedilo: Trgovina »Drogerija« 
(Postojna, Gregorčičev drevored 1). 

Poslovni predmet: Drogerijsko 
blago; barva, laiki, kemikalije ter 
potrebščine; fotografski in in optič- 
ni aparati, inštrumenti in potreb- 
ščine; steklo; nezgorljivi material 
in nekovine (šamot); tehnična gori- 
va, pa rf umeri ja in kozmetika. 
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Ustanovitelj:   Delavski  svet  trg. 
Eodjetja >Nanosc v Postojni, odloč- 

a z dne 17. VI. 1954. 
Direiktor:  Zwölf Stane, poslovod- 

ja, ki  podpisuje  v okviru poobla- 
stil. 

Zt 136/54-2 2373 

A    Besedilo: Trgovina »Usnje«  (Po- 
stojna, Vojkova 23). 

Poslovni predmet: Usnje, sedlar- 
sko in jermensko blago ter potreb- 
ščine; vrvarski izdelki ter izdelki 
iz konoplje in jute, orodje in po- 
trebščine za obrt in izdelki iz gu- 
me, kavčuka in  plastičnih mas. 

Direktor: Jurman Edo, poslovod- 
ja, ki podpisuje v okviru poobla- 
stil. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja >Nanos< v Postojni, odloč- 
ba z dne 17. VI. 1954. 

Zt 140/54-2 2364 

#jjjp   Besedilo: Trgovsko podjetje »Sko. 
cijan«  (Rakek, Partizanska 5). 

Poslovni predmet: Razno indu- 
strijsko blago, gospodinjske in dru- 
ge potrebščine, naštete v ustanovi- 
tveni listini, živila in živalska kr- 
ma, alkoholne in brezalkoholne pi- 
jače, tobačni izdelki, vžigalice in 
potrebščine, železnina in kovinsko 
blago. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Nanose v Postojni, odloč- 
ba z dne 17. VI. 1954. 

Direktor: Modic Bogo, poslovod- 
ja, ki podpisuje v okviru poobla- 
stil. 

Zt 145/54-2 2391 
Gorica, 2. julija 1954. 

1270. 
Besedilo: Trgovina »Droga-ste- 

kkx (Nova Gorica-Solkan, Ulica 
IX. korpusa 11). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno, galanterija in bazarsko bla- 
ÇO ter igrače, barve, laki, kemikali- 
je in potrebščine, parfumerijsko 
in kozmetično blago, steklo, porce- 
lan in keramika. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka< Solkan, od- 
ločba z dne 18. VI. 1954. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 936/1-54. 

Poslovodja: Slokar Stanko, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil, sopodpi- 
••••: Komel Marijan. 

Zt 184/54-2 2446 

Besedilo: Trgovina »Elektron« 
(Nova Gorica, Solkan, Ulica IX. kor- 
pusa 29). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno, elektrotehnični material, 
glasbila, radijski aparati in potreb- 
ščine, kolesa, šivalni stroji in po- 
trebščine. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dno 18. VI. 1954. 

Poslovodja: Jug Anton, ki podpi- 
suje v okviru pooblastil, sopodpi- 
suje BratkiČ Jurij. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 935/1. 

Zt 195/54-2 2443 

Besedilo: Trgovina z jestvinami 
»Hranila« (Nova Gorica, Solkan, 
Ulica IX. korpusa 37). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dne 18. VL 1954. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 930/1-54. 

Poslovodja: Brajnik Leon, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil, sopodpi- 
sujeta Pahor Marica in Zavrtanik 
Lojzka. 

Zt  182/54-2 2448 

Besedilo: Trgovina »Manufaktu- 
ra« (Nova Gorica, Solkan, Trg J. 
Srebrniča 4). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno s tekstilnim blagom in kon- 
fekcijo. 

Poslovodja: Belingar Franc, ki 
podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisujeta Zavrtanik Jakob in Go- 
Šček Romana. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 933/1-54. 

Ustanovitelj:   Delavski   svet   tr; 
iiodjetja   »Primorka«   So" 
očba z dne 18. VI. 1954. 

t   trg. 
,   od- 

Zt 183/54-2 2447 
Besedilo: Trgovina »Moda« (Nova 

Gorica, Solkan, Ulica IX. korpusa 
št. i). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno: kratko in pleteno blago ter 
konfekcija, usnjena galanterija in 
potrebščine. 

Poslovodja: Vodopivec Stanko, ki 
podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisuje   Drašček   Bernarda. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954 
št. 928/1-54. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dne 18. VI. 1954. 

Zt 192/54-2 2445 
Besedilo: Trgovina »Usnje« (No- 

va Gorica, Solkan, Ulica IX. korpu- 
sa 67). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z usnjem, sedlarskim in jer- 
menarskim blagom in čevljarskimi 
potrebščinami, izdelki iz gume, kav- 
čuka in plastičnih mas, vrvarski iz- 
delki ter izdelki iz konoplje in jute. 

Poslovodja: Silič Vladimir, ki 
podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisujeta še Nemec Jožef in Mar- 
kič Avgust. 

Ustanovitelj: Delavsiki svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dno 18. VI. 1954. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954. 
št. 936/1-54. 

Zt 205/54-2 2441 
Besedilo: Trgovina z jestvinami 

»Žabji kraj« (Nova Gorica, Solkan, 
Partizanska 108). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dne 18. VI. 1954. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mestne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 931/1-54. 

Poslovodja: Cerne Ludvik, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil, sopodpi- 
suje Jug Marija. 

Zt 181/34-2 2449 
Besedilo: Trgovina »2elezo-oprc- 

ma« (Nova Gorica, Solkan, Ulica 
IX. korpusa 61). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno: železnina in kovinski izdel- 
ki, lovske potrebščine, strelivo, če- 
belarski material in potrebščine, 
gradbeni material. 

Poslovodja: Leskovec Anton, ki 
podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisuje Vuk Ivan. 

Podjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja LO mostne ob- 
čine Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 927/1-54. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Primorka« Solkan, od- 
ločba z dne 18. VI. 1954. 

Zt 194/54-2 2442 

Besedilo: Gostilna Šempeter (Šem- 
peter pri Gorici 274). 

Poslovni predmet: Gostinska de- 
lavnost. 

Ustanovitelj: Gostinsko podjetje 
»Zlata kapljica« v Šempetru pri Go- 
rici, odločba delavskega sveta z dne 
19. V. 1954 in 7. V. 1954; konstituira- 
nje na podlagi dovoljenja OLO, sve- 
ta za gospodarstvo Gorica z dne 2. 
VII.  1954, št. II/2-2405/1-54 

V. d. poslovodje: Bofulin Marija« 
ki podpisuje samostojno v okviru 
zakonitih pooblastil in pravil, so- 
podpisujo Batistič Stanislav, knji- 
govodja. 

Zt 191/54-2 24S4 

Besedilo: »Izbira«, trgovina • mc; 
šanim blagom (Šempeter pri Gorici 
št. 280). 

Poslovni predmet: Trgovanje oa 

drobno z mešanim blagom. 
Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 

skega podjetja »Izbira«, Šempeter, 
odločba z dne 19. V. 1934 in 7. jI. 
1954; konstituiranje na podlagi do- 
voljenja OLO, tajništva za gosPj** 
darstvo v Gorici z dne 2. VII. 19?*. 
št.  II/2-2410/1-54. , 

V. d. poslovodje: Ferfolja Kare > 
ki podpisuje v okviru pooblasti', 
sopodpisujeta Padovan Bruno, VTT 
dajalec in Hvalic Marija, fin. rna"1' 
pulant ,,„ 

Zt 188/54-2 247* 
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„Besedilo:    »Jcstvine«,   trgovina  z 
21Y>Ii (Šempeter pri Gorici 283). 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
Potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
Poijetja »Izbira« Šempeter, odloč- 
ba z dne 19. V. in 7. VI. 1954; kon- 
stituiranje no podlagi dovoljenja 
~LO, tajništva za gospodarstvo v 
gorici z dne l. VII. 1954, št. 11/2- 
2408/1-54 
,.'. d. poslovodje: Ferfolja Jožica, 
Ki oodpisuje  v okviru poblastil. 

Zt 201/54-2 2481 
Besedilo. Kavarna Šempeter (Scm- 

Pe'er pri Gorici 205). 
Poslovni predmet: Gostinska de- 

dnost kavarne. 
Ustanovitelj: Gostinsko podjetje 

»fiata kapljica< v Šempetru pri Go- 
•'°1. odločba dela- kega sveta z dne 
f9- V. 1954 in 7. VI. 1954; konstitu- 
iranje na podlagi dovoljenja OLO 
gorica z dne 2. Vil. 1954, št. TI/2- 
2404/1-54. 
,."• d. poslovodje: Pavletič Emil, 
Kl Podpisuje samostojno, v okviru 
zakonitih pooblastil in pravil, so- 
P^dpisujeta Nemec Dušan, natakar 
•n Nemec Oskar, knjigovodja. 
/ Zt  199/54-2 2483 
Besedilo: »Manufaktura«, tekstil- 

,,,  '«"govina,    Šempeter  pri  Gorici 
(š*. 118). 

"oslovnj predmet: Trgovina na 
QfObno s tekstilnim blagom, krat- 
im in pletenim blagom in konfek- ClJo. 

Ustanovitelj:   Delavski   svet   trg. 
P°ajetja   »Izbira«   Šempeter,  odloč- 
ba 2. dne 19. V. in 7. VI. 1954; kon- 
LT V-an-Ìc 7 dovoljenjem okrajnega 
/.tajništva 7x\ gospodarstvo v Go- 

•ìfL} dno •- VH, 1954, štev. 11/2- «409/1-54, 

nn\ 4- Poslovodje: Orel Marijan, ki 
^ttpisuje v okviru pooblastil, so- 
po^isujeta Cotič Silvana, proda- 
• in Furhn Cvetka, pom. fin. 
knjigovodja. 

Zt 197/54-2 2478 

Besedilo:   Restavracija   Šempeter 

ska   de- 

(Sempeter pri Gorici 205). 
lavn    .  ni   Predmet:   Gostin 

T?.?8' restavracije. 
,7W T 

vi,tcli; Gostinsko podjetje 
rici Li •'•'••< v Šempetru pri Go- 
la V .n-ba delavskega sveta z dne 
ranil' 4 in 7- Vl- ^i; konstitui- 
Goricana ?t>d]a& dovoljenja OLO 
2  VTT   -sJe<a za gospodarstvo z dne 
V1*- '«f. št. 11/2-2403/1-54. 

podnie, • ovodJe: Furla'n Rojko, ki 
konim!. sam°stojno, v okviru za- 
Pisnih P^pblastil in pravil, sopod- 
BiziiV A • ••• A-nton, natakar, in 

|aK  Anica,  natakarica. 
Zt 204/54-2 2485 

želc/n'il      ,*Zeleznina«,  trgovina z 
Scm„cVi? J"    kovinskimi    izdelki. 

Poslovn-     emP,CtCr   P1"'   Gu"ri   28,>- 
drobno "' .p,rcdmet:    Trgovina   no 
izdelki   i- ,   ezn'no  in   kovnskimi 

•   Kolesi,   šivalnimi   stroji   in 

potrebščinami, elektrotehničnim ma- 
terialom, steklom in pohištvom. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »IzbiTa« Šempeter, odločba 
z dne 19. V. in 7. VI. 1954; konstitui- 
ranje na podlagi dovoljenja OLO 
Gorica z dno 1. VII. 1954, št. II/2- 
2411/1-54. 

V. d. poslovodie: Kožuh Valentin, 
ki podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisuje Cernir Marija, proda- 
jalka. 

Zt 200/54-2 2482 

Besedilo: »Živila«, trgovina z ži- 
vili   (Šempeter  pri  Gorici,  št. 200). 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Izbira« Šempeter, odloč- 
ba z dne 19. 'V. in 7. VI. 1954; kon- 
stituiranje na podlagi dovoljenja 
OLO, tajništva za gospodarstvo v 
Gorici z dne 1. VII. 1954, štev. II/2- 
2407/1-54. 

V. d. poslovodje: Cerne Hadrijan, 
ki podpisuje v okviru pooblastil, so- 
potlpisujeta Badalič Vilma, proda- 
jalka in Pichler Albert, knjigo- 
vodja. 

Zt  102/54-2 2480 
Gorica, 19. julija 1954. 

1271. 
Besedilo: »Sončnica«, tovarna je- 

dilnih in tehničnih olj (Vir pri 
Domžalah). 

Gospodarska delavnost: Izdelava 
jedilnega rafiniranoga olja iz raz- 
nih vrst oljnih semen, praženega 
olja (štajersiko) ter tehničnih olj 
(rciično olje), svetilno olje, olje ko- 
ruznih kaličkov in stranskih proiz- 
vodov ocetne kisline ter oljnih po- 
gač raznih vrst, kakor tudi druge 
storitv gospodarskim organizaci- 
jam v zvezi z delavnostjo podjetja. 

Direktor do konstituiranja: Ja- 
voršek Tihomil, Domžale, Rojska 
št. 19. 

Ljubljana, 5. julija 1954. 
Zt 137/54 - Rg II 127/1      2200 

1272. 
Besedilo: Trgovina »Hrana«, Kranj 

(Maistrov trg 2). 
Poslovni predmet: Trgovina z ži- 

vi'i in gospodinjskimi potrebčina- 
mi. 

Ustanovitelj: Delavski svet tr- 
govskega podjetja »Preskrba«, 
Krnaj, sklep z dne 18. VI. 1954; 
konstituiranje na podladj odločbe 
LO MO Kranj, št. 2128 z dne 14. 
VII.  1934. 

Poslovodja: Zalokar lože, Kranj, 
Zlato polje. 

Zt 176/54 Rg 1 59/1 2424 

Besedilo: Trgovina »Koloniale«, 
Kranj,  (Prešernova  1). 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebčina- 
mi. 

Ustanovitelj: Delavski svet tr- 
govskega podjetja »Preskrba«. 
Kranj, sklep z dne 18. VI. 1954. 
konstituiranje   nn   podladi   odločbe 

LO MO Kranj. št. 2103/54 z dno 14. 
VII. 1954. 

Poslovodja: Jarc Anton. Kranj. 
Pri'crnova 6. 

Zt 168/54 Rg I 57/1 2426 

Besedilo: Trgovina »Na Gorenji 
Savi«, Kranj (Gorenja Sava 25). 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vih m gospodinjskimi potrebčina- 
mi, tobačnimi izdelki ter sadjem in 
zel--javo. 

Ustanovitelj: Delavski svet tr- 
govskega podjetja »Preskrba«, 
Kra-j, sklep z dne 18. VI. 1954. 
konstituiranje na podlagi odločbe 
LO * O Kranj, št. 2105/3-54 z dne 14. 
VII. 1954. 

Poslovodja: Stare Vera, Kranj, 
Gorenja Sava 24. 

Zt 171/54 Rg I 60/1 2423 

Besedilo: Trgovina »Na Savskem 
bregu«, Kranj  (Savski breg 2). 

poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebčina- 
mi. 

Ustanovitelj: Delavski svet tr- 
govskega podjetja »Preskrba«, 
Kranj, »klep z dne 18. VI. 1954, 
konstituiranje na podladi odločbe 
LO MO Kranj, št 2104/3 z dne 14. 
VIT.  1934. 

Poslovodja:   Klemene  Anton. 
Zt 167/54 Rg I 56/1 2427 

Besedilo: Trgovsko podjetjo »Po- 
strežba«, Krani  (Titov trg 4). 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, zeleniavo, sadjem in njihovimi 
izdelki, alkoholnimi in brezalkohol- 
ni n-i pijačami v steklenicah, parfu- 
raerijski in kozmetičnim blagom, 

tuuo-vitelj: LO mestne občine 
Kranj, štev. 2106/1-54 z dne 26. VI. 
1954; odločbo z dne 14. VII. 1954. 
št. 2106/3-54, se je podjetjo konsti- 
tuiralo. 

Direktor: Humar Rudolf, Kranj, 
Huje 76. 

7t 172/54 Rg I 61/1        2422 
Besedilo: Trgovina »Potrošnike, 

Kranj (Koroška 3). 
Poslovni predmet: Trgovina z 'ži- 

vili in gostinskimi potrebščinami, c 
sadjem in zelenjavo. 

Ustanovitelj: Delavski svet tr- 
govskega podjetja »Preskrba«, 
Kranj z dne, 18. VI. 1954; konstitu- 
iranje na podlagi odločbo LO MO 
Kranj z dne 14. VII. 1934. št. 2122/54. 

Poslovodja: Jarc Angela, Naklo 
št. 74. 

Zt 169/54 - Rg 1 58/1      2425 
Ljubljana, 19. julija 1954. 

1273. 
Besedilo: Hotel in bife Doma JNA 

(Ljubljana, Trg OF). 
Ustanovitelj: Državni sekretariat 

za zadeve narodne odbrane, odloč- 
ba št. 2069 z dne 15. VII. 1954. 

Gospodarska delavnost: Gostin- 
ska delavnost za oficirje, vojašJcc 
uslužbenec in osebe zaposlene v 
enotah in ustanovah JLA v Ljub- 
ljani in za druge člane doma JNA. 
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Diiektor do konstituiranja: Lo- 
boda Mihael, *kofja Loka, Parti- 
zanska 11. 

Zt 194/54 Rg III 728/1       2526 
Besedilo: Pred-zeće za ugostitelj- 

stvo »Partizan«, Ljubljana, Kolo- 
dvorska 22. 

Gospodarska delavnost: Gostinske 
storitve za oficirje, vojaške usluž- 
bence in osebe, zaposlene v enotah 
in ustanovah JLA v Ljubljani. 

Ustanovitelj: Dr' ni sekretariat 
za zadeve narodne odbrane, odloč- 
ba št. 2070 z dne 15. VIL 1954. 

Direktor do konstituiranja: Ro- 
bežnik Anton, Ljubljana, Kolodvor- 
ska 43. 

' Zt 195/54 Rg III 729/1      2525 
Ljubljana, 26. julija 1954. 

1274. 
Besedilo:   Foto-Atelje,   Ljutomer. 
Poslovni predmet: Fotografiranje 

na splošno in izvrševanje vseh foto- 
grafskih del po naročilu. 

Ustanovitelj: Invalidsko podjetje 
»Fotolik«, Ljubljana. 

Upravnik: Gnezda Rado, ki pod- 
pisuje za banko samostojno, in Lud- 
vig Marica, knjigovodja. 

Maribor, 4. julija 1954. 
Reg št 145/11 2349 

1275. 
Besedilo: Trgovina na drobno z 

železnino »Kovina«, Ptuj, Lackova 
št 9. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja železnine in kovinskih izdel- 
kov, koles, šivalnih strojev in po- 
trebščin, kmetijskih strojev in orod- 
ja, orožja, lovske potrebščine, stre- 
liva in raznega pirotehničnega ma- 
teriala/ elektrotehničnega materia- 
la, barv, lakov, kemikalij in drugih 
potrebščin. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
v Ptuju. 

V. d. poslovodje: Krois Mirko, ki 
podpisuje za banko samostojno. 
Junger Stanko, namestnik v. d. po- 
slovodje, v njegovi odsotnosti z isti- 
mi pravicami, in Hlupič Matilda, v. 
d. knjigovodje, v računskih, finanč- 
nih in bančnih zadevah, v mejah 
zakonskih določb. 

Maribor, 7. julija 1954. 
Reg št. 211/III 2273 

1276. 
Besedilo: »Nada« Ljutomer, Mi- 

klošičev trg 1. 
Gospodarska delavnost: Samostoj- 

na trgovina z živili in gospodinjski- 
mi potrebščinami, z alkoholnimi in 
brezalkoholnimi pijačami ter s par- 
fumerijskim in kozmetičnim bla- 
gom na drobno. 

Ustanovitelj: Podjetje je nastalo 
s tem, da se je razdelilo dosedanje 
»Splošno trgovsko podjetjec MLO 
Ljutomer in da se je osamosvojila 
dosedanja poslovalnica tega podjet- 
ja »Specerija« v Ljutomeru, Miklo- 
šičev trg. 

Direktor: Lašič Ivo. 
Maribor, 8. julija  1954. 

Res št 148/11 2279 

1277. 
Besedilo: Stranski obrat splošne- 

ga^gradbenega podjetja »Konstruk- 
tor« v Mariboru. 

Poslovni predmet: Stavbno in po- 
hištveno mizarstvo; strojno ključav- 
ničarstvo (popravila strojev in 
strojnih naprav vseh vrst); stavb- 
no ključavničarstvo in mehanič- 
ne delavnice (tekoča redna in gene- 
ralna popravila kamionov, osebnih 
avtomobilov in avtobusov); elektri- 
čarstvo (popravila elektromotorjev 
in naprav visokih in nizkih nape- 
tosti); kleparstvo in vodoinstalater- 
ska dela; izdelava in prodaja be- 
tonskih izdelkov in izdelkov umet- 
nega kamna v delavnicah in na 
stavbiščih ter produkcija gradbe- 
nega materiala; žaganje hlodovine. 

Ustanovitelj samostojnega obrata: 
Splošno gradbeno podjetje kon- 
struktor« v Mariboru. 

Poslovodja:  Košuta  Valter, stroj- 
ni   tehnik,  Maribor,  Smetanova  24. 

Reg št. 132/11 2347 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«   v Poljčanah. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, razdeljevanje tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic in kadil- 
skega pribora na debelo in drobno. 

V podjetju so vključene prodajal- 
ne: št. 1 trafika v Poljčanah, št. 2 
trafika v SI. Bistrici, št. 3 trafika 
v SI. Bistrici, št. 4 trafika v SI. Ko- 
njicah. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se ie izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta »Tobak< z 
dne 26. VI. 1954 v samostojno pod- 
jetje. 

Direktor:   Bračko  Franc. 
Reg št. 382/11 2350 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Konstruktor« — Lesni obrat 
Radlje v Radljah. 

Poslovni predmet: Tesarstvo in 
mizarstvo, žaganje hlodovine, pre- 
voz s konjsko vprego. 

Ustanovitelj samostojnega obra- 
ta: Splošno gradbeno podjetje »Kon- 
struktor« v Mariboru, Pri parku 5. 

Poslovodja:  Struci  Ivan. 

Maribor, 14. julija 1934. 
Reg št. 20/VI 2348 

1278. 
Besedilo: »Usnje« samostojna tr- 

govina z usnjem in čevljarskimi po- 
trebščinami, Lendava, Partizanska 
št. 87. 

Poslovni predmet: »Usnje<, trgo- 
vina z usnjem, sedlarsko in jerme- 
narsko blago in potrebščine, izdel- 
ki iz gume, kavčuka, plastičnih mas. 

Samostojna trgovina je nastala iz 
poslovne enote, ki se je izločila na 
podlagi sklepa delavskega sveta z 
dne 23. VI. 1954 podjetja >Izbira€ v 
Lendavi. 

Poslovodja: Vidak Štefan, ki pod- 
pisuje samostojno, Göncz Marija, 
knjicovodja, bo podpisovala v ra- 

čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, oba v mejah zak. določb. 

Maribor, 15. julija 1954. 
Reg št. 123/1 2435 

1279. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Cvet- 

ličarna«, Maribor, Gosposka 26. 
Poslovni predmet: Obrt cvetličar- 

stva, izdelovanje predmetov iz na- 
ravnega in umetnega cvetja. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa z dne 26. VI. 1934 delavske- 
ga sveta podjetja »Vrtnarstvo«, Ma- 
ribor, v samostojno obrtno pod- 
jetje. 

Poslovodja: Ferant Boža. 

Maribor, 17. julija 1954. 
Reg št. 139/11 2434 

1280. 
Besedilo: Narodne umetnine in 

foto papirnica, Maribor, Gosposka 3. 
Poslovni predmet: Pisarniške in 

šolske potrebščine; fotografski in 
optični aparati, instrumenti in po- 
trebščine; starine in umetnine; iz- 
delki domače in umetne obrti; ga- 
lanterija pisarniške stroke; kristal- 
ni predmeti, svojevrstni jedilni ser- 
visi, izdelki nadomestnih snovi itd., 
izdelki plemenitih in polplcmenitih 
kovin ter klobučcvine, usnjena iuk- 
suzna galanterija; komisijska pro- 
daja pisarniškega tehničnega pribo- 
ra, fotografskih aparatov in potreb- 
ščin, starin >n umetnin ter domače 
in umetne obrti. 

Trgovina je nastala iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklopa delavskega sveta z dne 
26. VI. 1954 trg. podjetja »Papir«, 
Maribor, Gosposka 3, v samostojno 
trgovino. 

Direktor: Zupan Stanko. 

Maribor, 16. julija 1954. 
Reg št. 135/11 2430 

1281. 
Besedilo: »Preteks«, trgovina s 

tekstilnim blagom Lendava, Parti- 
zanska 100. 

Poslovni predmet: Trgovina s tek- 
stilnim blagom, kratkim in pletenin' 
blagom ter konfekcijo na drobno. 

Samostojna trgovina je nastala iz 

poslovne enote, Ki se je izločila na 

podlagi sklepa delavskega sveta 
trgovskega podjetja »Izbirat, Len- 
dava v samostojno trgovino. 

Poslovodja: Vajs Ladislav, ki pod' 
pisuje samostojno; Göncz Marija« 
knjigovodja, bo podpisovala v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih za- 
devah, oba v mejah zak. določb. 

Reg št. 121/1 2461 

Besedilo: Restavracija kluba Ljud- 
ske milice, Maribor, Štrosmajerjeva 
št. 26. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih fn brezalkoholnih pijač, od' 
dajanje toplih in mrzlih jedil čla- 
nom in svojcem kluba Ljudske nU' 
lice v Mariboru. 

Ustanovitelj: Klub Ljudske milice 

v Mariboru 
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Upravnik: Kodila Anica. Maribor. 
Partizanska 29. 

Reg št. 133/11 2458 
1282     Iaribor. 18- iuliJa 1954. 

Besedilo: Čevljarsko podjetje 
»* lanma« Črnomelj (it. 72). 

roslovni predmet: Vsa dela čev- 
Uarske stroke. 

Ustanovitelj": OLO Črnomelj, od- 

1954    Št' •  1274/1"54 z dne "• IV- 

Začasni direktor: Weiss Stanko iz 
yojne vasi 8, ki vodi podjetje in 
SanJ podpisuje v smislu pooblastil. 
^Podpisujeta Malcrič Franc in Gra- 
hek Anton. 

Novo mosto, 15. julija 1954. 
Zt 20/54 III Ug 20/1        2352 

1283. 

Sprom crabe 
Okrožno   •••••••       '.glaSaJo: 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
•«osnja«   (Zagorje ob  Savi) 

roslovni predmet: Nabava in pro- 
aja na drobno živilskih in gospo- 

" njskih potrebščin, industrijskega 
"aga oziroma izdel-kov in alkohol- 
en ter brezalkoholnih pijač. 
r;fr.lrektor: Ule Tone. računovodja: 
ulija_ Danica. 

Vpišejo se poslovalnice: 
^rgovina z mešanim blagom Za- 

«uJe,?b Savi- Cankarjev trg 1, po- 
'»fodja Prašnikar Ignac. 
DliV8°A,na z mešunim blagom, To- 
.n •>\.••• Zupančiča 6. poslovod- 
jaUitonja Ivo. 
št  If°Vina z me5anim blagom Loke 
kätn • PosIov«dia Ragancin Robert. 

'otrosnja< Zagorje. 

•284. 

Celje, 6. juïija 1954. 'je, 6. j 
Rgo II I  227/2 2389 

i|icSNazarje:eSn0im,UStriJSk0  pod- 
ohr^/i^0   so   z°radj   osamosvojitve Dr«t Lesna volna. Šoštanj. 

Celje. 7. julija 1954. 
1285. Rs° l ,/3 2260 

fcn°: M,cstaa Pekarna, Laško, 
«^sodilo odslej:   Pekarna, Laško. 

*~cije.  14. julija   1954. 
1286. Rgo T  ''2 2341 

dfanf r'?,;. Tf?ovsko podjetje »Ja- 
Ohr'nr

C,JO 'Stanctova 13). 
nimi dl"! P'?d,net: Trgovina z naît- 
vami 1».•- • maz'vnimi olji, bar- 
ami'nlvj ?nllom. pralnimi in čistil- 
Povodi „ '," druRimi. kemičnimi 
rania «,, ? drobno s pravico grosi- 
' Kbriï» obm«ei« okraja Celje. 
Col},, •. S0 Poslovalnica >Mavrica<, 

•<- Manetova 13 
Celje   24. julija  1954. 

1287. RSO UI 43/2 2499 

feŽi,0: »Pi**»*- Bilje. 
v°dja in tn?aVif]a Luf]vik. obrato- 
Sodi>odpisX

SC 4ban F«dinand, ki 
-     ^SUJ°  »   finančnih   zadevah. 

, ^"ca. 2. julija 1054. 
Zt 37/54-7 2395 

1288. 
Besedilo: »Rempod«, radio-elektro- 

mehanično podjetje, Cerkno. 
Izbriše se knjigovodja Flander 

Angela in vpiše knjigovodja Flor- 
jančič Jože, ki bo sopodpisoval za 
podjetje. 

Gorica, 3. julija 1954. 
Zt 110/54-2 2394 

1289. 
Besedilo: »Solkanska industrija 

apna« v Solkanu (Gorica). 
Izbriše se pooblaščenec za podpi- 

sovanje Cumini Lada in vpiše Vidič 
Maks,   komercialist,   ki   podpisuje 
vso listine po 47. členu szdgp. 

Gorica, 7. julija 1954. 
Zt 62/54-7 2267 

1290. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

podjetje za vzdrževanje prog v Go- 
rici. 

Vpiše se konstituiranje podjetja 
na podlagi dovoljenja LO v Gorici, 
tajništva za gospodarstvo z dne 
8. VII. 1954, št. II/2-1442/4-54. 

Gorica, 14. julija 1954. 
Zt 27/54-9 2375 

1291. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri- 

morka« v Solkanu. 
Bosedilo odslej: Grosistično trgov- 

sko podjetje »Primorka«, Nova Go- 
rica (sedež: Solkan, Nova Gorica, 
Ulica IX. korpusa 54). 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
debelo z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, galanterijsklim, ba- 
zarskim, parfumerijslkim in kozme- 
tičnim blagom ter igračami. 

Do imenovanja direktorja po raz- 
pisu vodi podjetje dosedanji direk- 
tor Jug Vladimir. 

Izbriše se komercialist Stanič Jo- 
žef in vpiše Jug Anton, ki je na- 
mestnik direktorja. Pri računovodji 
Vogriču Sergeju se izbriše zazna- 
mek, da podpisuje za namestnika 
direktorja. 

Izbrišejo se zaradi osamosvojitve: 
poslovalnica iestvin št. 1, št. 2 in 
št. 3; poslovalnica tekstilij št. 4 in 
z mešanim blagom št. 5; posloval- 
nica elektro-radio št. 6, radiopoprav- 
Ijalnica št. 6 A, poslovalnica št. 7 
usnje, poslovalnica železnina št. 8, 
poslovalnica tokstil-galanterija št. 9, 
poslovalnica z modnim blagom št. 11 
• poslovalnica >Kurivo« št 10 za- 
radi ukinitve. 

Gorica, 19. julija 1954. 
Zt 56/54-7 2451 

1292. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Most na Soči. 
Izbrišeta se Gozdni upravi Pred- 

meja in Trnovo, iako da ostaneta 
v sestavu podjetja le Gozdni upravi 
Idrija in Bovec. 

Gorica, 20. julija 1954. 
Zt 26/54-6 2493 

1293. 
Državno gospodarsko podjetje 

»Odeja«, Skofja Loka. 
Besedilo odslej: Tovarno prešitih 

odej »Odeja«, Skofja Loka, skraj- 
šano: »Odeja«, skofja Loka. 

Ljubljana, 10. julija 1954. 
Rg I 110/4 2330 

129.. 
Besedilo: »Sanolabor«, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe Državnega 

sekretariata za gospodarstvo LRS, 
št. V/l-598/1 z dne 29. VI. 1954 se 
je razširil poslovni predmet tudi na 
trgovino na drobno. 

Ljubljana, 17. julija 1954. 
Rg II 567/12 2421 

1295. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

skrba«, Kranj. 
Besedilo odslej: Grosistično pod- 

jetje »Preskrba«, Kranj. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

debelo z živili in gospodinjskimi po- 
trebščinami, alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami, parfumerij- 
skim blagom in kozmetičnimi iz- 
delki. 

Izbrišejo se poslovalnice: št. 1, 
Kranj. Primskovo 148, št. 2, Kranj, 
Primskovo 1, št. 5, Kranj, Majstrov 
trg 2, št. 7, Kranj, Titov trg 1, št. 8, 
Kranj, Prešernova ul., št. 10, Kranj, 
Orehck 15, št. 12, Kranj, Savski breg 
št. 2, št. 14, Kranj, Huje 78, št. 16. 
Kranj, Gor. Sava 25, št. 18, Kranj, 
Stražiščo 42, št. 21, Kranj, Koroška 
cesta 5 in št. 23, Kranj Koroška c. 5, 
ker so so vsi obrati osamosvojili v 
samostojne trgovine. 

Ljubljana, 19. julija 1954. 
Rg I 19/8 2428 

1296. 
Besedilo: Državno obrtno podjet- 

je »Avtoservis«, Jesenice. 
Bosedilo odslej: »Obrtno podjetje 

Avtoservis«, Jesenice. 
Rg I 25/5 2455 a 

Besedilo: Mestno podjetje »Tapet- 
ništvo«, Jesenice. 

Besedilo odslej: Obrtno podjetje 
»Tapetništvo«, Jesenice. 

Rg I 21/5 2455 
Ljubljana, 21. julija 1954. 

1297. 
Besedilo: Državni obrtni obrat 

»Ura« (Ljubljana, Prešernov trg 1). 
Besedilo odslej: Obrtno podjetje 

»Ura«, skrajšano »Ura«. 
Ljubljana, 23. julija 1954. 

Rg I 68/10 2452 
1298. 

Besedilo: Trgovsko podjetje Vino- 
sadje, Maribor, Meljska 10. 

Bosedilo odslej: Veletrgovina z 
vinom, žganimi pijačami in sadjem, 
»Vino-sadje«, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: trgovina 
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami na debelo; trgovina z ze- 
lenjavo, sadjem in izdelki na de- 
belo; žganjekuha in predelava alko- 
holnih pijač brez dodatka špirita; 
predelava grozdja v vinski mošt in 
predelava sadja v sadjevca 
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Vpišejo se obrati — skladišča: 
>Vmo^sadje«, Maribor, skladišče 
Ljubljana, >Vino-sadjec, Maribor, 
skladišče Prevalje, »Vino-sadje«, 
Maribor, skladišče Lendava. 

Reg št. 209 2437 
Besedilo: Zadružno posestvo 

sOsojnik«, Ptuj. 
Izbriše se Markežič Ivan, direktor 

.zadružnega posestva >Osojnik« 
Ptuj in vpiše ing. Starki Milan, 
agronom, novi imenovani direktor 
zadružnega posestva plantažnih na- 
sadov >Osojnik«, Ptuj, Stuki 23. 

Reg št 185/• 2438 
Maribor, 15. julija 1954. 

1299. 
Besedilo: Tovarna mesnih izdel- 

kov, Maribor-Košaki. 
Izbriše se Pečovnik Gustav, dose- 

danji v. d. ravnatelja in vpiše 
Slamič Franc, novi imenovanj rav- 

natelj, ki bo podpisoval za podjetje 
samostojno, v okviru zak. določb. 

Maribor, 18. julija 1954. 
Reg št. 172 2462 

1300. 
Besedilo: »Vrtnarstvo«, Maribor, 

Koroška 171. 
Izbriše se obrat: Prodajalna cve- 

tličarna, Maribor, Gosposka 26, ker 
se je izločila v samostojen obrat. 

Maribor, 21. julija 1954. 
Reg št. 34 2476 

1301. 
Besedilo: Obrtno gradbeno pod- 

jetje »Skupnost«, Maribor, Koro- 
ška 53. 

Vpiše se, da se je podjetje dne 
24. VIL 1954 konstituiralo. 

Maribor, 24. julija 1954. 
Reg št. 180/11 2531 

1302. 
Besedilo:   Občinski   mlin,   Mart- 

janci. 
Besedilo odslej : Mlin, Martjanci. 
Izbrišeta se Balažič Jože in Hari 

Pavel  ter vpiše  Zilavec Janez, po- 
slovodja. 

1304. 
Besedilo: Krajevna kovaška de- 

lavnica, »Jurovski dol«. 
Besedilo odslej: »Kovaštvo«, Ju- 

rovski dol. 
Vpiše se Krambergar Franc, hono- 

rarni knjigovodja. 
Reg št. 69/1 2289 

Besedilo: Krajevna kolarnica, Ju- 
rovski dol. 

Besedilo odslej: »Kolarstvo«, Ju- 
rovski dol. 
*• Vpiše se Krambergar Franc, novi 
imenovani   honorarni   knjigovodja. 

Reg št. 97/1 2288 
Maribor, 9. julija 1954. 

1305. 
Besedilo: Državno trgovsko pod- 

jetje, Gornja Radgona. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Sloga«, Gornja Radgona. 
Reg št. 137 2403 

besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje »Hotel Zvezda«, Murska So- 
bota. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje Hotel »Zvezda«. Murska So- 
bota. 

Reg št. 92/11 2399 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Hotel Central«, Murska So- 
bota. 

Besedilo odslej: Hotel »Central« 
v Murski Soboti. 

Reg št. 73/11 2400 
Maribor, 14. julija 1954. 

1310. 
Besedila: 
Mestna javna tehtnica, Brežice. 
Mestna klavnica, Brežice. 
Mestni pogrebni zavod, Brežice. 
Mestni vodovod, Brežice. 
Podjetja se izbrišejo zaradi spojit- 

ve s finančno samostojnim zavodom 
>Komunalna uprava< Brežice. 

St. 8923/2-54    2333—2336 
OLO Krško, 12. julija 1954. 

Zadružni register 

Spremembo 
Okrožna   tod lifo   razglašajo: 

574. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Gomilsko. 
Izbrišejo se Rczar Martin, Culk 

Ivan in Rojnik Stefan in vpišejo 
novi člani  upravnega odbora: 

Rančigaj Franc, Sv. Matevž 14. 
Mahor Ivan, ZakI 7, Jerneje Anton, 
Grajska vas 32, kmetje. 

Celje,  16.  junija   1954. 
Zad 

o.    IUI 
r VII 3/10 2413 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

1306. 
Besedilo: »Gorca«, čevljarstvo 

Maribor, Studenci. 
Izbriše se Krois Olga, računo- 

vodja in vpiše Bedenik Franc, knji- 
govodja, ki podpisuje vse listine po 
47. členu szdgp. 
MLO Maribor, 21.  decembra   1953. 

Št. Pov 4/234 206 

1303. 

Maribor, 25. junija 1954. 
Reg št. 91 /I! 2067 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo 
Maribor v Mariboru. 

Izbriše se Pučko Marica, knjigo- 
vodja in vpišeta 

Grčar Andrej, šef komercialnega 
oddelka, ki bo podpisoval v odsot- 
nosti direktorja, v istem obsegu in 
Kardinar Malka, knjigovodja, ki bo 
podpisovala v odsotnosti računovod- 
je, v istem obsegu. 

Reg št. 108/11 2148 
Besedilo: »Skupnost« za vzdrževa- 

nje stanovanjskega fonda, Marihor, 
Koroška 53. 

Besedilo odslej: Obrtno gradbeno 
podjetje »Skupnost«, Maribor, Ko- 
roška 53. ' 

Reg št. 120/11 2531 
Besedilo: Občinski mlin, Scbc- 

borci. 
Besedilo odslej: Mlin, Sebcborci. 
Izbriše se Hari Pavel, pooblašče- 

nec za podpisovanje. 
Reg št. 77/11 2068 

Maribor. 26.  junija  1954. 

1307. 

Izbrisi 
Okrožna Eodlača razglašajo: 

Besedilo: Tovarna čevljev »Lju- 
belj«, Tržič. 

Zaradi pripojitve k gospodarski 
organizaciji Tovarna obutve »Peko«, 
Tržič (Rg II 84-7). 

Ljubljana, 15. julija 1954. 
Rg T 10/8 2395 

130&. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »2e- 

leznina«, Murska Sobota. 
Ker se je premoženje podjetja 

razdelilo na samostojne trgovine 
>Zelezo*, >Kovina< in >Tehnopro- 
met«. 

Maribor, 20. julija 1954. 
Reg Št. 60-64/1 2477 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

1309. 
Besedilo:    Združenje    gostinskih 

podjetij, Gorica. 
Ker je likvidacija končana. 

OLO Gorica, 1. marca 1954. 
St H/2 - 37/27-54 711 

575. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Ljubinj. 
Izbriše se član upravnega odbora 

Kavčič Ivana in vpiše novi izvolje- 
ni član Golja Mirko, kmet, Ljubinj 
št. 38. Za podpisovanje so poobla- 
ščeni  isti  člani  kot  v letu  1953. 

Zadr VI /49-18 2407 

Besedilo: Kmetijska zadruga * 
o. j., Srednji Lokovec. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Podpornik Ivan, Mokrin Jožef. 
Vončina Ivan, Pavšič Viktor, Pod- 
gornik Franc in Suligoj Albert in 
vpišejo novi izvoljeni člani: 

Hvala Ivan št. 98, Suligoj Albert. 
št. 70, Suligoj Andrej, št. 94, PisK 
Mirko, št. 169, Podgornik Alojz. 
št. 90, kmetje, in Winkler Pavla, 
gospodinja, št. 79 vsi v Srednjem 
Lokovcu. 

Zadr VI/2-33 2406 
Gorica, 3.  julija  1954. 

576. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Ledine. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Bogataj Vinko, Vehar Stanko. 
Novak Alojz, Podobnik Vinko, Za- 
kelj Dominik in Jereb Ivan, vpišejo 
pa se novi izvoljeni člani: 

Bevk Vinko, delavec, Krnice *• 
Kosmač Pavel, kmet. Krnice 20, Lp- 
pajne Slavica, knjigovodja. Goveji' 
3, Bogataj Alojz, kmet, Ledine 20, 
Podobnik Jakob, delavec. Vrsnik !?• 

Gorica, 7. julija 1954. „ 
Zadr  IV/33-36 2408 

577. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Spodnji Lokovec. , 
Izbrišeta se člana upravnega od' 

bora Hvala Maks in Suligoj Stefa0, 

vpišeta pa nova izvoljena člana: 
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Hvala Stanko, delavec, Sp. Loko- 
te 9, in Bremec Jožefa, gospodinja, 
ÖP. Lotov ec 30. 

5?& 

Gorica,  14. julija  1954, 
Zadr VII/108-1? 2383 

Besedilo: Kmetijska zadrugo z 
°- •• Sv. Vid nad Cerknico. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Nared Ivan, Hiti Alojz, Brzek 
franc in Hribljan Franc, vpišejo 
Pa novi izvoljeni člani: 

Sivec Franc, Sv. Vid 3, Klanca r 
g-ntoa, Osredek, Bavdek Leopold, 
?v- Vid. Strle Jože, Osredek 6, 
kmetje. 

Zadr V/36-30 2495 
Besedilo: Trgovsko podjetje kme- 

lUskih pridelkov in izdelkov »Zu- 
«ruznik«, Ilirska Bistrica. 

Na podlagi sklepa delavskega 
sveta podjetja z dne 24. II. 1954, po- 
[Njenega po OLO Postojna z odloč- 
°o z dne 30. VI. 1954, št. 3441/2 bo 
Podjetje poslovalo izključno kot 
tgovinska gospodarska organizaci- 

ja na debelo z blagom v trgovskih 
strokah:   gozdarski   in   lesni   proiz- 
°di; kmetijskimi stroji in orodje, 

"Dietna gnojila ter sredstva za var- 
avo rastlin; nekovinski gradbeni 
material; živila in krma; semensko 
r|?š°; zelenjava, sadje in izdelki; 
j,• in  mlečni  izdelki;  zdravilna 
Çusca;   perutnina,   jajca,   perje   in 

aivJaeina ter izdelki  domače obrti. 
Zadr VIII/20-34 2488 

j-        Gorica, 20. julija 1954. 

Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 
"jejcnim jamstvom, Kndohova vas. 

, izbrišejo se člani upravnega od- 
£°ra Oven Ludvik, Puš Anton, Zur- 
f*lvan, Grabnar Alojz. Miklavčič 
£°ze, Kovačič Anton in Klemenčič 
'ane in vpišejo na novo: 

-, ^ajdiga Jože, Prnpročn 5, Roje 
•°•• Videm 4, Čebular Anton. Sod 
S,- Verbič Alojz, Podbor.št 2, Zadel 

za predmete: anatomija, histologijo Babic Milan, Mota 8, p. Ljutomer, 
in embriologija, fiziologija, kemija osebno izkaznico, reg. štev. 8739 in 
in   biologija.   Priglasitve   z   opisom osebno  izkaznico,   reg.  št.  8740  na 
življenja in kvalifikacije ter s spi- ime    Babic    Vladislava     roj.    Zi- 
som znanstvenih in strokovnih  del tek.                                                   4278 
kakor   tudi   želja   je   treba   poslati Benda   Peter,   Ljubljana,  osebno 
fakulteti za agronomijo, gozdarstvo izkaznico,   reg.  št.  98295/51, ser.  št 
in veterinarstvo   /   Ljubljani,  •••- F-0120605.                                        4907 
kov trg 1, do 30. septembra 1954. Bergin  Vida, Tolmin, NB, osebno 

Kandidati, ki še nimajo popolnih izkaznico,   reg.   št.   12646,  ser.  štev. 
kvalifikacij   po  novem  univerzitet- 0391356.                                            4922 
nem zakonu, naj tudi navedeio, 
kako in kdaj si nameravajo prido- 
biti potrebne kvalifikacije, prj če- 
mer jim bo oddelek nudil vso možno 
pomoč. Dekan : 

Prof. Franjo Sevnik 1.  r. 
St. 228/54-II 4728 

Objava 
Dne 6. julija t. 1. so bili iz pisar- 

no gimnazije v Domžalah odneseni 
uradni žigi Nižjo gimnazije v Dom- 
žalah, Gimnazije Domžale, Vajen- 
ske šole Domžale, Sole učencev v 
gospodarstvu, Domžale, Šolske za- 
druge na gimnaziji v Domžalah. 
Ravnateljstvo preklicuje veljavnost 
teh žigov. Vsa podjetja in ustanove,   ^••/••••••^••••• 

p-   •->uit  iiiojz,  rouoor.st  i,  &aaoi 
••??•' i ,Badohova vas  16.    kmetje; 

AL " 
delavca. 

580. 

ki bi po 6. juliju 1954 sprejela 
spričevala domžalske gimnazije ali 
Vajenske šole, oziroma Sole učen- 
cev v gospodarstvu prosimo, da jih 

Bitenc Ana, Radegunda 4, p. Mo- 
zirje, osebno izkaznico, reg. štev. 
19292. 4486 

Borštnar Karla, Ribnik 7, Trbov- 
lje I, osebno izkaznico, reg. številka 
5166, ser. št. F-0718476. 4754 

Božnik Alojz, Jurovci 11, p. Vi- 
dem pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 16462, ser. št. 0278247, šofer- 
sko izkaznico štev. 630, traktorsko 
vozniško izkaznico St. 1203 in izkaz- 
nico za kolo št. 1294083. 4666 

Bobnov Milena, Ljubljana, Rutar- 
jeva 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
106826/54. 4844 

Bunc Alojzija roj. Roškar, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
  -    " - 4908 

Ci rman Janko, Medno, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13325, ser. štev. F- 
0133522,  in  vozniško dovoljenje  za 

,,  .-    • , ,. , - .. -       voznika amaterja, št 2129, izdano od 
predlože  ravnateljstvu  gimnazijo v   QL0 Ljubljana okolica. 4885 
Domžalah v potrditev. Cize]j  Rudoifi Ljubljana, osebno 

Ravnateljstvo nižje gimnazije   izkaznico, reg. št 106331/53, ser. št. 
v Domžalah 

Poziv upnikom in dolžnikom 

A?j    Alojzij,    Hrastov    dol    7,    m 
"^amljo Alojz, Pusti Javor 3. kmet. 

Ljubljana, 5. julija 1954. 
Zadr V 200/5 2206 

Z odločbo OLO Ljubljana okolica 
št. II-2-Ra-985/5-1954 z dne 6. marca 
1954 je »CevIjarstvo< državni obrt- 
ni mojster Dolžan Ivan, Litija, pre- 
nehalo poslovati in prešlo v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. 

Likvidacijska  komisija 
St. 2/54 4173 

Z  odločbo   Obč.   LO   Crcnšovci, 
št.  ~ 

F-0013641.      " r   4895 
Colja Rafael, Hum 71, p. Kojsko, 

osebno izkaznico, reg. št. 4526, ser. 
3856   št. 301919. 4687 

Campa Boris, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 20971/51, ser. št. 
F-0043281. 4896 

Cermc" Franc, Vrhpoljo 50, p. 
Kozina, osebno izkaznico, reg. štev. 
17940. 4568 

Colnik Kristina, Koslavco pri Lju- 
tomeru, osebno izkaznico, reg, štev. 
57379, ser. št. 0165252. izdano v Ma- 
riboru. 4833 

Devetak Roža, ••••••, Ruška 7, 
M^rl1«54 ? dne42-5;- V-, ,1934- je   <>scbno izkaznico, reg. št/ 6978. ser! 

oesedilo: Okrajna zadružna zveza 
z £ J. v Kranju. 
Hip°   Pooblaščenec za sopodpisova- 
sv^»Se,vP,5c:  Kristan   Ivan, pravni 

,  ^tovalec, Kranj, Ljubljanska ul.l. 
Mubljana, 17. julija 1954. 

Zadr V 150/10 2414 

prešlo Občinsko podejtjo klavnica, 
mesnica in prodelovalnica v Cren- 
šovcih v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. - 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine. 
prokli c u jejo 

Razne ottave 
l0rs-št. 216/54 

Na 
llazpis 

4940 

Aljaž Frančiška por. Pleško, Ljub- 
ljanu, osebno izkaznico, reg. štev. 
36499-51, ser. št. 0058809. 4859 

Andolšek   Franc,   Slovenska   vas. 

št. 0021789. 4832 
Gambcrgcr Marija rojena Ogo- 

reve 1. 1909 v Ljubljani, osebno iz- 
kaznico št. 30037. 4909 

Gabrovšek Ludvik, Ljubljana, Po- 
lje, osebno izkaznico, reg. številka 
41592/51,  ser.,  št F-0063902.        4897 

Golcš Rudolf, Loke 16, p. Zagorje 
o/S, osebno izkaznico, reg. številka 
24722, ser. št. F-0737032. 4738 

Grilj Ivana roj. Levičnik, Stence 
Laze 28, osebno izkaznico, reg. št. 
0465518, izdano v Kamniku.       4845 

Grobovšek Mihael, Janežovski vrh 
28, p. Destcrniik, osebno izikaznico. 
rcg. št. 10023. ser. št. 025337.       4244 

Gutman  Matija, Ljubljana, oseb- 
p.  Stara  cerkev,  osebno  izkaznico,   no izkaznico,  reg. št.  10794, izdano 

tete ,Tcterinarsktm o^clku fakul- 
vetoriJ1 aS">nomijo. gozdarstvo in 
A""5'• V obijani sc raz- 
ïc-dni \° Fcsta ornega (redni, iz- 

I 4cne„n ,or> docent)  in pomožno 
fei  •••••   (asistent,   laborant) 

rcg. št. 2660, ser. št. 0548970, in sin^ 
dikalno izkaznico, izdano pri Les- 
no   industrijskem   podjetju   v   Ko- 

v Ljutomeru. 4910 
Horjak Antonija, Ljubljana, Knr- 

zova   22, osebno izkaznico,  rcg.  št. 
jan\   se   raz-    cevju. 

Anžlovar Ivnn. Kisovec 42, p. Za- 
gorje, evid. tablico za motorno ko- 

4665   55646/51, ser. št. F-0078006. 4860 

lo.  reg.  št. S-4401. 

Horvat Janez, Otovci, M. Sobota, 
osebno izkaznico, reg. št 14499, ser. 

4874   št.   G-0095209. 4826 
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Intihar Jožef, Hiteno 4, p. Nova 
vas pri Rakeku, osebno izkaznic», 
reg. št. 3776, ser. št. F-0614086.   4007 

,akovec Efenija, Vrnjačka banja. 
Srbija, osebno izkaznico, reg. štev. 
54360/51, ser. št. F-0076770, izdano v 
Ljubljani. 4875 

Jeranko Jože, Ljubljana, Šiška, 
vojaško knjižico rezervnega oficir- 
ja, izdano od Vojne poste, Vi- 
pava. 4898 

Turaja Marija roj. Struc, zdaj v 
Trbovljah, Partizanska 49, osebno 
izkaznico št. 329"2. 4911 

Juteršek Franc, 5t Danijel 18, p. 
Prevalje, osebno izkaznico, reg. št. 
6497, ser. št. 0271207. 4828 

Kačar Danica, Zalog, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 106277/53, ser. štev. 
F-0013587 in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani. 4861 

Kertel Kristjan, Idrija, Kosove- 
lova 1, osebno izkaznico, registrska 
štev. 6571. 4890 

Ko r Karol, Janče 7, p. PTežga- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 45710, 
ser. št 0155461. 4846 

Korat Adolf, p. Trbonje pri Vu- 
zenici, osebno izkaznico, reg. štev. 
16428, ser. št. 0277738. 4830 

Kornhauser Ivana, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. §t. 80987/51, 
ser. št. F-0103297. 4912 

Kostevc dr. Ana, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7359/50.     4913 

Kovačič Jože, Maribor, Glavni 
trg 5, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 326S5> ser. št. 05437. izdano v 
Prologu, Hrvatska. 4836 

Lamut Vladimir, Novo mesto, Can- 
karjeva 15, osebno izkaznico, ser. 
št. 0508468. 4865 

Lotrič Lucija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 86357/52, ser. št. 
F-O10S667. _ 4886 

Lovreoičič Marija, CJrajenščak 65, 
p. Grajena, osebno izkaznico, reg. 
št. 31423, ser. št. 0257133. 4672 

Lukač Janez, Dokležovje 35, spri- 
čevalo o opravljenem kurjaškem iz- 
pitu za parni stroj, izdano od izpit- 
ne komisije pod št. 50/41-1940.    4571 

Lušickv Mila, Ljubljana, Šentvid, 
osebno izkaznico, reff. št. 203378, iz- 
dano v Zagrebu. 4898a 

Maruši" Jožefa, Cesnjice 11, po- 
šta Otočec, osebno izkaznico, ser. 
št. 0321403. 4866 

••••••• Nina, Ljubljana, maturi- 
telo spričevalo državne klasične 
gimnazije, izdano 1. 1949 v Ljub- 
ljani. 4914 

Mesaric ••••, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 80818/51, ser. št. 
F-0103128. 4899 
1 Mestno gradbeno podjetje Mari- 
bor, evid. tablico tovornega avto- 
mobila >Citroenc . št. -S-5413. izda- 
no v  Mariboru. 4572 

Mikolič Ana por. Zeleznikar, Tr- 
bovlje. Ulica !. junija 16, osebno 
77'<aznico, r»<r. 5f. 38870, ser. štev. 
n^îlBO. 4757 

Mlinar Ivan, Rakek 34, osebno iz- 
kaznico, reg. lt. 5719, ser. številka 
F-0616O29, izdano v Postojni.      4887 

Mok Franc, Frajštajn 10 pri Pra- 
gerskem, osebno izkaznico, reg. št. 
15880, ser. št. 0771600. 4840 

Morion Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 5877/50, ser. št. 
F-0028187. 4862 

Mravlje Jože, Bizovik 26, Ljublja- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 309/50, 
ser. št. F-0122612. 4847 

Ogrinc Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št, 108611/51, ser. št. 
F 0851921. 4876 

Okom Marijo, KZ Radeče pri Zi- 
danom -nostu, osebno izkaznico ser. 
št.  F-0747498. 4769 

Pajmoi Ivan, Ljubljana, Prešer- 
nova 5, evid. * blico za motorno ko- 
lo, št. S-2839. 4848 

Pas Ruža, Lendava, Spodnja uli- 
ca 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
151,  ser. št. 0602/12. 4770 

Paplai Frančiška, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 71020/51, 
ser. št. F-0093330. 4900 

Paulovič Matevž, Trlično 18, po- 
šta Rogatec, osebno izkaznico, reg. 
št. 15492, ser. št. 0768712. 4673 

Petri* Lojzka, Radohova vas 14, 
p. Šentvid pri Stični, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 10311/50, ser. številka 
F-0010621. 4863 

Petrič Olga, Pobreije 4, p. Adle- 
šiči, osebno izkaznico reg. številka 
135,  ser. št. 0483345. 4872 

Pirnat Leopold, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 875(3/54, ser. 
št.  F-0109S23. 4915 

Plahut Alojz, Tropovci, M. Sobo- 
ta, osebno izkaznico, reg. št. 17225, 
ser. št. G-09793. 4880 

Plotiše Ivan, Poče 31, p. Cerkno, 
osebno izkaznico, reg. št. 17615, ser. 
št 0396491. 4690 

Pipan Anton, Kranj, Kalvarija 
22, osebno izkaznico, reg. št. 11106. 
ser. št. 0457416. 4853 

Podržaj Kornelija, Ljubljana, 
Prule 4, osebno izkaznico, reg. št. 
91086/51, ser. št. F-0113396.        4888 

Poljanšek dr. Rado, Podgora 10. 
p. Šentvid nad Ljubljano, osebno iz- 
kaznico reg. št. 3369/51, sindikalno 
knjižico, izdano od MVS v Ljub- 
ljani. 4916 

Pongračič Stefan, roj. v Mali Su- 
botici, zdaj pri Gradbenem podjet- 
ju Sava. Sevnica, delovno knji- 
žico. • 4603 

Požar Ivan, Veliki otok 21, p. Po- 
stojna, osebno izkaznico, reg. štev. 
18392, ser. št. F-0628702. 4854 

Pregi Jožef, Polana 17 pri •••••, 
osebno izkaznico, reg. št. 50946. ser. 
št. 0481053. 4842 

Prostovoljno gasilsko društvo 
Ljubljana-Vič, prometno knjižico za 
gasilski avtomobil znamke >Gräf 
und štift< S-619. 49• 

Rak Ljudmila, Sp. Nova vas 18. 
Slovenska Bistrica, osebno izkarni- 

co, reg. št. 28091, ser. številka F» 
0782941. 4SS1 

Raščan Ana roj. Spilak, Brezovi- 
ca 4, osebno izkaznico, reg. št. 22040, 
ser. št 0246350. 4443 

Rojs Ljudmila roj. Kovačič, Mari- 
bor, Studenci, Stritarjeva 9, izpitno 
spričevalo, izdano od Gostinske 
zbornice v Mariboru 1949. 4834 

Rup Martin, Cigonca 18, p. Slov. 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
11666, ser. št. F-0793626. 4893 

Soko Franc, Rečica 21. Jakobski 
dol, osebno izkaznico, reg. št. 3840S, 
ser. št. 0196956. 4839 

Strmšek Cicilija, Raka 79, osebno 
izkaznico, reg. št. 36759, ser. št. F- 
0381069. 48S2 

Sepetavec Elizabeta, Kranj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14769, ser. št. 
0842074. 487? 

Sercer Viako, Kočevje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 3714, ser. štev. 
0550024. 4855 

Setina Franc, Dol Lakovnice 8, 
p. Smihel, osebno izkaznico ser. št. 
0320089. 4920 

Skodlar Antonija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 104664/53, 
ser. št. F-0478974. 4918 

Smid Janko, Ljubljana, Titova 37. 
evid. številko za motorno kolo, reg- 
st. S-1060. 4864 

Sorli Zora, Slov. Javornik. Kidri- 
čeva 17, osebno izkaznico, reg. št. 
11277, ser. št. G-0355987. 4590 

Srok Antonija, Maribor, Tezno. 
Kidričeva 18, osebno izkaznico, reg- 
št. 29087, ser. št. 0174700 484) 

Terčelj Aleksander, Razdrto 52. 
osebno izkaznico, reg. št. 25390. ser. 
F-0633700. 4856 

Tičar Janez, Voglje 44, osebno iz' 
kaznico, reg. št. 9422, ser številka 
0198532. 4591 

Tome Frančiška, Ljubljana. Trg 
revolucije 13, osebno izkaznico St. 
1044/50, izdano v Ljubljani.       4878 

Umek Sidonijo, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 103982/53, ser- 
št. F-0478292. 4919 

'Verbič Boris, Ljubljana, Streliška 
3?, osebno izkaznico, reg. št. 2357/50. 
ser. št. F-0024667. 490) 

Vire Franc, Novo mesto, maturi- 
tetno spričevalo srednje veterinar- 
ske šole v Ljubljani. 4921 

Vodnik Veronika, Rešpoh 141 p/' 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
57353, ser. št. 0165226. 4S>37 

Vodopivec Terezija, Trebnje, 
osebno izkaznico, reg. št. 0510384, iz- 
datv v Novem mestu. 4S49 

Vrtarič Dragica por. Selan, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev- 
47229/51. 4889 

Zadružna mlekarna OZZ Novo> 
mesto, evid. tablico za kamion št- 
S-3610. 49S6 

Zankovič Antonija, Maribor, TeZ- 
no, Nikovn 16, osebno izkaznico, reg- 
st. 51399, ser. št. 0051916. 48->» 

Izdaja   »Uradni   Ust   LKS«   -   Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr    Rastko  Močnik   -   Tiska   tiskarna   »Toneta  TomälSa* 
v LJubljani 
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44?. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zalkona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) ter v zvezi s 24. točko odloka o finansi- 
ranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni 
list FLRJ, št. 14-85/53) je okrajni ljudski odbor Mur- 
ska Sobota na seji okrajnega zbora in zbora proiz- 
vajalcev dne 12. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvah  in olajšavah  samoplačnikov 

za zdravstvene storitve 
na območju okraja Murska Sobota 

t. člen 
Poleg listih, ki so po zveznih republiških pred- 

pisih popolnoma ali doloma oproščeni plačevanja 
osikrbnin v zdravstvenih zavodih, imajo pravico do 
popolne oprostitve plačevanja stroškov za zdravstve- 
no storitve: 

a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 
davčni predpis od premoženja ali dohodka bolnikove 
družinske skupnosti ne presega 150 din letno na 
družinskega člana; 

b) Šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirnno preventivno zobno zdravljenje; 

e) bolniki z nalezljivimi ltoleznimi, ki se zdravijo 
v Bolnišnici, pa brezplačnost ni odrejena v predpisih 
višjih organov; 

5) bolniki ob lokalnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav ni zdravljenje v bolnišnici pred- 
pisano; 

d) bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
selo pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi   katere  so bilj   napoteni  v   bolnišnico. 

2. člen 

Tistim, ki  imajo  premoženje ali dohodek, od ka- 
,rc;£a  se  plača  davek, se določi  delna oprostitev od 

Plačevanja   za   zdravstvene  storitve  po  tejle   lestvici: 
bolnik   pinta   od   cene, '<• /naša davčni prrdpn od 
P'<~dpnano    ca    zdrav- •-mnh-nja ali dohodka na 

»tveno storitve: Irnžinslrga  frana letno: 

25% 151 do 300 din 
50% 301  do 500 din 
?5% 501  do 600 din 

,      Cn  znaša   davčni  predpis od   premoženja   ali   do- 
hodka  na  bolnikovega   družinskega  člana  601   din  ali 

j •  plača   bolnik   polni   znesek   cene,   predpisane   za 
zdravstvene storitve. 

3. člen 
,. j c K'ede na davčni predpis se lahko popolnoma 
i deloma oprostijo plačevanja zdravstvenih  storitev 

i','.' *' °i bili zaradi trenutnih slabili socialnih, pri- 
Hnih in drugih razmer gospodarsko ogroženi, če 
morali   plačati   stroške  za   zdravstveno storitev  v 

ue|nem ali polnem obsegu. 

4. člen 
| revoznih   stroškov   za   prevoze   z   reševalnimi 

l!'i so oproščeni popolnoma : 
i) bolniki   ne  glede  na   davčni   predpis,  če   gre 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolniš- 
C'v.?k^CZno P«  zveznih  ali   republiških   predpisih; 

j   „°> tisti,   ki   so   navedeni   v   točkah   c),   č)   in   d) 
iT.',jCie?a tc?a °d'"ka, toda le, če je odredil  prevoz 
Pnstojni zdravnik. 

Tistim, ki so navedem v točki a) 1. člena tega 
odloka, se povrnejo prevozni stroški z rednimi pre- 
voznimi sredstvi (vlak, avtobus), prevoznih stroškov 
z reševalnimi vozili pa so oproščeni le v izjemnih 
primerih, kadar bi bil drugačen prevoz škodljiv za 
bolnika in če je zdravnik odredil prevoz z reševal- 
nim vozilom. 

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, 

sanotorijih  in   v   vseh   drugih  zdravstvenih zavodih; 
c) dobivanje zdravil, sanitetnega materiala, orto- 

pedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov ter 
specialni zdravniški pregledi, toda Je v izjemnih pri- 
merih ter po prosti presoji sveta za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO. 

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 najpozneje 
8 dni po sprejemu obračuna za opravljeno zdrav- 
stveno storitev. 

7. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolno ali delne 

oprostitve od plačevanja za opravljeno zdravstveno 
stoiifcv, ki mora obsegati konkretno navedene okoli- 
ščine 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 pristojni  zdravnik. 
Obrazec potrdila predpiše svet za ljudsko zdrav- 

stvo in socialno politiko OLO. 

8. člen 
Odločbo o popolni ali delni oprostitvi od plačc- 

vanjn 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 ZU ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO. 

9. člen 
Proli odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

te. a odloka je dovoljena pritožba na tajništvo za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO po sploš- 
nih predpisih za upravni postopek v 15 dneh po 
-prejemu pismenega sporočila, da jo prosilcu prošnja 
odklonjena. 

10. člen 
Ta odlok volja od dneva objave v >Uradncm listu 

Las«. 
St. 5935/1-54 
Murska Sobota1, dne 12   maja  1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglcz I. r. 
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448. 

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) in v zvezi z 12. točko 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) izdaja okrajni ljudski odbor Novo mesto 
na 12. skupni seji obeh zborov dne 15. julija 1954 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve proizvajalske 

skupine industrije, trgovine in obrti zbora proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Novo mesto v 

.15. volilni enoti, ki obsega območje občine Dolenjske 
Toplice in, v 16. volilni enoti, ki obsega območje 
občine Straža, ker je odbornik Sobar Franc umrl, 
odbornika Mura Alojzij in Adamič Danijel pa sta 
postala uslužbenca okrajnega ljudskega odbora. 

2. člen 
Nadomestne volitve za 15. in 16. volilno enoito 

bodo dne 30. avgusta 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in 

v 15. ter 16. volilni enoti proizvajalske skupine in- 
dustrije, trgovine in obrti. 

St. 1-4192/2-54 
Novo mesto, dne 15. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

449. 

Na podlagi določb 2. odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-29/52) ter 19. in 20. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52-432/53) 
ter 4. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski 
odbor Ptuj na ločenih sejah obeh zborov dne 1. ju- 
lija 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in o okoliših 

na območju občin okraja Ptuj 

1. člen 

Stanovanja na območju občin okrajnega ljud- 
skega odbora Ptuj vštevši ljudski odbor mestne ob- 
čine Ormož, se po kakovosti razvrstijo v 7 kate- 
gorij: 

I. kategorija stanovanj od 100 do 112 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 do   25 točk. 

V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 
sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bi- 
vanje. 

2. člen 

Stanovanja se razporedijo v kategorije s točko- 
vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 po- 

Razpredelnica 

3. člen 
za točkovanje stanovanj 

U   3.   ••1••    lUgU •••&•. 

Zap 
Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 
št. točke 

1. Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
gledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. 
močan 

0 
srednji 

3 
brez 

5 

3. Razvid  (orientacija)  stanovanjskih prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

dober 
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 

7. Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 
6 

8. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

9. Električna napeljava 
brez 

0 
nad ometom 

1 
pod ometom 

2 

10. Ogrejevanje prostorov brez peči 
0 

za vsako peč 
0.5 
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Zap. 
št. Opis vrednot, ki 60 točkujejo 

•.   Toplotna osamitev (izolacija) 

Ocena 

točke 

mrzlo delno 2adovoljiva 
stanovanje     pomanjkljiva J 

0 2 4 

12.   Sestava (konstrukcija) etropa 
neustrezen 

strop 
0 

Dcometan strop      ometan 

2 3 

13.   Obvarovanje  (izolacija)  prou vlagi vlažno 

0 

mestoma 
vlažno 

1 

suho 
stanovanje 

2 

14.   Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
0 

normalna       zelo solidna 
kakovost in trpežna 

2 3 

"•    Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinjo brez oljnati plesk   £.S 
0 1 2 

*&•    Okenski zasloni 

*<•   Kakovost mizarskih izdelkov 

18,   Lega (položaj) stanovanja 

9-   Dnevna razsvetljava 

20. Višina prostorov 

brez 

0 

platneni 
zastori, 
polknico 

1 

leseno   rebrače 
(rolete) 

2,5 

slaba pomanjkljiva    zadovoljiva 
1 3 6 

kletno, tla 
1 m pod 
nivojem 

0 
navadno 

kletno, tla , .   , 
od 0—1 m Podstrešno 

pod nivojem stanovanje 
1 1.5 

stanovanje 
itanovanjo     v nadstropju 

5 7 

brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 1 3 

do 2,4 m 2,4—2,8 m 2,8—3,2 m nad 3,2 m 
0.5 3 2 1 

ai- Oskrba z vodo 
več iztokov vodovod vodovod 

vodnjak             izven 1 iztok v ««.„«_,,,,:,, 
stanovanja stanovanju v «snovanju 

0,5                      2                      3,5 4 

^- Stranišče 

23- Kaikovost tal v kuhinji 

24, Kakovost tal v pritiklinah 

2"- Kakovost tal v sobah 

suho v 
stanovanju 

2 

suho su^°' za veä    ^• za ••• 

zunaj stanov.      stanovanj stanovanj 
v hiši skupaj 

0,5 t 3 
WCv 

stanovanju 
4 

cement,   opoka    mehki  les        park. lin.       plošč, terac. 
 1 lč 3 2 

cement,   opeka    mehki   les        park.  lin.       plošč, terac. 
0,5 1 2•       1,5 

cement,   opoka    mehki  les        park.  lin.      plošč, terac. 
0 2 4 1 

pritličje pritličje 
ob  zemlji dvignjeno 

1.5 3 

IV.,  III. II.   I. 
nadstropje 

l   1,5 2   2,5 

inj      , površina      površina     površina      površina      površina ilrH>rJe povrjjn sob in kuiljnjc do pritiklin 1:1 2:1 3:1 4:1 nad 5:1 
0 13 5 7 
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Zap. 
Opis vrednot, ki so točkujejo 

«i Ocena 
št. točke 

brez 
28. Kvadratura kletnih prostorov, za katere se      takih 

ne plačuje najemnina pritifcl. 
0 

do 5 
m! 

1 

5—10       10—15       15—20 
m* m* m1 

20—25 
m* 

nad 25 m2 za vsakih 10 m* po ono točko 

29.   Kopalnica kopalnice              kad                  Pe5                   Prha 

0                       3                       3                       2 

30. Štedilnik 
.                 zidan           zidan            železen        železen 
orez            slab            dober              slab            dober 

0                  2                   4                     3                   5 

31. Co jo delilna stena tanjša med stanovanji od 25 cm se odbijejo 3 točke. 

32. Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah,  z  značajem  barake,  se odbije: 
a) za neometane 10 točk; b) za v notranjosti ometane 6 točk. 

Za uporabo te razpredelnice bo izdal svet za 
gospodarstvo OLO Ptuj posebna pojasnila. 

4. člen 
Glede na krajevno lego stanovanj se območje 

občin OLO Ptuj razdeli na dva okoliša: 
a) sedeži občin, 
b) okoliške vasi. 

5. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal OLO Ptuj po- 

sebej po izvršenem popisu stanovanj po določbah 
tega odloka. 

6. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti občin morajo naj- 

pozrfeje do 15. julija 1954 prevzeti v upravljanje vse 
več kot dvostanovanjske hiše po zazidalnem načrtu, 
ki so last zasebnikov. 

Ne pridejo v poštev eno- in dvostanovanjske 
zgradbe, ki so zaradi stanovanjske stiske preurejene 
v več kot dvostanovanjske zgradbe. 

Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 
komisije; imenujejo jih ljudski odbori občin spo- 
razumno s sveti stanovanjske skupnosti. 

Pri prevzemu mora biti navzoč hišni lastnik ali 
njegov pooblaščenec, ki skupaj s člani komisije 
podpiše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. 
Zapisnik mora obsegati popis hiše in opis sta- 
nja, v katerem je hiša. Ce se hišni lastnik ali nje- 
gov pooblaščenec noče udeležiti prevzema ali pod- 
pisati zapisnika o prevzemu, se to vpiše v zapisnik. 

7. člen 
Pravice hišnega lastnika do pobiranja najem- 

nine, sklepanje najemnih pogodb, odpovedi najem- 
nih razmerij in dolžnosti, vzdrževati hišo, ter more- 
bitni dolgovi hiše, ki spadajo pod določbo 2. točke 
70. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš, 
preidejo na stanovanjsko skupnost z dnevom po- 
vzema hiš. 

8. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanskih prostorov 

poda komisiji nezanesljive ali krive podatke. 

2. kdor  ovira   popisovalec   stanovanjskih   prosto- 
rov  pri  popisovanju  in   zbiranju   uradnih  podatkov. 

3. popisovalec,    ki    nevestno    ali    pomanjkljiv0 

opravi poverjeni mu popis stanovanjskih prostorov. 

9. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1-2098/2-54 
Ptuj, dne 1. julija 1954. 

Predsednik   OLO: 
Alojz Frangež 1. r. 

450. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okrajni!1 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, Št. 19/52) tei v 

zvezi z 19. in 20. členom uredbe o upravljanju sta' 
novanjsikih hiš (Uradni list FLRJ, št. 52/53) je okraj; 
ni ljudski odbor Slovenj Gradec na 15. redni sej1 

okrajnega zbora in zbora proizvajalcev z dne 8. maJa 

1954 sprejel 
ODLOK 

o kategorizaciji  stanovanj  in  o okoliših 
na območju okraja Slovenj Gradec 

1. člen 
Stanovanja  na območju okraja  Slovenj  Gras- 

se po kakovosti  razvrstijo v 8 kategorij: 
I. stanovanja od 100 in  več točk, 

„ II. stanovanja od 88 do 99 točk, 
III. stanovanja od 76 do 87 točk, 
IV. stanovanja od 61 do 75 točk, 
V. stanovanja od 46 do 60 točk, 

VI. stanovanja od 31 do 45 točk, 
VII. stanovanja od 15 do 30 točk, 

VIII. stanovanja do 14 točk. 
V VIII.  kategorijo spadajo tudi  stanovanja,   * 

jih sanitarna inšpekcija  določi   kot  neprimerna z 

bivanje. 
2. člen 

Stanovanja se razporedijo v kategorije s toč" 
vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 29 P 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 
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3. •1•• 

Razpredelnica   za   točkovanje  stanovanj: 

Zap. 
St. Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točko 

1. Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,   obsončenja, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
3 

dobra 
5 

«• Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
1 

srednji 
3 

brez 
5 

3- Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov 

* Dostop do stanovanj in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
1 

neugoden 
0.5 

srednji 
2 

srednji 
1 

dober 
4 

ugoden 
1.5 

• Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišč 

°- Uporabnost dvorišča, vrta in parka 

z vozom 
nedostopen 

0,5 

te£e 
dostopen 

1 

ne 
0,5 

doloma 
1 

dober 

1.5 

v celoti 
1.5 

7- Odtoki  (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1,5 

8- Starost stavbe (oz. stanovanja) 
zgrajena zgrajena zgrajena zgrajena 

1900 1900—1914 1915—1940 po 1940 
12 4 5 

9- V.pliv nadstropij 

10. Lega stanovanja (položaj) 

H.   2 asnova stanovanja 

IV. nadstr. 
1 

I. nadstr. 
2,5 

III. nadstr. 
1.5 

pritličje 
3 

•. nadstropje 
2 

kletno  stanov.,      kletno podstrešno navadno 
pod niv. stanovanje       stanovanje       stanovanje 

0 13 5 

nepraktična      zadovoljiva sodobna 
1 4 7 

12-   Razmerj 
površina           površina           površina           površina 

e površin sob, kuhinje in pritiklin           1:1                      2:1                      3:1                      4:1 
 0 1 3 5 

 u •••• prostorov, za katere se brc? ^lu   do 5m' 5—10 m'   10—15m> 15—20m« 20—25m« 
jie Plačuje najemnina pritiklin t 2 3 4 5 

ttovina razsvetljava 

13     v- 
*isina prostorov 

Elefctrieaa ••••• ava 

brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 1 5 

do 2,4 m 2,4—2,8 m 2,8—3,2 m nad 3,2 m 
0,5 3 2 1 

bogato 

brez kad In peč        kad, peč        ^?^£fB 

kopalnice ali prha in umiv. k^g 

0 5 6 8 

vodniak vodovod vodovod vodovod 
ftc zunaj stanov.        1 iztok več iztokov 
"•' 1 3 4 

suho WCtraare     WC v stano- 
zunaj stanov.        skupaj vanju 

1 2 4 

brez pomanjkljiva    zadovoljiva 
0 1 2 
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Zap. 
St. Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

20.   Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

0 

nezadovoljivo 
ogrevanje 

1 

lončene 
peči 

2 

centralna 
kurjava 

5 

21.   Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo 

stanovanje 
0 

delno 
pomanjkljiva 

2 

zadovoljiva 

22.   Sestava (konstrukcija) stropa 

23.   Izolacija proti vlagi 

24.    Kakovost ometa, slikarije in opleskov 

25.   Kakovost tal v sobah in kuhinji 

26.   Kakovost tlakov v pritiklinah 

neustrezen 
strop 

0 

lesen strop    masiven  strop 

2 3 

vlažno 

0 

mestoma 
vlažno 

1 

suho 
stanovanje 

2 

27.   Obloge sten. stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

suha in 
zanemarjena 

0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

mehki les 

1 

opeka 
beton 

0,5 

deščična tla P«4p.tno 

• ksiioiit ,plof <? Imolej, 
3 4 

beton, plošče teraco 

1,5 2 

oljnati plesk 

1 

i ,,        keram. plošče lesene oblogenaravni  £amen 

28.   Kakovost mizarskih izdelkov slaba pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 3 6 

29.' Okenski zasloni brez 

0 

Svet za gradbene in komunalne zadeve okraj- 
nega ljudskega odbora Slovenj Gradec se pooblašča, 
da izda za uporabo te razpredelnice ustrezno -na- 
vodila. 

4. člen 
'Vse območje okraja je en okoliš. 

5. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal OLO Slovenj 

Gradec posebej. 
S tarifo bo določena cena za stanovanje v okviru 

kategorizacije glede na točke, površino in okoliš 
posameznega stanovanja. 

6. člen 
Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last sploš- 

ntga ljudskega premoženja, zadružnih ali družbe- 
nih organizacij, zasebni lastniki in stanovalci mo- 
rajo omogočiti uradnim osebam kategorizacijo sta- 
novanjskih prostorov in jim dati za to vse potrebne 
popolne i.i resnične podatke in zaradi njih preve- 
ritve omogočiti dostop v vse hiše in vse stanovanj- 
ske prostore. 

7. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

od 500 do 3.000 dinarjev, kdor ravna v nasprotju s 
predpisi 6. člena tega odloka. 

platneni , rcbrače 
zastori,                ,    ^  i \ 
poLknice            (rolete) 

       1                          2 

8. člen 

Ta odlok velja od 1. julija 1954 dalje. Objavi se 

v >Uradnen listu LRSt. 

St. 2752/4-54 
Slovenj Gradec, dne 8. maja 1954. 

'redsednik  OLO: 
vo Skerlovnik 1. r. 

.51. 

.\u podlagi  15. člena zakona o okrajnih ljudsk1 

odborih in 6. člena uredbe o pravici ljudskih odb^' 
rov, da lahko predpisujejo takse in prometni dave 
(Uradni list FLRJ, št. 19/53) je okrajni ljudski odb«' 
Slovenj  Gradec na  skupni   seji okrajnega  zbora ' 
zbora proizvajalcev dne 8. maja  1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o vpeljavi okrajnih  to• 

in prometnega davka 

Odlok  o  vpeljavi  okrajnih   taks  in   prometneg^ 
davka   št.   1/1-7012/4-53    z   dne    22.   septembra   19' 
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(Uradni list LRS, St. 11/54) so spremeni tako, da eo 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 
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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 Slo- 
venj Gradec še takse in prometni davek, ki so pred- 
pisani s tarifo v 2. delu tega odloka. 

2. ölen 
Takse in prometni davek po določbah tega od- 

loka so proračunski dohodek tistih občin, na kate- 
ri! območju 60 pobrani. Način uporabe se določi z 
občinskim proračunom. 

Takse, plačane pri uradih in ustanovah okraj- 
nega ljudskega odbora, se porazdelijo med občine 
po tem ključu: 

15% 
6% 
6% 
8% 

11% 
6% 

Dravograd 
Muta 
Vuzenica 
Radlje ob Dravi 
Provnlje 
Mežica 

Črna 
Šmartno 
Mi slin ja 
Podgorje 
Ravno na Kor. 
Slovenj  Gradec 

10% 
5% 
9% 
4% 

11% 
11% 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

tnamikah. Če stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takse v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke 
*n  jih uničiti  na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
čuje taiksa v gotovini. Prometni davek se plačuje 
v gotovini. 

4. člen 
V primerili, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki  so predpisani  s  tem odlokom.        s 

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 
« tem vzajemnost (reciprociteta). 

5. Sen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

08-4S3/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list 
^kRJ, 5t. 55/53) z vsemi poznejšimi dopolnitvami in 
spremcmba.-.ii se primerno uporabljajo tudi glede 
*aks in prometnega davka, predpisanih s tem odlo- 
gom, kolikor  ni  v  tem odloku  drugače določeno. 

6. člen 
• A °iasa'|l'a in navodila za izvrševanje tega odloka 
j*da svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odboTa. 

7. člen 
•• odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ju- 

°ija 1954. 

II. DEL - TARIFA 

rp   .. •. Takse 
r°nîna št. l: 

7 
,a vse vloge, ki se naslovijo na ljudske odbore, Sö.plača: 

1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 
2. za vsako pritožbo 

Tarifna 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 

Pripomba: Takso pod št. 1 te tarifne šte- 
vilko plača gostinski obrat ob izdaji dovo- 
ljenja. 

Tarifna 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 'živino 

in za prenos lastnino na kupca: 
a) za drobnico, od glave 
H) za živino, od glavo 

Tarifna št. 4: 
Za odhod uslužbencev izven uradnih pro- 
storov na zahtevo stranke, razen kadar 
gre za stanovanjske zadeve ali zadeve 
neznatne vrednosti, se plača: 
1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 

prave 
2. za pregled vse zgradbe aJi posameznih 

prostorov, da bi eo izdalo uporabno do- 
voljenje: 
do 5 prostorov . 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika, ne gle- 
do na število uslužbencev 

Tarifna št. 5: 
Za odločbe, e katerimi se dajo dovoljenja 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za trgovske obrate: 

za trgovske obrate na debelo 
za trgovske obrate na drobno 
za agencijo, komisije, trg. zastopstva in 
in drugo poslovalnice 
za prevozništvo, odpremništvo 

2. za gradbeno obrt 
3. za gostinske obrate: 

za restavracije, gostilne v katerih se no 
točijo alkoholne pijače 
za restavracijo z  alkoholnimi  pijačami, 
kavarne, krčme, bifeje 

4. za izvrševanje prevoza potnikov in 
blaga: 
z avtobusi 
z avtotaksiji 

5. za dimnikarje 
6. za kinematografe 
7. za opravljanje obrti: 

s stalnim sedež 
z nestalnim sedežem 

8. za vsa drujja dovoljenja za gospodarske 

din 
20 
90 

600 

2.000 

75 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

1.200 
720 

4.800 
720 

2.400 

4.800 

12.000 

1.200 
600 
600 

2.400 
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delavnosti, ki tu niso posebej navedene, 
so plača 30 odstotkov od takse, pred- 
videne v tarifnìkih št. 18 in 19 zvezne 
taiksnc tarife. 

Tarifna št 6: 
Za potrjevanje pogodb in drugih listin po 

ljudskih odborih se plača: 
1. za potrditev vsake listine 

za prvo polo 
za vsako nadaljnjo 
Pripomba I:  Ce se potrdi  več izvodov 
•iste listine,  se za  prvi izvod  plača po 
št 1 te tar. številke, za vsak nadaljnji 
izvod pa 55 dinarjev ne glede na število 
strani. 
Pripomba II: Ce se potrdi samo podpis, 
se plača taksa 25 dinarjev za potrditev 
vsakega podpisa ali pečata. Za potrditev 
podpisa ali  pečata  se plača  ena  taksa. 

2. za overitev cenitve posestva 
3. za potrditev načrta 
4. za potrditev pogodbe: 

a) na novo sklenjene pogodbe, katere 
vrednost znaša do 10.000 
od   10.000 do   50.000 
od   50.000 do 150.000 
od 150.000 do 250.000 

nad 250.000 dinarjev  14 odstotkov od 
vrednosti pogodbe; 

b) za potrditev podaljšane pogodbe so 
plača 50% takse iz št. 4 točke a) te 
tarifne številke; 

c) za potrdrtev pooblastila 

Tarifna št 7: 
Zk odločbe o kazni v postopku o prekrških, 

za katere je •pristojen okrajni sodnik za pre- 
krške in komisija za prekrške obč. LO 

Tarifna št 8: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih lokalih, 

kjer se za vstop ne pobira vstopnina, se plača: 
za glasbo sploh 
za glasbo na veselici 
Taksa se ne plača za priložnostno godbo 

izletniških skupin. 

Tarifna št 9 
Za uporabo pločnikov pred poslovnimi 

prostori in javnih prostorov se plača: 
a) za postavitev kioskov 
b) za postavitev stojnic, vrtiljakov, stre- 

lišč, cirkusov in pod., za eno nastopanje 
v kraju (mudenje) za •• za čas do 
20 dni 

Tarifna št 10: 
Za  izobešanje  firme,   razen   tistih,   ki   so 

predpisane, se plača taksa, ki znaša letno gledo 
na velikost natiska table: 

do Vi in* 
od Vi •• do 1 •• 

od i •• do 4 m* 
nad 4 m2 

Tarifna št 11: 
Za stalne reklame, ki se zaradi materialne 

Jtoristi obesijo ali kako drugače pritrdijo, na- 
pišejo ali naslikajo na zidove ali v notranjosti 
javnih lokalov, na ograjah, v izložbenih oknih 

din 
35 
25 

25 
500 

75 
150 
300 
500 

45 

250 

20O 
400 

4.O0O 

50 

400 
800 

1.5O0 
2.500 

in podobno, so plaća taksa, ki zaaša na veli- 
kost reklame: din 

do Vi m* 400 
od Vi m* do lm* 800 
od lm! do4m! 1.500 

nad 4m! 2.500 
Za nestalne in priložnostne se plača taksa 

gledo na velikost, ki znaša: 
do velikosti XU m* 5 
od 4t do Vi m* 10 
od Vi do 1 •• 30 

nad Im! 50 

Tarifna št 12: 
Za registracijo motornih vozil se plača: 
a) za   vsak   avtomobil,   avtomobilsko   pri- 

kolico, avtobus 2.000 
b) za motorno kolo 1.000 

Tarifna 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      20.000 500 
od       20.000 do     100.000 1.000 
od     100.000 do    500.000 2.000 
od     300.000 do 1,000.000 3.O00 

nad 1,000.000 din 3.O0O 
in   0.015%   vrednosti,   na   katero   se   glasi   po- 
nudba ali ofcrtailna licitacija. 

Tarifna št 14: 
Za posest psov, starih nad 6 mesecev se 

plača letno: 
a) za pse čuvaje 100 
b) za lovske pse 200 
c) za luksuzne pse 1.600 
Taksa za pse se plača samo v mestih. 

Uradni psi varnostnih organov niso podvrženi 
plačilu davka po tar. št. 14, 

» B. Prometni davek 
Tarifna št 1: 

Od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih pod- 
jetjih  in  gostiščih  se pobira od  cene  v  prodaji  na 
drobno 5% davka. Vse planinske postojanke v okraju 
so plačevanja prometnega davka oproščene. 
Tarifna št. 2: 

Od nakupa in prodaje nepremičnin se plača 
okrajni prometni davek v višini 10% od zveznega 
prometnega davka, ki se plača po uredbi o promet- 
nem davku od nepremičnin in pravic (Uradni list 
FLRJ, št. 4/54). 

Tarifna št 5: 
Od reklam v kinematografih se plača 5% od cene 

reklam v kinematografih. 

Tarifna št 4: 
Od loterij, tombol in drugih iger na srečo plača 

prireditelj od prodanih srečk oziroma plačanih vlož- 
kov 10%. Skupni predpis davka, ki se plača po uredbi 
o loterijah v proračun, in predpis občinskega davka 
po tem odloku, ne smeta presegati 25% vrednosti iz- 
danih srečk ali vplačanih vložkov. Prometnega davka 
od loterij in iger na srečo ne plača Jugoslovanska 
državna loterija. 
Tarifna št 5: 

Od kozmetičnih proizvodov za nego las, kože in 
obraza   10%. Okrajni prometni  davek olačnio no tei 
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tarifni številki trgovine na drobno od neposredno 
Prodaje teli proizvodov potrošniikom. Osnova za od- 
mero davika je prodajna cena na drobno. No plačuje 
se davek po tej tarifni številki od milo vseb vrst in 
le od sredstev za nego dojenčkov. Zavezanci za pla- 
čilo davka od kozmetičnih proizvodov za nego las, 
kože in obraza morajo vpisovati v posebno knjigo 
nabavo   m   prodajo  teh   kozmetičnih   proizvodov. 

St. 2936/10-54 
Slovenj Gradec, dne 13. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skcrlovnik 1. r. 

452. 

Na pod-lngi 2. odstavka 13. člena in 8. točke 
M. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
'ist I,KS, st. 19-84/32), v zvc/.i s 0. i lenom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo takse 
:" prometni davek (Uradni list FLNJ. št. 19-18/33) in 
''>• členom t'incl j nega /akoim o proračunih (Uradni 
"st FLU), št. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor Šo- 
štanj po prejšnji pritrditvi l/vršnega sveta Ljudske 
skupščine LUS na ločenih sejah dne 24. aprila 1954 
•»Prejel 

odlok 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi okrajnih 
!"ks in prometnega davka (Ur. lisi LUS, št. 35-431/53), 

'oko da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o vpoljavi občinskih taks in prometnega davka 

I. del: Splošne določbe 

I. člen 
' ole g taks  in  prometnega  davka,  ki  se  plačujejo 

Po veljavnih  predpisi li.  se pobirajo v okraju Šoštanj 
s0 občinske  iMikse  ui  občinski   prometni  davek,  ki   so 
Predpisi,!,« v  II. delu \vs<i odloka. 

i ., "kse in prometni davek, ki se j*>herejo po do- 
°cbah te^ii odloka, pripadajo v celoti tistim občinam, 
a katerih območju  vo pobrane, in  so njih  (»roračun- 

ski dohodek 

takse,  v[>!nčnnc  pri   uradih   in   ustanovah  okraj- 
r *a  ljudskega odbora  Šoštanj,  se  procentualno  po- 

oelijt   na   posamezne  občim;   takole: 

11% Rečica ob Savinji 10% 
11% Solčava 8% 
R% Šmartno ob Pak, 10% 

10% Šoštanj 12% 
8% Velenje 12% 

'•ornji grad 
'dubno 
I.uče 
Mozirje 
N a zarje 

dohodki od občinskih taks in občinskega promet- 
na davka  se smejo uporabiti  samo za komunalne 
ntvo (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih 

Vol Za f''''avo zdravstvenih, prosvetnih  in  drugih  za- 
°v in komunalnih objektov), za graditev cest. 

m<*'°v in podobno. 
acin «porabe se določi  z občinskih proračunom. 

skl   1 ^'   U«dski   odbor   lahko  odredi   poseben 
dot    i|Z-a  komunalne  gradnje,  v  katerega  se  stokajo 
davk       0^ on"èinskih tn.ks in občinskega prometnega 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. 
Ce stranka teh taksnih znamk ne more nabaviti, 

plača tmkso v gotovini; uslužbenec, ki takso pobere, 
pa mora nabaviti lokalne taksne znam'ke in jih uničiti 
na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plačil- 
je taksa v gotovini. 

Prometni  davek se plačuje v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taiks ozi- 

roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tu Ji ne more pobiruti taksa oziroma prometni davek, 
ki st;i  predpisana  s tem odlokom. 

Takse in prometni davok po tem odloku se tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, m v primerih, ko izvira oprostitev iz 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstaja 
o tem  vzajemnost  (rcep oriteta). 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

((8-485/46) • uredbe o prometnem davku (Uradni list 
K LR J, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami 
in dopolnitvami so primerno uporabljajo tudi glede 
taiks in prometnega davika, predpisanih s tem odlo- 
kom, kolikor ni v tem odloku drugače določeno. 

(>. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo OLO. Za izvrševanje tega 
odloku   skrbi   tajništvo za  gospodarstvo OLO. 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

II. del: Tarifa 

A. T a k s n a   tarifa 
Tarifna št. 1: 

Za vloge, ki se naslovijo na ljudske odbore:       din 
1. za vsa;ko vlogo, razen za pritožbe 20 
2. za vsako pritožbo 90 

Tarifna št. 2: 
1. za vse odločbe, ki jih izda ljudski odbor, 

razen  po tarifni številki 5,  10 in  17 75 
2. za vsako podaljšanje obratovalnega časa 

v gostinskih podjotjih m gostiščih 1.000 
5. za izdajo dovoljenja za priložnostno to- 

čenje alkoholnih pijač: 
a) v krojih, kjer je «edež občinskega LO    2.000 
b) v drugih naseljih 500 

Tarifna št. 3: 
1. za vsako potrdilo, razen za živinske 

potne liste 50 
2. za pofrdilo o lastnini in zdravju živine 

(živinski potni list) in za prenos last- 
nine na kupca: 
a) za drobnico od glave 10 
b) za živino od glave 50 

Tarifna št. 4: 
Za odhod usluž.bencev okrajnega ljudskega 

odbora in občinskih ljudskih odborov na za- 
htevo stranke, razen kadar gre za stanovanj- 
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ske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, in 
sicer: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 200 

2. za pregled vseh zgradb ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno do- 
voljenje: 
do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
nad 20 prostorov 500 

3. za vsako pot uslužbencev izven uradnih 
prostorov na zahtevo zasebnika ne glede 
na število uslužbencev 100 

Tarifna št. 5: 
Za odločbe, s katerimi se daje dovoljenje 

za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. a) za   trgovinska   podjetja  in   trgovine 

na debelo 1.200 
b) za trgovinska   podjetja   in   trgovine 

na drobno 700 
2. a) za restavracije s prodajo alkoholnih 

pijač, gostilne, krčme in bifeje 12.000 
b) za hotele 2.400 
c) za penzione in prenočišča 1.200 

Pripomba:   Plačilu   takse   niso  podvržene 
planinske postojanke pod upravo Planinskega 
društva. 

Tarifna àt 6: 
Za potrjevanje listin: 
a) za prvo polo 35 
b) •• vsako nadaljnjo polo 20 
c) za potrditev podpisa 20 

Tarifna št. 7: 
Za potrditev ocenitve premoženja 250 

Tarifna St. 8: 
Za potrditev poslovnih knjig, od vsakega 

lista 2.50 

Tarifna št 9: 
Za potrditev pogodbe od vrednosti: 
do   10.000 din 75 
od    10.000 din do   50.000 din 150 
od   c0.000 din do 150.000 din 300 
od 150.000 din do 230.000 din 500 

nad 250.000 din X% 
za neocenljivo pogodbo 125 

Tarifna št. 10: 
Za odločbe o kazni v postopku o prekrških, 

za katere je pristojen okrajni sodnik za pre- 
krške 250 

Tarifna št 11: 
Za glasbo v gostinskih in podobnih javnih 

lokalih, če se  za vstop ne pobira vstopnina: 
a) za vsakodnevno glasbo v kavarnah in 

gostilnah, mesečno 3.000 
b) za dvakrat tedensko glasbo v kavarnah 

in gostilnah, mesečno 1.500 
c) za enkrat tedensko glasbo v kavarnah 

in gostilnah, mesečno 1.000 
č) za neperiodično glasbo v kavarnah in 

gostilnah za vsak posamezni primer v 
mestu Šoštanju in Velenju po 500 
sicer pa 300 

d) glasbo na pîesu 500 

Tarifna št 12: 
a) za uporabo pločniikov pred poslovnimi 

prostori ter za uporabo cestišč, trgov, 
sejmišč od m!, dnevno 2 

b) za postavitev reklamnih desk in kioskov, 
letno 4.000 

Tarifna št. 13: 
Za izobešanje firm • okraju Šoštanj 

morajo gospodarske organizacije, pravne iu 
fizične osebe, ki se bavijo s kakršnim koli 
pridobitnim delom, plačati letno takso: 

a) do »/«m* 400 
b) dolm« 800 
c) do4m! 1.5O0 
č) nad 4 m8                                                             2.500 

Tarifna št. 14: 
Za reklame, ki jih gospodarske organiza- 

cije zaradi materialne koristi obesijo ali kako 
drugače pritrdijo, napišejo ali naslikajo na 
zidove ali v notranjosti javnih lokalov, na ogra- 
jah, na avtobusih, v izložbenih oknih in po- 
dobno, se plača taksa, ki znaša glede na veli- 
kost reklame: 

a) do V« m1 400 
b) do 1 m» 800 
c) do   4 m* 1.500 
č) nad 4 m2                                                             2.500 
Te takse  so oproščene  reklame v poslov- 

nih prostorih gospodarskih organizacij,  ki  so 
nanašajo na njih redno poslovanje. 

Prireditelji veselic, plesov, cirkuških pred- 
stav, artističnih nastopov, lastniki vrtiljakov 
in podobnih naprav plačajo takso za vsaik 
posamezni  reklamni lepak 20 

Tarifna št. 15: 
Za   registracijo   motornih   vozil   se   plača: 
a) za motorno kolo s prikolico ali brez nje     1.000 
b) za vsak avtomobil, za vsako avtomobil- 

sko prikolico in avtobus 2.000 

Tarifna št. 16: 
Za ponudbe na ofertalnih licitacijah pri 

državnih uradih in zavodih, gospodarskih in 
drugih organizncijah glede na vrednost posla, 
za katerega se daje ponudba: 

a) za vrednost    do      20.000 din 
b) za vrednost    do    100.000 din 
c) za vrednost    do    500.000 din 
č) za vrednost    do 1,000.000 din 
d) za vrednost nad 1,000.000 din 

ter še 0,015% od presežka 
nad 1,000.000 din. 

Tarifna št. 17: 
Za dovoljenje za žganje apna in kopanje 

peska, razen za lastno uporabo 

B. Tarifa   prometnega  davka 

Tarifna št. 1: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih podjetjih  in  gostiščih od prodajne cene 
Davčni zavezanec je gostinsko podjetje ali 

gostišče. 
Tarifna št. 2: 

Prometni davek od vstopnic za kinopred- 
stavc in drugo prireditve: 

a) od ceno vstopnic za kinopredstave 5* 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 

2.000 

1% 
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i) od cene   vstopnic   za   veselice,   plese, 
vrtiljake, cirkuško predstave, artistične 
nastopo in podobno 5% 

Prometni davek po tej tarifi se ne plača 
°d  vstopnic   za   fizkultumc  in   kulturao-ipro- 
svetno prireditve. 

Tarifna št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin v višini 

10% od da-vka po tarifni št. 1. dela V. Tarife 
Prometnega davka. 
Tarifna št. 4: 

Od vplačil za reklamo v kinu 5% 

Tarifna št. 5: 
Od vplačila za oglase v dnevnih časopisih 

« občasnih publikacijah 5% 

Tarifna Št. 6: 
Od vplačil za prireditve loterij in drugih 

•&• na srečo od vseh prirediteljev razen Jugo- 
slovansko loterije 5% 

Občinski prometni davek od loterij in dru- 
gih iger na srečo se plačuje od cene izdanih 
srečk oziroma od vplačanih vložkov, vendar 
Pa občinski prometni davek skupno r davkom, 
*'_ ie predpiše prireditelju po uredbi o lote- 
pjah, ne sme znašati več kot 25% od cene 
Jfdanih srečk oziroma vplačanih vložkov. 
Iarifna št. ?. 

Od kozmetičnih proizvodov za nego obraza, kože 
151 las 10%. 
» Občinski prometni davek plačajo po tej tarifni 
, vilkj detajlne trgovine od neposredne prodaje teh 
K°zmetičnih proizvodov potrošnikom. Osnova za od- 
mero prometnega davka je detajlna prodajna cena. 

Občinski prometni davek se ne plačuje od vseh 
"t mila in od sredstev •• nego dojenčkov. 

£a- ezanci  za  plačevanje občinskega   prometnega 
avka po tej tarifni številki so dolžni vpisovati v 

P°sebno knjigo nabavo in prodajo kozmetičnih pro- 
jV   ,~Tf   °d   katerih   se   plačuje   občinski   prometni 

Tarifna št. 8: 
Od krzna in kož divjadi 10%. 
^ayr-k p' -*a  prodajalec  krzna oziroma  prodaja- 

-" kože  divjadi.  Osnova  za odmero davka  je  pro- 
•?•   cena.   Od   kož   in   krzna   domačih   živali   so 

finski davek ne plača. 
St. 940/6-34 
Šoštanj, dne 24. aprila   1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

453. 

nn . °. Podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
2 in 28 °dborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) ter 
u; i,- , 'r, ena temeljnega zakona o proračunih (Urad- 
Sošta   • št'  13'U7/54>  Je okrajni  ljudski odbor 
sPre'B/ Da ^upni SCJ' °bph zborov dne 22. maja 1934 

ODLOK 
° Proračunu okraja Šoštanj za leto 1954 

p 1. člen 
Priln„°rQ^Un °kraja Šoštanj za leto 1954 s posebnimi 

'"sami obsega: 

z dohodki v znesku 174,529.000 din 
I. okrajni proračun 

in izdatki v^zne&ku 174,529.000 din 
11. predračune finančno 

samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 16,571.800 din 
in izdatki v znesku 16,571.000 din 

III. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 89,735.000 din 
z izdatki v znesku 89,735.000 din 

2. člen 

Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 
1954 z uspešno organizacijo dela, presežek dohodkov, 
razdelijo presežek, ki bo ugotovljen s potrjenim 
sklepnim računom ustanove po 7., 8., 9. in 40. filenu 
temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni   list  FLR],  št.  51-426/53)   tako,  da  vplačajo: 

a) v sklad za nagrade največ 30 odstotkov pre- 
sežka z omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme 
presegati 10 odstotkov zneska osebnih izdatkov usta- 
nove za leto 1934; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del presežka. 

Presežek, dosežen na drugačen način, se razdeli 
z odlokom o sklepnem računu za leto 1954. 

Za presežke dohodkov zdravstvenih zavodov in 
ustanov veljn odlok o finansiranju in poslovanju 
zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ. št. 14-89/53) 
in odredba o sklodih zdravstvenih zavodov s samo- 
stojnim finansiranjem (Uradni list FLRJ, št. 17-59/53). 

3. člen 

Odredbodajalcc za izvrševanje okrajnega pro- 
računa je komisija za proračun, ki ima pravico, usta- 
viti izplačila osebnih izdatkov, če niso v skladu z 
zakonitimi   predpisi. 

Prav tako je komisija za proračun pooblaščena 
razpolagati s proračunsko rezervo in dovoljevati vir- 
mane, ki so v soglasju s temeljnim zakonom o pro- 
računu. 

4. člen 

Kot pomožni odredbodajalcc se pooblaščajo vsi 
vodje uradov in ustanov za črpanje svojih v pro- 
računu določenih kreditov. 

Za  svoje  delo  pa  so odgovorni  odrcdbodajalcu. 

5. člen ' 

Vodja računovodstva je odgovoren odrcdbo- 
dajalcu za izvrševanje proračunov in predračunov, 
vsi skupaj pa ••••••••• ljudskemu odboru in držav- 
nemu sekretariatu za občo upravo in proračua LRS. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uiadnem listu 
LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1934. 

St. 470/32-54 
Šoštanj, dne 22. maja 1954. 

Predsednik OLO: 

Tone Ulrih 1. r. 
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454. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mest- 
nih občin, 3. in 6. člena uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse in prometni 
davek (Uradni list FLRJ. št. 19-116/53) in po po- 
prejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS je ljudski odbor mestne občine Kranj na 
26. seji dne 25. junija 1954 in 27. seji dne 20. julija 
1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o uvedbi  mestnih taks in  pro- 

metnega  davka   (Uradni   list  LRS,  št.   7-107/54) 

1. člen 
V   tarifi   A-Takse   se    uvede    turistična    taksa. 

Doda se: 
Tar. št. 14: 

Turistična taksa za vse, ki se mudijo na območju 
mestne občine kot turisti, je za eno noč in posteljo 

1. v glavni sezoni 20 din 
2. v predsezoni  in  po sezoni 10 din 
Pripomba: Taksa je predpisana samo za preno- 

čevanje  proti   plačilu   v   hotelih,  prenočiščih   in   pri 
zasebnikih. 

Hoteli, prenočišča in zasebniki morajo pobrano 
takso obračunati in vplačati pri upravi za dohodke 
LO MO do vsakega 5.  v mesecu  za  pretekli  mesec. 

Plačila turistične takse so oproščene osebe, ki 
jih kot svoje zavarovance pošilja na zdravljenje 
Zavod za socialno zavarovanje in invalidi, ki priha- 
jajo na območje mestne občine na zdravljenje po 
zdravniški odredbi. 

Ljudsk; odbor mestne občine lahko dovoli še 
nadaljnje oprostitve oziroma olajšave v plačevanju 
turistične takse. 

Natančnejše predpise o tem izda ljudski odbor 
mestne občine s posebno odredbo. 

St. 2130/2-54 
Kranj,  dne 21. julija   1954. 

Predsednik   LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

455. 

Na podlagi 23. člena drugega odstavika in 2. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LR.S, i{. 19-90/52) 6. člena uredbe 
o dohodnini (Uradni hst FLRJ, št. 56-482/33) v zvezi s 
točko VI/13 odloka o uporabi planskih instrumentov 
za leto 1934 (Uradni list LRS.Jt. 5-8/54) je ljudski od- 
bor mestne občine Murska Sobota na seji dne 
20. aerila 1954 »prejel 

ODLOK 
o določitvi davčnih stopenj za dopolnilno dohodnino 

od kmetijstva za leto 1954 

1. člen 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 

tijstva se za območje ljudskega odbora mestne obči- 
no Mursika Sobota predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

1.000 2 
2.000 2 
3.000 2 
4.000 2 
5.000 2 

20 6.000 2 
40 7.000 2 
60 8.000 2 
80 9.000 2 
100 10.000 2 

120 
140 
160 
180 
200 

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 
35.000 
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 
34.000 
55.000 
56.000 
57.000 
5S.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 

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 
5.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
5.9 
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 
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 

220 
240 
260 
280 
300 
320 
540 
360 
380 
400 
441 
484 
529 
576 
625 
676 
729 
784 
841 
900 
961 

1.024 
1.089 
1.156 
1.225 
1.2% 
1.369 
1.444 
1.521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.304 
2.401 
2.500 
2.601 
2.704 
2.809 
2.916 
3.025 
3.136 
3.249 
5.364 
5.481 
5.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.336 
4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.181 
5.329 
5.476 
5.625 
5.776 
5.929 
6.084 
6.241 
6.40O 
6.561 
6.724 
6.889 
7.056 

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.OO0 
105.000 
110.000 
115.000 
120.000 
125 000 
150.000 
155.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
165.000 
17O.O00 
175.000 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
2 i 0.000 
215.000 
220.000 
225 000 
230 000 
255.000 
240 000 
245.000 
230.000 
255.000 
260.000 
205.OOO 
270.000 
275 000 
280.000 
283.000 
290.000 
295.000 
300 000 
505.000 
310.000 
315.000 
•70.••• 
325.000 
550.000 
535.000 
V 0.000 
545.000 
550.000 
555.0•• 
560.000 
•565.000 
"0 ono 
3-5 000 
-«•o 000 
383.000 
390.000 

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 
10.5 
11 
11.5 
12 
12.5 
15 
13.5 
(4 
14.5 
15 
13.5 
16 
16.5 
17 
17.5 
18 
18.5 
19 
19.5 
20 
20.4 
20.S 
21.2 
21 '.b 
22 
22.4 
22.8 
25.2 
23.6 
24 
24.3 
24.6 
21 9 
25.2 
25.5 
25.8 
26.1 
26.4 
26.7 
27 
2".3 
27.6 
27 9 
24.2 
28• 
28.8 
29.1 
29.4 
29.7 
30 
50.2 
50.4 
•*0 6 
10.8 
31 
51.2 
31.4 
31.6 

7.225 
7.•96 
7.569 
7.744 
7.921 
8.100 
8.281 
8.464 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
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 
50.625 
52.400 
34.225 
36.100 
38.025 
40.000 
41.820 
43.6S0 
45.580 
47.520 
49.500 
51.520 
55.5SO 
55.6S0 
57.820 
60.000 
61.965 
65.960 
65.995 
68.040 
70.12? 
?2 240 
74.385 
76.56° 
78.765 
81.000 
83.265 
85.560 

90.240 
92.62' 
95.0-10 
97.495 
99.96O 

102.465 
,05.000 
107.2" 
,09.440 
111.690 
,,5.960 
116.2?° 
118.56° 

120•9• 
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Osnova 

395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.O00 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.OO0 
460.000 
465.000 
4T0.O0O 
475.000 
180.000 
485.000 
490.000 
495.000 
300.000 
305.000 
510.OO0 
3)5.000 
520.000 
323.000 
330.000 
555.000 
540.000 
545.000 
350.000 
353.000 
560.O0O 
'63.000 
•••.••• 
575.000 
580.000 
585.000 
390.000 
395.000 

% davek Osnova     % davcik 

31.8 125.610 
52 128.000 
32.2 130.410 
32.4 132.840 
32.6 135.290 
52.8 137.760 
33 140.230 
33.2 142.760 
33.4 145.290 
33.6 147.840 
33.8 130.410 
34 133.000 
34.2 153.010 
34.4 158.240 
34.6 160.890 
34.8 163.360 
33 166.250 
33.2 168.960 
33.4 171.090 
35.6 174.440 
55.8 177.210 
56 1S0.0OO 
56.5 185.315 
56.6 1 M) 66(1 
56.9 190.035 
37.2 193.440 
••.• 196.875 
57.S 200.340 
38 1 205.833 
3.4.4 207.360 
58." 210.915 
39 214.500 
39.3 217.115 
59.6 221.760 
"9.9 225.4"'" 
40.2 229.141 
40.5 232.87" 
40.S 236.04(1 
41.1 240.45" 
41.4 244.260 
41.7 248.115 

600.000 
003.000 
610.000 
(»15.000 
620.000 
623.000 
650.000 
633.000 
640.000 
645.000 
650.000 
633.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
C-0.000 
645.000 
090.000 
695.000 
700.000 
70 5.000 
7)0.000 
" 15 000 
-20.000 
725.000 
730 000 
755.000 
740.000 
745 000 
750.000 
755.000 
"60.000 
"65.000 

•0 000 
"5 000 
sO.000 
43.000 

'•10.000 
"<)3.000 
800.000 

42 
42.3 
42.6 
42.9 
43.2 
43.5 
43.8 
44.1 
44.4 
44.7 
45 
45.3 
43.6 
45.9 
46.2 
46.5 
46.8 
47.1 
47.4 
47.7 
48 
48.3 
48.6 
48.9 
49.2 
49.5 
49.8 
50.1 
50.4 
50.7 
51 
51.3 
51.6 
31.9 
52.2 
52.5 
52.8 
53.1 
53.4 
53.7 
54 

252.000 
255.915 
259.860 
263.835 
267.840 
271.875 
275.940 
280.035 
284.160 
288.315 
292.500 
206.715 
300.960 
305.235 
309.540 
513.875 
318.240 
322 655 
327.060 
331.515 
336.000 
340.515 
345.060 
549.635 
354.240 
338.875 
565.540 
368.235 
372.960 
377.715 
582,500 
387.315 
392.160 
397.035 
401.940 
406.875 
411.840 
416.4"" 
421.860 
426.915 
432.000 

LRS« 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objavo v Uradnem listu 

2. člen 
Osnove   za   izračunavanje   dopolnilne   dohodnine 
kmetijstva se zaokrožijo: 
a) do 100.000 din se zaokrožijo na tisoč dinarjev, 

n sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
lzJm tisoč, znoski nad 500 din pa na višjih tisoč din; 

D) fad 100.000 din se zaokrožijo na pet tisoč di- 
?rj^y. in licer tako. da se zneski nad 2500 din za- 

•:.
•.??-'•° na višjih prt tisoč, zneski do 2500 din pa na 

"^n pet tisoč din. 

3. člen 
L , avftk po višji davčni stopnji ne sme biti višji 
r .?,r davek p,-, najbližji davčni stopnji, povečan za 
• ^ Pri davčni osnovi, zaradi katere bi so morala 
d0, rabiti višja davčna stopnja, npoš'evojoč katastrski 

n<«lek pod zaokrožitvijo po 2. členu. 

4. člen 
Oo     a.,wi''vk \-(,\]a zi območje ljudskega odbora mest- 
krnet    •• ^^ka  Sobota,   lopolnilnr   dohodnina od 

Jstva se po teh stopnjah odmeri za leto 1954. 

5. člen y 
stj i     °bdavčitev dohodkov od postranskih delavno 
Q,]L, ^"jstva predpiše  ljudski odbor mestne občine v,lt«cij0 •• |elo ,9-4i 

St. M 59 
Murska Sobota, dne 20. aprila 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jožef Vclnar 1. r. 

456. 

Na podlagi 14. točke 78. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) 6. člena uredbe o pravicah ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ. št. 19-118/53) in 3. člena uredbo o pro- 
metnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) ter po 
poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta LRS je ljudski 
odbor mestne občine Novo mesto na seji dno 12. maja 
1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi mestne 
takse in prometnega davka ljudskega odbora mestne 
občine Novo mesto (Uradni  list  LRS, št.  15-2Ï8/54) 

1. člen 

Predpis tarifne številke 5 se v celoti spremeni in 
dopolni ter se v prečiščenem besedilu glasi: 

Tarifna št. 5: Za odločbe, s katerimi so daje dovo- 
ljenje za gospodarske delavnosti, se plača; 

1. za obrtna podjetja in obrtno delavnice:      din 
a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 
c) za dimnikarske obrti 600 

2. za gradbena podjetja in gradbeno obrti 2.400 
3. za opravljanje tovarniške proizvodnjo 24.000 
4. za trgovsko obrate: 

a) za trgovska podjetja in trgovine na 
debelo 1.200 

b) za trgovska podjetja in trgovine na 
drobno 720 

c) za trgovske agencije, komiaionarie, tr- 
govska   zastopstva   in   posredniška 
podjetja 4.600 

d) za starinarnice 720 
c) za prodajalne   monopolskih   predme- 

tov na drobno 240 
5. za gostinska podjetja in gostišča: 

a) za hotelo 2.400 
b) za penzione, •••••, gostišča in pre- 

nočišča 1.200 
c) za restavracije za toèonjo brezalko- 

holnih pijač, mlečno restavracijo in 
dietne restavracije 4.800 

d) za restavracije, gostilne, krčme, ka- 
varne, bare, bifeje in vinske kleti       12.000 

o) za mlekarno, v katerih se točijo sa- 
mo mleko ali še kava in čaj 1.200 

6. za zasebno poklicno delo javnih pravnih 
zastopnikov, zdravnikov, inženirjev, ve- 
terinarjev, geometrov, babic in podob- 
nih prostih poklicev 

2. člen 

Za tarifno številko 12 se uvrsti 
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B. Turistična taksa 

Tarifna St. i: Za osebe, ki se mudijo v kra- 
ju kot turisti se plača od postelje, ki jo turist 
uporablja proti plačilu v hotelih, penzionih, 
prenočiščih, gostilnah, ali pri zasebnikih: 

a) v glavni sezoni od 15. junija do 15. av- 
«       gusta 

b) v ostalem času 

Pripomba: Turistična taksa se sme uporab- 
ljati le za pospeševanje turizma, predvsem 
za izdajanje turističnega propagandnega ma- 
teriala, za izpolnjevanje turistične informacij- 
ske službe, za ureditev informacijskih pisarn, 
ureditev parkov in sprehajališč, ali pa kot do- 
tacija turističnemu društvu, da jih uporabi 
T omenjene namene. 

3. člen 
Predpisi o prometnem davku se spremeni- 

jo in dopolnijo ter so v prečiščenem besedilu 
glasijo: 

20 
10 

potrošnikom. Osnova za odmero davka je de- 
tajlna prodajna cena. 

Občinski prometni davek se ne plačuje od        « 
sredstev za nego dojenčkov in od mila vseh 
vrst. 

Zavezanci po tej tarifni številki morajo 
vpisovati v posebno knjigo nabavo in prodajo 
kozmetičnih pix>izvodov, od katerih se plačuje 
občinski prometni davek. 

Tarifna št. 7: Od krzna in kož divjačine 10% 
Pripomba: Davčni zavezanci so prodajalci 

krzna oziroma prodajalci kož. Osnova za od- 
mero davka je prodajna cena. 

Od kož in krzn domačih živeli se davek 
ne plačuje. 

St. 753/16-54 
Novo mesto, dne 12. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Antlrijanič 1. r. 

C. Prometni davek 

Tarifna št. 1: Od potrošnje alkoholnih pi- 
jač v gostinskih podjetjih in gostiščih se plača 
od prodajne cene 5% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu za pretekli mesec. 

Tarifna '* 2: Od vstopnic za kinemato- 
grafske predstave in fizkulturne prireditve, 
kjer se ljudje zbirajo zaradi razvedrila in za- 
bave (veselice, vrtiljake, cirkuške predstave, 
artistične nastope in podobno), se plača od pro- 
dajne cene vstopnic 3% 

Pripomba: Ce se pobira taksa od vstopni- 
ne prireditve, na kateri je glasba, se za glasbo 
ne sme pobirati še taksa po tar. št. 6 tega od- 
loka. 

Od kulturno umetniških predstav se ta 
davek ne plača. 

Tarifna št. 3: Od nakupa in prodaje ne- 
premičnin se plača od stopenj, ki jih predpi- 
suje uredba o tarifi prometnega davka (Urad- 
ni list FLRJ, št. 1-1/53) 5% 

Tarifn» št. 4: Od reklame v kinematogra- 
fih se plača od cene za objavo 5% 

Tarifna št. •>': Od loterij in drugih iger na 
srečo, razen loterij, ki jih prireja jugoslovan- 
ska loterija, se .plača od izdanih srečk oziroma 
plačanih vložkov 5% 

Pripomba: Ta davek mora plačati priredi- 
telj v 10 dneh po končani loteriji oziroma dru- 
gih igrah na srečo. 

Prometni davek skupno z odstotkom, ki 
se prireditelju igre na srečo predpiše po ured- 
bi o loterijah in drugih igrah na srečo, ne sme 
presegati 23% od cene izdanih srečk oziroma 
plačanih vložkov. 

Tarifna št. 6: Od kozmetičnih proizvodov 
za nego lica. kože in las se plača 10% 

Pripomba: Občinski prometni davek plača- 
jo po tej tarifni štev. detajlne trgovine od ne- 
posredne prodaje teh  kozmetičnih proizvodov 

45?. 

Ljudski odbor mestne občine Ptuj, je na pod- 
lagi 14. člena in 27. točke 28. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) ter 6. člena uredbe o pravici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takse in prometni da- 
vek, na podlagi 3. člena uredbe o prometnem davku 
v zvezi s poglav:em g) zvezne tarife o prometnem 
davku ob poprejšnji potrditvi Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS na seji dne 14. julija 1934 spreje' 

ODLOK 
o spremembi odloke  o mestnih  taksah 

in prometnem davku 

I 

Odlok o mestnih taksah in prometnem davkjj« 
objavljen v Uradnem liätu LRS. št. 4/54. se v tarif- 
nem  delu  pod  poglavjem   > Takse«  spremeni  takole: 

Tarifna postavka št. 6. f)  se v celoti črta in raz- 
veljavi. 
Pod poglavjem >Prometni davekc se: 
Tarifna postavka 15 b) črta v celoti in razveljavi- 
V zvezi s tem se tudi črtajo in rozvcljavijo od- 
stavki 3, 4 in 5 besedila k tarifni postavki l"- 
Tarifna postavka 18 se tudi črta v celoti in raz- 
veljavi. 
S trm nehajo veljati spredaj navedene tarifoe 

postavke. 
II 

Pri tarifni številki 22 se drugi odstavek besed»3 

spremeni takole: 
Prometni davek po tej tarifni številki se ne p|a'a 

od loterij  in  drugih  iger na  srečo,  ki  jih  prirejaj 
jugoslovanske  loterije in   družbene  organizacije. *• 
loterije   in   igre   na   srečo,   prirejene   po  družbeo'f 
organizacijah, velja oprostitev le, če je dobiček Prl" 
reditve namenjen za zdravstvene, socialne in  droK 
dobrodelne name-e. 

III 
Pod poglavjem >Prometni davekc, v drugem **" 

rifnem  delu odloka  se  doda  nova   tarifna  posta*'* 
št. 23, ki se glasi: 
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Tar. post. 23: 
Od   kozmetičnih   proizvodov    za   nego   obraza, 
kože  in   las  so  plača  prometei  davek  v   visini 
10% od maloprodajne cene. 
Pripomba: 
I. Med   navođene  proizvode  spadajo predvsem: 

kreme in vode za lice, puder, rdeaio za ust- 
nice  in  lice, barvila  za veke, obrvi  in  tre- 
palnice,   kolonjske   vode   vseh   vrst,    laik   za 
nohte,  kamen-loščilo za  nohte, odstranjevalec 
laka za nohte, preparati  za trajno in hladno 
ondulacijo las, barve za lase in voda za lase. 

II. Taksa   po  tej   tar.  postavki   so ne  plača  od 
sredstev za nego dojenčkov in mila vseh vrst. 

Občinski  prometni  davek od kozmetičnih proiz- 
vodov za nego obraza, kože in  las plačajo detajlne 
trgovine od neposredne prodaje teh proizvodov  po- 
trošnikom. Osnova za odmero davka je detajlna pro- 
dajna cena. 

Zavezanci za plačilo davka od kozmetičnih pro- 
'zvodov za nego obraza, kože rn las morajo vpisovati 
v posebno knjigo nabave in prodaje teh kozmetičnih 
proizvodov. 

IV 

Ta odlok volja od objave v >Uradnern listu LRS«. 

St. I/l 536/3-54 
Ptuj, dne 14. julija  1954. 

Predsednik LO MO Ptuj: 
Janko Vogrinec 1.  r. 

458. 

Na podlagi 25. člena in v zvezi z 12. točko 78. 
È1ena zakona o ljudskih odborih mest in mostnih 
°bcin (Uradni list LRS. št. 19/52) je ljudski odbor 
Cestne občine Postojna na svoji seji dne 1. junija 
1«4 sprejel 

ODLOK 
o proračunu mestne občine Postojna za leto 1951 

1. člen 
Proračun mestne občine Postojna za loto 1954 

obsega: 

I. proračun mestne občine Postojna 
z dohodki v znesku 30,460.000 din 
in z izdatki v znesku 30,460.000 din 

"• predračune finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 8,083.951 din 
z izdatki v znesku 11,025.931 din 
in s primanjkljajem 2,942.000 din 

2. člen 

2av P/^nJkljaj v predračunih finančno samostojnih 
dota • V- skupncm znesku 2,942.000 din se krije z 
Mor Uu*1^1 'Z Proračuna mestne občine Postojna. 
•Q(, ,' ltni' Presežki dohodkov pa gredo v proračun 

tno občine Postoji jna. 

3. člen 

1954 , f,ncno sam<>stojni zavodi, ki dosežejo 7 letu 
na.(j j2{^??sno organizacijo dela presežek dohodkov 
sožr>n,- J*L    'Jà so večji od olaniranih.  razdelijo do- seženi 

Presežek, k' »v» nçotovljen s sklepnim računom 

zavoda za leto 1954, po 7., 8., 9. in 40. členu temeljne 
uredbo o finančno samostojnih zavodih tako, da 
vplačajo: 

v sklad za nagrajevanje največ 40% presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne smo presegati 
10% zneska realiziranih posebnih izdatkov zavoda 
za leto 1954. 

4. člen 

Ta odlok velja od dneva sprejetja na seji ljud- 
skega odbora mestne občine Postojna, uporablja pa 
se od 1. januarja 1954. 

St. I/T 887/14-54 
Postojna, dne 1. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa I. r. 

459. 

Na podlagi 49. člena temeljnega zakona o pro- 
lačunu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in v zvezi z 12. 
točko 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) jo ljudski 
odbor mestne občine Postojna na svoji seji dno 1. ju- 
nija 1954 sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu mestne občine Postojna 

za leto 1953 

1. člen 
Potrjujo se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

mestno občino Postojna za leto 1953, sestavljen po 
določbah 48. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člca 
Sklepni račun mestne občino Postojna za leto 

1953 s sklepnimi računi zavodov s samostojnim finon- 
siranjem za leto 1953 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi  dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po sklepnem računu mostne občine Postojna v 1. 1953: 
I. po proračunu LO MO Postojna: 

dohodki 37,835.374 din 
izdatki 34,682.733 din 
presežek dohodkov nad izdatki     3,152.641 din 

•. po sklepnih   računih  zavodov  s samostojnim 
finansiranjem LO MO Postojna: 
dohodki 5,492.453 din 
izdatki 5,464.041 dfn 
presežek dohodkov nad izdatki *6.412 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po sklepnem 

računu za leto 1953 se prenese kot dohodek v pro- 
račun za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov zavodov 6 samostojnim finan- 

siranjem LO MO Postojna za leto 1953 v znesku 
46.412 din se prepusti zavodom s samostojnim finansi- 
ranjem LO MO Postojna in se razdeli takole: 9619 din 
»Otroški vrtec Postojna«, 36.793 din »Dijaški dom 
Postojna«. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
St. I/T 1176/1-54 
Postojna, dne 1- junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jožo Basa 1. r. 
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460. 

Na podlagi 48. in 49. člena temeljnega zakona o 
proračunu (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 22. člena 
zatona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljudski odbor mestne 
občine Tržič na seji dne 17. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega  računa o izvršitvi  proračuna 
ljudskega odbora mestne občine Tržič za leto  1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

ljudskega odbora mestne občine Tržič za leto 1952, 
sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

2. člen 
Sklepni račun ljudskega odbora mestne občane 

Tržič za leto 1952 je sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Dosežem dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po proračunu ljudskega odbora mestne občine Tržič 
v letu 1952: 

dohodki 7.554.327 din 
izdatki 7,537.299 din 

Razlika v znesku 17.028 din je bila prenesena v 
proračunsko leto  1953. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 155/19 
Tržič, dne 15. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

461. 

Na podlagi 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
v zvezi z 2. členom uredbe o ureditvi in opravljanju 
dimnikarske službe (Uradni list LRS. št. 21/50) je 
ljudski odbor mestne občine Trbovlje na 20. seji 
dne 1. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o conah in izvajanju dimnikar- 
skih   storitev   na   območju   mestne  občine   Trbovlje 

1. člen 
V 4. točki H. dela omenjenega odloka se besedilo 

spremeni iako, da se ta ločka glasi: 
4. Dimniki, štedilniki, peči in dimni odvodi se 

morajo redno ometati. Čiščenje dimnika v uporabi 
je obvezno vsaj enkrat mesečno. 

2. člen 
Ta odlok začno veljati takoj. 
SL 318/22 
Trbovlje, dne 7. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

462. 

Občinski ljudski odbor Logatec je na 18. seji 
dne 23. julija 1954, na podlagi 20. in 117. člena za- 
kona o spremembah in dopolnitvah zakona o vo- 
litvah in odpoMicu odbornikov ljudskih odborov 
(Uradni list LRS, št.  31-102/53)   sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 
Razpisujejo se nadomestne volitve v III. volilni 

enoti, ki obsega vas Dolenji Logatec, ker |o pre- 
nehal mandat umrlemu Trevnu Jakobu, odborniku 
občinskega ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v 
tej  volilni enoti. 

Volitve  bodo  v   nedeljo  dne   19.   septembru   1954. 

II 
Ta  odlok   se  objavi   v   >Ura<lnem   listu   LRS<   ii 

na  krajevno običajni   način   v   III.   volilni   enoti. 
St. 808/P/1-54 
Logatec,   dne   25.   julija   1954. 

Predsednik   Obe.   LO: 
Ivan  Zelene 1.  r. 

463. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spretnem' 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
31-102/55) je občinski ljudski IKIIHIT Žalec na sej' 
dne   11.  julija   195+  sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 7. volilo' 

enoti, ki obsega naselje Vrbje pri Žalcu, ker je za- 
radi odselitve prenehal mandat Podhrogarjii Mirku« 
odborniku občinskega ljudskega odbora Žalec, ki jc 

bil  izvoljen  v  tej  volilni  enoti. 
Volitve bodo v  nedeljo,  dne  29. avgusta   1954. 

2. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem lislu LUS? in 

na krajevno običajni   način  v   volilni  enoti  št. 7. 

St. P 627/2-54 
Žalec, dne 11. julija 1954. 

Predsednik Obe. LO: 
Ivan   Bo7ovifar  1.   r. 

POPRAVEK 
•V odloku o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov 

zdravstvenih storitev v okraju Slovenj Gradec jc 

treba popraviti tiskovno napako in se četrta vrs'a 

10. člena pravilno glasi: 
»politiko   pristojnega   občinskega   ljudskega   odbora* 

Uredništvo 

Izdaja tUradnl list LRS«  - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Moćnik - tiska tiskarna .Toneta Tomšiča. - vs' 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din  -  Posamezna  StevilKa: 8 din   'o S «tränt »vike nadaljnje 4 strani 4 din VPč. P" 
Doätl  8  din  »••  —  Uredništvo  In   utirava:   Ljubljana,   Erjavčeva  ulica  Us    onStn' oredm  33G  -  Telefon  uprave •-•7»   ' 

Ceknr-it  •••••- •01-«2«-157 



PoStnina plačana v gotovini CENA 40 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 12. avgusta 1954 Sievilka 31 
VSEBINA: 

U7. 

464. 

«S. 

4G6. 

«7. 

468. 

4«9. 
470. 

»•. 
472. 

Odredba o ustavitvi ukrepov proti nalezljivi ohromelosti 
Prašičev v okraju Murska Sobota. 

Odloki ljudskih odborov: 
Odlok o stanovanjski tarili, razdelitvi najemnin In skla- 
•j» v mestu LJubljani. 
"dlolc o epremembah In dopolnitvi odloka o  kategorl- 
«ajUtanovMl In okoliših v mestu LJubljani. 
Lihi   o  ustanovitvi   stanovanjskih  skupnosti   v   mestu 

„lok o spremembi odloka  o družbenem planu  okraja 
Kräko za leto 1954. 

dlok o spremembi  In  dopolnitvi  odloka   o  družbenem 
Odi Ï okra*a Kršk0 M let0 19S4. 
Orti T! ° sklePnem računu okraja KrSko za leto 1953. 
ne»      ° vPelJav* občinskih taks In občinskega  promet- 
Odi v      ka v okraJu Ljutomer. 
Odi?* ° družbenem planu okraja Postojna  za  leto  1S54. 
stv»„   * oprostltvl • olajšavah samoplačnikov za zdrav- 

l*eno storitve v okraju Radovljica. 

473. Odlok o ustanovitvi sklada za gradnjo Individualnih sta- 
novanjskih hi: v okraju Radovljica. 

474. Odlok   o   dodatnem   proračunu   okraja   Radovljica   za 
leto 1954. 

475. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov v okraju Radovljica. 

476. Odlok  o  oddajanju opremljenih  sob  potnikom  In  turi- 
stom v okraju Radovljica. 
Odlok o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih okraja Radovljica. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov  samostojnih  poklicev  v  okraju   Šoštanj. 
Odlok o kategorizaciji  stanovanj v okraju Šoštanj. 
Odlok o proračunu •••••• Trbovlje za leto 1954. 

4SI. Odlok    o    ustanovitvi    Trgovinske    zbornice    za    okraj 
TrbovUe. 
Odlok o ustanovitvi Gostinske zbornice za okraj Trbovlje. 
Odlok o ustanovitvi Obrtno zbornice za okraj Trbovlje. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategori- 
zaciji stanovanj v mestni občini Trbovlje. 

477. 

478. 

479. 
480, 

482. 
433. 
484. 

127. 

odstavit druSeSa odstavka 47. člena in prvega 
vijj "^48. •1••• temeljnega zakona o varstvu ži- 
fiLRjP?* žiTakkimi kužnimi boleznimi (Uradni list 
darstv    T tf_291^54) izdaja državni sekretar za gospo- 

ODREDBO 
ustavitvi ukrepov proti nalezljivi ohromelosti 

prašičev v okraju Murska Sobota 

V * 
°ûrom^|kr?iU Murska Sobota je prenehala nalezljiva 

•"«st prašičev. Zet« se ustavljajo vsi  ukrepi, 

potrebni za preprečevanje in za zatiranje te bolezni, 
ki 60 bili predpisani z razglasom o razglasitvi okraja 
Murska Sobota za okuženega po nalezljivi ohrome- 
losti prašičev (Uradni list LRS, št. 1-2/54). 

Ta odredba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1/1-22/3-54 
Ljubljana, dno 26. julija 1954. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tcpina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
4W. 

117. tl*^1*81 *• odstavka 23. člena, 5. točke 65. in 
°bč 

*i   »        _        
••._•,•^°.•• ° ljudskih odborih mest in mestnih 

90. in g, adai ust LRS. št. 19-90/52) v zv.ezi s 16., 73., 
hïl (TJ ', T1101

» uredbe o upravûjanju stanovanjskih 
sudski mL ^J- št- 29-544/54) izdaja mostni 
••••#°•. ßlavnega mosta Ljubljano po sklepu 

2 dne ai Je mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
rf*>rov7',imaja  1954 "»  XXXIX. skupne seje obeh 

°* z dne 23. julija m4 

0 st«novih,{*i,s *   .    ODL°K 
ujsKi tanfi, razdelitvi najemnin in skladih 

1. člen 
^ede na v""1^  za   stanovanjske   prostore   se  določi 
Je stanovan-        to£k* P°VIŠino in okoliš, v katerem 

Cena 
^^••• s^doT^-11102110 1•••° na 1•* s1^0•12^ 

a) v prvem okolišu na 0,37 din 
b) v drugem okolišu na 0,34 din 
c) v tretjem okolišu na 0,30 din 
č) v četrtem okolišu na 0,25 din 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se ne upošteva površina sob nad 30 m1, ter zaprtih 
hodnikov in sob nad 20 m*. 

3. člen 
Uživalci etanovonj plačujejo za qporabo zolcnjad- 

nih vrtov pri hišah posebni letni prispevek od 1 do 
3 din, za sadna drevesa pa po donosnosti 

Po prednji tarifi določi prispevek hišni svet, 
oziroma hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
so razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v stano- 

vanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine na 
sklade izplača od mesečne najemnine: 
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do 10.000 din 10%, 
od 10.000 do 50.000 din 7%, toda ne manj kot 

1000 din, 
nad 50.000 din 5%, toda ne manj kot 5500 din, 

a največ 6000 din. 
5. člen 

Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 
preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek po predlogu 
tajništva za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
MLO, vendar ne nad 50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada za- 
sebnemu lastniku po tem členu, je dopustna pritožba 
ma komisijo ljudskih odbornikov. 

6. člen 
Najemnina se razdeli: 
najmanj 50% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20% za vzdrževanje, 
do 30% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razdelitev v amortiza- 

cijski sklad in v sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

7. Ben 
Hišni svet odvaja mesečno iz amortizacijskega 

sklada v sklad za zidanje stanovanjskih hiš mestnega 
ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 20% tiste- 
ga dela najemnine, ki se plačuje v amortizacijski 
sklad. 

8. člen 

Od najemnin za poslovne prostore v hišah last 
splošnega ljudskega premoženja, družbenih in za- 
družnih organizacij ter zasebnih hiš, ki so vključene 
v stanovanjsko skupnost, odvaja hišni svet za zidanje 
stanovanjskih hiš 50%, ostalih 50% pa se razdeli: 

najmanj 60% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20% za vzdrževanje, 
do 20% za hišno upravo. 
Hišni svet lahko določi za razdelitev v amortiza- 

cijski sklad in v sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

9. člen 

Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 
m ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje hiš 70% od poslovnih najemnin. 

10. člen 

Zasebni lastniki hiš, ki niso vključeni v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne stanu- 
jejo, so dolžni odvajati 10% stanovanjske najemnine 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 
10. v mesecu, izvzemši tistih lastnikov, ki kljub sodni 
odpovedi ne morejo stanovati v lastni hiši. 

11. člen 

Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš, se za hiše, 
ki so vključene v stanovanjsko skupnost razdeli: 

80% v amortizacijski sklad, 
20% v sklad za '»»drževanje. 
Iz sredstev, ki gr*do v amortizacijski sklad, so 

ne odvaja 20% v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

12. člen 

Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 
skupnost,   črpajo  še   nadalje   razpoložljiva   sredstva 

dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po dolocbaû 
odloka o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje •» 
in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
(Uradni list LRS, št. 14-107/53). 

13. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
do 5000 dinarjev, kdor ravna v nasprotju s predpis1 

4., 8., 9. in 10. člena tega odloka. 

14. člen 

Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 
1. avgusta 1954 dalje. 

15. člen 

Ta odlok volja od dneva objave v >Uradnem lis*11 

LRS« 
Tajn št. 850/1-54 
Ljubljana, dne 21. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

465. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 5. točke, 65. ^ 
117. člena zakona o ljudskih odbonb. mest in mestna 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter v zvezi z 1»> 
in 20. členom uredbe o upravljanju stanovanjski1) 
hiš (Uradni list FLRJ, ?t. 29/54) je mestni ljudski 
odbor glavnega mesta Ljubljane na XXXIX. redu 
seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
23. julija 1954 sprejel 

ODLOK ... 
o spremembah in dopolnitvi odloka o kategorizacij 
stanovanj  in  okoliših   na  območju   glavnega   mes»8 

Ljubljane 

3. člen razpredelnice za točkovanje stanovanj s 

spremeni oziroma dopolni: 
Pod zap. št. 12 se doda: stanovanja brez pri tik" 

so glede razmerja površin sob in kuhinje do priti»"1 

ocenjujejo z 0 točkami. 

Pod zap. št. 17 se vrednotijo kopalnice: 
stanovanje brez kopalnice 0 točk 
kad, peč ali prha 6 točk 
kad, peč in umivalnik 8 točk 
bogato opremljena kom. kopalnica       12 točk 

Popravek   in   dopolnitev   tega   odloka   izvedej 
organi, ki so pristojni za sklepanje pogodb, skupaJ 
z uživalci stanovanj. 

Ta odlok velja od 1. avgusta 1954. 

Tajn št. 851/1-54 
Ljubljana, dne 23. julija 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. *"• 



fell - 12. Yin. 1954 URADNI LIST Stran 559 

466. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 5. in 6. točke. 
y5, člena In 117. člena zakona o ljudskih odborih mest 
"» mestnih občin (Uradni list LRS. št. 19/90-52) v zvezi 
*•' ^enom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29-544/54) in 1. člena odloka 
MLO glavnega mesta Ljubljane o organih upravlja- 
la in določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjske ekup- 
no-ti na območju mesta Ljubljane (Uradni list LRS, 
*'• 11-160/54), je MLO glavnega mesta Ljubljane na 
*XXIX. skupni seji obeh zborov dne 23. VII. 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti na območju 

mesta Ljubljane 

1. člen 
Na -vbmočju mesta Ljubljane se ustanovijo tele 

stanovanjske skupnosti: 
^    1. stanovanjska  skupnost Ljubljana I, ki obsega 
se hiše v  družbenem  upravljanju, kolikor ne spa- 
aJo v drugo stanovanjsko skupnost; 

v     2. stanovanjska skupnost Ljubljana II - LitostTOJ, 
« obsega vse hiše, ki jih je ali jih bo zgradilo gospo* 
Qarsko podjetje Litostroj. 

2. člen 
n    Občinska ljudska odbora Šentvid in Polje usta- 
°vita svoje stanovanjske skupnosti. 

3. člen 
niše preidejo v družbeno upravljanje z veljav- 

ac*4o od 1. avgusta 1934 dalje. 

4. člen 
jne     0(llok velja od dneva objave v »Uradnem listi 

Taja št. 852/1-54 
Ljubljana, dne 23. julija 1954. 

Predsednik MLO: 
~)T. Marjan Dermastia 1. r. 

467. 

o J?* .podIaSi 16- člena ter 2. točke 64. člena zakona 
19-89/-^ni-h ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
li se ' 1° °kraJni ljudski odbor v Krškem na skup- 
2o _J1. °*raJnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
a- «naja 1954 sprejel 

o sr, ODLOK 
spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Krško za leto 1954 

1. člen 
odloka o družbenem planu 

>Vino-Sadje« Brežice se spremeni tako, da pripada 
okrajnemu ljudskemu odboru Krško 60%, gospodar- 
ski organizaciji pa 40% dobička, z veljavnostjo od 
1. januarja 1934 naprej. 

2. člen 
Ta odlok velja z dnem objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St  7700/3 
Krško, dne 29. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

468. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
jo okrajni ljudski odbor Krško na skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Krško za leto 1954 

1. člen 
16. člen XXI. poglavje družbenega plana za okraj 

Krško zt leto 1954 se spremeni tako, da se 
a) točka b) — Prenos v sklad za kreditiranje in- 

vesticij določi na znesek 39,114.000 din; 
b) točka g) — znesek investicijskih rezerv zniža 

na  10,000.000 din; 
c) vetavi nova točka h) z besedilom: »Prenos v 

sklad za pomoč poviplavljencem din 16,853.OO0.< 

2. člen 
Točka c) 19. člena XXI. pogilavja družbenega plana 

za okraj Krško za leto 1934 »Sklad za kreditiranje in- 
vesticije se zniža od 66,297.000 din na 56,297.000 din. 

3. člen 
Odlok  velja  takoj, objavi  pa  so v  »Uradnem 

listu LRSc 

okrain K«?^' po^avJa odloka o družbenem planu 
okraju za let° 1934- sprejetega na skupni seji 
'a 193J.e8a ,••••• in zbora proizvajalcev dne 27. apri- 

* Pod št. 4O20, se spremeni takole: 

skirrT odb^t0lek delitve dobila med okrajnim Ijud- 
j° Tova om v Krškem in gospodarsko organizaci- 
meni tal-00 ce^oze in papirja Videm-Krško se spre- 
Krško 809" 1° Pr,Pade okrajnemu ljudskemu odboru 
celuloze "°b'čka, gospodarski organizaciji Tovarni 
veliavT,^ '." paPirJa Videm-Krško pa 20%  dobička, » 

b)    A      °d '• maja ,934: 

skim odbototek delitve dobi5ka med okrajnim ljud- rom v Krškem in gospodarsko oricanizacijo 

St. 9390/2 
Krško, dne 7. julija 1954. 

469. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
ljudskih odborih (Uradni list FLRJ, št. 19/52) in v 
zvezi z 49. členom temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13/54) je okrajni ljudski odbor 
na skupni seji obeh zborov sprejel 

ODLOK 
o sklepnem računu okrajnega ljudskega odbora 

Krško za leto 1953 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun okrajnega ljudskega od- 

bora Krško za leto 1953. ki obsega: 
1. sklepni račun okrajnega ljudskega odbora Krško 

z din 198,464.451 dohodkov 
z din 184,191.299 izdatkov in 
z din   14,273.152 presežka 
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2. sklepne račune finančno samostojnih zavodov 
z din 104,482.768 dohodkov 
z din   99,423.731 izdatkov 
z din     5,795.935 presežka in 
z din       736.989 primanjkljaja. 

2. člen 
Presežek izkazan v sklepnem računu okrajnega 

ljudskega odbora Krško z zneskom 14,273.152 din se 
prenese kot proračunski dohodek v proračun OLO 
Krško za leto 1954. 

Presežki finančno samostojnih zavodov v znesku 
5,795.935 din se razdelijo po veljavnih predpisih na 
sklade zavodov, primanjkljaji v znesku 736.898 din se 
prenesejo v leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS<. 
St. 9590/2 
Krško, ••• 7. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

470. 

Na podlagi dragega odstavka 15. člena in 8. toôke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 
ni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 6. členom uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo 
takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, št. 19- 
118/53), 3. členom uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 55-474/53), 16. členom temeljnega zako- 
na o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) in 
po poprejšnji pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS je okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
28. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi občinskih tnks in občinskega prometnega 

davka na območju okraja Ljutomer 

L Del — Splošne določbe 

1. člen 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Ljuto- 
mer še občinske takse in občinski prometni davek, 
ki so predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse in občinski prometni davek, ki se 

poberejo po določbah tega odloka, so proračunski 
dohodki občin in pripadajo v celoti tistim občinam, 
na katerih območju so bili pobrani. Uporabiti se sme- 
lo samo za komunalno graditev. 

Način uporabe se določi z občinskim proračunom. 
Takse in prometni davek, ki se vplačujejo pri uradih 
in zavodih okrajnega ljudskega odbora, pripadajo 
občinam po temle ključu: 

Ljutomer 11%     Vinski   vrhovi 6% 
^•••• Radgona      11%     Ivanjkovci 6% 

Radenci 8%     Ivanjci 5% 
7%     Kog 5% 
7%     'Veržej 5% 
7%    Cezanjevci 5% 
6%     Razkrižio 5% 
6% 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne moie 
dobiti, plača takso 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- 
čujejo takse v gotov ir 

Prometni davek se plačuje le v gotovini. 

4. člen 
V primerih, ko je po veljavnih predpisih pri' 

znana oprostitev taks oziroma prometnega davka, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku se tud) 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev iz 

mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji ° 
tem vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ' 
št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremembami in do- 
polnitvami se primerno uporabljajo tudi glede taks ia 
prometnega davka, predpisanih s tem odlokom, koli- 
kor ni v tem odloku drugače določeno. 

6. 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. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem "' 

stu LRS«. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati od- 

lok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka z 

dne 22. septembra 1953, št. I 3270/1-53, objavljen v 

Uradnem listu LRS, št. 34-400/53. 

II. Del — Tarila 

Apače 
Križevci 
Tidem ob Sčavnici 
Kostanj 
Bučkovci 

A. Takse 
Tar. št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na 

ljudske odbore, se plača: 
a) za vsako vlogo,  razen  za  pritožbo 
b) za vsako pritožbo 
Tar. št. 2: Za vse odločbe, ki jih izdajajo 

ljudski odbori, razen za odločbe iz tar. št. 5, 
6, 12, 1* in 15 te tarife, se plača 

Tar. št 3: Za vsa potrdila, ki jih izdajajo 
ljudski odbori, ee plača: 

a) za vsako potrdilo razen za živinske 
potne liste 

b) za potrdilo o lastnini in zdravju ži- 
vine (živinski potni list) in za prenos 
lastnine na kupca: 
1. za drobnico, od vsake glave 
2. za živino, od vsaJce glave 

Tar. 5t. -t: Za odhod uslužbencev ljudskih 
odborov izven uradnih prostorov na zahtevo 
strank, razen kadar gre za stanovanjske za- 
deve ali zadeve neznatne vrednosti, se plača: 

di» 
20 
90 

?>    . 

50 

it 
50 
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din 
200 

100 
200 
500 

100 

1200 

720 

4800 
2400 
2400 

480 

12.000 
2.400 
1.200 

a) za pregled stavbišča ali prostora za 
napravo 

h) za pregled vse zgradbe ali posamez- 
nih prostorov, da bi »e izdalo uporab- 
no dovoljenje: 
1. do 5 prostorov 
2. od 6 do 20 prostorov 
3. nad 20 prostorov 

c) za vsaiko pot uslužbencev izveo urad- 
nih prostorov na zahtevo zasebnika, ne 
glede na število uslužbencev 

Tür. št. 5: Za odločbe, s katerimi se dajo 
"woljeojo   za   gospodarske    delavnosti,    se 

plača: 
a) za trgovska podjetja na debelo 
h) za trgovska podjetja na drobno in tr- 

govine 
k') za agencije, komisije, zastopstva in 

druge posrednike 
c) za odpremniška podjetja 
°) za gradbena podjetja 
e) za zasebno poklicno delo javnih prav- 

nih   zastopnikov,   zdravnikov,   inženir- 
jev, veterinarjev, geometrov, babic in 
podobnih prostih poklicev 

*) za gostinske obrti: 
1. za  restavracije z alkoholnimi  pija- 
čami,  gostilne,  krčme,  bifeje  in  vin- 

ske leti 
2. za hotele 
3. za penzione in prenočišča 

S) za podjetja za prevoz potnikov in blaga: 
t. avtoprevozniška 
2. avtotaksna 
3. s konjsko vprego 

h) za brodove brez lastnega pogona 
M za ladijske mline 
J) za dimnikarje 
y za starinarnice 
') za proda io monopolskih predmetov na 

drobno 
m) za opravljanje  bančnih  in  menjalnih 

poslov 7.200 
n| za kinematografe 2.400 
°) za opravljanje tovarniške proizvodnje     24.000 
P) za opravljanje obrtniške proizvodnje: 

t- S stalnim sedežem 2.400 
2- z nestalnim sedežem 900 

»••i, i. 5' **• 6: Za potrjevanje pogodb in dru- 
e,h 1»«• se plača: 

a) za  potrditev  vsake  listine: 
!• za prvo polo 
2- za vsako nadaljnjo polo 

.    3. za potrditev  vsakega podpisa 
> za overitev cenitve posestva 

za overitev poslovnih knjig od vsake- 
6   S

a lista po 
za potrditev kopiranega načrta po dr- 

d   zavnih organih 
za overitev   pogodbe  po  državnih or- 
lili 

!• za novo sklenjeno od vrednosti: 
do     tO.000 din 75 
<xl     10.000 do   50.000 din 150 
°d     50.000 do 150.000 dit 300 
°<1    150.000 do 250.000 dir 500 
nad 250.000 din l't% 

1.200 
600 
240 
480 

2.400 
600 
720 

240 

37.50 
25 
25 

250 

2.50 

500 

če je vrednost pogodbe ncocenljiva 
2. za potrditev podaljšane pogodbe so 

plača iz tč. d)/l. te tar. št. 
3. za overitev  pooblastila 

Tar. št. 7: Za vse odločbe o kazni v po- 
stopku o prekrških, za katere je pristojen 
sodnik za prekrške okrajnega ljudskega od- 
bora, se plača 

Tar. št. 8: Za glasbo na plesnih in vese- 
ličnih prireditvah, če se za vstop ne pobi- 
ra vstopnina, se plača za vsak primer enkrat 

Pripomba: Taksni zavezanci — gostinski 
obratiti oziroma prireditelji veselic — mora- 
jo priglasiti glasbo najpozneje 24 ur pred 
igranjem pristojni občini ter plačati takso. 

Tar. št. 9: Za uporabo javnega prostora, 
za postavitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cir- 
kusov in podobno se plača: 

a) za enodnevno ali dvodnevno uporabo 
javnega prostora za vsak zasedeni kva- 
dratni  meter prostora dnevno 

b) za uporabo javnega prostora nad 2 do 
20 dni za vsak zasedeni kvadratni 
meter dnevno 

Pripomba: Taksni zavezanci — koristniki 
javnega prostora — morajo priglasiti uporabo 
javnega prostora pristojni občini, ki določa 
prostor za uporabo, pobirajo pa takso za to 
pooblaščeni uslužbenci. 

Tar. št.' 10: Za izobešanje firme se plač* 
po velikosti napisne table, iu sicer: 

a) do pol m' letno 
b) do 2 m* letno 
c) nad 2 m* letno 
Pripomba: To takso plačujejo le pridobit- 

ne firme. Taksni zavezanci morajo priglasiti 
firmo in površinM n:ipisne table pristojni obči- 
ni do konca leta za prihodnje leto tor plačali 
takso. Cc izobesijo firmo med letom, morajo 
priglasiti firmo in površino table 24 ur pred 
izobešenjem firme ter plačati celoletno takso. 

Tar. št. 11: Lastniki in upravitelji psov, 
ki stanujejo na območju mesta Ljutomer in 
Radgona plačujejo od vsakega psa, starega 
nad 6 mesecev letno: 

a) za vsakega luksuznega psa 
b) za vsakega lovskega psa 
c) za pse čuvaje 
Pripomba: Za luksuzne pse se štejejo psi, 

ki jih ne uporabljajo za čuvanje in za lov 
Čuvaj je tisti pes, ki čuva osamljeno domačijo 
Posamezno gospodinjstvo more imeti le eneg* 
psa čuvaja. Vsak nadaljnji pes pri istem go- 
spodinjstvu je luksuzni pes. Takse pobirajo 
okrajni veterinarji ob rednem letnem ceplje- 
nju. Plačila te takse so oproščeni psi varnost- 
nih organov in psi slepcev. 

Tar. št. 12: Za registracijo motornih vozil 
so plača: 

a) za vsak avtomobil in avtomobilski pri- 
klopnik letno 

b) za vsaiko motorno kolo s priklopnikom 
ali brez priklopnika 

din 
125 

50% 
45 

250 

500 

20 

30 

400 
800 

1.500 

1.500 
300 
10C 

2.000 

1.000 
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Pripomba: Te takse ne plačujejo pripad- 
niki JLA, LM, Ljudske tehnike, Rdeči križ, 
Rešilna postaja in gasilska društva ter zdrav- 
stveno ustanove za svoja vozila. Prav tako ne 
plačujejo te takse vojni invalidi, ki uporabljajo 
motorna vozila zaradi evoje invalidnosti. Ta 
taksa se pobira ob letni registraciji motornu, 
vozil. 

Tar. št. 15: Za ponudbe na ofertalnih lici- 
tacijah pri državnih uradih in zavodih, gospo- 
darskih in drugih organizacijah se plača glede 
na vrednost dela, za katero se daje ponudba, 
od vrednosti: din 

a) do   20.000 din 500 
b) od   20.000 do    100.000 din 1.000 
c) od 100.000 do    500.000 din 2.000 
č) od 500.000 do 1,000.000 din 3.000 

nad vrednostjo 1,000.000 din poleg 
3.000 din še za presežek nad 1,000.000 
dinarjev 0,015% 

Tar. št. 14: Za podaljšanje obratovalnega 
časa v gostinskih obratih preko dovoljenega 
časa se plača enkratna taksa 500 

Pripomba: To takso plačujejo gostinski 
obrati ob izdaji dovoljejna. 

Tar. št. 15: Za priložnostno točenje alko- 
holnih pijač se plača za posamezno dovoljenje 
enkratna taksa 2.000 

Pripomba: Ta taksa se plača ob izdaji 
dovoljenja. 

B. Občinski prometni  davek 

Tar. št. 1: Od potrošnjo alkoholnih pijač 
vseh vrst v gostinskih podjetjih in obratih se 
plača od prodajne cene 3% 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci pred- 
ložiti pristojnemu občinskemu ljudskemu od- 
boru do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za veselice, vrti- 
ljake, cirkuške predstave, artistične nastope in 
podobno se plača 5% 

Pripomba: Prometni davek se ne plača od 
fizkulturnih prireditev, kino predstav in kul- 
turno-umetniških predstav. 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepre- 
mičnin se plača od stopenj, ki jih predpisuje 
uredba o prometnem davku od nepremičnin 
in pravic (Uradni list FLRJ, št. 4/54, tar. 5t. 
1-C-tarife prometnega davka), še prometni 
davek v višini 10% 

Tar. št. 4: Od reklam v kinematografih 
se plača od ceno za objavo reklame 5% 

Pripomba: Ta davek se plačuje le od re- 
klam, ki imajo pridobitni namen. 

Tar. št. 5: Od loterij, tombol, srečolorov 
in drugih iger na srečo, razen od loterij, ki 
jih prireja Jugoslovanska loterija, se plača 
ob pogojih uredbe, o loterijah in drugih igrah 
na srečo (Uradni list FLRJ, št. 4/52) od vred- 
nosti prodanih srečk oziroma plačanih vlož- 
kov, z omejitvijo, da davek skupno z odstot- 
kom, ki se predpiše prireditelju po uredbi o 
loterijah v korist proračuna, ne sme znašati 
več kot 25% 5% 

Pripomba: Prireditelji iger morajo pred- 
ložiti pristojnemu občinskemu ljudskemu od- 
boru igralni načrt in srečke zaradi žigosanja 
in plačila davka, preden dajo srečke v promet 

St. I 2348/20-54 
Ljutomer, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

471. 

Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in določb pe- 
tega dela zveznega družbenega plana za leto 19?* 
je okrajni ljudski odbor Postojna na seji okrajnega 
zbora in na seji zbora proizvajalcev dne 11. in •" 
maja 1954 in na skupni seji obeh zborov dne 30. ju" 
nija 1954 sprejel 

ODLOK 
-> družbenem planu okraja Postojna za leto 195* 

Prvi   del 

PREGLED  RAZVOJA  GOSPODARSTVA 
OKRAJA POSTOJNA V LETU 1953 

I. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 
Skupni družbeni proizvod in skupni narodni do- 

hodek, izračunana po cenah, predvidenih za Ie'0 

1954, sta znašala (v tisočih dinarjev): 

1952 1953     Indeks 
1952=100 

Skupni družbeni proizvod   3,089.090   3,190.022   103,3 
Skupni narodni dohodek     2,491.662   2,590.733   10* 

Družbeni proizvod in narodni dohodek na cneg 
prebivalca sta znašala (v dinarjih): 

1952 1953   Indeks 
1952=10° 

Družbeni proizvod 
Narodni dohodek 

64.825 
52.288 

66.734 
54.197 

102,9 
103.8 

Spremembe   družbenega  proizvoda  ipo  panoK3 ' 
izražene v indeksih, so bile tole  (1952=100): 

1953 
Industrija 110,6 
Kmetijstvo 101,5» 
Gozdarstvo 76,3 
Gradbeništvo 193,2 
Promet 100 
Trgovina 108,1 
Gostinstvo 126,3 
Obrt 99 

II. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 195* 

Skupni družbeni proizvod v letu 1953 se je V; 
večal   zaradi   povečanja   industrijske   praizvodnj^' 
večje sečnje v  nedržavnem sektorju  gozdarstva > 
zaradi povečane investicijske graditve. 

• vštevši gozdarstvo nedržavnega sektorja. 
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ovočanjc  industrijske  proizvodnje 

1953 .eks skupne industrijske proizvodnje v letu 
lo4„ .T. Pr'meri z letom  1932, izračunan po cenah za 
leto «54, znaša 110,6%. 

Dr • '   j°  posameznih   proizvodih   se   je   industrijska 
i^^nja v letu 1933 spremenila, kot sledi: 

1932 1953   Indeks 
1952 = 100 

Uezani les m' 
Cornine plošče m, 
furnir m> 
Jezaöc in panelske plošče m' 
tal>oji m' 

končni proizvodi lesne 
industrije 000 din 

^amoz ms 
^daki ooo kom. 
Ciniki 000 kom 

eso in mesni izdelki ton 

'adustr^?'2•1"^ se ^e P°vc*a,n *,osti v Lesnem 
skih ivi4-01" PoclJetJ" Cerknica, v Tovarni lesovin- 
vezanil, i .V Ilirs,ki Bistrici. v Tovarni furnirja in 
ietfn „ n ^ V Pivki in v Kolorsko-kovaakcm pod- lJU na Raikeku. 

£i'a  Dn°V^ail'C industrijske proizvodnje je omogo- 
povn'nwtV zaposlitev   v   industrijskih   podjetjih. 

68.149 
667.871 

994 
3.016 
6.749 

78.733 

4.620 
2.895 

379 
420 

65.023     95,4 
976.439 146,2 

1.545 155,4 
3.63? 120,6 
7.323 108• 

142.339 I80,f 
3.998 86,5 
1.735      60 

420 110.8 
653 156 

°vDrp?       i     -"1'vauiuv   v   lnuusirijsKin   poajetjin. 
letu  VrV    tcvil°   zaposlenih   v   industriji   se   je   v 
mezna • VovcCal°  zn   187 oscb  aIi   za   t3-4%-   Posa" 
"     ilo 7    usînJska podjetja so v letu  1953 povečala 

>3  povečalo  za   18? oseb  ali   za   13,4% 
števLU lndustriJska .podjetja so v letu 19: 

10 Zaposlenih takole (v indeksih, 1952< 
0varna lesovinskih plošč, II. Bistrica 
ovarna  furnirja in   vezanih  plošč 
>Javor<  Pivka 

<*no industrijsko podjetje, Cerknica 

K°Sno industrijsko podjetje, Postojna 

T<>lars,ko-kovasko podjetje, Rakek 
p°Varila  mesnih  izdelkov,  Postojna 

ril^n? P°dic,Je gradbenega mate r'aia, U,r&ka Bistrica 

100): 

103 

110,4 
142,1 
89,7 

144,6 
92.2 

100 

2a*adi n0
riJ- proizv4>dnJa se Je nadalje povečala 

Primeri 7V,Cc.anc Proizvodnosti dela v višini 109% v 
£ala zlasc T mZ Proizvodnos.t dela se je pove- 
'trici, v T V . arni Ics.ovins.kih plošč v Ilirski Bi- 
'er Lesne °Varni fui-nirja in vezanih plošč v Pivki 
sicer kot"1 lnd.ustriis^cm podjetju v Cerknici, in 
Skia  napor1*0   • v,0,ženin   investicij,  organizacij- 

ov  •   prizadevanja   delovnih   kolektivov. 

emenibe v kmetijski  proizvodnji 
al p.    .. 

•    —     r _ „ 

•• 88.1%m
r?t^Ska   Proizvodnja   je  v   letu   1933   padla 

šega prideriT'T*111'0 v lotu m2'z,asli zaradi manJ- Pada Pri -i!.      kr°m.pirja. deloma pa  tudi  zaradi  iz- 
n'h PoljedIì1Ì-L

p0licdplskih kultnroh. Pridelek glav- 
S Poprečni kultur v Ietu  19î3 i° v Primerjavi 

'm Pridelkom v letih 1947-1951 tale (v mtc). 

0 
1947—1951 1953 

Indeks 
0 

1947—1931 
= 100 

Pšenica 
Ječmen 
Oves 
Koruza 
Krompir 
Fižol 
Detelja 
Krmska pesa 
Seno 

14.372 
6.820 

5.570 
7.580 

221.430 
4.669 

58.493 
64.750 

687.120 

13.154 
6.093 
4.641 
6.671 

171.460 

3.301 
60.707 
80.791 

741.741 

91,5 

893 
83,3 

83,0 

77,4 

70,4 

103,8 
124,8 
107,9 

b) Kmetijska proizvodnja je bila manjša od pri- 
čakovane zaradi slabe lotine, ki jo prizadela zlasti 
nasade krompirja. 

Drugi činitelji, ki vplivajo na kmetijsko proiz- 
vodnjo, so se v letu 1953 še nadalje spremenili v 
intenzivnejše izrabe kmetijskih površin. Njivske po- 
vršine so se povečale za 70 ha, sadovnjaki za 30 ha. 
V okviru njivskih površin pa so se povečale površino 
krompirja in krmskih rastlin na račun žitnih površin. 

Število živine se v glavnem ni spremenilo, po- 
večalo se je le število konj za  109. 

c) Oskrba s kmetijskimi potrebščinami se je V 
letu 1953 vidno izboljšala, in sicer takole: 

Indeks 
Poraba 1952 1953    1932 = 100 

Umetnih gnojil ton 268 1774        661,9 
Zaščitnih sredstev mtc 34 43         126,5 

Povečanje 31. XII. 31. XII. 
strojnega parka 1952 1953 

traktorjev 35 40 
motornih kosilnic 13 20 
puhalni'kov 10 14 
škropilnic 202 272 
prašilcev 40 86 

Kljub povečani oskrbi v letu 1953 pa kmetijstvo 
še vedno ni dobilo dovolj sredstev za napredak pro- 
izvodnje. Zlasti je primanjkovalo gradbenega ma- 
teriala za ureditev gnojišč, silosov in gospodarskih 
poslopij. Prav tako kmetijstvo ni razpolagalo z za- 
dostnimi finančnimi sredstvi za našteto namene. 

č) Pomanjkljivosti v organizaciji trgovine in ne- 
upravičeni zaslužki delovnih kolektivov, na drugi 
strani pa sorazmerno visoiki dohodki kmečikega pre- 
bivalstva zaradi intenzivne sečnje v nedržavnem 
sektorju gozdarstva so povzročili, da odkup ni zajel 
vseh razpoložljivih količin kmetijskih pridelkov, 
zlasti ne krompirja. Tudi cene teh pridelkov na 
drobno so bilo ix omenjenih vzrokov previsoke. 

Spremembe v gozdarski proizvodnji 

a) Gozdarska proizvodnja se je v letru 1953 spre- 
menila takole (v indeksih, 1952=100): 

državni sektor 76,5 
nedržavni sektor 151,0 

skupa; 101,1 
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b) Predpisi za varstvo gozdov in za racionalnejšo 
izrabo lesa, ki jih je LR Slovenija izdala v letu 1953, 
so se uvel/javili le v državnem sektorju, v nedržav- 
nem sektorju pa se je sečnja povečala zaradi pri- 
tiska gozdnih posestnikov na gozdno zalogo, ki sta 
ga povzročila izpad v kmetijski proizvodnji in visoke 
cene lesu (povprečna cena za neto ms v nedržavnem 
sektorju se je v letu 1953 povečala od 2100 na 4939 
dinarjev). Prirastek gozdov nedržavnega sektorja je 
bil tako obremenjen s 154,3%, omenjeni odstotek pa 
je v letu 1952 znašal samo 102,2%. 

Povečanje investicijske graditve 

a) Skupna investicijska graditev v okraju Postoj- 
na se je v letu 1953 povečala, kot sledi (y, tisočih din) : 

Indeks 
1952 1953 1952 = 100 

Skupaj 258.221 577.096 223,5 
Od tega: 

gradbena dela        177.000 398.000 224,9 

b) Investicijska graditev po panogah se je v 
letu 1953 v primeri z letom 1952 spremenila takole 
(v tisočih din): 

Indeks   Struktura 
1952        1953   1952=100 1952 1953 

Industrija in obrt 115.012 179.424 156,0 Ufi 31,1 
Kmetijstvo 1.247 24.903 1.997,0 o3 4.3 
Gozdarstvo 6.741 35.432 525,6 2,6 6,1 
Gradbeništvo — 3.704 — — 0,6 
Promet 34.947 85.351 244,2 13,5 14,8 
Trgovina 3.957 7.111 179,7 1,5 1,2 
Gostinstvo in turi- 

zem 705 10.705 1.518,4 0,3 1,8 
Stanovanjska-komu- 

nailna delavnost      28.558 127.742 447,3 11,1 22,2 
Kul turno-soci alna 

delavnost                  22.613 30.8SD 136,6 8,7 5,4 
Delavnost državnih 

organov in družbe- 
nih organizacij        6.941 6.953 100,2 8,7 5,4 

Kmetijske zadruge   37.500 64.882 173,0 14,5 11,3 

Skupaj                        258.221 577.096 223,5 100 100 

c) Povečano investicijsko graditev so omogočila 
znatna lastna sredstva podjetij, večja proračunska 
sredstva, zlasti pa zvezne investicije v promet in sta- 
novanjsko-ikomunalno delavnost z območja okraja. 

č) Gradbena delavnost bi bila še večja, ko bi bili 
investitorji pravočasno pripravili potrebno dokumen- 
tacijo. Občutno je bilo tudi pomanjkanje strokovne- 
ga kadra v gradbeništvu, zaradi česar so se sicer do- 
kumentirana dela v nekaj primerih nestrokovno iz- 
vajala, v drugih primerih, zlasti v gradbeništvu za- 
družnega in privatnega sektorja, pa so bili projekti 
večidel slabe kvalitete. Posledica tega je bilo znatno 
povečanje gradbenih stroškov in ponekod nesolidna 
izvedba gradbenih del. Slabo kakovost gradbenih sto- 
ritev in povečanje stroškov je deloma pripisati tudi 
temu, da investitorji niso dovolj nadzirali ekonomič- 
nosti in kvalitete eradeni. 

S   icmembi na   področju cen in osebo6 

porabe 

a) Potrošni sklad se je v letu 1953 povečal, kot 
sledi (v tisočih dinarjev): 

Indeks 
1952 1953       1952=-100 

1,181.518 
928.580 

126,4 - 
103,0 

75.265       115,3 

Potrošni sklad delavcev 
in uslužbencev 934.544 

Potrošni sWad kmetov   901.432 
Potrošni sklad samo- 

stojnih poklicev »65.255      _ 

Skupaj 1,901.231       2,185.363       114,9 

Potrošni sklad delavcev in uslužbencev se je P°" 
večal predvsem v zvezi s povečanjem števila zap<>* 
slenih v delovnem razmerju, ki se je od leta 19?« 
dvignilo takole: 

1952 
Indeks 

1953    1952=10° 

Povprečno število za- 
poslenih v delovnem 
razmerju 6.096 7.900       129,6 • 

ali za 1804 oseb, kar ustreza povečanje sklada za P'?' 
če v višini 160,5 milijonov dinarjev. Nadalje se je 

sklad za plače dvignil na račun proizvodnosti v indtf' 
striji za 20 milijonov. Preostali znesek povečanja V°~ 
trošnega sklada izvira iz povečanih prejemikov iz n** 
slova socialnega zavarovanja, zlasti zaradi preved" 
na nove, višje pokojnine (7% ali 24 milijonov dinflf 
jev), naposled pa še iz normalnega povečanja plač. 

Potrošni sklad kmetov se je povečal zaradi inte»* 
zivue sečnje v nedržavnem sektorju gozdarstva i" 
visokih odkupnih cen za les. 

Povečanje potrošnega sklada samostojnih pok'1' 
cev izvira iz dviga cen obrtniških in gostinskih s*0' 
ritev. 

b) Izpromemba v količinski porabi v letu 1953 s 
tele (preračunano po cenah leta 1952 — podatki Da 

enega prebivalca v dinarjih): 

1952 1953 
Indeks 

1952=1°" 

Prehrana a) 
Industrijsko blago 
Gjetinstvo 
Storitve 

17.730 
10.830 
3.790 
5.820 

17.410 
13.760 
5.628 
5.925 

96,2 
127,1 
148,5 

Skupaj 38.170 42.723 ,1H'9 

a) vStevši tobak in tobačne izdelke. 
Izpremembe v strukturi porabe so v glavnem P£ 

sledice preusmeritve porabe zaradi povečanih doh°? 
kov prebivalstva, pocenitve industrijskega blaga 
boljše preskrbe gostinskega omrežja. 

Spremembe na področju kreditov »D 

denarnega oibtoika 

Kratkoročni  krediti  so se povečali  predvsem 
trgovini talko državnega sektorja kot zadružnetfa< 
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??r v zvezi s povečanjem blagovnega prometa m 
DM

1
?
3
 'eSa' broditi v industriji so ostali na ravni 

Preteklega leta, ker je Gozdno gospodarstvo v začet- 
• , ieta 1953 prevzelo izkoriščanje gozdov od lesnih 

Ustrijskih podjetij, na drugi strani pa so se ob- 
.° Povečale cene lesu oziroma je biJa povečana 

Proizvodnja končnih izdelkov. 
zaradi  novih,  ugodnejših predpisov o kreditira- 

ju potrošnikom v letu 1953 so se vidno povečali po- 
tr<»niSki krediti. 
n'    )  T.e^an' gradbeni delavnosti na območju okraja 
k'r  V    -!° ustrezno  povečanje  obratnih   sredstev   iz 
ben h skladov okraja,  ker so pretežni  del grad- 

.    nalog   prevzela    podjetja   s   sedežem    izven 

Drugi del 

SMERNICE ZA  RAZVOJ  GOSPODARSTVA V 
OKRAJU POSTOJNA V LETU 1954 

III.  poglavje 

Industrija 

P,      • l 
«azvoj  industrijske proizvodnje bo dosežen: 
z boljšo izrabo obstoječih kapacitet, 

meni ^'•0111 zveznib in republiških planskih instru- 
kon/.°-\'       kodo omogočili ugodnejše pogoje za izvoz 
cenili izdelkov lesne industrije. 

N 2 

nost p?dlaSi rezultatov v letu 1953 in analize mož- 
inj ' Proizvodnje in porabe se predvideva, da se bo 
Ujg^niska proizvodnja v letu 1954 povečala na 
ben'     p.roizv<>ó'nJ0 v letu 1953, in sicer takole (druž- 

1 Proizvod v tisoč dinarjih po cenah leta 1934): 

Rezani los 
Furnir 

•••£•• Plošče 
;a^lske plošče 
zaboji 

^«vinske plošče 
Uazi>i končni izdelki 

lesi>e industrije 
l8Jg.ki gradbene indu- stry 

l^i izdelki 

^austrijski pro- 

1953 1954 % 

373.330 363.820 97,5 

39.450 39.450 1O0 

69.500 48.250 69.4 

17.200 27.100 157,6 

50.500 51.150 101,3 

52.200 70.100 134.3 

Ski 

63.870 

9.102 

6.360 

79.588 

116.695       182,7 

11.162 

7.960 

122.6 
125,2 

115.780        145,5 
•upaj 761.100       851.467        111,9 

toa om eca,"Je industrijske proizvodnje bo predvido- 
lavcev^0*^0 Pv

ovcčanje števila zaposlenih za 111 de- 
1953.      n  us^žbencev   v  primeri  s  številom  v  letu 

Pr ' 4 
za 6%     Voduost   dela   se   bo   predvidoma   povečala 

l933> venddeVn SC* da ^ izvoz ostal na  ravni ,c,a 

^tnestil »î* S-° **° ^zPa^ Pr' izvozu rezanega lesa na- 
Usttije ' Z izvozom končnih izdelkov lesne in- 

Da bi se dosegel predvideni dvig proizvodnje, bo- 
do morali delovni kolektivi usmeriti svoje napore 
zlasti: 

v maksimalno izrabo kapacitet, 
v izboljšanje izbire in kakovosti proizvodov, 

predvsem glede na potrebe in zahteve zunanjega 
trgn, 

v izboljšanje organizacije dela in poslovanja za- 
radi čimvečjega varčevanja in zvečanja storilnosti 
dela. 

7 
Predvideno je zmanjšanje proizvodnje žagarske 

industrije, ker se bo znižal dotok surovin iz nedržav- 
nega sektorja. Podjetje >Javor« bo preusmerilo pro- 
izvodnjo vezanih plošč r panelske plošče zaradi re- 
monta obrata za proizvodnjo vezanih plošč. Predvi- 
deno povečanje proizvodnje lesovinsikih plošč sloni 
na povečani zmogljivosti Tovarne lesovinskih plošč 
v Ilirski Bistrici po lanskem remontu in izpopolnitvi 
' -znili zmogljivosti. Najvidnejše povečanje proizvod- 
nje •• j- predvideno v lesnem industrijskem podjetju 
Cerknica, kjer naj bi se v letu 1954 še stopnjevala 
proizvodnja končnih izdelkov, in sicer na podlagi 
ugodnejših izvoznih možnosti, ki jih v letu 1954 
ustvarjajo zvezni planski instrumenti. Iz istih razlo- 
gov se bo predvidoma povečala proizvodnja končnih 
izdelkov v kolarsko-kovaškem podjetju na Rakeku. 
V gradbeni industriji je predvidena normalna izraba 
zmogljivosti oziroma povečanje v primeri s prete- 
klim letom, v katerem je slabo vreme znatno ome- 
jilo proizvodnjo. Pri tovaTni mesnih izdelkov v Po- 
stojni se računa predvsem na ugodnejše možnosti za 
nabavo živine glede na to, da se je živinski stalež 

uš' 1952 že opomogel, in na povečano povpraše- 
val i v zvezi z izboljšano kvaliteto mesnih izdelkov 
v II. policiju preteklega leta. 

IV. poglavje 

Kmetijstvo 
Predvideno je povečanje proizvodnje za 11,1% v 

primeri z letom 1953, pri čemer se računa predvsem 
na povprečno letino (brez proizvodnje lesa). Poveča- 
nje proizvodnje bo omogočila tudi izdatnejša oskrba 
z močnimi krmili, z umetnimi gnojili, zaščitnimi sred- 
stvi in kakovostnimi semeni ter dosedanji napori v 
selekciji živine. 

Zmanjšana sečnja v nedržavnem sektorju gozdar- 
stva bo imela za posledice znaten izpad skupnega 
družbenega proizvoda in narodnega dohodka v kme- 
tijstvu, kar narekuje ustrezno znižanje davčnih da- 
jatev v letu 1954. 

'Vrednost kmetijske prozvodnje v letu 1954 je v 
primeri z letom 1953 predvidena v tejle višini (v mi- 
lijonih dinarjev): 

1953 1954 
Indeks 
1953=10 

Poljedelstvo 652 748 114,7 

Sadjarstvo 0 16 — 
Živinoreja 519 539 103,8 

Predelava 0 2 — 
GozdaTstvoin stranske 

delavnosti 573 352 61,4 

Skupaj 1.744 1.657 95,0 
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Obdavčitev kmetijskih gospodarstev po katastru 
in po lestvici, ki je predpisana v tem planu, bo zni- 
žana od lanskih 92 milijonov dinarjev na 70 milijo- 
nov ah na 76%. Predvideva se tudi, da bo odmera 
po katastru učinkovito spodbujala kmetijske proizva- 
jalce k povečanju proizvodnje, ker jim bo v celoti 
prepustila presežke, ki jih bodo dosegli s svojim 
prizadevanjem. 

Državna kmetijska posestva bodo predvidoma 
zmogla obveznosti po družbenih planih, potrebno pa 
bo, da njih delovni kolektivi usmerijo svoje napore 
v izboljšanje organizacije dela in v povečanje delov, 
ne storilnosti. 

Na področju pospeševanja kmetijstva je predvi- 
deno, da bodo kmetijske zadrugo s svojimi sredstvi 
znatno pripomogle k povečanju kmetijskih kapaci- 
tet. Kmetijske zadruge na območju okraja so v letu 
1933 dosegle okrog 90 milijonov dobička, glede kate- 
rih se računa, da bodo v preteklem delu vloženi v 
kmetijsko proizvodnjo, deloma v obliki kreditov kme- 
tijskim proizvajalcem, deloma pa v neposredno kme- 
tijsko delavnost zadrug. Kmetijske zadruge bodo po- 
leg tega razpolagale z določenimi zneski kreditov v 
okviru okrajnega investicijskega sklada, in sicer v 
mejah znezka okrajnega davka od dobička, ki ga bo 
vplačal zadružni sektor. 

V. poglavje 

Gozdarstvo 

Sečnja v gozdovih okraja bo v letu 1954 znižana 
na 68% sečnje v letu 1953 oziroma od 197.000 neto ma 

na 144.000 neto m3. 
Po posameznih sektorjih so v mejah kontingen- 

tov po republiškem družbenem planu predvidene tele 
izpremembe v sečnji: 

Indeks Obremenitev 
1933 1934  1933 = 100   prirastka 

v letu 1954 

Skupaj sečnja 
(tisoč neto m')     197 134 63,0 85.5 

Od tega: 
državni sektor 96 91 94,8 99 
nedržavni sektor    101 40 39,6 61,6 

Nizka obremenitev0 prirastka v letu 1954 izvira iz 
dejstva, da je bilo že v letu 1953 posekanega 45% 
kontingenta za sečnjo, ki je po republiškem planu 
predviden za leto 1954 v nedržavnem sektorju. 

Da se doseže planirano znižanje sečnje v gozdo- 
vih nedržavnega sektorja, bo potrebno: 

okrepiti logarski kader in 
osredotočiti trgovine z lesom v važnejših središčih 

okraja. 
Zaradi povečanja gozdne takse po republiškem 

družbenem planu se bodo znatno povečala sredstva 
za obnovo gozdov. Skupno bo na razpolago 121 mili- 
jonov gozdnega sklada v državnem sektorju in 56 
milijonov v nedržavnem, kar bo predstavljalo 2.2- 
kratni znesek izrabljenih skladov za leto 1953. Sred- 
stva teh skladov bodo pomenila znaten vir dohodkov 
kmečkega prebivalstva v času izven sezone kmetij- 
skih del, ki bo deloma nadomestil izpad dohodkov 
zaradi zmanjšane sečnje. Treba pa bo poostriti kon- 
trolo nad uporabo teh sredstev, da se preprečijo 
nesmotrna dela in poveča storilnosti pri obnovi 
gozdov. 

392 

90 

360 
109 
190 

2,5 
51 

59 

VI. poglavje 

Gradbeništvo 

Obseg gradbene delavnosti se bo po vrednosti 
gradbenih storitev povečal na 148.2% obsega v letu 
1953. Tako povečanje bodo omogočile: 

milijon din 
zvezne investicije v stanovansko-komu- 

nalno delavnost in v promet na območ- 
ju okraja 

dotacija Ljudske republike Slovenije iz 
sredstev za pomoč gospodarsko zaosta- 
lim krajem 

krediti iz republiškega kreditnega sklada 
za razvoj industrije 

lastna sredstva gospodarskih organizacij 
proračunska sredstva okraja za investicije 
sklad za urejanje  voda 
sklad za zidanje stanovanj 
sklad za obnovo gozdov — del za uredi- 

tev gozdnih komunikacij in za graditev 
gozdnih poslopij 

Skupaj     1253,5 

od česar bo predvidoma odpadlo ca 50% na gradbe- 
na dela. 

Sistem kreditiranja investicij bo preprečil nesmo- 
trna gradbena dela, licitacija teh del pa bo pripon10* 
gla k znatnemu znižanju gradbenih stroškov. Poles 
tega bo potrebno še: 

poostriti kontrolo pri izdajanju gradbenih dovo- 
ljenj ; 

organizirati projektantsko središče, v katerem nal 
bi pooblaščeni projektanti nadzirali in vodili iz"c' 
lavo projektov za vsa gradbena dela v okraju; 

zagotoviti strokovno nadzorstvo nad izvajanj010 

gradbenih del. 

VII. poglavje 

Promet 

Postavke železniškega prometa za območje °^ra' 
ja so zaradi tehničnih ovir ocenjene na podlagi ste 

vila zaposlenih z namenom, da se omogoči prcg'e_ 
nad celotnim gospodarstvom okraja. Te postavke za' 
radi tega ne izkazujejo predvidenega povečanja Pr 

meta po zveznem in  republiškem družbenem p'aIV 
Poštni, telegrafski in telefonski promet je prc"' 

viden  v lanskem obsegu. 
Prav tako se plan cestnega prometa naslanja D 

ostvaritev v preteklem letu oziroma na zmofflji^ 
avtoparka. Predvideno je, da bodo avtoprevozni*1^ 
podjotja in obrati morali v letu 1954 povečati repaj 
raturno zmogljivost svojih delavnic zaradi težav P' 
nabavi nadomestnih delov iz inozemstva. V zadr«1* 
nem sektorju pa bo treba okrepiti kontrolo nad ••••' 
vozi in nad storilnostjo v repa ratu rnih delavni^' 
Prizadevati se bo tudi treba, da se zadružna vo^1'1 

smotrno izrabljajo. 

VIII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

V trgovini je predvideno povečanje prorflc'a i, 
7% in povečanje zaposlenih za 5%. poslednja Pr* 
vsem na račun povečanja števila poslovalnic v o<* . 
nih .krajih. Tako povečanje prometa je Pre£'r'fI1j!- 
na podlagi planiranega znižanja cen v zveznem d 
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«lem.  planu  in   upoštevaje  predvideno  zboljšanje 
•re blaga in trgovanja na območju okraja. 

Sklad za plačo v trgovini se bo oblikoval na pod- 
aSi odstotkov, predpisanih v tem planu. Tako obliko- 

*flnje plačilnega sklada bo spodbujalo podjetja k po- 
puju Prometa in preprečilo, da bi trgovina iskala 
°je zaslužke v povišanih cenah, s tem pa postavilo 
konkurenčni  položaj  vse  trgovske poslovalnice v 

«aju. Posledica tega bo tudi pritisk na proizvajal- 
ev°. ceno in  zahteva  po zboljšanju  izbire in kako- 

vosti proizvodov. 
Odstotek za plače v trgovini jo tudi sredstvo, ki 

aJ pospeši decentralizacijo trgovske mreže v okraju 
5 Vem razbije monopol velikih trgovskih podjetij, 

nkurenčni    posožaj    posameznih    poslovalnic    bo 
• a!"r^e spodbujal delovne kolektive k osamosvojitvi 

tako v sami trgovski mreži  ustvaril nagibe k de- 
centralizaciji 

gostinstvu je predvideno, da se bo povečal 
Pfomet prehrane in zmanjšala prodaja alkoholnih 

Jac deloma kot posledica povečanega dotoka gostov, 
se je uveljavil že v 2. polletju preteklega leta, 

na°'l1a Pa ^0t Pos'eaica v'šjega prometnega davka 
žit ?'lolne Pijace- Predvideno je tudi, da bo podra- 
skCV ,. ?Iniu PUač spodbujala potrošnike in gostin- 
aič Podjetja k povečanju prehrane in prodaje brez- 
"'Koholnih pijač. 

IX. poglavje 

Obrt 

obrr SUna Se na P0VCŽanJe kovinske in gradbene 
g " J zveZ| s povečanimi amortizacijskimi sredstvi 
vzd " ft  organizacij   in   povečanimi   sredstvi   za 
še tjrZeViaiVe stanovanj. Tako preusmeritev bo treba 
tov i-°    J ,P°dPirati s krediti za opremo obrtnih obra- 
še>    "",""J<i  »muovanj.   lajio 
^posebej podpirati s krediti 

•z sredstev okrajnega investicijskega sklada, 
vide eZnOSli Privatain onrti do družbe se pred- 
zad/0''0 V sonmnerJu z obveznostmi državnega in 
zadr

U-nega sektorJn- V kritičnih obrteh državnega in 
Predv-TSa sek,orJa (elektrotehnična, kovinska), so 
strok'l manJ5c  davcne obveznosti   kot  v   drugih 

Prepf0.-'! kaPita!ističnih elemetov v obrtništvu se bo 
davcno r .pro=resivno obdavčitvijo in z dosledno 
delovn   •.,    ik°  do  obrtnikov,   ki   zaposlujejo   tujo 

X. poglavje 

Izvoz y 
no proj

Zn-' P'anski instrumenti bodo omogočili uspeš- 
iem tr? ^ končnih izdelkov lesne industrije na zuna- 
zölanj.°

u.ln se zaradi tega predvideva, da bo kljub 
'*v©z n 

proizv°dnji rezanega lesa mogoče obdržati 
se dej"a •!7• 'eta 1953. Potrebno je poleg tega, da 
*• 'zvoz"' , ek,ivi čimbolj potrudijo v proizvodnji 
dov, I^aj"}. izboljšajo izbiro in kakovost proizvo- 
0r?anizi °i • SD r•*:un•^ da »odo kmetijske zadruge 
in zdm,ra_,'n sPodbujale nabiranje gozdnih sade zev 
«Sadnei*"'"!1  Zclišf'  k  čemur jih  bo usmerjal  tudi 
vinski /\ odsto1ek sklada za plače kot v drugi trgo- 

0bsec 

XI. poglavje 

Investicije 

°Wa
Sv5 inves*icij v letu 1934 bo 2.1-krat večji od 

Sa v Dfeteklem letu 

Investicije na območju okraja bodo v prvi vrsti 
usmerjene v stanovanjsko-komunalno graditev. Pred- 
videno je zidanje stanovanj v Postojni, Pivki in Ilir- 
ski Bistrici, kjer še najbolj primanjkuje stanovanj za 
povečano število prebivalstva. Prvenstvenega pomena 
za gospodarstvo okraja so pa investicije za obnovo 
Tovarne furnirja in vezanih plošč v Pivki in za izpo- 
polnitev opreme Tovarne lesovinskih plošč v Ilirski 
Bistrici v znesku 350 milijonov din, ki bi omogočile 
povečanje narodnega dohodka v naslednjih letih za 
265 milijonov dinarjev in zaposlitev 145 delovnih 
moči. Te investicije bodo podjetja dobila, če bodo 
uspela na licitaciji kreditov iz republiškega kredit- 
nega sklada. 

Dalje so predvidena dela na elektrifikaciji proge 
Postojna—Rakek kot sestavni del elektrifikacije 
proge Ljubljana—Postojna, ki so se pričela izvajati 
že v preteklem letu. 

Iz sredstev LRS za pomoč nerazvitim krajem se 
bo sezidal hotel v Postojni. Postojna kot valno tuj- 
skoprometno središče bo tako dobila primerne pro- 
store za prenočevanje tujcev. Nadalje se bo iz teh 
sredstev finansirala prva etapa v graditvi skupin- 
skega vodovoda Ilirska Bistrica—Starad, ki bo v glav- 
nem napajal naselja na območju okraja Sežana. V 
perspektivi je predvideno, da se bo ta vodovod po- 
vezal z istrskim. Ta etapa vključuje zajetje in rezer- 
voar v Ilirski Bistrici ter obnovo tistih odsekov 
cevovoda v tem mestu, k so bili poškodovani v vojni. 
Predvidena je tudi dotacija za zidanje šolskega po- 
slopja v Jelšanah, dalje pomoč pa obnovo stanovanj- 
skih in gospodarskih poslopij, ki so bila porušena aH 
poškodovana med drugo svetovno vojno. 

Sredstva okraja za investicije so usmerjena na 
dovršitev objektov, ki so se pričeli graditi v preteklih 
letih, predvsem ceste v Brkinih, ter velika popravila 
in izpopolnitve stanovanjsko-komunalnega sklada, 
zlasti vodovodov v Pivki, Postojni in na Rakeku, ki 
zaradi okvar ne dajejo dovolj vode, poleg tega pa 
predstavljajo stalno nevarnost za zdravje prebival- 
stva, ki ga oskrbujejo. 

Poleg tega je predvidena nabava strojnega parka 
za vzdrževanje cest, ki je doslej spričo primitivnih 
in obrabljenih sredstev terjalo vsako leto prokomerne 
izdatke iz proračuna, nabava rešilnih avtomobilov, ki 
jih okraj nima dovolj, ter sredstva za zidanje tovarne 
iverastih plošč v Loški dolini. 

Znatna sredstva so dotirana investicijskemu 
«kladu okraja z namenom, da se iz njih finansirajo 
manjše visoko rentabilne izpopolnitve opreme v ob- 
stoječih podjetjih in razvoj novih obrtnih obratov, 
predvsem kovinske in elektrotehnične stroke. Iz tega 
vira je treba nadalje kriti investicije, ki so jih iz- 
vršila podjetja v preteklem letu na račun obratnih 
sredstev. 

V okviru okrajnega investicijskega sklada so po- 
sebej obravnavane investicije za pospešitev zadružnih 
delavnosti. Znesek za te investicije se bo oblikoval iz 
okrajnega davka na dobiček zadrug, upravljala pa 
ga bo okrajna zadružna zveza. 

Nadaljnji pomemben vir investicijskih sredstev 
so lastna sredstva gospodarskih organizacij, izvira- 
joča iz presežka sklada za plače in dobička v letu 
1953. Priporoča so delovnim kolektivom, da ta sred- 
stva uporabijo v prvi vrsti za izpopolnitev strojne 
opreme, za izravnavo posameznih faz proizvodnega 
procesa in za racionalizacije. Kmetijskim zadrugam 
pa se priporoča, naj svoja sredstva usmerijo predvsem 
na pospešitev kmetijske proizv<jdnje. 
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KIL poglavje 

Blagoviio-dcnarni odnosi, cene in poraba 

Na podlagi smernic zveznega in republiškega 
družbenega plana za leto 1954 se predvideva, da se bo 
življenjski standard prebivalstva v letu 1954 še na- 
dalje zboljšal. Realna kupna moč prebivalstva se bo 
predvidoma povečala  takole  (  v  indeksih  1953-100): 

benega proizvoda In narodnega dohodka (v milijonih 
dinarjev): 

o 

JA 

.s! o 
5-° >>£ 

2S 

o 
•*—* 

o s 

'S 
I-s 
a 6, 

1. Indeks nominalne 
kupne moči 

2. Indeks cen blaga 
in storitev 

105,8 

96,4 

105,7 

96,5 

107,1 

97,1 

100,8 

97,1 

Indeks realne « 
110,3 103,8 kupne moči (1:2)       109,7       109,5 

Predvideno je, da se bo kupna moč delavcev in 
uslužbencev, ki se bo oblikovala iz sredstev 1954, ne- 
koliko znižala, zlasti zaradi preusmeritve v nižje na- 
grajevana dela (v gozdarstvu, gradbeništvu, pri obnov! 
gozdov), kupna moč kmetov pa bo kljub izpadu do- 
hodkov od gozdov ostala na lanski višini, ker se bo 
povečala kmetijska proizvodnja in znižala obdavčitev. 
Kupna moč samostojnih poklicev bo spričo skoraj 
neizpremenjene kupne moči delavcev in uslužbencev 
ter kmetov ostala na ravni leta 1953. Kljub temu pa 
bo celotni potrošni sklad v letu 1934 višji od sklada 
za leto 1953, ker se v planu računa, da bodo znižane 
cene industrijskemu blagu omogočile, da se v celoti 
izčrpa  tezavrirana gotovina  pri  prebivalstvu. 

Blagovni promet v okraju se bo predvidoma po- 
večal za 7,3%, od tega največ v trgovini. Povečanje 
blagovnega prometa bo omogočila višja kupna moč 
prebivalstva in predvideno povečanje proizvodnje v 
zveznem in republiškem merilu. 

Na podlagi predvidenih sprememb cen v zveznem 
in republiškem družbenem planu ter na podlagi pla- 
nirane kupne moči za leto 1954 se računa, da se bo v 
letu 1954 dosegla tale poraba na prebivalca (po cenah 
leta 1953 v dinarjih): 

Indeks 
1953 1954 1953-100 

Prehrana                 18.700 19.380 103,6 
industrijsko blago 15.100 16.380 125,0 
Gostinstvo                8.050 8.320 103,4 
Storitve                     5.880 6.100 103,7 

Storitve                   45.730 50.180 109,7 
vštevši tobak in tobačne izdelke. 

Življenjski standard se bo tako zboljšal za 9,7% v 
primeri z letom 1953 s pogojem, da bodo potrošniki 
porabili tezavrirano gotovino za nakup blaga. 

••1. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in 
njuna razdelitev 

Ce se bodo uresničila predvidevanja v tem delu 
(risma, se bo v letu 1954 dosegla tale razdelitev druž- 

Indeksi 
10S2.100 1653- K» 

1952 1953 1954 1953:1952 1954:1953 

Skupni družbeni 
proizvod 3.089 3.190 3.255 103,3 102,0 

Od tega: 
amortizacija 597 599 618 100,3 103,2 
narodni  dohodek 2.492 2.591 2.637 104 101,0 
Družbeni proizvod 

po panogah: 
Industrija 688 761 851 110,6 111,8 
Kmetijstvo 1.190 1.208 1.120 101,5 92-.V 

Gozdarstvo 354 270 260 76,3 9b,'i 

Gradbeništvo 73 141 202 193,2 143,3 

Promet 369 369 369 100 100 
Trgovina 161 174 186 108,1 106,9 

Gostinstvo 57 72 72 126,3 100 
Obrt 197 195 195 99 100 

vštevši gozdarstvo nedržavnega sektorja 

Trd [ji de 1 

EKONOMSKI  UKREPI   ZA   IZVRŠITEV 
DRUŽBENEGA  PLANA OKRAJA  POSTOJNA 

ZA LETO 1954 

XIV. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev komunalnih podjetij 

1 
Komunalna podjetja na območju okraja plačujejo 

1% obresti od vrednosti osnovnih sredstev. V enakem 
odstotku se plačujejo obresti od vrednosti tistih delov 
zgradb zadružnih domov, ki se uporabljajo v gospo- 
darske namene. 

XV. poglavje 

I. Delitev dobička gospodarskih organizacij 
na območju okraja Postojna 

1 
Iz dela dobička po odbitku zveznega davka morajo 

gospodarske organizacije s področja proizvodnja 
prometa in zvez, storitev in založništva prenesti v 

svoje rezervne sklade 2% od zneska stalnih obratnih 
sredstev za leto 1954.  , 

2 [ 
Od ostanka dobička po odbitku zneskov v 1. točki 

tega poglavja pripada gospodarskim organizacija01 

znesek, ki je potreben za dospela odplačila dolgoroč' 
nih kreditov, za katera je prevzel poroštvo okraj a'l 
mestna občina s posebnimi pravicami, in znesek, »' 
je potreben za dospela odplačila dolgoročnih kredi' 
tov iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij, ko- 
likor se ti zneski ne odvajajo po posebnih predpis'"" 

, 3 

Gospodarske   organizacije,  omenjene   v 1 
tega poglavja, razen obrtnih " 

tooki 
tega poglavja, razen obrtnih organizacij kovinske i° 
elektrotehnične stroke, zadružnih organizacij 1er pod" 
jetij in obrtov, ki se ustanovijo v letu 1954, smej0 

prenesti v svoje sklade za samostojno razpolaganj^ 
največ 30% dobička po odbitku zneskov iz prejšnj1" 
točk. 
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Obrtne organizacije kovinske in elektrotehnične 
stroke odvajajo v svoje sklade za samostojno razpo- 
laSanje 100% dobička po tej točki. 

Zadružne gospodarsko organizacije odvajajo v 
svoje sklade za samostojno razpolaganje 60% dobička 
P° tej točki. 

Podjetja in obrti, ki se ustanovijo v letu 1954, 
smejo prenesti v svoje sklade za samostojno razpola- 
ganje največ 70% dobička po tej točki. 

Gospodarske organizacije smejo iz sklada za 
samostojno razpolaganje uporabiti za plače največ 
znesek po lestvici v XXV. pogl. zveznega družbenega 
Plana za leto 1954. 

Od ostanka dobička po prejšnjih točkah odvajajo 
gospodarske organizacije, razen zadružnih, 26% ob- 
činskemu ljudskemu odboru (ljudskemu odboru mest- 
ne občine), v katerega območje spadajo, 74% pa 
okrajnemu ljudskemu odboru Postojna. Zadružne 
gospodnrsije organizacije vplačujejo 100% od ostanka 
dobička po tej točki okrajnemu ljudskemu odboru 
ostojna. Gostinska podjetja in gostišča na območju 

tnestne občine Postojna vplačujejo 100% od ostanka 
aobička po tej točki ljudskemu odboru te mestne 
občine. 

Delitev    dobička    komunalnih    podjetij,   obrtnih 
tganizacij ter zadružnih gospodarskih organizacij na 

°brnočju mestne občine Postojna predpiše ljudski od- 
^°r te mestne občine. Priporoča se ljudskemu odboru 

e,stne občine Postojna, naj  ne obdavči državnih in 
adružnih obrtnih  organizacij   kovinske   in   elektro- 
ennične stroke na svojem območju. 

XVI. poglavje 

Oblikovanje rezervnega in plačilnega sklada 
r6ovskih podjetij, trgovin, gostinskih podjetij i 

gostišč na območju okraja Postojna 

od    • ?P°darske organizacije  s področja  izmenjave 
çî 

VaJaJo v svoj rezervni sklad praviloma 2% od zne- 
Ka Povprečnih obratnih sredstev v letu 1954. 

p    Gospodarski   svet   okrajnega   ljudskega   odbora 
t     ojna lahko  po potrebi  določi   višji odstotek  za 

ervni   sklad  posameznim  gospodarskim organiza- 
lja,n iz 1. odstavka te točke. 

jaj lr5ovska podjetja, trgovine, prodajalne proizva,- 
prav

e.?a Podjetja, skladišča in odkupne postaje smejo 
°dst'!vma "P0•0''' za plačilni sklad največ toliko 
*dst tv °^ doseženega prometa v letu 1954, kolikor 
plax v znoša^ seštevek povprečnega sklada za 
'an'6 V 19"' *'^ prispevka za socialno zavaro- 
leta io--*a sklad in izdatkov, ki so se po predpisih iz 
H<y>ki    „ dodajali  povprečnemu  skladu  za plače kot 
|E{     c1včeni,  od   doseženega   prometa   v   navedenem 

P° podatkih knjigovodstva  gospodarske organi- 

zacije. Gospodarske organizacije po tej točki, ki v 
letu 1953 niso ugotavljale povprečnega sklada za 
plače, ugotovijo omenjeni odstotek oa podlagi dejan- 
skih izplačh za plače in doseženega prometa v nave- 
denem letu. Za plačilni sklad osebja, zaposlenega z 
odkupom kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in 
zdravilnih zelišč, smejo gospodarske organizacije upo- 
rabljati odstotek, ki se dobi, če se odstotek, izračunan 
po prvem oziroma drugem odstavku te točke pomnoži 
s (količnikom 1,5. 

Odstotek po tej točki ugotovi trgovsko pod- 
jetje oziroma kmetijska zadruga, in sicer posebej 
za promet v trgovini na drobno, posebej za promet v 
trgovini na debelo in posebej za promet, za katerega 
je dovoljeno povečanje tega odstotka, potrdi pa svet 
za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Postojna. 
Svet za gospodarstvo izda natančnejše predpise o tem, 
kako se ugotavlja ta odstotek. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Postojna potrdi odstotek po tem členu gospodarskim 
organizacijam, ki med letom izpremenijo poslovni 
predmet, ki se ustanovijo, spojijo, pripojijo ali raz- 
delijo, upoštevaje pri tem načela iz 1. odstavka te 
točke. 

Svet za gospodarstvo okranjega ljudskega odbora 
Postojna je pooblaščen, da na predlog trgovinske zbor- 
nice okraja Postojna določi tudi višji odstotek za pla- 
čilni sklad posameznim gospodarskim organizacijam, 
ki v letu 1954 iz objektivnih razlogov ne morejo do- 
seči lanskega razmerja med prometom in plačilnim 
skladom. 

Gospodarske organizacije, ki oblikujejo svoj 
sklad za plače tako, kot je predpisano v 2. točki tega 
poglavja, smejo iz razlike med dejanskim in obračun- 
skim skladom izplačati za plače največ znesek po 
lestvici v XXV. poglavju zveznega družbenega plana 
zn leto 1954. 

Gostinska podjetja in gostišča oblikujejo svoj 
plačilni sklad iz odstotka na cene gostinskih storitev. 
Ta odstotek se ugotavlja1 tako, kakor je predpisano 
za gospodarske organizacijo s področja izmenjave. 

Ljudski odbor mestne občine Postojna predpiše, 
kako se oblikuje plačilni sklad gostinskih podjetij in 
gostišč na območju te mestne občine. 

XVII. poglavje 

Oblik »tanje in delitev dohodkov od prebivalstva 
okraja Postojna 

V veljavi ostanejo stopnje dopolnilne dohodnine 
od kmetijstva v odloku o uporabi začasnih planskih 
instrumentov do sprejetja družbenega plana za leto 
1954 v Uradnem listu LRS. št. 12-102/54 z dne 
1. aprila 1954 
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Stopnje dopolnilne dohodnine od samostojnih po- 
klicev in premoženja znašajo: 

Stopnja 
Osnova               v og 

do     30.000 1.0 
nad   50.000— 32.000 1,1 
nad   32.000— 34.000 1,2 
nad   34.000— 36.000 1,3 
nad    36.000— 38.000 1,4 
nad   36.000— 40.000 1.5 
nad   40.000— 42.000 1.6 
nad   42.000— 44.000 1,7 
nad   44.000— 46.000 1,8 
nad   46.000— 48.000 1,9 
nad   48.000— 50.000 2.0 
nad   50.000— 55.000 2.3 
nad   55.000— 60.000 2,6 
nad   60.000— 65.000 3,0 
nad   65.000— 70.000 3.3 
nad   70.000— 75.000 3,6 
nad   75.000— 80.000 4,0 
nad   80.000— 85.000 4,5 
nad   85.000— 90.000 5,0 
nad   90.000— 95.000 5.5 
nad   95.000—100.000 6,0 
nad 100.000—105.000 6.5 
nad 105.000—110.000 7.0 
nad 110.000—115.000 7,5 
nad 115.000—120.000 8,0 
nad 120.000—125.000 8,5 
nad 125.000—150.000 9,0 
nad 130.000—155.000 9,5 
nad 135.000—140.000 10,0 
nad 140.000—145.000 10,7 
nad 145.000—150.000 11,5 
nad 150.000—155.000 12,2 
nad 155.000—160.000 13,0 
nad 160.000—165.000 13,7 
nad 165.000—170.000 14,5 
nad 170.000—175.000 15,2 
nad 175.000—180.000 16,0 
nad 1S0.0OO—185.000 16,7   - 
nad 185.000—190.000 17,5 
nad 190.000—195.000 18.2 

Osnova 
Stopnja 

v % 
nad 195.000—200.000 19,0 
nad 200.000—205.000 19,7 
nad 205.000—210.000 20,5 
nad 210.000—215.000 21,2 
nad 215.000—220.000 22,0 
nad 220.000—225.000 22,7 
nad 225.000—230.000 23.5 
nad 230.000—235.000 24.2 
nad 235.000—240.000 25,0 
nad 240.000—245.000 25,7 
nad 245.000—250.000 26.5 
nad 250.000—260.000 27,5 
nad 260.000—270.000 29,0 
nad 270.000—280.000 30,0 
nad 280.000—290.000 31,0 
nad 290.000—300.000 32,0 
nad 300.000—510.000 33,0 
nad 310.000—320.000 34,0 
nad 320.000—530.000 35,0 
nad 330.000—340.000 36,0 
nad 540.000—350.000 37.» 
nad 350.000—360.000 38,0 
nad 360.000—370.000 39,0 
nad 370.000—380.000 40,0 
nad 380.000—390.000 41,0 
nad 390.000—400.000 42,0 
nad 400.000—410.000 43,0 
nad 410.000—420.000 44,0 
nad 420.000—430.000 45,0 
nad 430.000—440.000 46,0 
nad 440.000—450.000 47,0 
nad 450.000—460.000 48,0 
nad 460.000—470.000 49,0 
nad 470.000—480.000 50,0 
nad 480.000—490.000 51,0 
nad 490.000—500.000 52,0 
nad 500.000 52,0 

od 500.000 + 75% od osnove 
nad 500.000 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti višji 
kakor davek po najbližji nižji davčni stopnji, po- 
večan za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi 
se morala uporabiti višja davčna stopnja. 

Določbe te točke ne veljajo za območje mestne 
občine Postojna. 

3 
Od  dopolnilne   dohodnine od  kmetijstva,  ki  se 

pobere   na   območju   posameznih   občin,   pripadajo 
pristojnim   občinskim   ljudskim  odborom   (ljudskim 
odborom mestnih občin) tile deleži: 
občinskim  ljudskim odborom občin  Jablanica 

Jelšane in Prem 100% 
občinskemu ljudskemu odboru občine Knežak 75% 
občinskemu ljudskemu odboru občine Hruševje 65% 
občinskemu ljudskemu odboru občine Planina 45% 
drugim občinskim ljudskim odborom (ljudskim 

odborom mestnih občin) 

sameznih   občin,   pripadajo   pristojnim   občinskim 
ljudskim odborom (ljudskim odborom mestnih občin) 
tile deleži: 
občinskima ljudskima odboroma občin Jabla- 

nica in Jelšane '100% 
drugim občinskim ljudskim odborom (ljudskim 

odborom mestnih občin) R"% 

Davek od tuje delovne sile, dohodnina v stalnem 
znesku in dohodnina od priložnostnih dohodkov, ki se 
pobere na območju posameznih občin, pripada v ce- 
loti pristojnim občinskim ljudskim odborom drni- 
škim odborom mestnih občin). 

Državne takse pripadajo okrajnemu ljudskemu 
odboru Postojna. 

Občinskim ljudskim odborom (ljudskim odborom 
mestnih občin) okraja Postojna pripadajo dotacije i'z 

sredstev okrajnega ljudskega odbora Postojna v teh'e 
zneskih ( v tisočih dinarjev): 

Občinski ljudski odbor 
(LO MO) Znesel 
Begunje 1.000 
Bloke 3.900 
Cerknica 4.700 
Dolane 460 
Ilirska Bistrica 3.800 
Jablanica 3.300 
Jelšane 2.000 
Loška dol in» 5.000 
Pivka 7.000 
Postojna 7.000 
Prem 400 
Rakek 7.000 
Hruševje 1.000 
Knežak 600 
Planina 300 

Skupaj 

XVIII. poglavje 

47.46f 

30% 

Od   dopolnilne   dohodnine   od   samostojnih   po- 
klicev in premoženja, ki se pobere na območju po- 

Sredstva za investicije 

a) Investicijski  skia«! 

V investicijski sklad okrajnega ljudskega odbor* 
Postojna se stekajo obresti od investicijskih posoj» 
in obresti od kreditov za stalna obratna sredstva, 1° 
so bili dani iz tega sklada, neizrabljeni del sklad8 

iz preteklih let, obresti od osnovnih sredstev komu- 
nalnih podjetij in zadružnih domov, okrajni dave* 
od dobička zadružnih organizacij, 5 milijonov din 
presežka proračunskih dohodkov okrajnega ljudskega 
odbora Postojna v letu 1953, 50% planiranega Pre.' 
sežka akumulacije in skladov za leto 1953, zneski, 
ki se dobijo od prodaje nerazporejenih/ osnovnih 
sredstev okraja, amortizacijski skladi likvidiranih 
gospodarskih organizacij ter 50% od denarnih kazni 
po 71. členu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sred' 
stvi gospodarskih organizacij (Uradni list FLRJ. žt' 
52-433/53). 

2 
Narodna banka — podružnica Postojna — je P0- 

oblasčena, da zbira sredstva in daje posojila iz tega 

investicijskega sklada 
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ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvenu izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946, 194-8 in 1930 se pridružuje 
zdaj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Coricar: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevcga zakonika — Dr. Gorazd Ku- 
s c j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1933 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pn nas — Dr. Rudolf S rt j o v i c : Pozakonitov in ugotavljanje 
nezakonskega rojsUu — Dr. Lado Va v petič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd Kušej in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Rogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri »Uradnem listu LRSc, Ljub- 
ljana, Erjavčeva  Ila in  po knjigarnah. Cena 460 din. 

Register gospodar škili 
organizacij 

»Kavarna«   Cerkno   (št. 

1311. 
B 

Vpisi 
Okrožna  <o-itSPa   razglaSalot 

.Besedilo: Gostinsko podjetje »Jel- 
*a« (Hrastn.k). 

Poslovni  predmet:  Nakup in  pro- 
"?|Ja  alkoholnih   •   brezalkoholnih 
fti?c' toplih in mrzlih jedil, pren-o- 

biljardi,    razdeljevanje   piva 
c'šča, 
h, .Pivovarni     Laško    in 
4ubljana. 

>Unk 

••. sl°valniCe:   Gostilne   pri   rudni- 
• fad  kolonijo;  pod  lipo;  v  ke 

TC,ni: za Savo. 
SUstan<>vitelj:  Trgovsko  in   gos tin- 
*o podjetje, Hrastnik. 

Strau  v^^ Sršen  Franc,  pomočnik 
Ivnnl     ^'°Jz.    računovodja    Zupan 
Gov :\ in. Scila M   

Edvard-  blagajnik 
Gret(   Marija,   knjigovodja   Krancr 

Celje, 26. julija 1954. 
13l2< Zt   106/54 2540 

(StóSec!UO:     Gostišče     »Majolkn« 
!&• Koroške-  10). 

Qo<I«ihVTli  Predmet:   Prodaja  a-lko- rlrohn    'n   brezalkoholnih   pijač   na 
••••• ter mrzlih in toplih jedil, 
ustanovitelj: OLO Šoštanj, 
«slovodja:  Teran   Ivanka, 

^clje, 28. julija  1954. 
Zt   109/54 25« 

1312. a 
Besedilo: 

97). 
Poslovni predmet: Prodaja toplih 

in mrzlih ulkoholnih in brezalko- 
holnih pijač, slaščic in preprostih 
jedil. 

Gospodarski voditelj: Gostinsko 
podjetje, Cerkno. 

Ustanovi t dr: OLO Tolmin, odloč- 
ba z dne 4. IV. 1954, št. II/6-5/37.   , 

Zt 202/54-4 2490 
Besedilo: Trgovina »Prehrana« 

(Nova   Gorica,  Erjavčev  drevored). 
Poslovni predmet Trgovina na 

drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
oodjetja »Primorka«, Solkan, odloč- 
ba z dne 18. VI. 1954, konstituira- 
nje i. dovoljenjem LO mestne obči- 
ne Nova Gorica z dno 7. VII. 1954, 
št. 932/1-54. 

Poslovodja: Vrabec Alfonz, ki 
podpisuje v okviru pooblastil, so- 
podpisujs Cernie Jožefa. 

Zt 196/34-2 2450 
Besedilo: Trgovina »Štanda« (No- 

va Gorica, Erjavčev drevored 6). 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno: tekstilno, kratko in plete- 
no blago ter konfekcija; galante- 
rijsko in bazarsko blago ter igra- 
če; mešano industrijsko, parfume- 
rijsko in kozmetično blago; steklo, 
porcelan in keramika. ^ 

Ustanovitelj: Deilav&ki svet trg. 
podjetja »Primorka«, Solkan, odloč- 
ba z dne 18. VI. 1954, konstituira- 
nje z dovoljenjem LO mestne obči- 
no Nova Gorica z dne 6. VII. 1954, 
št. 929/1-54. 

Poslovodja: Brajdot Ivan, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil, sopodpi- 
sujo Gerdevič Marija. 

Zt 193/54-2 2444 
Besedilo: »Pekari ja«, Tolmin 

(Gradnikova 1). 
Poslovni predmet: Peka kruha in 

peciva. 
Ustanovitelj: LO mostne občine 

Tolmin, odločba z dne 12. VIL 1954, 
št. 961/1-54. 

Poslovodja: Kavčič Andrej, ki 
podpisuje v okviru pooblastil. 

St 183/54-2 2486 
Besediilo: »Slaščičarna«, Tolmin 

(Gradnikova 16). 
Poslovni   predmet:   Slaščičarstvo. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Tolmin z dne 12. VII. 1934, štev. 
962/1-54. 

Poslovodja: Kavčič Maks, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil. 

Zt 186/54-2 2487 
Gorica,  19. julija  1954. 

1313. 
0   Besedilo:  »Metal«,  Ilirska  Bistri- 

ca (Prešernova 153). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja na drobno železminc in kovin- 
skih izdelkov, tehničnega blaga, po- 
trebščin , in strojev, elektrotehnič- 
nega materiala, barv, lakov, kemi- 
kalij in potrebščin, nekovinskega 
gradbenega materiaila in stekla, us- 
nja in usnjarskih potrebščin. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka,_ ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
'atkom »Mednarodne pogodbo in drugi sporazumi), v Uradnem 
istu LRS ter druge uradne objave v Gospodarskem vestniku. 

. )dloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
'.RS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, se dobi pri Uradnem listu LRS, 
Erjavčeva Ila, cena 390 din. 
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Trgovina je bila ustanovljena z 
odločbo Grosističnega. trgovskega 
podjetja »Kovinar«, Pivka na Kra- 
su z dne 30. VI. 1954. 

Poslovodja: Strenar Miro, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil. 

Zt 2•54-2 2551 
3& Besedilo:      »Kovina«,      Postojna 

(Ulica bazoviških žrtev 7). 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno z usnjarskimi potrebščina- 
mi, železnino in kovinskimi izdel- 
ki, tehničnim blagom in stroji, elek- 
tričnim materialom, barvami, laki, 
kemikalijami in potrebščinami, z 
nekovinskim gradbenim materialom 
in steklom. 

Ustanovitelj: Grosistično trgovsko 
podjäie »Kovinar«, Pivka na Kra- 
su, odločba št. V/R 13/54 z dne 30. 
VI. 1954. 

Poslovodja: Birsa Karel, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil. 

Zt 209/54-2 2550 
Gorica, 27. julija 1954. 

1514. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Pre- 

delava*, Sp. Idrija. 
Poslovni predmet: Nakup žive ži- 

vine, predelava in prodaja mesa na 
drobno; naikup mlevekih izdelkov, 
peka kruha in peciva ter prodaja 
na drobno in na debelo. 

Direktor: Strel Franc, Spodnja 
Idrija 54. 

Gorica, 30. junija 1954. 
Zt 116/54-2   - 2264 

1515. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zar- 

ja«, Jesenice (Skladiščna 3). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

e tekstilnim, kratkim in pletenim 
blagom, konfekcijo, parfumerija in 
kozmetično blago, galanterija in ba- 
zarsiko blago ter igrače, vrvarski 
izdelki ter izdelki iz konoplje, us- 
nje, sedlarsko in jermenarsko bla- 
go in potrebščine, trgovina z meša- 
nim industrijskim blagom. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Jesenice, odločba št. II/l-1447/l z 
dno 21. VII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Bez- 
nec Bela, Jesenice. 

Ljubljana, 23. julija 1954. 
Zt 108/54 Rg.I 76/1        2494 

1316. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Preddvor. 
Gospodarska delavnost: Nakup 

hlodovine in rezanega lesa ter pre- 
delava lesa v vsaikovrstne finalne 
in polfinalne izdelke ter njihova 
prodaja. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Kranj, odločba št. 2144/54 z dne 30. 
junija 1954. 

Direktor do konstituiranja: Ber- 
nik Stane. 

Ljubljana, dne 27. julija 1954. 
Zt 175/54 Rg II 131/1 2542 

1517. 
Besedilo: »Agroservis«, Kranj 

(Knnj-Labore). 
Gospodarska delavnost: Vzdrže- 

vanje in popravila vseh strojev, 
orodja in naprav za kmetijsko in 

gozdarsko mehanizacijo, opravlja- 
nje servisne službe, opravljanje 
proizvodnih delavnosti, prodaja re- 
zervnih delov, pogonskega goriva in 
drugega tehničnega materiala, 
okrepčevalnica z alkoholnimi in 
brezalkoholnimi pijačami itd., po 
ustanovni listini. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza Kranj, odločba št. 1788/54 z 
dne 7. VII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Hrir 
bernii Zdravko, Ljubljana, Cesta v 
Mestni log 47. 

Zt 143/53 Rg II 133/1       2558 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mo- 

da«, Kranj. 
Gospodarska delavnost: Prodaja 

tekstilnega blaga in kratkega ter 
pletenega blaga, galanterije, bazar- 
skega blaga in igrač. 

Lstanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja za Gorenjsko na 
veliko in malo »Kokra« z dne 18. 
VI. 1954; konstituiranje na podlagi 
dovoljenja LO MO Kranj, odločba 
št. 2278/54 z dne 15. VII. 1954. 

Direktor: Jakše Štefka, Kranj, 
Partizanska 8. 

Zt 158/54 Rg I 62/1 2557 
Ljubljana, 29. julija 1954. 

1318. 
Besedilo: Trgovina z živili in go- 

spodinjskimi potrebščinami »Pla- 
ninka«, Škofja Loka. 

Gospodarska delavnost: Nakup 
in prodaja vseh živjilskih in gospo- 
dinjskih potrebščin na drobno. 

Ustanovitelj : LO mestne občine 
Skofja Loka, št. 753/1-54 z dne 30. 
VI. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja. 
Vraničar Mimi, škofja Loka, Mest- 
ni trg 19. 

Zt 159/54 Rg II 134/1       2600 
Besedilo: Trgovina s tekstilom in 

galanterijo »Pri Lukiežu« (Skofja 
Vfck&, Mestni trg). 

Gospodarska delavnost: Nakup 
in prodaja manufaikturnega in ga- 
lanterijskega blaga na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, št. 753/6/54 z dne 30. 
VI. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Cadež Juiika, Stara Loka 54. 

Zt 164/54 Rg II 137/1       2603 
Besedilo: Trgovina z usnjem in 

gumo »Usnje-guma«, Skofja Loka 
(Blaževa ulica). 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja usnja iz gumarskih potreb- 
ščin na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, št. 753/7-54 z dne 30. 
VI. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Krašovec Jože, škofja Loka, Spod- 
nji trg 14. 

Zt 165/54 — Rg II 138/1     2604 
Ljubljana, 30. julija 1954. 

1319. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Murska Sobota, 
Poslovni predmet: Nakup, proda- 

ja, razdeljevanje tobačnih izdelkov, 
cigaretnega  papirja, vžigalic, taks- 

nih in poštnih vrednotnic na debe* 
lo dn na drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor zveze 
zveze vojaških vojnih invalidov 
Slovenije v Ljubljani. 

Direktor: Ovsenjak Ludvik. 
Maribor, 26. junija 1954.        . 

Reg št. 107/1 2178 
1520. 

Besedilo: Zadružno podjetje »Me" 
so«, Ljutomer. 

Poslovni predmet: Nakup in prO" 
da ja živine, drobnice ter krme; kla- 
nje vseh vrst živine in predelava 
sirovin živalskega izvora in • proda- 
ja teh proizvodov; prodaja izdelkov 
iz predelave sirovin živalskega i?' 
vora v lastnih prodajalnah; klanje 
vseh vrst živine v mesnicah in pro- 
daja izdelkov; obrtniške storitven5 

področju klanja živine in drobni* 
ce ter predelava in hranjenje mes- 
nih izdelkov; proizvodnja umetne- 
ga ledu za iastne potrebe in Pr<>* 
dajo. 

Direktor: Vodenik Franc, komer- 
cialist, Gornja Radgona. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Ljutomer. 

Maribor, 6.  julija   1954.        . 
Reg št. 139/11 22s0 

1321. 
Besedilo: Samostojna trgovina p*1 

križišču Lenart v Slov. goricah. 
Poslovni predmet: Trgovina s 

prodajo živil in gospodinjskih Vf 
trebščin, z mešanim industrijska?? 
blagom ter tobačnimi izdelki in vži- 
galicami. 

Ustanovitelj: Obč. LO Lenart T 

Slov. goricah. , 
Direktor: Krajne Marica, ki V°z 

pisuje samostojno, v mejah ?a*' 
določb, in Felzer Ana, knjigovodja» 
ki bo podpisovala v računskih, »^ 
nančnih in bančnih zadevah, v me- 
jah zaik. določb. „., 

Reg št. 381/11           2317 
Besedilo: Projektivni biro, Mur' 

ska Sobota. 
Poslovni predmet: Projektiranj^ 

nizkih in visokih gradenj s sestavo 
celotnega tehničnega elaborata. 

Ustanovitelj: MLO Murska ^0" 
bota. 

Direktor: arh. Novak Franc.      , 
Reg. št. 106/1 2436 

Maribor, 15. julija 1954. 
1522. 

Besedilo: »Tribuna«, samostojn» 
trgovina z železnino in kemikalij8' 
mi, Lendava, Partizanska 99. 

Poslovni predmet: Zeleznina Hj 
kovinski izdelki, kolesa, šivalo 
stroji in potrebščine; izdelki iz P*' 
me, kavčuka in plastičnih mas; vaJ' 
stvo rastlin; razno industrijsko jo*' 
šano blago in potrebščine, grad£:j 
ni material in drugo po ustanovu 
listini. ,la 

Ustanovitelj: Trgovina je nas»' 
iz poslovne enote ki se je izlo^K 
na podlagi sklepa delavskega svet 
z dne 23. VI. 1954 podjetja »Izbira« 
v Lendavi. ^ 

Poslovodja: Nemeth Ladislav, g 
podpisuje za banko samostojno. 
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Göncz  Marija,  knjigovodja,   v   ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, oba v mejah zak. določb. 

Maribor, 15. julija 1954. 
Reg št. 122/1 2460 

1323. 
Benedillo: Centralna papirnica, 

Maribor (Jurčičeva 8). 
Poslovni predmet: Trgovina s pi- 

sarniškim materialom, papirjem, pi- 
salnimi in šolskimi potrebščinami, 
s fotografskimi in optičnimi aparati, 
instrumenti in njihovima potrebšči- 
namÌ'v 

• galanterijo, ki spada v pi- 
sarniško stroko, komisijska prodaja 
Pisarniško-tćhničnega pribora, foto- 
grafskih aparatov in potrebščin. 

Trgovina je nastala iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta z dne 26. 
\I. 1954 trg. podjetja »Papir«, Ma- 
nbor, Gosposka 3 v samostojno tr- 
govino. 

Direktor: Brečko Mirko. 
Reg št. 137/11 2432 

Besedilo: Koroška papirnica, Ma- 
xtor, Koroška 5. 

Poslovni predmet: Trgovina s pi- 
sarniškim materialom, papirjem, pi- 
salnimi   in   šolskimi   potrebščinami. 

Trgovina je nastala iz poslovne 
enote, ki se je izločila na podlagi 
skkpa_ delavskega sveta z dne 26. 
"L 1954 trg. podjetja »Papir«, Ma- 
Nbor, Gosposka 3, v samostojno tr- 
govino. 

Direktor: Wertl Marjan. 
Reg št.  138/11 2429 

Besedilo: Papirnica »Pohorje«, 
Maribor (Trg revolucije 4). 

'oslovni predmet: Trgovina s pi- 
sarniškim materialom, papirjem, 
šolskimi potrebščinami; trgovina z 
galanterijo, ki spada v papirniško 
stroko, vse na drobno. 

Irgovina je nastala iz poslovne 
e,v?te' k' ee Je izločila na podlagi 
SKlepa delavskega sveta z dne 26. 
y- 1954 trg. podjetja »Papir«, Ma- 
ribor, Gosposka 5, v samostojno tr- 
govino. 

Direktor- ^lovak Roža. 
Reg št. 136/11 2431 

Maribor, 16. julija 1954. 
1324. 
.Bt>sedilo:  Obrtna  delavnica  »Fo- 
«oiik«   Maribor (Slovenska ul. 8). 

klovni predmet:  Fotografiranje 
pV,sa dcJa fotografske stroke. 
/^djotje  je   nastalo  iz   poslovne 

&V1 * i so Jc iz^°^& na Podlagi 
Kiepa delavskega sveta Invalidske- 

ga podjetja »Fotolik« v Ljubljani 
« «ne 2?. V. 1954 v samostojno obrt- 
no delavnico. 

Maribor, 21. julija  1954. 
Reg št. 141/11 2505 

1^25. 
v^^^dilo: Trgovsko podjetje »Ja- 
Š?«"' PTtuJ' Zadružni trg 1, skraj- 
no: »Javor«, Ptuj. 

rosilovni predmet: Nakup in pro- 
nih n*- ^10011,0 drv, premoga, les- 
ter! s, lmentov ter gradbenega ma- 
ta 4 ?: s'e'dnjega na področju okra- 
ja tudi na debelo. 

Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del je odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah • njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
m predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni dol knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans. Graen & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street. Ixmdon, W. 1.) in drugi domači 
te tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni »Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni malenal • nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din. 

Ustanovitelj:    LO mestne občine   112' 
v Ptuju. 

Upravnik: 'Velunšek Oton, Ptuj. 
ki podzisuje za banko samostojno, 
v okviru zakonskih določb; Cer- 
vek Stefan, računovodja, v račun- 
skih, finančnih in bančnih zadevah, 
v mejah zak. določb. 

Maribor, 50. julija  1954. 
Reg  št. 210/III-4 2625 

Besedilo: Gostinsko podjetje Ho- 
tel »Savinja«, MLO Laško. 

Besedilo odslej: Hotel »Savinja«, 
Laško. 

Spremembe 
Okrožna   sodisfa   razglašajo ! 

1326. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Sa- 

vinjski magazin« v Žalcu. 
Gospoda raka d el a vnos t odšle j : 

Trgovanje na drobno: živila in go- 
spodinjske potrebščine, mešano in- 
dustrijsko blago, tobačni izdelki, 
vžigalice in potrebščine, drva in 
premog, tehnična goriva in maziva 
ter gradbeni material. 

Direktor: Cokan Franc, poslo- 
vodja Sumer Jože. 

Poslovalnica št. 1: »Savinjski ma- 
gazin«, Žalec II, poslovodja Domi- 
trovič Milan. 

Poslovalnica št. 2: »Savinjski ma- 
gazin«, manufaktura, Žalec, poslo- 
vodja Begovič Cilka. 

Izbrišejo se poslovalnice: Gomil- 
sko, Braslovče, Griže, Libojc, Pe- 
trovce, Polzela I, Polzela II, Šempe- 
ter, Vransko, Zabukovica, Tabor, 
Prebold  I, Prebold  II. 

Rgo 170/2 2258 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 

stavracija«, MLO Laško. 
Besedilo odslej: »Restavracija«, 

Laško. 
Rgo 156/2 2259 

Celje, 7. julija  1954. 

1328. 
Besedilo: »Mesarija« Obe. LO Pol- 

zela. 
Besedilo odslej: »Klavnica in mes- 

nica«, Polzela. 
Izbrišeta se Cmak Leopold, poslo- 

vodja in Sušter Avgust ter vpišeta: 
Svajger Franc, poslovodja mesni- 

ce. Giiberšek Marjetka, knjigovodja. 
Celje. 12. julija 1954, 

Rgo T 37/2 2321 

Celje, 2. julija 1954. 
Rgo II 2S7/2 2111 

1529. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z us- 

njem »Podplat« (Celje, Stanetova 
19). 

Obratni predmet odslej: Prodaja 
usnja ter sedlarskih in čevljarskih 
potrebščin na drobno, na območju 
okraja Celje tudi na debelo. 

V. d. ravnatelja: Znidaršič Jože, 
podpisuje samostojno, v okviru za- 
konitih določb in pravih podjetja; 
Koren Ivan in Kos Zdravko sopod- 
pisujeta vse listine. 

Celje, 24. julija 1954. 
Rgo III 53/2 2500 
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1530. 
Besedilo: Trgovsko in gostinsko 

podjetje, Hrastnik. » 
Besedilo odslej Trgovsko podjet- 

je »Potrežba«, Hrastnik. 
Poslovni predmet: Trgovina, na- 

kup in prodaja na drobno živil, tek- 
stila, galanterije, gospodinjskih po- 
trebščin, tobačnih izdelkov in vžiga- 
lic, kuriva, mleka in mlečnih izdel- 
kov, pohištva, električnega mate- 
riala in radijskih aparatov. 

Izbrišejo se zaradi osamosvojitve 
gostinske poslovalnice: Hrastnik- 
Studence 44, Hrastnik-Studence 29, 
Hrastnik 86, Hrastnik 198, Hrastnik 
124, Podkraj 25, Založna klet 118 in 
45, »Gostilna pod lipo« v Hrastniku 
35. 

Celje, 27. julija 1954. 
Rgo II 199/2 2549 

1551. 
Besedilo.   Hotel   »Jelen«,   Pudob 

(Stari trg pri Rakeku). 
Izbrišeta se Terpin Jože, računo- 

vodja in Mlakar Jože, upravnik ter 
vpišejo: 

Založnik Alojzij, Pudob 4, uprav- 
nik, Zabukovec Marija, Lož 3, raču- 
novodja, Mlakar Jože, namestnik 
upravnica, ki podpisuje v njegovi 
odsotnosti. 

Gorica, 15. julija 1954. 
Zt  180/54-2 2579 

1532. 
Besedilo: Krajevno mizarsko pod- 

jetje, Komen. 
Izbriše se iz imena podjetja bese- 

da »krajevno« in doda naziv >Bor<. 
Besedilo odslej: Mizarsko podjet- 

je »Bor«, Komen. 
Gorica, 20. julija 1954. 

Zt 188/54-2 2491 
1535. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Na- 
nos«, Postojna. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje na veliko »Nanos«, Postojna 
(sedež Prestranek). 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
debelo s tekstilnim, kratkim in ple- 
tenim blagom, hazarskim blagom, 
mešanim industrijskim blagom, go- 
spodinjskimi in drugimi potrebšči- 
nami, živili, živalsko krmo, tobačni- 
mi izdelki in vžigalicami ter dru- 
gim blagom, po ustanovni listini. 

Izbrišejo se poslovalnice: št. 1, 
Tekstil; št. 2, Zeleznina; št. 3, Pre- 
hrana; št. 4, Galanterija; št. 6, Us- 
nje in št. 7, Galanterija, vse v Po- 
stojni, dalje poslovalnice z meša- 
nim blagom, št. 9 na Pivki, št. 10 in 
12 na Rakeku, št. 13 v Cerknici, po- 
slovalnica s tekstilnim blagom v 
Cerknici in z mešanim blagom, št. 
28 v Planini pri Rakeku. 

Gorica, 23. julija 1954. 
Zt 206/54-2 2504 

1334. 
Besedilo: Trgovina z raznim bla- 

gom »Pri Pili«, Ilirska Bistrica. 
V nazivu trgovine se črta ime 

»Piri Pili« dn na njegovo mesto vpi- 
še >Pri Lipi«. 

Besedilo odslej: Trgovina z raz- 
nim blagom »Pri Lipi«, Ilirska Bi- 
strica. 

Gorica, 27. julija 1954. 
Zt 152/54-10 2554 

1535. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »So- 

ča«, Idrija. 
Izhrišejo se tile gostinski obrati: 

Slaščičarna MLO Idrija; Gostilna 
pri Grudnu, Prešernova 5, poprej 
prenesena v Gregorčičevo ulico pod 
imenom »Gostilna pri Zoržu«; go- 
stilna Pod gorami, Gregorčičeva 17; 
gostilna pri Zagodu, Gregorčičeva 
26; bile Pri debeli skali, Gregor- 
čičeva (v Mejci) ; bife Na jezeru, 
'Vodnikova  (pri Kobili). 

Gorica, 28. julija  1954. 
Zt 217/54-2 2555 

1356. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Pohi- 

štvo«, Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: Izdelo- 

vanje in popravilo pohištva, tapet- 
ništvo in dekoracija ter prodaja 
teh predmetov. 

Ljubljana, 26. julija 1954. 
RLO IV 5/9 2529 

1557. 
Besedilo: Občinsko krojaštvo, 

Beltinci. 
Besedilo odslej: »Splošno kroja- 

štvo«, Beltinci. 
Maribor, 22. junija 1954. 

Reg št. 90/III 2017 
1558. 

Besedilo: Občinska žaga, Mo- 
ravci 

Besedilo odslej: »2aga«, Mo- 
ravci«. 

Izbriše se Hari Pavel in vpiše 
Savel  Geza,    poslovodja,    ki  bo 

podpisoval    samostojno,    v    mejah 
zaik. določb. 

Maribor, 25. junija 1954. 
Reg št. 61/H 2070 

1559. 
Besedilo: Fabrika duvana Sara- 

jevo, prodajalna št. 1 v Mariboru, 
Partizanska 51. 

Izbriše se Bračič Maks, poslovod- 
ja, ter vpiše 

Kramer Sonja, novi imenovani po- 
slovodja. 

Maribor, 29. junija 1954. 
Reg št. 209 2103 

1540. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje »Gostilna pri Ledavi«, Mur- 
ska Sobota. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Gostilna pri Ledavi«, Murska 
Sobota. 

Reg št. 103/III 2401 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje »Kolodvorska restavracija«, 
Murska Sobota. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Kolodvorska restavracija«, 
Murska Sobota. 

Reg št. 84/III 2402 
Maribor, 15. julija 1954. 

1341. 
Besedilo: Kmetijsko gospodar- 

stvo, Pesnico. 
Vpiše se Pisar Filip, direktor, in 

Koeijan Marija, knjigovodja, ki bo 
podpisovala v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah, v mejah zak. 
določb. 

Maribor, 17. julija 1954. 
Reg št. 547 2439 

1342. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje Gostilna pri »Pošti«, Murska 
Sobota. 

Besedilo odslej: »Gostilna pri do- 
bri kapljici«. 

Reg št. 104/111 2464 
Besedilo: »Avtomaterial«, Mari- 

bor, Partizanska 27. 
Vpiše se Petelin Slavko, komercia- 

list, ki bo podpisoval v odsotnosti 
direktorja z istimi pooblastili. 

Reg št. 87/11 2463 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje Gostilna »Flisar«, Murska So- 
bota. 

Besedilo odslej: Gostinsko pod- 
jetje »Gostilna pri Štajercu« v Mur- 
ski Soboti. 

Reg Št. 105/III 2469 
Maribor, 18. julija 1954. 

1543. 
Besedilo: Državno posestvo Crnci, 

Apače. 
Besedilo odslej: Kmetijsko gospo- 

darstvo Crnci, Apače. 
Maribor, 19. julija 1954. 

Reg št.  52/4 2470 
1544. 

Besedilo: Tovarna volnenih in 

vigogne izdelkov, Maribor, Jezdor- 
ska 8. 

Izbriše se izvenindustrijski obrat 
»Otroške jasli« v Mariboru, Jezdar- 
ska 8. 

Maribor, 20. julija 1954. 
Reg št. 76/11 2468 

1545. 
Besedilo: Mestna sedlarsko in tof" 

barska delavnica Maribor, Gospo- 
ska 15. 

Besedilo odslej: »Obrtno torbar- 
stvo in sedlarstvo«, Maribor, Gospo- 
ska 15. 

Reg št. 45 2465 
Besedilo: Mestni čevljarski obrat 

II  Maribor,  Ulica   10. oktobra 4. 
Besedilo odslej: Čevljarstvo »Su* 

mik«, Maribor, Ulica 10. oktobra *• 
Reg št. 69 2466 

Maribor, 21. julija 1954. 
1346' . Al' Besedilo: Trgovsko podjetje »A1* 
ma«, drogerija v Mariboru, Tyrsc* 
va 1. 

Izbriše se Mraz Sonja in  VP^C„ 
Permišek 

vani računov 
v   računskih,     
zadevali, v mejah zak. določb, 'D 

Podlcsok Vladimir, trg. pom., Vte<\' 
sednik delavskega sveta, ki bo P0,0" 
pisoval v odsotnosti upravnika * 
istimi pooblastili. 

Maribor, 23. julija 1954. 
Reg št. 69/11 2508 
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1347. 
Besedilo: »Nada«, trgovina z ži- 

vui _ in gospodinjskimi potrebšči- 
no». Ljutomer. 

Izbriše se Lašić Ivo in vpiše 
Kolenko Matija, novi imenovani 

upravnik, ki podpisuje samostojno, 
yosnjak Olga, knjigovodja, v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih za- 
devah, v  mejah zak. določb. 

Reg št. 148/11 28S1 
Besedilo: Vulkanizacija, mestno 

obrtno podjetje, Maribor, Kopali- 
ška 20. 

Besedilo odslej: »Vulkanizacija«, 
°brtna delavnica, Maribor. 

Reg   št.   192 2584 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

4-osnik«, Murska  Sobota. 
Izbriše se Velmar Miloš in vpiše 
jiojer Ernest, novi imenovani di- 

rektor, ki podpisuje samostojno, v 
akyiru zak. določb; Lanščak Janez, 
računovodja, ki bo podpisoval v 
racun«kih, finančnih in bančnih za- 
devah, in Eri Gcza, šef prodaje, v 
zadevah prodaje, v mejah zak. do- 

Reg. št. 96/11 2578 
. Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 
jetje Muta. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Bistra«, Muta 52 (s prodajnim 
gestom   >Pri   vodovodu«   na   Muti 

roslovjìi   predmet odslej:  Trgovi- 
na na drobno z mešanim  industrij- 
»Kim   blagom,   >: vi.I i    in   gnspodinj- 
simi   potrebščinami,   tobačnimi   iz- 

oeiki in vžigalicami. 
Reg št.  108/11 2573 

1348    Marilx>r- 27- Jul'JL 1934- 

Besedilo: »Stcklo-bnrvc«, Ljuto- 
»ner, Titov trg 10. 

Vpiše   se   Gošnjak   Olga,   knjigo- 
0(|ja, ki podpisuje v računskih, fi- 

"aHÇnih an  bančnih  zadevah,  poleg 
^rektorja  v  mejah  za-k.  določb. 

Reg št.  150/11 2576 
D Besedilo: »Želcznina«, Ljutomer, 
tresernova  10. 
v jP'š° se Ora/em Regina, knjigo- 
&u-j^a'. ki bo podpisovala v račun- 
Tini •nančnih in bančnih zadevah 
loČF   direktoria   v  mciah  zak-   d<>- 

Reg št. 147/11 2582 
r«?e/edilo: Mestno podjetje »Pe- 
čarstvo«, Murska Sobota. 
Ar„i;s,edilo odslej: »Pečarstvo«, 
flI««ku Sobota. 

Reg  št. 79/11 2580 

n,esedilo: Trgovsko grosistično 
1'oajetje »Preskrba«, Poljčnnc. 

«briše se Fabrio Marjan in vpiše 
ulte And jelko, novi imenovani 

e^,Un^odja, ki podpisuje v račun- 
n> finančnih in bančnih zadevah, 

Lm,eJah zale. določb; Brač-ič Edi, 
«•» ,mereiale, ki podpisuje v od- 
filn?sti.. direktorja in Vrečko Olga. 
sotn n

(J
|S°v«,dJtt, ki podpisuje v od- 

vica   •    racunov<>dje,  z  istimi  pra- 

Besedilo: Mesarija pri Popiču, 
Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet še: Prodaja 
mesnih izdelkov tujih proizvajal- 
cev. Reg št.  7/VI 2572 

Maribor, 28.  julija 1954. 
1349. 

Besedilo: »Kemikalija«, veletrgo- 
vina s kemikalijami, Maribor, Par- 
tizanska 34. 

Izbriše  se  Coki Marjan  in  vpiše 
Poljanšok Silvo, kalkulant, ki bo 

podpisoval v odsotnosti direktorja, 
z istim pooblastilom. 

Reg št.  234/1 2631 
Besedilo: »Panonija«, trgovsko 

podjetje na veliko, Ptuj. 
'Vpiše se konstituiranje podjetja 

z dne 29. VII. 1934. 
Reg št. 203/III 2585 

Besedilo: Gostinsko podjetje 
»Orel«, Maribor. 

Izbriše se obrat: Gostilna lov- 
ski  dom«, Ribniško selo 18. 

Reg št. 160 2632 
Maribor, 29. julija 1954. 

1350. 
Besedilo: Državno posestvo, Dol. 

Brezovica. 
Na podlagi sklepa delovnega ko- 

lektiva Zadružnega posestva Oreho- 
vica, Ekonomije Draškovec in Bre- 
zovica na skupnem sestanku dne 13. 
VI. 1954 so se združile našteta po- 
sestva   v   eno   posestvo. 

Besedilo odslej: »Kmetijsko go- 
spodarstvo,  Šentjernej«. 

Za posestvo so upravičeni podpi- 
sovati: Mašilo Stanko, upravnik, 
Gašpir Tone, obratovodja, Kuhar 
Franc, evidentičar, in Cudovan Jo- 
žica, knjigovodja. 

Kmetijsko zadružno posestvo 
Orehovica   se   izbriše. 

Novo mesto, 29. julija  1954. 
Rg I 59/3 2594 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov  razglaSaJoi 

1351. 
Besedilo: Okrajno mizarstvo, Šo- 

štanj. 
Vpiše se  Medved Viako. 

OLO Šoštanj, 15. okt. 1953. 
St.  64/53-124 9157 

Izbrisi 
Okrožna sodläfa razglašajo: 

1552. 
Besedilo: Preduzeće za ugostitelj- 

stvo i društvenu ishranu oficira i 
službenika JNA. 

Zaradi organizacije oziroma de- 
centralizacije podjetja. 

Ljubljana,   28.*julija   1954. 
Rg III 730/2 2562 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Ta]nl£tva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1353. 

Besedilo: Zdravstveni dom, Gor- 
nja Radgona. 

Naloge zavoda: Zdravstvena za- 
ščita prebivalstva, zdravljenje in 
preprečevanje bolezni, nadzor nad 
zdravstveno službo na področju LO 
mestne občine Gor. Radgona, obč. 
LO Apače in Radenci. 

Ustanovitelj: Okrajni zdravstve- 
ni dom Ljutomer, odločba št. 105/54 
z dne 10. VI. 1954. 

Za zadeve in naloge je pristojen 
Svet za zdravstvo in socialno poli- 
tiko OLO Ljutomer. 

Za zavod podpisujeta: Dr. Repič 
Franc, samostojno za upravne za- 
deve v obsegu zakonitih pooblastil 
in pravil zavoda; Umek Slavko, ra- 
čunovodja, sopodpisuie listine fi- 
nančnega pomena, v obsegu zakoni- 
tih pooblastil in pravil zavoda. 

OLO Ljutomer, 15. julija 1954. 
St.  II  3065/5-54 2387 

1354. 
Besedilo: Zavod za komunalne de- 

lavnosti, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Vzdrževalna in 

razširitvena dela parkov, cestišč, 
javne razsvetljave, športnega kopa- 
lišča, vodovoda, ekonomije, vrtna- 
rije,   javne   kanalizacije,   pralnice 

Reg št. 274/2 2571 

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- 
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 jo trebo 
v pripravi za izpit črpati poleg podanega gradiva v priročniku 
Stroni 148. ceno 190 din. 
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Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 

Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti in 
Dolnični 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. 

jetja, se izbriše iz poslovnega pred- 
meta naslednji odstavek: >Podjetje 
ee bavi e popravilom in vzdrževa- 
njem motornih prevoznih sredstev, 
ki so last zveze in njenih članic«, 
in vpiše novo besedilo: 

>Podjetje vrši vsa mehanična po- 
pravila motornih vozil, kmetijskih 
strojev in drugih mehaničnih na- 
prav državnega, zadružnega in pri- 
vatnega sektorjac 

ter gradbene ekipe na območju Ro- 
gaške Slatine in bližnje okolice. 

Za zavod podpisujejo: Snoj Vin- 
ko, direktor, Juvan Kristina, v vseh 
zadevah v odsotnosti direktorja, 
Slamič Maks, knjigovodja, v obse- 
gu zakonitih določb in pravil za- 
voda. 

OLO Celje,  15. jubja  1954. 
St. II-10/283-1954 2418 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1355. 

Besedilo: Mestna uprava nepre- 
mičnin v Mariboru. 

Na podlagi odločbe MLO Maribor, 
št. III 3611/1 z dne 10. V. 1954 je 
finančno samostojni zavod prešel v 
likvidacijo. 

Besedilo: kot doslej, s pristavkom 
»v likvidaciji«. 

V likvidacijski upravi so: Bajt 
Anton, predsednik, Kunst Vaclav in 
Matela Leopold, člana. 

MLO Maribor, 7. julija  1954. 
St. II 295/5 2670 

1356. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Mo- 

zirje, zdravstvena gospodarska usta- 
nova s samostojnim  finansiranjem. 

Besedilo odslej; Okrajna lekar- 
na Mozirje, finančno samostojni 
zdravstveni zavod. 

Poslovni predmet odslej: Oskrba 
potrošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje v humane in veterinar- 
ske namene, oskrba s sanitarno hi- 
gienskimi in higiensko-kozmetični- 
mi sredstvi in zdravstveno prosvet- 
no delo med ljudstvom. 

St. V-2697/2-54 2538 
Besedilo: Okrajna lekarna, Šo- 

štanj, zdravstvena gospodarska usta- 
nova s samostojnim finansiranjem. 

Besedilo odslej: Okrajna lekar- 
na Šoštanj, finančno samostojni 
zdravstveni zavod. 

Poslovni predmet odslej: Oskrba 
potrošnikov z zdravili, sredstvi za 
zdravljenje v humane in veterinar- 
ske namene, oskrba s sanitarno hi- 
gienskimi in higiensko-kozmetični- 
mi sredstvi in zdravstveno prosvet- 
no dalo med ljudstvom. 

St. V-2632/1-54 2539 
OLO Šoštanj, 19. julija  1954. 

135?. 
Besedilo: Vodnogospodarska upra- 

va za Muro, Murska Sobota, začasni 
sedež Ptuj. 

Izbriše    se    Arsenovič    Amalija, 
pom.   knjigovodja   in   vpiše Marin 
Ivan, knjigovodja. 
OLO Murska Sobota, 23. julija 1954. 

St. •/25-3226/3-54 2524 

Zadružni register 

Spremembe 
581. 

Besedilo: »Agraria«, trgovsko pod- 
jetje Okrajne zadružne zveze, Po- 
stojna. 

Na podlagi sklepa delavskega 
sveta podjetja, odobrenega po OLO 
Postojna z odločbo z dne 30. VI. 
1954, št. 1045/2 bo podjetje poslo- 
valo izključno kot trgovska gospo- 
darska organizacija na debelo z 
blagom v strokah: gozdarski in 
lesni proizvodi; kmetijski stroji in 
orodje, umetna gnojila ter sredstva 
za zaščito rastlin; nekovinski grad- 
beni material, živina in krma, se- 
mensko blago, zelenjava, sadje in 
izdelki, mleko in mlečni izdelki; 
zdravilna zelišča, perutnina, jajca, 
perje in divjačina. 

Zadr VIII/24-17 2489 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Sežana. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 20. IV. 1954 se izbrišejo člani 
upravnega odbora: Ferluga Jože, 
Pavlic Peter, Brundala Alojz, Sker- 
janc Anica, Savtič Zofija, Abram 
Rado in Kržman Anton, vpišejo pa 
novi izvoljeni člani: 

Zvokelj Grozdan, Čehovini, Mi- 
halič Zmago, Mihelc 3 Stubelj 
Franc, Godnjo 8, Prelec Ivan, Barka 
5, kmetje in Kobail Vida, gospodinja, 
Štanjel 55. 

582. 

Gorica,  20.  julija   1954. 
Zadr 1•/46-29 2497 

Besedilo: Zadružna mehanična 
delavnica pri OZZ Šempeter (Šem- 
peter pri Gorici). 

Na podlagi sklepa rednega zase- 
danja delavsl ega sveta z dne 14. III. 
1954 in čl. 2 in 35 novih pravil pod- 

Gorica,  23.  julija   1954. 
Zadr VIII/29-6 2532 

583. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Otlica. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Bolčina Ivan, Krapcž Jožef, 
Poiane Olga in Prem Ivanka, vpiše- 
jo pa novi izvoljeni člani: 

Cesnik Anton, kmet, Otlica 2/160, 
Likar Frančiška, gospodinja, Otlica 
109, Grošelj Jožef, logar, Kovk 19/ 
316. 

Gorica, 27. julija 1954. 
Zadr VÏ/47-14 2563 

584. 
Besedilo: Gozdno živinorejska za- 

druga, Jezersko. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Šinkovec Peter in Smrtnik 
Franc in vpišejo na novo: 

Anko Ivan, kmet. Jezersko HU 
Polajnar Jože, gozdni delavec, Je- 
zersko 122, Košir Miha, gozdni dela- 
vec, Jezersko 43, Miklavčič Pavel, 
Žagar, Jezersko 44. ' 

Zadr VIII 3/5 2415 
585. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Brniki. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Naglic Janez, Mušič Janez in 
Ahčin  Anton  ter  vpišejo na novo: 

Burgar Anton, Sp. Brniki 43, Ka- 
linšek Janez, Sp. Brniki 48, kmeta, 
in Erzar Janez, mizar, Zg. Brniki 17- 

Ljubljana, 19. julija  1954. 
Zadr VI 26/7 2440 

586. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Špitaliču. 
Izbrišeta se Zolezniik Janez i" 

Semiprimožnik Jože in vpišejo na 
novo: 

Učakar Janez, Bela, Ahčin Jakob, 
Zg. Okrog, Concelj Anton, Sp- 
Okrog, kmetje, in lomplak Ivan, 
čevljar,  ŠpitaliČ. 

Ljubljana, 21. julija 1954. 
Zadr VI 197/7 2456 

587. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom v Horjulu. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Raztresen Pavel, Buh ••••• 
in Rode Anton ter vpišejo na novo: 

Čepon   Anton,   torbar,   Horjul  *• 
Mole Evstahij, kmet, 2ažar 12, Ba- 
starda Anton, kovač, Ljubgojna. 

Ljubljana, 23. julija 1954. 
Zadr II 100/88 2498 

588. 
Besedilo: Kmetijska zadruga • 

omejenim jamstvom, Ziri. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Luznar Ivan, Erznožnik Le°" 
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Ç°H Mimar Ivan, Mravlje Tomaž, 
f^T*. Anton in Novak Janez (or 
vpišejo novi: 
•••••• Stanko, Izgorje 4, Ru- 

PWt Roman, Nova vas 20, kmečka 
Ä^va, Seljak Jerko, posestnik, 
?°v

v
ra 30, Štucin Franc, šofer, Do- 

oraoeva 102, Potočnik Ivan, posest- 
UI*. Uobračeva. 8. 
s k°t Pooblaščenka za podpisovanje 
,.„ .ypiäe Rnmpre Ivanka, knjigo- 
^dja, Dobračeva 8. 

Ljubljana,  26.  julija   1954. 
589 Zadr VI 154/8 2534 

J jedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

Suent"11"   Jamlsvom'   St-   Vid   Pri 

L Zor'žeta se člana upravnega od- 
°wa  Primc  jože  in   Puš   Albin  in 
&e vpišejo na novo: 

ömolej Franc, Griže 3, Hus |ože, 
'«•lece 15, Medved Jože, Vel.Ccš- 
njice 7, kmetje. 

Ljubljana, 30. julija 1954. 
590 Zadr V 188/8 2613 

»V^n^d,iIo: Podjetje OZZ Ljutomer 
Gr., a.Tska zadruga Gor. Radgona«, 
^"Ja Radgona. 
vrv- D° 

se Milhhcrgcr Jožko in 
nh R ,nko AnSola, blagajnik, Gor- 
nitt- ffona' ki Podpisuje v odsot- 
zade u},ruvnika in v vseh finančnih 

Zadr VI  120 2312 

Besedilo:  Okrajna zadružna zve- 
V *i, Ptuj. 
bi' Tr-'S^° se Kolarič Martin. Ru- 
Janr. mi,n- Kivpčič Anton. Toplak 
Joie o •1•|]1, Jakob, Majccnovič 
•   ' -.riarhor Stanko in vpišejo novi l2yoijcn 

l člani u,pravnega odbora: 
Janko n Hor,s- Orrnož- Mnri,,i* IZ,°*   Destcrn,k,   Korošec   Martin, 
FrInetlC na Drav- P«H". Borko 
Jo£ T 

Sl"0'd >*<"'<'. kmetje; Vidie 
P0ffi', 

irnovska vas, Jureš Anton. 
Ci£-    " Pučko Ji,nez- Cirkulanc. 
sodnik•'•••1•••;   FrantUR  Prf>d- UI1,K, Vobic Ivan pa tajnik. 

Zadr  III 40 2513 

niča, kmetje. Za zadrugo podpisu- 
jejo: Venta Janez, predsednik, Ko- 
larič Anton in Ožinger Jožef, dlan 
u. o. ter Veber Ivana, knjigovodja 
zadruge. 

Zadr V 31 2521 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Gornja Radgona. 

Izbrišejo se Se ne kovic Mihael, 
Volcl Franc, Geder Ivan, Trdjna 
Helena, Levar Franc, Hojs Alojz, 
Stanjko Jakob, Gamzcr Mirko in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Arnuš Aleksander, bančni usluž- 
benec, Gornja Radgona, Vrbnjaik 
Janez, Ix>manoše, Kozar Karl, Mele, 
Sukič Anton, Podgrad, kmetje; Ko- 
rošec Vinko, trg. nameščenec, Gor. 
Radgona, Znidanč Franc, Crcšnjev- 
<•, Režonja Štefan, Ludvercj, Kle- 
menčič Kari, Police, kmetje. Robin- 
še.k Oto je predsednik, Arnuš 
Aleksander tajnik, Antauer Aladar, 
knjigovodja zadruge. 

Zadr IV 50 2519 
Maribor, 23. julija 1954. 

592. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tu ni išče. 
Izbrišejo se Fcher Jože, Raščan 

Štefan, Klement Franc, štefanec 
Franc, Kučko Štefan, Raščan Jože, 
livada r Jože. MatjaSce Štefan, Voj- 
kovič Štefan in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani uipravnega odbora: 

Vojkovič Ivan, Miholič Štefan, Li- 
trop Štefan, Mikolič Štefan, Balkan 
Štefan, P i oko Franc, Zadravec Ivan, 
kmetje  v Turnišču. 

Vpiše se zadružni obrat: Kmetij- 
ska zadruga z o. j., Turnišče — tr- 
govina Bankovci, ki bo trgovala t 
živih in gospodinjskimi potrebšči- 
nami, s tobačnimi izdelki, vžigalica- 
mi in potrebščinami, s kmetijskimi 
>ttoji in orodjem, umetnimi gnojili 
in sredstvi za varstvo rastlin, na 
drobno. 

Poslovodja: Vargazon Gizela, 
Rankovci 

o. î   ^di,c^ .Kmetijska   zadruga   z 
Maribor 24. julija 1954. 

jJ-'Zg. Polkavà. 
ni-k A •'° S0 J,rilstniIc Anion, Merš- 
tiovj -n .'. Kapnik Franc in vpišejo 
^ora-'Z člani   upravnega od- 

Vr?čvi&a," Jožef, kmet, Gabernik. 
skavi r^ak,s- tov- delavec, Zg. Pol- 
meri,T v nCan Maks. kmet, Kočno. 
»  .**•    \n?r>    :_     I__J_M.     /-> :.-.__. 

593. 
Zad 

A.   II 
r II 131 251 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Lovrenc na Pohorju. 

Vpiše se obrat: »Hotel Jelen« s 
sedežem v Lovrencu na Pohorju. 
s hotelom in restavracijo. Obrat 
vodi upravnik Šiker Štefan, Lovrenc 
na Pohorju. 

Jožr.k  *0Ž0   je" prë'dTcVlnik,''Goričan Maribor. 28. julija  1954 
r.»   .' Podpredsednik    Dvoran k   lože Zadr  I 48 pa {PRdprodsedmk, Dvoršak Jože 
Dvd-svì   ; ^a   zadrugo  podpisujeta 

"rsak Jože i„  Ferk Jože. 
.   ,. Zadr  IV 73 2320 

59l>  Maribor,  21.   julija   1954. 

o. i   r?.°:    Kmetijska   zadruga   z 
IzLif^Vci-F<>•in- 

cič Jan J0 «e Rižnar Jožef, Krajn- 
novj jz^

z
T'. Horvat Ivan in vpišejo 

bora-     ^'Jeii  člani   upravnega od- 

paj^f r,>žef in  Kovačec  Jožef. 
a1   FA     . rvn*   Franc  in   Sisinger 

•    orirnn, Šuman  Janez, Goriš- 

2564 
594. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Semič. 

Izbrišejo se Kastelic Jakob, Simo- 
nie Janez, Škedelj Ruda, Stezinar 
Anton, Plut Jože, Plut Jože, Vrta- 
ča, Plut Anton, Bukovec Leopold in 
vp-šejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Knstelic Jože. žel. uslužbenec. Kot 
49, Sever Alojz, kmet, 'Vrtača 33, Ka- 
menšek Tone, šofer, Semič 1, Mo- 
rinčič Justin, upravnik, Ljubljana, 
Borštnikov trg 3, Hutar Anton, kmet, 

Rožni dol 1, Malnarič Anton, kmet, 
Semič 84. 

Novo mosto, 10. julija 1954. 
Zadr II 59/11 2303 

595. 
Besedilo: Okrajna zadružna zveza 

z o. j., Krško. 
Izbrišejo se Horvauč Martin, Vi- 

denič Ivan, Ogorcvc Jože, Šetinc 
Martin, Krulej Ernest, Černelič Ve- 
ronika, Malešič Pepca, Pire Anton 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Radej Jožko, kmet, Dolsko 18, Vo- 
dopivec Maks, Kostanjevica 7, Va- 
lant Franc, Sevnica 2, kmetje; 
Udovč Alojz, upravnik KZ Tržišče 
29, Mikolavčič Tone, kmet, Stara 
vas 10, Kcžman Andrej, kmet, Glo- 
boko 63, Rihter Jože, uslužbenec, 
Brežice, Kalin Jože, kmet. Obrežje 
št. 18. 

Novo mesto, 16. julija 1954. 
Zadr III 20/14 2411 

596. 
Bosedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Podsrcda. 
Izbrišejo so Levstik Franc, Do- 

brave Avgust in vpišeta nova izvo- 
ljena člana  upravnega odbora: 

Klobasa Franc, čevljar, Podsrcda 
46, Simončič Franc, sodar, Podsre- 
da 49. 

Novo mesto, 16. julija 1954. 
Zadr III 147/9 2412 

597. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j.. Novo mesto. 
Na podlagi sklepa o občnem zbo- 

ru z dne 28. IV. 1954 so se spreme- 
nila zadružna pravila. Upravni od- 
bor izvoli iz svoje srede tajništvo 
od 3 do 5 članov. To tajništvo je 
pomožni organ upravnega odiora, 
ki skrbi za boljšo pripravo in hi- 
trejšo izvedbo siki epov upravnega 
odbora in tako pomaga predsedniku 
upravnega odbora pri vodstvu dnev- 
nih nalog. V upravni odbor imenu- 
jeta Zadružno trgovsko podjetje in 
Zadružna mlekarna OZZ vsak po 
enega zastopnika. Vsi člani uprav- 
nega odbora so enakopravni. 

Izbrišejo se Florjančič Ana, Cvet- 
kovič Jože, Dolenšek Ivan, Bizjak 
Franc. Zagore Franc, Gabrijel Pa- 
vel, Vavtar Milan in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Gašpir Anton, uslužbenec, Šent- 
jernej 29, Jcvnikar Franc, kmet, Dol 
8, Zefran Anton, kmet, Veliki Ga- 
ber 47, Zalokar Janko, poljedelec. 
Vrh 5, Berkopec Franc, kmet, Pod- 
grad 16, ing. Koprivšek Metod, 
uslužbenec, Mala Loika 1, Aš Franc. 
Straža 9. Kot zastopnika po 22. čle- 
nu pravil se vpišeta Počrvina An- 
ton, uslužbenec. Novo mesto. Glav- 
ni trg 14, in Zalokar Jože, usluž- 
benec. Novo mesto, Zagrebška 2. 

Novo mesto, 19. julija 1954. 
Zadr III 16/14 2416 

598. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Črnomelj. 
Izbrišejo se člani  upravnega od- 

bora   Mailič  Miko,   Bečaj  Leopold, 



Stran 268 URADNI LIST Štev. 31 - 12. 'Vili. 1954 

Fabijan Bojan, Vrščaj Pepca in 
upravičenca za podpisovanje: Jaik- 
Ijevič Frane in Jaklič Franc ter 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Panjan Alojz, kmet, Dragovanja 
vas 6, Urh Ivan, uslužbenec, Me- 
tlika. 

Zadr III 15/13 2557 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Preloka. 
Izbrišejo se Starešinič Jože, Plut 

Alojz, Pavnovič Peter, Starešinič 
Janko, Dragičevič Peter, Cadonič 
Marko in vpišejo novi izvoljeni čla- 
ni upravnega odbora: 

Simčič Milko, delavec, Preloka 1, 
Ivanušič Jože, Preloka 17, Ivanušič 
Janko, Škavurini 5, Jakovac Niko- 
laj, Milici 26, Pavlakovič Jože, Jako- 
vim, kmetje in Spisič Ana, gospo- 
dinja, Preloka 65. 

Zadr III 88/4 2535 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Struge. 
Izbrišeta se Kralj Jože, Šporar 

Hedvika in vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora: 

Čmak Alojzij, pek, Tržič 9, Pu- 
gelj Franc, kmet, Podtabor 31. 

Zadr IV 87/7 2536 
Novo mesto, 26. julija 1954. 

599. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Velika Dolina pri Jesenicah 
na Dolenjskem. 

Na podlagi odločbe likvidacijske- 
ga senata Okrožne državne arbitra- 
že v Celju z dne 6. julija 1954, št. 
L 5/54-21 se vpiše prisilna likvida- 
cija. 

Besedilo: kakor doslej, s pristav- 
kom:   >v  prisilni  likvidaciji«. 

Za likvidacijskega  upravitelja je 
postavljen Rebernik Stanko, uprav- 
nik Kmetijske zadruge Brežice. 

Novo mesto, 27. julija 1954. 
Zadr III 80/8 2543 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrcdnotnic, katerih imetniki so pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svojo 
pravice sicer so bodo vrednotnlce Izreklo 

za neveljavne. 
III R 580/53 10655 

Zupančič Angela roj. Cerovšek, 
Ljubljana, Jamova 15, prosi za 
amortizacijo izgubljeno hranilne 
knjižice občinske hranilnice v Kr- 
škem, št. 6263 z vlogo 1942 din z 
dne 1. I. 1953. Priglasitveni rok: šest 
mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče  v   Brežicah, 
dne 10. novembra 1953. 

I R 315/54-2 3841 
Vohar Alojz, Dokležovje 50, prosi 

za amortizacijo hranilne knjižice 
bivše posojilnice Veržej na ime 
Vohar Ivan, hran. knjiž. št.  189 z 

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 dudan tudi redko dostopen 
pravilnik o pregledovanju klavnih živali in mesa ter o veteri- 

-uarskem 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. 

vlogo 724 din ter knjižica št. 47 z 
vlogo  850   din.    Priglasitveni   rok: 
dva meseca od te objarve. 
Okrajno sodišče v Murski Soboti, 

dne 30. junija 1954. 

Oklici dedičem 
O 304/54-4 4923 

Vidmar Frančiška iz Šenčurja 233 
je umrla 12. VI. 1954, zapustivši 
naredbo poslednje volje. Njen sin 
Vidmar Franc se pogreša. Priglasit- 
veni rok: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 26. julija 1954. 

O 234/54-10 4989 
Jenko Ivana iz Suhe št. 20 je 

umrla 11. IV. 1954, zapustivši nared- 
bo poslednje volje. Njena sinova 
Jenko Franc in Jožef se pogrešata. 
Priglasitveni rok: šest mesecev od 
te objave. 
O 127/54-9 4988 

Pikš Frančiška iz Luž št. 16 je 
umrla 17. II. 1954, zapustivši nared- 
bo poslednje volje. Njen sin Pikš 
Albin iz Luž št. 16 se pogreša. Pri- 
glasitveni rok: šest mesecev od te 
objave. 

O 242/54-8 4987 
Rakovec Marija iz Suhe št. 17 je 

umrla 4. VIII. 1950, zapustivši na- 
redbo poslednjo volje. Njen sin Ra- 
kovec Franc se pogreša. Priglasit- 
veni rok: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 29. julija 1954. 

St. I 229/54 4925 
Dne 7. X. 1954 ob 8. uri bo pri 

tem sodišču v sobi št. 1 dražba ne- 
premičnin ideelne polovice, vi. št. 
510 k. o. Hajdina. Cenilna vrednost 
423.483 din, najmanjši ponudek 
211.741 din. Pravice, katere bi ne 
pripuščale dražbe, je treba prigla- 
siti sodišču najpozneje pri dražbe- 
nem naroku pred začetkom dražbe, 
sicer bi se ne mogle več uveljav- 
ljati glede nepremičnino v škodo 
zdražilelja, 3d je ravnal v dobri 
veri. 

Gledo podrobnosti se opozarja na 
dražbtni oklic na uradni deski so- 
dišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 24. julija 1954. 

St. J 246/54 4924 
Dne 7. IX. 1954 ob 10. uri bo PrI 

tem sodišču, v sobi št. 1 dražba ne- 
premičnin, vi. št. 41 k. o. Grajea- 
šak. Cenilna vrednost 252.437 din, 
najmanjši ponudek 168.292 din. Pra- 
vice, ki bi ne pripuščale dražbe, je 

treba priglasiti sodišču najpoznej0 

pri dražbenem naroku pred začet- 
kom dražbe, sicer bi se ne moglc 

več uveljavljati glede nepremičnine 
v škodo zdražitelja ki je ravnal v 
dobri veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic na uradni deski tega 
sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 26. julija 1954. 

Razne objave 
St. 413/54 5152 

Kazpls 
Rektorat Akademije upodablja* 

jočih umetnosti v Ljubljani raz- 
pisuje tale mesta predavateljev: 

docenta predavatelja kemiije^sl1' 
karskih, kiparskih in grafični" 
materialov; 

honorarnega predavatelja za P'a* 
stično anatomijo; 

honorarnega predavatelja za me." 
todiko pouka risanja na srednJlB 

šolah. ,. 
Prijave s potrebnimi dakum^' 

jd treba vložita na rektoratu A*a' 
demiio upodabljajočih umetnosti / 
Ljubljani, Strossmayer je va 1. naj' 
pozneje 14 dni po objavi v »Uraû' 
nem listu LRS«. 
Rektorat Akademije upodabljajoč'*1 

umetnosti v Ljubljani 

4992 St. 355/54 
Objave 

Antauer Jože je z dnem 30. Ju.jL 
1954 vpisan v  Odvetniško zbor»i<\ 
v Ljubljani kot odvetnik s sedeže 
pisarne v Mariboru. 

Izvršilni odbor      .. jjj 
Odvetniške zbornice v LjubU0 

St. 357/54 f?l 
Prepeluh Marko je z dnem 20-J 

lija 1954 vpisan v Odvetniško ••°1 
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NAJEMNINE IN VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH POŠLO- 
PIJ - DODATEK 

__ Avtor Ione Klemenčič je s tem dodatkom izpopolnil v za- 
ključeno celoto in obrazložil s komentarjem vse nove pravne 
PreTp'.se> ki so izšli po izdaji prve knjižice, tako da bodo imeli 
Uudski odbori, uprave zgradb in hišni lastniki celoten pregled 
oad vsem pravnim gradivom glede najemnin, ustanovitve, vzdr- 
??y.anJa in razdeljevanja stanovanjskega sklada ter odprodaje 

5" k? so 'ast 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- 
dob ju pravnega  razvoja. 

Knjižici je dodana tudi najnovejša    uredba    o    upravljanju 
stanovanjskih   ooslopij.  Cena 140 din. 

nico v Ljubljani kot odvetnik s se- 
"ezern v Novem mestu. 

-. Izvršilni  odbor 
Udvetmišike zbornice v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
St 295/54 4721 
čav   etlJ.s'ca delovna zadruga Kova- 
izrJÎ Pr' Slov" BistrJci Je P° sWepu 
6 Ranega občnega zbora z dne 
„i., f: 1953 prešla v likvidacijo. Pri- 
javi      ni   rok:  30  dni  P°  teJ  ob- 

- Likvidacijska  komisija 
St

7°J:5* 4867 
^odločbo OLO Celje, št. 1/1-7866/1 

31 Vir22, VL 1954 Preidc z dnem 

»•• • 'i954 Okrajni Mladinski dom 
d^"Sa Vinterja«, Rogatec v likvi- 
téj   V P^fflas;itveni rok: 14 dni po 

Likvidacijska  komisija 

Izgubljene listine 
prek licu jejo 

izjfn   an Martina. Ljubljana, osebno 
O77S00*   IC'S-   š*.   17860,   ser.   štev. 

•JiöU, izdano v Poljčanah.       5100 
ka?!-      Fani> Ljubljana, osebno iz- 

^Ä"6' št 29590/31' ser- *$i 
noA?,lrie Ratomir, Ljubljana, oseb- 
St P7^?-nio°'  reS-  št.  12822/50,  ser. 

AVJ      
132- 4994 

kazni1 rojna Kati> Offrčc osebno iz- 
0649986*' reg"  štev-  ,8074, scr- šteT- 

•,? :, 5050 
oseh« • , Jožcfa> Velika Reka 86' 
št. ••••••-aznioc>. reg. št. 24565, ser. 

Baici   • 5049 

•fckttTn;     rancc>   Ljubljana,   osebno 
Be»,,vCO'r.reK- št- 94044/51. 5012 

Ska 6 Emi'liia. Je-senice, Obrtni- 
I7u  ' 0sÇbno izkaznico,  reg. štev. 

Bilp «4e.t- 03*6424. 4926 
izkn7nio    la Maid£U Tolmin, osebno 
°39652-5       res'  št-  18707.  ser-  štcv- 

•• 5139 
kaznio?,0  Franc-   LitiJa.  osebno   iz- 
F-oi637^ree.  št.  5434/51,  ser.  štev. 

w- 4995 

Blaznik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 101795/53, ser. 
št.  F-0476105. 4996 

Brezner Elizabeta, Maribor, Ob 
bregu 26, osebno izkaznico, reg. št. 
45016, ser. št. 0047202. 4959 

Bruner Vladimir, zdaj v Dolu 23, 
p. Stari trg ob Kolpi, osebno izkaz- 
nico, ser. št. 0491751, izdano v Čr- 
nomlju. 4724 

Caf Alojz, Malečnik pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 2509, 
ser. št. 0582319. 4960 

Cijak Franc, Klane 72, Kranj, 
osebo izkaznico, reg. št. 95, ser. št. 
0176405. 4927 

Colnarič Alojz, Ljubljana, Viž- 
marje, preklic o izgubljeni osebni 
izkaznici, reg. št. 103203-53, ser. št. 
F-0477513, objavljen v Uradnem li- 
stu LRS, ker se je našla. 4997 

Cvetic Rudolf, Celje, Ostrožno 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 13377, ser. 
št. 0603683. 5051 

Čančala Franc, Maribor, Krekova 
8, vojaško knjižico od vojaškega 
okrožja  v Novem Sadu   1945.   4965 

Čaleta Ilija, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 8660, serij. št. 
M-20757O0, izdano v Sinju. 5140 

Cater Terezija, Mala Pirešca 4, 
osebno izkaznico, reg. št. 20253, ser. 
št. 0657166. 5052 

Cernigoj por. Klun Valerija, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
103766/55, ser. št. F-0478076.        5015 

Cerček Antonija, Podgradje 17, 
p. Ljutomer, osebno izkaznico, reg. 
št. 5017, ser. št. 229327. 4725 

Čižman Metod, Kočevje 91, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4610. 5006 

Demšar Marija, Vrhnika, Brezno 
7, osebno izkaznico, reg. št. 26433. 
ser. št. 0680854. 5053 

Demiri Nazmi, Maribor, Ptujska 
1, osebno izkaznico, reg. št. 54911, 
ser. št. 0055783, in partijsko knji- 
žico št. 371817. 4971 

Donosa Ludvik, Dolnji Slaveči 
138. p. Grad, osebno izkaznico, reg. 
štev. 23330, ser. št. 0105040, izdano v 
Murski Soboti. 4706 

Dorn Sonja, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 4472. ser. številka 
0591832. 5054 

Dužič Rozika, Maribor, Nova vas, 
Bolfenkova 29, osebno izkaznico, 
reg. št. 45361, ser. št. 0047547.       4956 

Erker Filip, Farovec pri Poljča- 
nah, osebno izkaznico, reg. št. 30618, 
ser. št. 0765468. 4952 

Erbežniik Marija, Zaklane, Horjul, 
osebno izkaznico, reg. št. 21286/51, 
ser. št. F-0123596. 5141 

Eržen Ivan, Sentjurij 22, osebno 
izkaznico reg. št.9231, ser. štev. F- 
0167535, izdano od OLO Ljubljana 
okolica. 5014 

Esih Silva, Zepina 9, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 12408, ser. številka 
06S6226. 5055 

Fekonja Nada, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 109126, ser. štev. 
F-0156436. 5037 

Flis Rozalija, Celje, Delavska 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 7049, ser. 
št. 0603534. 5056 

Flucher Franc, Maribor, Ulica 
talcev 16, osebno izkaznico, reg. št. 
54405, ser. št. 0055277, knjižico o 
predvojaški vzgoji, izdano v Mari- 
boru 1955, in sindikalno knjižico 
št. 137696, izdano v Mariboru.   4972 

Fugina Jože, Laze 8, Ornontelj, 
osebno izkaznico, reg. št. 14027, ser. 
št. 0497537. 4868 

Fugina Katarina, Laze 8, Črno- 
melj, osebno izkaznico, reg. štev. 
8677, ser. št. 0491987. 4869 

Galuf Ivan, Štore 24, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13135. 5059 

Gamser Herman, Plintovec 28 pri 
Gor. Kungoti, šofersko amatersko 
knjižico št. 601, izdano v Mariboru 
1952. 4954 

Gantar Marjan, Ljubljana, Drav- 
lje, osebno izkaznico, reg. številka 
103900/53. 5101 

Gojkošek Janez, Trnovec 18, p. 
Videm niže Ptuja, osebno izkaznico, 
reg. št. 46416, ser. št. 0290653.     4709 

Gomboša Štefan, Drobtinci, Apa- 
če, osebno izkaznico, reg. št. 7122. 
ser. št. O0S8832. 4990 

Gorišek Mihael, Videm-Krško, 
Kardeljeva 13, osebno izkaznico, 
reg. št. 20596, ser. št. 059S906.       4739 

Grgič Marija, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 1745, ser. številka 
0592886. 5057 

Grmovšok Božena, por. Višček, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. 
št. 7732/51, ser. št. F-0099638 in sin- 
dikalno izkaznico, izdano v Ljub- 
ljani. 5102 

Gučok Cecilija, M. Poljo 6, osebno 
izkaznico, reg. štev. 587, ser. štev. 
0637898. 5058 

Hace Jožefa, Ljubljana, Jenkova 
5, osebno izkaznico, reg. št. 71169/51, 
ser. št. F-0093479. 5038 

Hailožan Mirko, Pristava 5, osebno 
izkaznico, reg. štev. 5105. sor. štev. 
0763955. 5061 

Hamcšak Vera, Maribor, Trubar- 
jeva 12, osebno izkaznico, reg. št. 
1062, ser. št. 0002873. 4969 
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Hočevar Anica, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5512. 5062 

Hribernik Iranka, Serdioa pri 
Murski Soboti, osebno izkaznico, 
reg. št. 3180, ser. št. 0015496.       4963 

Hriberšek Jože, Liboje 46, osebno 
izkaznico reg. št 21694, ser. štev. 
0663810. 5060 

Ičič Emin, Maribor, Vojašniška 2, 
preklic o izgubljeni osebni izkazni- 
ci, reg. št. 10081, ser. št. 0014391, in 

' sejmskem dovoljenju; izdanem v 
Mariboru 1952, objavljenem v Ur. 
listu LRS, ker se je našlo. 4970 

Ivenčnik Ivan, Smiklavž, osebno 
izkaznico, reg. št. 13558, ser. štev. 
0687812. 5063 

Jager Frančiška, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 79982/51, ser. 
št. F-0102292. 5016 

Jakelj Jerca, Jesenice, Blejska 78, 
osebno izkaznico, reg. št. 4299. ser. 
št. G-0349009. 5024 

Jakup Karel, Preloge 2, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20974, ser. številka 
0787834. 5064 

Jakša Ivan, Sela pri Rečicah 3, 
p. Semič, osebno izkaznico, reg. št. 
9966, ser. št. 0493276, izdano od OLO 
Crhomelj. 

Jamnik Janez, Goričane-Medvo- 
de, osebno izkaznico, reg. št. 25369/ 
51, ser. št. F-0128679. 5017 

Jankovič Vida, Ljubljana, osebno 
izkaznico,  reg.  št.  54432-51.        5039 

Jelnikar Franc, Tuji grm 9 pri 
Litiji, osebno izkaznico, reg. štev. 
16086/52, ser. št. F-0135828. 5040 

Jesenik Stanko, Jeruzalem 15, p. 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg. 
št. 1684, ser. št. F-0225994. 5136 

Kerstein Kristina, Jesenice, Pod 
gozdom 6, osebno izkaznico, reg. št. 
3438, ser. št 348148. 5025 

Kajfež Hermina roj. Verderder, 
Kočevje 178, osebno izkaznico, reg. 
št. 3849, ser. št. 0550159. 50.29 

Kašman Marko, Spod. Duplek 8 
pri Mariboiu, osebno izkaznico, reg. 
št. 3084, ser. št. 0582894. 4951 

Kirbus Stanislav, Vrhnika, osebno 
izkaznico, reg. štev. 4849, ser. štev. 
0146091, izdano v Karlovcu.       4998 

Kisel Dušan, Ljubljana, Svabiče- 
va 15, osebno izkaznico, reg. št. 7161, 
ser. št. F-0007471. 5041 

Kmecl Jože, Sv. Tomaž 23, osebno 
izkaznico, reg. št. 53078, ser. štev. 
0678194. 5065 

Knechtl Ivan, Pohrle 56, osebno 
izkaznico, reg. št. 13729, ser. štev. 
0604035. 5069 

Knupleš Angela, Maribor, Studen- 
ci, Jecova 48, osebno izkaznico, reg. 
št. 27672, ser. št. 0034374. 4947 

Kokol Mirko, PodveLka pri Brez- 
nu osebno izkaznico, reg. številka 
32557,  ser.  št.  0176241. 4967 

Kolenc Marija, Celje, Aškerčeva 
5, osebno izkaznico, reg. št. 15300, 
ser. št. 0605606. 5068 

Komatar Anton. Kamniška Bistri- 
ca, osc'ino izkaznico, reg. št. 8680/51, 
ser. št. F-0454990. 4934 

Komel Justina por. Rijavec, Nova 
Gorica, Cesta IX. korpusa 52, potni 
list št. 092891, izdan dne 11. I. 1952 
od ministrstva za notranje zadeve 
LRS v Ljubljani. 4829 

Kopitar Ivan, Leskovec, osebno 
izkaznico, reg. št. 44789, ser. Štej- 
0644894. 5070 

r>p , c Jože, Vrh 10, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1598, ser. številk^ 
0641909. 5066 

Kosar Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 83065-51, ser. s'- 
0105375. 50W 

Kosem Andrej, Jesenice, GosPy°* 
svetska 4. osebno izkaznico, reg. s]i 
3648, ser.' št. G-348358. 5047 

Kosi Ivan, Ljubljana, osebno >z' 
kaznico, reg. št. 101169-53, ser. štev. 
0475479. &)> 

Kovačič Jože, Lok-Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. št. 19600, s^T' 
št. F-10123910, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 497* 

Kožar Ljudmila, Ljubljana, in' 
deks TVS, fakulteta za arhitekturo, 
v Ljubljani. i994 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in vse, ki so se naročili že prej, opozarjamo, da je zdaj v 
polnem teku tehnično delo za pomembno knjigo 

Leksikon 
krajev, naselil in zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne razkosane pokrajine našega narodnostnega ozemlja. V 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta 1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, ni pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled v 
gospodarsko in socialno strukturo velikega dela prebivalstva 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj. občino oziroma okraj podatki o povr- 
šini, številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu. 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to naš 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke za 
vsakdanjo rabo o vseh naseljih velikega dela slovenskega narod 
nostnega ozemlja. Na kraju bodo splošnemu delu leksikona do 
dani še statistični podatki o šolah in učencih, o zdravstvenu) 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojankah 
itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in slike 
naših razvijajočih se industrijskih podjetij Izšla bo iz knjigo- 
veznice predvidoma v septembru 

Vid 
št Krnjnc Franc, Pobrežje 60, p. 

pri  Ptuju, osebno izkaznico, re£'oAn 
47030,  ser.  št.  0291287. 38b" 

Kralj Marjan. Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 71726/51, ser. sJz 
F-0094036. i9'7 

Kramar Marija, Podsmrečje » 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg; 
17197/ ser. št. F-0463107. ^1*2 

Kranjec Karol, Ljubljana, osebn0 

izkaznico, reg. št. 34676/31, ser. ste*: 
F-0056986. 5018 

eb- 
It. Kresnik Rudolf, Rifnik 36, os 

no izkaznico, reg. št. 28415, ser. 
0682278. . 507' 

Kristan Ivan, OZZ Kranj, osebn« 
izkaznico, reg. štev. 215, ser. s'c ' 
0365525, izdano od OLO Krško. 501* 

Krivec Vinko, St. Janž, p. Dravo- 
grad, osebno izkaznico, reg. števila 
10838, ser. št. 0275348. m 

Kropivšek Filip, Tx>čica 19, osebja 
izkaznico, reg. št. 9810, ser. števil»* 
0678625. 50^ 

Krumpak Jelka, Ljubljana, ofe ' 
no izkaznico, reg. št. 12020, izd.3", 
od TNZ Celje okolica. *9'° 

Kržišnik Marija, Sentjošt, p. l?£a 
jul, osebno izkaznico,  reg. štcvi' 
15246/51, ser. št. F-0133243. 51 

Kuharic Ivan, Lcšnico 10, P-.Teg, 
mož, osebno izkaznico, rcg. št. 21p. ' 
ser. št. 0264968 in prometno knjizl, 
za dvokolo tov. št. 47-13808 zna« 
»Partizan«. 

ke 

Kukovec   Terezija,   Ptuj, J4'lCf*tf), 
16, osebno    izkaznico,  rcg. št. *'jj 
ser. št. 0246882. 

Lah Marija, Maribor. ••••••••^ 
va 7, osebno izkaznico, reg. ^cV\atf 
46963, ser. št. 0059686. *' 

Langus Vida, Šentpeter, oS?,ev. 
izkaznico,   reg.  št.   57036,  ser. *0 

O 
0694381. 

Leban   Anton, Loke 8, Novai  •^ 
rica, osebno izkaznico, reg. št. **M 
ser. št. S 60306319. 

2i6. Lobar Francka, Stražišce v- 
Kranj, osebno izkaznico, reg. i.(.'ß 
1727, ser. št. 0218337. 
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.Ljdinek Jože, Celje, osebno izkaz- 
•••, reg. štev. 12737, ser. številko 
0602870. 5074 

Lesjak Stanislav, Prclsko 48, 
osebno izkaznico, reg. št. 34602, ser. 
si. 0659112. 5072 
.Lopič Marija, Rošpoh 15 pri Ma- 

riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
*>*58, s   . št. 0175378. 4945 

Lovrenčic Alojz, Nova vas 56, p. 
"tuj, osebno izkaznico, reg. št. 4203, 
ser. št. 0244516. 4892 
••••• Franjo, Vransko 139. oseb- 

no izkaznico, reg. št. 9203, ser. štev. 
0673018. 5076 
. Majcen Pepca, Mokronog, osebno 
izkaznico, reg. št. 10633, ser. štev. 
°^14943. 5000 

Makarov Gregor, Bistrica 54, Tržič, 
osebno izkaznico št. 3502. 5137 

Makovec Rudolf, Ljubljana, oseb- 
J° izkaznico, reg. št. 21541/51, ser. 
"• F-0043851. 5045 

Malek Marija, Maribor, Ribniško 
;?•> 4, osebno izkaznico, reg. štev, 
^444, ser. št. 49862. 4964 

Mali Jože, Smarjeta 2, osebno iz- 
Kaznioo, reg. št. 17540, ser. številka 

/ 06«452. 5075 
. Marmič Stefan, Kamnik, osebno 
paznico, reg. št. 87944/51, ser. št. 
F-0110254. 5001 

Marinko Ivan, Lukovica 10, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19629/50, ser. 
St. F-123939. 5143 
. Maučes Franc, Ljubljana, osebno 
'2ka7iiico, reg. št. 4326, ser. štev. 
ew)36, izdano v M. Soboti. 5044 

Memon Ciril, Prešnica 42, p. Her- 
peije-Kozina, osebno izkaznico, reg. 
ät- 14407. 4831 

Mihajlevič Branko, Maribor, Tez- 
i?i amski blok >MetaIne«, osebno 
'paznico, reg. Št. 50055, ser. štev. 
0••475. 4966 

r¥
la,kar Ana, Maribor, Pobrežje, 

«uočeva 10, osebno izkaznico, reg. 
«• 44106 ser. št. 0288343, izdano v 
^tuju. 4958 

Mohorič Jakob, Kranj, osebno iz- 

o»ft registr- št 6877- seriJ51^ 
Mukavec Peter, Ljubljana, oseb- 

št p n      ico> TeS- št- 104863/53, ser. 
. r-0479173, in sindikalno knjižico, 

,2dano v Ljubljani. 4977 
i?WSa-n ^ranc. Ljubljana, osebno 
P n^?1Co- r°S- št. 19456, ser. štev. r-0041766. 5020 

oJo?Vak •••••. °olc 5 P" Litiji 
št p ^ ]zkaznico, reg. št. 22378, ser. 
8•-072388. '4814 
no ;Jiak herezija, Ljubljana, oseb- 
št  p *   •••£> re£- št- °06382/53, ser. 

d6nÌe-lns,ki Uudski odbor Crni kal, 
£°2't. knjiž. št. 654-656-6-0.     4879 

osehnrli-nt,ner Roman, Ljubljana, 
ser*,° "kaznio,  reg.  št.  24077/30, 

UsliiïLak Janez, miličnik, Trbovlje, 
izda^ensko izkaznico LM št. 70485, 

Ornik Jožef, Trnovski vrh št. 52. 
osebno izkaznico, reg. št. 11022, ser. 
št. 0253335. 4602 

Orešnik Ljudmila, Polzela, Ločica 
58, osebno izkaznico, reg. številka 
39493, ser. št. 0680003. 5077 

Osterman Terezija, Celje, osebno 
izkaznico, registr. št. 60130, serijska 
št. 0609637. 5078 

Panič Dana Oražen. Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 97184/51. 
ser. št. F-0119494. 5156 

Pave Danijela, Notranje gorice, 
osebno izkaznico, reg. št. 50005/54, 
ser. št. F-0170706. 5145 

Pehar Ludvik, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 55842, ser. št. 
0192714. 4978 

Pele Janez. Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 107287/54, ser. št. 
F-0482597. . 5045 

Peršolja Alojz, Vipolže 58, Gorica, 
osebno izkaznico, reg. št. 17640, ser. 
št. 0334320. 4674 

Petaver Marija. Trg Svobode 27, 
Trbovlje, osebno izkaznico, reg. št. 
22911, ser. št. F-0724221. 2830 

Petje Marija, Dolnje Jesenice, 
osebno izkaznico, reg. št. 10840, iz- 
dano v Trebnjem. 5146 

Peterlin Danilo, Ljubljana, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 43183/51, ser. 
št. F-0065493. 4980 

Pongračič Franc, Godemarci 12, 
p. Bučikovci, osebno izikaznico, reg. 
št. 12652, ser. št. F-0236962. 4816 

Povšič Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 98563/51, ser. št. 
F-0120573. 4981 

Plestenjai Janez, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 53457.        5002 

Potisok Josipina, Višnja gora, 
osebno izkaznico, reg. št. 2717/50, 
ser. št. F-0003027. 5003 

Prešeren Dušan, Jesenice, Gregor- 
čičeva 7, osebno izkaznico, reg. št. 
10560, ser. št. G-0355070. 5026 

Prevolnik Venceslav, Notranje go- 
rice, osebno izkaznico, reg. št. 17338, 
ser. št. F-0607441. 5157 

Prigl Ciril, Maribor, Pobreška 38, 
osebno izkaznico, reg. št. 17019, ser. 
št. 0278824, izdano v Ptuju.        4968 

,zdano v Beogradu 5105 

Opozorilo* 
V založbi Uradnega listo LRS so izšli doslej ti-le učbenik' 

Dr. Jurij Stempiimr: 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOST] 
(124 strani)                                                               Cena 270 din 

Dr. Jurij Stempihan 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(9fr strani) Ceno 280 din 

Dr. Alojz   Finžgar: 
CIVILNO PRAVO, STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Ur. Alojzij Hnžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Ceno 310 din 

Ur. Stojun 1'retnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
1. DEL: PODJETJE   (164 strani)                        Cena 280 diD 

silverlj Paklž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Ur. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 srani) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA 11. DEL (160 strani) Ceno 390 din 

Dr. Jož.   Coricar: 
UVOD V DRU2BENE VEDE l.del- lemeljn 

kapitalistične družbene formacijo (127 strani) 
pojmi pred- 

Ccnp 350 diD i 

Razen tega opozarjamo še no knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 
(340 strani) 

1952 
Ceno 310 din 

in knjige Znvodo za statistiko in evidenco LR9: 
Ma rijan Blejec: 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Ceno 350 din 

Knj [ige se dobe pri založbi Uradni list LRS. Ljubljana  Erjavčevo 
11 /o in v vseh knjigarnah 
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Psenicny Ivo, Ljubljana, Maribor- 
ska 4, evid. tablico za motorno kolo, 
št. S-1298. 5106 

Pucihar Anton, Maribor, osebno 
izkaznico, reg. št. 4681/50, ser. št. 
F-0026991, izdano v Ljubljani.   4982 

Pucko Jože, Ljubljana, Bolnica 
Polje, osebno izkaznico, registr. št. 
77290-51, ser. št. 0099600. 5021 

Rahne Marija, Bukovica p. Vo- 
dice, osebno izkaznico, registr. št. 
3104/51, ser. št. F-0449414. 5158 

Rantaia Tüka, Maribor, Ulica Po- 
horskega bataljona 50, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 28421, serij. št. 
0040113. 4962 

Ravnak Jožica, Skofja vas, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 58284, ser. št. 
0695544. 5079 

Regina Rudolf, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 105618/53, ser. št. 
F-0479928. 4935 

Repar Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, regisir. št. 90106/51, ser. št. 
F-0112416. 4983 

Ribrzl Anica, Celje, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 9150, serijska, št. 
0600336. 5080 

Rogina Andrej, zdaj Slovenija ce- 
ste, Kamnik, osebno izkaznico, reg. 
št. 2024, ser. št. M-2142234. 4729 

Romšak Ivanka, Kamnik, Mekinje 
št. 16, osebno izkaznico, registr. št. 
26335/51, ser. št.  F-0472265. 5107 

Rupar Jože, Blatnik pri Črnomlju, 
osebno izkaznico, reg. št. 12470, ser. 
št. 0495780. 4575 

Sajko Marija, Lipoglav 4, osebno 
izkaznico, registr. št. 54418, ser. št. 
0691762. 5083 

Sesek Anastazija, Medvode, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 47430/53, ser. 
št. F-0157132. 5108 

Sešel Ivan, Dobrna 17, uslužben- 
sko izkaznico LM št. 30391, izkaz- 
nico strelske družine št. 109454, šo- 
fersko knjižico kategorije A, št. 79, 
in člansko izkaznico ZKJ. 5082 

Sitar Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78977/51, ser. št. 
F-0101287. 5022 

Smrdelj Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 57101-51, ser. št. 
0079411. 4984 

Stadler Kristina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28198/51, ser. 
št. F-0050508. 5147 

Starman Jožef, Sora 26, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 40064/51, ser. št. 
F-0214274. 5159 

Sfopar Alojzija, Metnaj, p. Stična, 
osebno izkaznico, reg. št. 7462/50, 
ser. št. F-0007772. 5004 

Strah Terezija, Celje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 7464, serijska št. 
0779421. 5081 

Strmšek Anica, Maribor, Studenci, 
Sokolska 35, osebno izkaznico, reg. 
št. 24366, ser. št. 0034784. 4946 

Sveter Viktor, Krog 23, p. Murska 
Sobota, osebno izkaznico, reg. št. 
19242, ser. št. 0100952. 3504 

Sane Alojz, Javornik 7, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 12914, serij. št. 
0687168. 5088 

Šaca Adolf, Rifengozd 4, osebno 
izkaznico, registr. št. 25948, serij. št. 
0680369. 5090 

Sibila Janez, Ravne na Koroškem, 
osebno izkaznico, reg. št. 14293, ser. 
št. G-0395003. 5148 

Simic Pavla, Vikerče 22, osebno 
izkaznico, reg. št. 26365/51, ser. št. 
F-0130675. 4936 

Sošter Rudolf, Celje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 12232, serij. št. 
0602365. 5089 

Skorja Avgust, Podlium 29, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15738, ser. št. 
0642650, invalidsko vozno knjižico, 
št. 977070. 5085 

Skorja Marija, Podhum 29, osebno 
izkaznico, registr. št. 4281, ser. št. 
0786631. 5086 

Skrbot Štefanija, Pekre 18 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
14112, ser. št. 0581567. 4948 

Spetič Florjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 61874/51, ser. št. 
F-0084184 5023 

Štangelj Jože:, Grosupdje, Perovo, 
osebno izkaznico, reg. št. 101669/53, 
ser. št. 0475979. 5155 

Stritih Kristina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 47536/51. ser. 
št. F-0069846. 5154 

Stefanec Bernard, Jesenice, osebno 
izkaznico, reg. št. 352178, izdano v 
Lendavi. 5109 

Stefanski Jelka (Kovač), Žalec 90, 
osebno izkaznico, reg. št. 4228, ser. 
št. 0779187. 5084 

Stiher Teodora, Sp. Poljčane 74, 
osebno izkaznico, reg. št. 32127, ser. 
št. 0767977. 4961 

šušter Julij, Polzela, evid. tablico 
za motor, št. 3202. 5087 

Sušteršič Edita, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 24029/50, ser. št. 
F-0046339. 5110 

Tivadar Stefan, Vrhnika, osebno 
izkaznico, registr. št. 8219, serijska 
številka F-0779978, in vojaško knji- 
žico št. T. 5160 

Tomelj Marija, Zagorje ob Savi, 
osebno izkaznico, registrska št. 2054, 
serijska št. U-0002525, izdano v Beo- 
gradu. 5112 

Topolovec Alojz, Banovci 29, Ver- 
žej, osebno izkaznico, reg. št. 8307, 
ser. št. 0232617. 4944 

Trgovsko grosistično podjetje 
»Galanterija«:, Ljubljama, Trubar- 
jeva 1, prometno knjižico za osebni 
avto BMW, evid. tab. št. S-514.   5015 

Trobevšek Antonija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 90235/54, 
ser. št. F-0112545. 5149 

Turner Marija, Fram 37 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 8263* 
ser. št. 0584748. 4949 

Tušar Albin, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 104452/53, ser. št. 
F-0478762. 5161 

Ujčič Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 68534/51, ser. št. 
F-0090844. 4937 

Ulbl Cecilija, Maribor, Dominško- 
va 8, osebno izkaznico, reg. št. 16378, 
ser. št. 0013385. 4955 

Ulčnik Franc, Drešinja vas 30, 
osebno izkaznico, reg. št. 20984, ser. 
št. 0659897. 5091 

Varga Fani, Ljubljana, osebno i2" 
kaznico, reg. št. 64015-51, ser. št. 
0086525. 493S 

Vidmar Janez, Litija, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 6018, serij. št. 
F-0164324, in mesečno železniško 
režijsko karto za smer Litija—Ljub- 
ljana, št. 39. 5150 

Visočnik Rudolf, Pi vola 61 p/i 
Hočali, osebno izkaznico, registr. št. 
14015, ser. št. 0581970. 4950 

Vok Jože, Štore, osebno izkaznico, 
reg. št. 18893. 5093 

Volasko Stefan, Ravno 8, osebno 
inkaznioo, registT. št. 1772, ser. št. 
0658083. 5092 

Volovšok Breda, zdaj v Kočevju 
št. 356, osebno izkaznico, registr. Št. 
15255, ser. št. 0561565. 4S8J 

Vrabič Morija, Celje, osebno 'z' 
kaznico, registr. št. 15325, serij. Št. 
0331663. 5094 

Vrenk-Vrbica Milena, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 11003/51. 
ser. št. F-0O33313. 511' 

Wolf Ivan, Straža, blok 6, Sloven- 
ski Javornik, osebno izkaznico, reg- 
st. 70925, ser. št. G-3235. 4730 

Zadel Pavla, Mala Bukovica 46, 
p. Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, 
reg. št. 6971, ser. št. F-0354281.   5027 

Zavec Neža, Sp. Duplek 4 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, registr. s'- 
5770, ser. št. 0579980. 49?3 

Zelko Vera roj. Novak, Tropo«»' 
št. 45, p. Tišina, osebno izkaznico, 
reg. št. 18290, ser. št. 0100000.   48?» 

Zivic Ivanka, Spodnja Zadobrova 
pri Ljubljani, osebno izkaznico, reg' 
št. 64472, ser. št. F-0086782. 4939 

Žnidarič Ludvik, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 87401/51. ser. 
št. F-0109711. 5046 

Znidaršič Beno, Kranj. prometn<> 
dovoljenje za tovorni avtomobil; 
Št. S-1326. 4985 

Zust Janez, Kranj, Klane 95, oseb- 
no izkaznico,  reg.  št.   101958.     50' 

tzđaJa   »Uradni  Ust  LES.   —   Dlrektn«   'n  nrt»«vorn1   urednik:  dr    Rastko   Mofn'k   -   Tiska   tiskarna   «Toneta   Tomšlfa* 
v Llubllató 
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Najdaljši odplačilni rok za investicijska posojila 
* tega sklada znaSa 10 let, najnižja obrestna mera 

Pa 2%. 

4 
Narodna banka — podružnica Postojna — daje 

Posojila iz investicijskega sklada okraja Postojna po 
P Sojin, ki so predpisani v tem planu in taiko, kakor 
Predpisuje uredba o posojilih za gospodarske investi- 
le (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54 z dne 28. II. 1954). 

*z investicijskega  sklada okraja  Postojna  izloči 
ol?r<t       ^•••• znesek, ki je potreben za kritje dela 

ratnih sredstev po 7. členu uredbe o sklepnih raču- 
v     za leto !953. Posojila iz tega zneska daje Narodna 

UKa po nailogu sveta za gospodarstvookrajnega Ijud- 
i. e6 °dbora Postojna. Svet za gospodarstvookrajnega 
J uskega odbora Postojna določi odplačilne roke in 

stno mere za kredite po tem odstavku. 

Iz investicijskega   sklada okraja  Postojna  izloči KT     "  ""^ucijsKcga   SKiaoa  osraja   rosiojna   izioci 
i ,T?°na banka tudi znesek, ki je potreben za kritje 

J11 trans investicijskih posojil za leto 1954 po po- 
seabah  \•   ]eta   1933    posoj,]a   iz   tPga   ,-neska   daje 

dna banka na podlagi dokumentacije, pogodb in 
Popisov iz leta  1953. 

7 
skl j Je 'zloči Narodna banka iz investicijskega 
(j , a okraja Postojna znesek, ki se oblikuje iz 
in ' a u "°bička zadružnih gospodarskih organizacij 
[, . °"resti od vrednosti zgradb zadružnih domov, 
aim Srec/Stev daje Narodna banka posojila zadruž- 
p] °.rSanizacijam na način in po pogojili, ki so pred- 
ig / v}• točki in 1. odstavku 4. točke tega poglavja, 
odst ••(•• zadn'žna zveza ustanovi svojo hranilnico, 
hr  °?'.Narodna banka sredstva iz te točke omenjeni 

Pol " inve     eS ffornjih  zneskov  izloči  Narodna  banka  iz 
ionovlr?-°eu skIac,a olcraJa Postojna znesek 6 mili- 
POso'il Jev- Iz tcSa zneska daje Narodna banka 
časne' a ^spnthirskim organizacijam, ki 'zaradi 7a- 
izPah?r P°manJkania likvidnih sredstev ne morejo 
g0s_ J '   ovojih  obveznosti   za   investicije   do   drugih 

N  -A I'-' orRanizaciJ nli zasebnikov. 
I u, aJdalJši  odplačilni   rok za  posojila te  vrste  je 

*' najnižja obrestna mera pa 6%. 
gojijj   i!>.J'.a v ta namen daje Narodna banka po po- 
za <r0',.   \Jin v mejah določb te točke predpiše svet 

spodarstvo okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

B) p roračunske   investicije 

ci g 

fïraansirPra ,vrednost investicij, ki jih bo v 
Proračun .?kraJni ljudski odbor Postojna 
stva se h i sret1stev- zna?a 66.600.000 din. 
carjev) "porabila Za tolc investicije 

S?'dom 
'jo in raziskovanja za zgraditev 

kmeti itk - i    T-. 
uska sola Ravne - urodM-ev 

^•••^ 

letu 1954 
iz svojih 
Ta sred- 

(v  tisočih 

5.000 

10.000 
20.000 
13.000 
16.000 

600 

66.600 

XIX. poglavje 

Skladi 

a) Sklad za obnovo gozdov 

1 
V okrajni sklad za obnovo gozdov se vplačuje 

od posekanega lesa in gozdov splošnega ljudskega 
premoženja celotna vrednost lesa na panju, od lesa 
iz zadružnih in zasebnih, gozdov pa prispevek po 
tarifi, ki je predpisana z uredbo o skladih za obnovo 
gozdov. 

2 
Iz okrajnega sklada za obnovo gozdov se vpla- 

čuje v republiški sklad za obnovo gozdov 35% od 
zneskov, ki so bili vplačani v okrajni sklad za ob- 
novo gozdov. 

3 
Občinski ljudski odbori prenesejo v svoje sklade 

za obnovo gozdov sredstva obstoječih svojih skladov 
za obnovo gozdov in sredstva obstoječih skladov K7 
za obnovo gozdov po stanju 7. aprila 1954. 

b) Sklad   za   urejanje   voda 
1 

V okrajni sklad za urejanje voda se vplačujejo 
dohodki vodnih zemljišč, ki so v upravi vodnogospo- 
darskih organov in prispevki za uporabo vode. 

2 
Prispevek za uporabo vode po 1. točki 7. člena 

zakona o skladih za urejanje voda (Uradni list LRS, 
št. 13-38/54) plačujejo vodne elektrarne, ki niso zdru- 
žene v Elektroenergetski skupnosti Slovenije, in sicer 
v znesku 0,7 din za KWh prodane ali v lastnih na- 
pravah in obratih porabljene električne energije. 

3 
Prispevek za uporabo vode po 2. točki 7. člena 

istega zakona plačujejo vodni mlini in vodne žage 
v pavšalnem letnem znesku, ki se določi na podlagi 
povprečnega letnega števila obratovalnih ur in na 
podlagi tehle prispevkov za obratovalno uro: 

1. mlini: 
a) za 1 par malih kamnov do 0 70 cm      0,33 din 
b) za 1 par srednjih kamnov 0 70—83 cm 0.80 din 
c) za 1 par večjih kamnov 0 nad 85 cm    1,30 din 
č) za 1 par valjčkov 2,10 din 
d) za 1 stopo 0,10 din 
2. vodne žage: 
a) venecijanka v prostem teku 1,30 din 
b) za vsak list še 0,50 din 
c) polnojarmeniki v prostem teku 2,60 din 
č) za vsak list še                                            0,30 din 
d) za vsako cirkularko še 1,60 din 

Prispevek za uporabo vode po tej točki plačujejo 
tudi druge vodne naprave z neposrednim prenosom 
energije. Pavšalni letni znesek prispevka za te na- 
prave se določi na podlagi povprečnega letnega šte- 
vila efektivnih konjskih moči-ur in na podlagi pri- 
spevka 0,50 din re efektivno konjsko moč-uro. 

4 
Prispevek   za   uporabo   vode   po   ;.   in   4    ločki 

!. člena zakona o skladih za urejanje voda plačujejo 
industrijska podjetja, kot sledi: 
Tovarna lesovinskih plošč Ilirska Bistrica 

od celotnega svojega bruto produkta 2% 
druga industrijska podjetja od celotnen 

svojega bruto produkta i% 
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XX. poglavje 

Kontingentiranje izrabe gozđov 

Določajo  se  tele   količine  za   izrabo  gozdov  v 
letu 1954 po občinah: 

Od tega 
Občina Skupno jamski celulozni 

neto m3 les m' les mJ 

Begunje 10.300 2.200 1.290 
Bloke 5.800 370 750 

Cerknioa 5.600 900 700 
Dolane 1.440 — — 
Hruševje 2.200 200 160 
11. Bistrica 2.400 160 140 
Jablanica 1.3O0 — — 
Jelšane 680 — — 
Knežak 6.300 980 760 
Loška dolina 6.000 860 670 
Pivka 6.960 1.18« 890 
Planina 4.600 820 640 
Postojna 5.30Û 680 530 
Prem 800 — — 
Rakek 5.000 530 470 

Skupaj 60.700 8.900 7.000 

Določijo se tele količine za izrabo gozdov na ob- 
močju gozdnega gospodarstva Postojna: 

Skupno neto m3 102.000 

Od tega: 
jamski les m3 7.000 
celulozni les m* 5.000 

Od skupne količine. za izrabo gozdov po 1. točki 
tega. poglavja se bo uporabilo: 

Skupaj 
G. g. 

Postojna 
Nedržavni 

sektor 

za industrijo 
za druge potrebe 

129.100 
33.600 

99.100 
2.900 

30.000 
30.700 

Skupaj 162.700 102.000 60.700 

Količina po 1. in 2. točki tega poglavja, razen 
količin jamskega in celuloznega lesa, so maksi- 
malne in se ne smejo prekoračiti. Količine jamskega 
in celuloznega lesa predstavljajo minimalno obvez- 
dost, ki se mora doseči v okvi-ru skupne kvote izrabe 
gozdov. Te količine se smejo dobavljati samo rudni- 
kom ter za proizvodnjo celuloze in lesovine. 

Ceirti  del 

DENARNA SREDSTVA LJUDSKIH ODBOROV 
OKRAJA POSTOJNA IN NJIHOVA OSNOVNA 

RAZDELITEV V LETU 1954 

XXI. poglavje 

Skupna sredstva ljudskih odborov okraja 
in viri sredstev 

1. V letu 1954 bodo ljudski odbori okraja Postoj- 
na razpolagali s skupnimi sredstvi v Višini 731 voi"' 
jonov dinarjev. 

2. Navedena sredstva se bodo zagotovila iz teWe 

virov (v tisočih dinarjev): 
a) sredstva iz leta 1953: 

presežek proračunskih dohodkov 
presežek investicijskega sklada 
neizrabljeni del sklada za vzdrževanje 

in zidanje stanovanj 
30% planiranega presežka akumula- 

cije in skladov 
davek od sklada za plače 

po 5. H. 1954 
neizrabljeni del sklada za elektri- 

fikacijo 
neizrabljeni del sklada za obnovo 

gozdov 
b) sredstva po planu za leto 1954: 

del dobička gospodarskih organizacij 
5% prometni davek drž. sektorja 
50% prometni davek zadružnega in 

privatnega sektorja 
dopolnilna dohodnina od kmetijstva 
dopolnilna dohodnina samostojnih 

poklicev in premoženja 
zemljarina 
davek od dediščin in daril 
državne takse 
dohodki uradov in ustanov 
razni proračunski dohodki 
prispevek za vzdrževanje in zidanje 

stanovanj 
prispevek od sklada za obnovo 

gozdov po odbitku prispevka 
v republiški sklad 

prispevek za okrajni vodnogospo- 
darski sklad 

lokalne takse, davščine in prometni 
davek 

anuitete 
obresti od osnovnih sredstev 

zadružnih domov 
dotacija LRS 

18.000 

55.200 

1.800 

1.500 

39.154 
449J50 

84.505 
6.103 

40.748 

46.960 

14.600 

5.578 

3.73° 
8.000 

- 3.245 

•& 
12.675 

145.67' 

2.5O0 

10.350 

2.000 

900 

59.0Q" 

XXII. poglavje 

Razdelitev in uporaba sredstev ljudskih odbor°v 

okraja Postojna 

V količine po 1. in 2. točki tega poglavja se všte- 
jejo količine, posekane v letu 1953 n& račun tega 
plana, razen količin jamskega in celuloznega lesa, 
ki se ne vštejejo v ta plan. 

Na podlagi ukrepov, ki so predpisani v trC^0Ï 
delu tega plana, se bodo sredstva ljudskih odb01 , 
okraja Postojna takole razdelila (v tisočih dinari6 
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a) sredstva okrajnega ljudskega odbora 
rostojaa 535.409 
,,"' skupna sredstva občinskih  ljudskih 

°tUx>rov (ljudskih odborov mestnih občin) 196.065 

Od tega: 

(• A i   S*Va  obč^skega   ljudskega  odbora 
UJUdskega odbora mestne občine) 

Begunje 7.493 
Bloke •„563 
Cerknica 19.083 
Dolane 5.566 
Hruševje 5.048 
Ilirska Bistrica 25.435 
Jablanica 5.152 
Jelšane 3.681 
Knežak 8.154 
Loška dolina 18.821 
Pivka 25.421 
Planina 5.345 
Postojna 43.105 
Prem 1.907 
Rakek 12.311 

2 

odb pS'va* s katerimi razpolaga okrajni ljudski 
•••** Fostoina v letu 1954, se bodo uporabila v tele 
nainene (v tisočih dinarjev): 

a) za" proračunske izdatke,  razen  inve- 
stic,*j in dotacij občinam 

°) za proračunske investicije 
c) za okrajni investicijski sklad 
c) za okrajni sklad za obnovo gozdov 

' za °krajni vodnogospodarski sklad 
e) za sklad za obnovo podeželja 

255.700 
66.600 

66.960 
138.649 

2.500 
5.000 

Skupaj     535.409 

(1••(•"Rideva se, da bodo občinski ljudski odbori 
i kat • °. ori mestnih občin) uporabili sredstva, 
(v «, 5!,mi, razpolagajo v letu 1954, v tele namene 
1T ttóocih dinarjev): 

J3 13 • • « 
>• 
o .5   « > 

a 3_t; o a 'S    4J 
to 
o 

9 - **  v  ., 
» -S :=• .2 5 

i» 4>    O a   s 
o 
a 

x> 
o 1Î 3  3  2 

•o  o g 

•2 KJ 

le a 
0 a « "• «*" « • o 

M 

ë? 
N N N N t/i 

4.116 68 1.379 1.930 7.493 

Cerkaica 4.018 78 4.957 2.510 11.563 
6.306 1.931 6.996 3.850 19.083 

ttfuševir. 382 53 901 2.230 3.566 
11   r».   Je 

{Clanica 
Jelsane 

1.343 176 1.429 2.1O0 5.048 
1.337 3.450 7.608 13.040 25.435 

639 9 2.404 2.080 5.132 
J^ežajj 456 35 1.192 2.000 3.681 

*S **»' 4.627 
8.006 

141 
483 

916 
6.832 

2.470 
3.500 

8.154 
18.821 

Janina 5.532 3.042 10.847 6.000 25.421 

nst{>ina 2.721 263 601 1.760 5.345 
Prem 4.945 14.445 10.155 13.560 43.105 

«akek 141 49 347 1.370 1.907 
Sfcüpaj 

1.611 1.045- 7.935 1.700 12.311 

46.180 25.266 64.519 60.100 196.065 

XXIII. poglavje 

Uporaba sredstev okrajnih skladov 
1 

Sredstva okrajnega investicijskega sklada, razen 
zneskov, ki so izločeni za posebne namene, se bodo 
dodeljevala po razpisu. Predvideva se, da se bodo 
na podlagi razpisa in na podlagi določb tretjega dela 
tega plana ta sredstva takole razdelila (v tisočih din): 
nabava strojev in opreme za kovinsko obrt 25.000 
izpopolnitev strojnega parka in opreme 

lesnih industrijskih podjetij 19.960 
ìasadi in oprema državnih kmetijskih 

posestev 5.000 
posojila za izvršene investicije v letu 1953 

na račun obratnih sredstev 10.000 
investicijo zadrug 1.000 
krediti po točki 8. XVIII. poglavja 

tega plana 6.000 

Skupaj     66.960 
2 

Srodstva okrajnega sklada za obnovo gozdov se 
bodo uporabila v tele namene (v milijonih dinarjev): 

pogozdovanje 25 
obnova in nega gozdov 10 
varstvo gozdov 3 
urejanje gozdov 12 
gozdne ceste 45 
gozdna poslopja in drugi objekti 14 
druge investicije 2 
stroški javne gospodarske službe 18 
nerazporejeno 10 

Skupaj     139 
3 

Sredstva sklada za  urejanje voda se bodo upo- 
rabila za študije in raziskovanja s področja vodnega 
gospodarstva. 

XXIV. poglavje 

Končne določbe 

1 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

Postojna je pooblaščen, dr. po potrebi izda natanč- 
nejše predpise za izvedbo družbenega plana. 

2 
Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1954 dalje. 
St. 657/35 
Postojna, dne 11. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelcrčič 1. r. 

472. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list list LES, št. 19-89/52) 
v zvozi s 24. točko odloka o finansiranju in poslova- 
nju zdravstvenih zavodov (Uradni list FLRJ, št. 14- 
85/55f je okrajni ljudski odbor Radovljica na sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 3. junija 
1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah samoplačnikov za 

zdravstvene storitve na območju ^okraja Radovljica 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo stroškov za zdravstvene 

storitve- 
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1. plačila nezmožni ne glede na bolezen, če davč- 
na osnova za odmero dohodnine od kmetijstva, samo- 
stojnih poklicev in premoženja bolnika ali njegove 
družine ne presega 18.000 din letno na družinskega 
člana; 

2. bolniki 7 nalezljivimi boleznimi, ki ee zdravijo 
v zdravstvenih zavodih, pa brezplačnost ni odrejena 
po predpisih višjih organov; 

3. bolniki ob krajevnih epidemijah za zdravljenje 
v bolnišnici, čeprav zdravljenje v bolnišnici ni pred- 
pisano; , 

4. bolniki za zdravljenje v bolnišnici, če se je 
šele pozneje ugotovilo, da ne gre za nalezljivo bole- 
zen, zaradi katere so bili napoteni v bolnišnico. 

2. člen 
Tistim, ki imajo davčno osnovo višjo od 18.000 

din letno na družinskega člana, se določi delna opro- 
stitev stroškov za zdravljenje, in sicer glede na višino 
davčne osnove na družinskega člana: 

Olajšava znaša: pri davčni osnovi: 
75% od 18.0O0 do 30.000 din 
50% od 30.000 do 40.000 din 
25% od 40.000 do 50.000 din 

Ce je davčna osnova na družinskega člana višja 
od 50.000 din, plača bolnik poln znesek cene za zdrav- 
stvene storitve. 

3. člen 
Popolna ali delna oprostitev plačevanja zdrav- 

stvenih storitev se lahko, ne glede na višino davčne 
osnove na družinskega člana, prizna tudi tistim, ki bi 
bili zaradi svojih socialnih, pridobitnih in drugih raz- 
mer gospodarsiko ogroženi, če bi morali plačati oskrb- 
nino oziroma  druge stroške za zdravstvene storitve. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z rešilnimi avto- 

mobili so oproščeni popolnoma: 
1. vsi bolniki, če gre za nalezljivo bolezen, kadar 

je zdravljenje v bolnišnici po predpisih obvezno; 
2. bolniki iz 1. člena tega odloka, toda le s pogo- 

jem, da je odredil prevoz pristojni sektorski zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve po tem odloku so miš- 

ljene: 
1. zdravstvena pomoč v ambulantah in na bolni- 

kovem domu; 
2. zdravniška pomoč in oskrba v vseh zdravstve- 

nih zavodih na območju FLRJ; 
3. prejemanje zdravil in sanitetnih pripomočkov; 
4. prejemanje ortopedskih in drugih zdravstvenih 

pripomočkov, toda le v izrednih primerih in po odo- 
britvi tajništva za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko okrajnega ljudskega odbora; ta odobritev se 
daje po prosti presoji. 

6. člen 
Oprostitve plačevanja po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznajo upravičencem le na podlagi posebne- 
ga potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo pred- 
ložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu, ko prvič 
iščejo zdravniško pomoč; v nujnih primerh je treba 
predložiti potrdilo najpozneje v 8 dneh po prvi dani 
pomoči. 

7. člen 
Obrazec potrdila za osebe iz 1. in 2. člena tega 

odloka predpiše svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko ••••••••• liudskega odbora.    Potrdilo mora 

obsegati podatke o upravičencu ter okoliščine in raz- 
loge za popolno ali delno olajšavo z navedbo odstotka 
olajšave. 

Ta potrdila izdaja: 
1. za osebe iz 1. točke 1. člena iu za osebe iz 

2. člena tega odloka tajnik pristojnega občinskega 
ljudskega odbora oziroma ljudskega odbora mestne 
občine Radovljica na podlagi potrdila davčne uprave 

o višini davčne osnove; 
2. za vse druge osebe pristojni zdravnik. 

8. člen 
Za osebe iz 3. člena tega odloka izdaja odločbe 

o popolni ali delni oprostitvi plačila stroškov za 

opravljeno zdravstveno storitev po prostem preudarku 
tajništvo za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila iz 7. čleD" 

tega odloka je dovoljena pritožba na tajništvo za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega 
ljudskega odbora v 15 dneh po prejemu pismenega 
sporočila. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 3344/1-54 
Radovljica, dne 3. junija 1954 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

473. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudska 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 10. člen* 
temeljnega zaikona o proračunih (Uradni list FLIw> 
št. 13-147/34) sta okrajni zbor in zbor proizvajalec, 
okrajnega ljudskega odbora Radovljica na svoji seJ 
dne 3. junija 1954 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada  za gradnjo individualnih 

stanovanjskih  hiš v okraju  Radovljica 

1. člen 
Ustanovi se sklad za gradnjo individualnih staD,?" 

vanjskih hiš v okraju Radovljica (stanovanjski sklad)- 
Namen sklada je, da se podpre zasebna gradnja sta- 
novanjskih hiš. 

2. člen 
Sredstva stanovanjskega  sklada  se formi rajo: 
a) iz sredstev, ki jih v ta namen določijo gosp0" 

darske organizacije; 
b) iz sredstev okraja, občin in mestnih občin; 
c) iz dela komunalnega sklada; 
d) iz kreditov, ki jih najame okraj in jib ••••0' 

v ta sklad. , 
Občinski ljudski odbori lahko namenijo v ta 5

^''*• 
poleg drugih sredstev  tudi  sredstva, pridobljena <^ 
prodanih stanovanjskih hiš splošnega ljudskega Pr 

moženja. 
3. člen 

Iz stanovanjskega sklada se dajejo krediti zaS.^.'. 
nikom za gradnjo stanovanjskih hiš ob tehle p*>S°J1.' 

a) da imajo odobren  gradbeni  načrt za  gradnj 
3ianovaniske hiše in predračun    radnie ter zacoto 
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Ijenih vsaj % lastnih sredstev za gradnjo ( v materi« 
a,Iu ali denarju); 

b) da gradijo praviloma enodružinsko stanovanj- 
s*o hišo in ie izjemoma dvostnnovanjsko za člane 
sTOJe ožje družine; 

c) da gradijo stanovanjsko hišo na zemljišču, dolo- 
enem za gradbene namene in po zazidalnem načrtu 

za gradnjo individualnih hiš in da je za gradnjo pro- 
s"oeve hiše določena lokacija. 

"ogoji za dajanje kredita se natančneje določijo 
z razpisom in s kreditno pogodbo. 

4. člen 
Roki za vračanje kredita in obresti se določijo z 

izpisom.  Kredit  se  daje  v  prvi  vrsti   delavcem in 
uzbencem gospodarskih organizacij, ki so v stano- 

vi 'V   .' s^lad vložile svoja sredstva, in sorazmerno z 
' lenimi sredstvi. Prednost imajo interesenti, ki se 
a Sradnjo individualnih hiš združijo v skupnost. 

5. člen 

Kredit iz okrajnega stanovanjskega sklada se daje 
P» Podružnici Narodne banke v Radovljici na podlagi 
azpisa okrajnega ljudskega odbora. 

Udredbodajalec  za  izvajanje  predračuna  stano- 
vanjskega sklada je načelnik tajništva za gospodar- 
no okrajnega ljudskega odbora. 

6. člen 

LTK     ^'^ začne veljati z objavo v >Uradnem listu 

St. 5355/1-54 
Radovljica, dno 4. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1, r. 

474. 

odh -i podlaffi ir- eIena zakona o okrajnih ljudskih 
stavk <Uradni list LRS št- 19-89/52) in drugega od- 
(TT ,a 28. člena temeljnega zakona o proračunih 
òdbo nHst FLRJ- št. 13-147/54) je okrajni ljudski 
j,r-i 

• .Radovljica na seji okrajnega zbora in zbora 
izvajalcev dne 17. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu okraja Radovljica 

za leto 1954 

1. člen 

£a lnt ?^' *•" 'zdatki proračuna okraja Radovljica 
Sajo z i <U.radni 1Jst LRS, št. 25-375/54) se pove- 
^°hodk' • m"'Jonov dinarjev tako, da znašajo skupni 
?34 5?j nnin 'zdatkii okrajnega proračuna za leto 1954 

'-''«.UDO dir lin. 
2. člen 

veli-,* i°^ok se objavi  v  >Uradnem listu LRS« in 
lJa od dneva objave. 

g4- 4126/14-54 
"«dovljica, dn* 17. julija 1954. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Danilo Bračič 1 r. 

i?5. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in 57. člena uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih (Uradni list FLR], št. 6-65/54) je okrajni 
ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 17. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč v okraju 

Radovljica 

1. člen 

Za opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na sejmih, 
priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in pro- 
metnih krajih in ob podobnih prilikah) je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za strežbo z jedjo in 
pijačo in le za določen čas, največ pa za čas trajanja 
prireditve, zaradi katere je dano dovoljenje. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov se 
lahko opravljajo samo pod nadzorstvom oziroma vod- 
stvom osebe, ki ima strokovno izobrazbo vsaj pol- 
kvalificiranega gostinskega delavca. 

2. člen 

Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo- 
iarstvo okrajnega ljudskega odbora Radovljica na 
podlagi prošnje gospodarskim in družbenim organiza- 
cijam, ki nameravajo opravljati kake storitve izven 
poslovnih prostorov, in sicer po zaslišanju okrajne 
gostinske zbornice. 

Prošnja mora obsegati utemeljitev, ime in pri- 
imek vodeče osebe ter izjavo lastnika zemljišča, da 
prosilcu dovoljuje uporabljati svoje zemljišče. 

3. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za pre- 
kršek: 

kdor opravija brez dovoljenja gostinske storitve 
izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč; 

imetnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne izpol- 
njuje pri opravljanju gostinskih storitev higienskih 
in zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno po- 
sluje, kolikor za taka dejanja ni z drugimi predpisi 
določena strožja kazen. 

Kazen izreče sodnik za prekrške. 

4. člen 
Ta odlok volja za okraj Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

5. člen 

Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradncm listu 
LRS«. 

St. 4128/1-54 
Radovljica, dse 17. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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476. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in 58. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni 
ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 17. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
» oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom 

1. člen 

Zasebna gospodinjstva lahko med turistično se- 
zono ali ob večjih slavnostih, zletih, shodih in po- 
dobnih proslavah oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
vanja. Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 
ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost in mora zasebnik zanjo imeti dovolje- 
nje za prenočišče po uredbi o zasebnih gostiščih. 

2. člen 

Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 
odloka je potrebno dovoljenje; izda ga občinski ljud- 
ski odbor prebivališča zasebnika, ki oddaja stano- 
vanje. 

3. člen 

Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 
in turistom, morajo v roku, ki ga določi pristojni ob- 
činski ljudski odbor, priglasiti temu odboru število 
m opis opremljenih sob, ki jih nameravajo oddajati, 
in cene, po katerih bodo oddajali sobe. 

4. člen 

Na podlagi priglasitve po prejšnjem členu od- 
redi občinski ljudski odbor komisijski pregled pri- 
javljenih sob zaradi ugotovitve, ali so glede na sploš- 
ne predpise neoporečne, primerne in pripravne za 
sprejem gostov oziroma ob kakšnih pogojih. 

V komisiji za pregiled sob morajo biti zastopnik 
sanitarne inšpekcije, zastopnik turistične organizacije 
in zastopnik gostinske zbornice. 

5. člen 

Latsnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 
da izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski odbor 
dovoljenje, hikrati pa vpiše priglašene sobe v seznam 
opremljenih sob. 

Seznam mora obsegati: ime, priimek, poklic in 
stalno prebivališče lastnika, število sob, število postelj 
in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama dostavi ob- 
činski ljudski odbor še pred pričetkom sezone turi- 
stičnemu društvu in okrajni gostinski zbornici. 

Ce ugotovi Icomisija pri pregledu kakšne po- 
manjkljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se 
odpravijo, in šele po njihovi odpravi izda dovoljenje. 

6. člen 

Priglašene sobe, ki so pridobljene z utesnitvi), 
, In se oddajajo potnikom in turistom, so obremenjen« 

s turistično takso. 

7. člen 

Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v tiste 
sobe, za katere je pristojni občinski ljudski odbor iz- 

dal dovoljenje in ki so vpisane v seznam opremljenih 
sob iz 5. člena tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, izdajanje drugu 
obrokov in pijač za plačilo pa se smatra za gostinsko 
delavnost. 

8. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za pre- 

kršek, kdor odaja potnikom in turistom opremljene 
sobe brez dovoljenja občinskega ljudskega odbora. 
Kazni izreka sodnik za prakršlce. 

Kdor ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno 
posluje, se mu dovoljenje za oddajanje sob lahko 
odvzame. 

•   9. člen 
Ta odlok velja za okraj Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS*. 

St. 4129/1-54 
Radovljica, dne 17. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

477. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19- 
89/52) in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih (Uradni List FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni 
ljudski odbor Radovljica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 17. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

1, člen 

Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano 
največ 5 abonentom. 

Ce zasebna gospodinjstva dajejo hrano več kot 5 
abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost, za ka- 
tero je potrebno dovoljenje po predpisih o zasebnik 
gostiščih. 

2. člen 

Ta odlok velja za okraj Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

LRS 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem u5'" 
i«. 

St. 4130/-54 
Radovljica, dne 17. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. *• 
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478. 

., ,a Podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
tò .Judskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) 
i-^. lu^teV'ka 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni 
loi • št> 56-482^53) in v zvezi s VI/2 točko od- 
raV i ršne£a sveta Ljudsko skupščine LRS o upo- 
LRs P

v
Ianskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list 

Predi Št" 5'8^54) Je okrajni ljudski odbor Šoštanj na 
i »i. i°S sve*a •• gospodarstvo sprejel na ločenih se- 
jah dne 24. aprila 1954 

ODLOK 
° davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 

dohodkov samostojnih poklicev 

1. člen 

sam   f ?b.račun  dopolnilno  dohodnine  dohodkov od 
stvi     •••1•  P^'Jcev  se  predpisuje  tale  davčna  le- 

Osnova      %        Davek Osnova      % Davek 

Osn. OVfl 

21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.O0O 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
33.000 
36.000 
57.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
34.000 
53.000 
56.000 
57.000 

' 58.000 
55.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.O0O 
64.000 

" 63.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
"0.000 

Davek Osnova      %        Davek 

.9 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2,8 
2.9 
3 

200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
561 
624 
689 
756 
825 
896 
969 

1.044 
1.121 
1.200 
1.284 
1.364 
1.445 
1.536 
1.625 
1.716 
1.809 
1.90< 
2.001 
2.1O0 

71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
S3.000 
84.000 
85.000 
S6.000 
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 
150.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
133.000 
160.000 
165.000 
170.000 
175.000 
IS0.OO0 
'45.000 
190.000 
iC'.OOO 
200.000 
205.000 
210.000 

3.1 2.201 
3.2 2.304 
3.3 2.409 
3.4 2.516 
3.5 2.625 
3.6 2.736 
3.7 2.849 
3.8 2.964 
3.9 3.081 
4 3.200 
4.1 3.321 
4.2 3.440 
4.3 3.569 
4.4 3.696 
4.5 3.825 

4.6 3.956 
4.7 4.089 
4.8 4.224 
4.9 4.361 
5 4.500 
5.1 4.641 
5.2 4.784 
5.3 4.929 
5.4 5.076 
5.5 5.225 
5.6 5.376 
5.7 5.529 
5.8 5.684 
5.9 5.481 
6 6,000 
6.5 6.825 
7 7.700 
7.5 8.625 
8 9.600 
8.5 10.625 
9 11.700 
9.5 12.825 
10 14.000 
10.5 15.225 
11 16.500 
12 18.600 
13 20.800 
14 23.100 
15 25.500 
16 28.000 
17 30.600 
18 33.300 
19 36.100 
20 39.000 
21 42.000 
22 45.100 
23 48.300 

215.000 24 51.600 510.000 48.8 245.880 
220.000 25 55.000 515.000 48.9 251.835 
225.000 26 58.300 520.000 49 254.800 
230.000 27 62.100 525.000 49.1 257.775 
235.000 27.8 65330 530.000 49.2 260.760 
240.000 28.6 68.640 535.000 49.3 263.775 
245.000 29.4 72.030 540.000 49.4 266.760 
250.000 30.2 75.500 545.000 * 49.5 269.775 
255.000 31 79.050 550.000 49.6 272.800 
260.000 51.8 82.680 555.000 49.7 275.835 
265.000 32.6 86.390 560.000 49.8 278.880 
270.000 33.4 90.180 565.000 49.9 281.935 
275.000 34.1 93.775 570.000 50 285.000 
280.000 34.8 97.440 575.000 50.1 288.075 
285.000 55.5 101.175 580.000 50.2 291.160 
290.000 36.2 104.980 585.000 50.3 294.255 
295.000 36.5 107.675 590.000 50.4 297.360 
300.000 37 111.000 595.000 50.5 300.475 
305.OOO 37.9 115.595 600.000 50.6 303.600 
310.000 38.5 119.350 605.000 50.7 306.735 
315.000 39 122.850 610.000 50.8 309.680 
320.000 39.5 126.400 615.000 50.9 313.035 
323.000 39.9 129.675 620.000 51 316.200 
330.OOO . 40.3 132.990 625.000 51.1 319.375 
535.000 40.7 136.345 630.000 51.2 322.360 
340.000 41.1 139.740 635.000 51.3 325.755 
345.000 41.4 142.830 640.000 51.4 328.960 
350.000 41.8 146.400 645.000 51.5 332 • 75 
555.000 42.1 149.432 650.000 51.6 335.400 
360.000 42.5 153.000 655.000 51.7 338.635 
565.000 42.8 156.220 660.000 51.8 341.880 
370.000 43.2 159.840 665.000 51.9 345.135 
375.000 43.5 163.125 670.000 52 348.400 
380.000 43.9 166.820 675.000 52.1 351.675 
3S5.0OO 44.2 170.170 680.000 52.2 354.960 
390.000 44.6 173.940 685.000 52.3 358.255 
395.000 44.9 177.355 690.000 52.4 361.560 
400.000 45.3 181.200 695.000 52.5 364.875 
405.000 45.5 184.275 700.000 52.6 368.200 
410.000 45.8 187.780 705.000 52.7 571.535 
415.000 46 190.900 710.000 52.8 375.880 
420.000 46.2 194.040 715.000 52.9 378.235 
425.000 46.4 197.200 720.000 53 381.600 
430.000 46.6 200.380 725.000 53.1 384.975 
455.000 46.8 203.580 730.000 53.2 388.360 
440.000 47 206.800 735.000 53.3 391.755 
445.000 47.2 210.040 740.000 53.4 595.160 
450.000 47.4 213.300 745.000 53.5 398.975 
455.000 47.6 216.580 '50.000 53.6 402.000 
460.000 47.8 219.880 755.000 53.7 405.435 
465.000 47.9 . 222.735 '60.000 53.8 408.880 
470.000 48 225.600 765.000 53.9 412.355 
475.000 48.1 228.475 770.000 54 415.800 
480.000 48.2 231.360 775.000 54.1 419.275 
485.000 48.3 234.255 '80.000 54.2 422.760 
490.000 48.4 237.160 'R5.000 54.3 426.255 
495.000 48.5 240.075 '90.000 54.4 429.760 
500.000 48.6 243.000 795.000 54.5 433.275 
505.000 48.7 245.935 SOO.OOO 54.6 436.SQ0 

nad 800.000 je 55% + 75% razlika nad 800.000. 

2. člen 
Co ima davčni zavezanec dohodke, od katerih 

so plača dopolnilna dohodnina v emi kakor drugi 
obliki, plača dopolnilno dohodnino po stopnji, ki 
ustreza seštevku prvih in drugih dohodkov. 

Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodni- 
na od kmetijstva ali hododnina od samostojnih po- 
klicev po pavšalni davčni osnovi za davčno leto na- 
prej, poleg tega pa ima tudi dohodke iz drugih vi- 
rov, kd so ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, 
ne vplivajo na odmejo dopolnilne dohodnine od ikme- 
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tijstva oziroma od samostojnih poklicev po pavšalni 
davčni osnovi hododki iz drugih virov. Prav ta'ko ne 
vpliva na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov 
iz drugih virov višina davčne osnove dohodnine od 
kmetijstva oziroma pavšalne davčne osnove samo- 
stojnih poklicev. 

3. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave v 

okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 

4. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožujejo takole: 
Osnove do 100.000 din se zaokrožujejo na tisoče, 

tako da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, zne- 
ski nad 500 din pa navzgor. 

Osnove nad 100.000 din se zaokrožujejo na 5000 
din, in sicer do 2500 navzdol, nad 2500 pa navzgor. 

5. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji stopnji, povečanega za razli- 
ko, zaradi katere bi se morala uporabiti višja davčna 
stopnja. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«, uporabi pa se za odmero dopolnilne dohod- 
nine za leto 1954. 

Si 2420/1-54 
Šoštanj   doe 24. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

479. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. 
št 19-89/52) v zvezi z 19. členom uredbe o uprav- 
ljanju etanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 24- 
544/54) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločenih 
sejah dne 24. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 

Šoštanj 

1. člen 
Stanovanja na območju okraja Šoštanj  se  raz- 

vrstijo po udobju, zdravstvenih  razmerah, legi sta- 
novanja in glede na druge okoliščine, ki vplivajo na 
kakovost stanovanja, v sedem kategorij, in sicer: 

I. stanovanja od 100 do 110 točk, 
II. stanovanja od   86 do   99 točk 

71 do   85 točk 
56 do   70 točk 
41 do   55 točk 
26 do   40 točk 

III. stanovanja od 
IV. stanovanja od 
V. stanovanja od 

VI. stanovanja od 
VII. stanovanja do VU.   MtUlOVUIlJtl   ui>     25   točk. 

V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jij1 

sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bi- 
vanje. 

2. člen 

Stanovanja se razporedijo v kategorijo s točko- 
vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 po-, 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

Razpredelnica 
3.člen 

za točkovanje stanovanj 

Zap.           _ Ocena 
št.            Opis vrednot, ki se točkujejo točke 

1.   Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
gledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

2.   Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
2 

brez 
4 

3.   Razvid  (orientacija)  stanovanjskih  prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

4.   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
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 

6.   Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0 

deloma 
0.5 

v celoti 
1 

7.   Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
0,5 

dobra 
1 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja)                   ridana do I895 

1 
1895—1914 

2 
1915—1940 

4 
po 1940 

5 

9. Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
3 

sodobna 
5 

10. Električna napeljava brez 
0 

nad ometom 
1 

pod ometom 
2 

11.   Ogrejevanje prostorov brez peči 
0 

dobra peč 
1 

slaba peč 
0.5 

centr. 
5 
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št. Opis vrednot, ki se točkujejo Ocena 
točke 

I2,   Sitava (konstrukcija) stropa 
neustrezen       , t masive] 

(obokani) strop p strop 
0 2 3 

Obvarovanje (izolacija)  proti vlagi vlažno 
0 

mestoma suho 
vlažno stanovanje 

1 2 

*•   Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno „  .m... 

stanovanje    pomanjkljiva    »«»«»4»** 
0 2 4 

15-   Obloge sten. stranskih .Kostorov in kuhinje brez olJnati Plesk   1••••• obloScnìrav?i Wn 

16-   Okenski zasloni 

'   kakovost mizarskih izdelkov 

8-   Lega (položaj) stanovanja 

9-   Dnevna razsvetljava 

^- Vižina prostorov 

1 2,5 

brez 

0 

zastori,      lesene   rebrače 
polknice (rolete) 

1 2 

slaba pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 3 6 

kletno, tla kletno, tla ... 
1 m pod od 0—1 m podstrešno 
nivojem pod nivojem stanovanje 

0 t 1.5 
pritlično visoko j .      . 

stanovanje pritlično v nadstropju 
3 5 7 

slaba pomanjkljiva dobra 
0 1 2 

do 2,5 m 2,5—2,8 m 2.8—3,2 m nad 3,2 m 
0,5 3 2 I 

2l- °skrba z vodo 

22. Stra: nišče 

*• Kafe »vost tal v kuhinji 

*• Kak. »vost tal v pritiklinah 

25- Kakovost tal v sobah 

več iztokov vodovod 
vodnjak izven 1 iztok v 

stanovanja       stanovanju 
0,5 2 4 5 

vodovod 
izven x M„» .       v stanovanju 

suho. za več    WC za več h wc v 
stvnhTJ     XT    st—i"    •*•»"«* 

0.5 3 1 4 

cement,  opeka    mehki  1••        park. lin.       plošč, terac. 
0 1.5 3 1 

:ement.   opeka    mehki  les        park.  lin.      plošč, terac. 
0,5 1 2 1,5     _ 

cement,   opeka    mehki  les        park.  lin.       plošč, terac. 
0 2 4 1 

pritličje pritličje 
ob  zemlji        dvignjeno 

1.5 3 

IV.,  III. •.   L 
nadstropje 

1    1.5 2   2,5 

zmerje površin sob in kuhinje do pritiklin 
površina površina površina površina 

1:1 2:1 3:1 4:1 
0 13 5 

28. Kvari, . brcz 

ne ni„.  " ^etoih prostorov, za katere se      takih       a° n|Qcuie najemnima pritiikl.       m 

0 

do 5 
t 

5—10       10—15       15—20      20—25 
m1 
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Zap. 
št Opis vrednot, ki se -točkujejo 

Ocena 

točke 

29. Piralnica brez s pralnico 
brez vode 

1 

pralnica z 
vodo 

3 

30. Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad, peč 
in prha 

5 

kopalnica z 
umivalnikom 

6 

moderna 
kopalnica 

8 

51. Štedilnik brez 

0 

zidan        zidan      zidan      železen   železen 
slab dober   moderen      slab       dober 

2 4 5 14 

52. Če jo delilna stena tanjša med stanovanji od 25 cm se odbijejo 3 točke. 

53. Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah,  z  značajem  barake,  se odbije: 
a) za neometane 10 točk; b) za v notranjosti ometane 6 točk. 

Za uporabo te razpredelnice bo izdal sret za go- 
spodarstvo OLO Šoštanj posebna pojasnila. 

4. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal OLO Šoštanj 

posebej. 
Do tedaj pa se plačujejo najemnine v višini, ka- 

kor so se plačevale do 1. aprila 1954. 

5. člen 
Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za go- 

spodarstvo OLO Šoštanj. 

6. člen 
Stanovalci morajo omogočiti uradnim osebam ka- 

tegorizacijo svojih stanovanjskih prostorov in jim 
dati na razpolago vse za to potrebne podatke. 

7. člen 
Stanovalec ali hišni lastnik, ki onemogoča urad- 

nim osebam kategorizacijo stanovanja ali jim name- 
noma daje napačne oziroma netočne podatke, da bi s 
tem dosegel nepravilno kategorizacijo, se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 3000 din. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati, ko se objavi v »Uradnem 

listu LRSc 
St. 4033/1-54 
Šoštanj, dnu 24. julija 1954. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Jože Turnšek 1. r. 

480. 

Na podlagi 12. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) ter drugega odstavka 28. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) 
je okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 26. aprila 1954 
sprejel 

ODLOK 
o proračunu okrajnega  ljudskega odbora Trbovlje 

za leto 1954 

1. člen 
Proračun okrajnega ljudskega odbora  Trbovlje 

za leto 1954 s posebnimi prilogami obsega: 

I. Okrajni proračun: 
z dohodki 380,161.000 din 
in izdatki 380,161.000 din 

II. predračun finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki 10,225.000 din 
in izdatki 14,166.000 din  

ter primanjkljajem 3,961.000 din 

III. predračun posebnih skladov: 
z dohodki 66,920.000 din 
in izdatki 66,920.000 din 

2. člen 

Primanjkljaji v predračunih finančno samostop1 

zavodov v skupnem znesku 3,961.000 din se krijej0 

dotacijami iz okrajnega proračuna. 

3. člen 
Finančno samostojni  zavodi,  ki  dosežejo v 'e 

1954 z uspešno organizacijo dela presežek dohod*0 

nad izdatki, razdelijo doseženi  presežek, ki bo u# 
tovljen s sklepnim računom zavoda za leto 195*. P" 
določbah 5., 7., 8., 9. in 40. člena temeljne uredbe 
finančno samostojnih zavodih tako, da vplačajo! 

a) v sklad za nagrade  največ  40%   presežka 
omejitvijo, da vplačilo v ta sklad ne sme presega' 
10% zneska osebnih izdatkov zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev os4? 
nih sredstev in za velika popravila ostali del presczK ' 

Presežek dohodkov, ki ga finančno samostojni z 
vod ne ustvari z uspešno organizacijo dela, ieia*^ 
kako drugače, bo razdeljen  z odlokom o sklePne 

računu proračuna okraja Trbovlje za leto 1954^ 
Za lekarne bo okrajni ljudski odbor določil 

litev presežka na sklade posebej, skladno s predp 
ki bodo veljali za te zavode. .  y 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatk1' 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o ^"^„j 
siranju in poslovanju zdravstvenih zavodov (Ura 

list FLRJ, št.  14-85/53)  in odredba o skladih zdr^. 
stvenih zavodov s samostojnim finansiranjem (Ur 

list LRS, št. 17-59/53). f. 
Finančno samostojnim zavodom, ki bodo uSj?0gbo 

ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z od    ^ 
o   ustanovitvi   zavoda   določil   delitev   presezk» 
sklade. 

4. člen ,  .,, 
Komisija za proračun okrajnega ljudskega ° 

se 'pooblašča, da razpolaga: 
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a) s krediti, določenimi za subvencijo družbenim 
argamzacijam in društvom, 

") s proračunsko rezervo, 
c  z investicijskim skladom in 

,     č) da porazdeli ob  izvedbi  novega  sistema  plač 
bedite, določene v ta namen. 

5. člen 
Natančnejša specifikacija okrajnega proračuna in 

^seono priloge so sestavni del tega odloka. 

r_ 6. člen 
list    in^'0''   velja  od   dneva  objave   v   >Uradnem 

tu LRS«, uporablja 
St 2438/26-54 
Trbovlje, dne 26. aprila 1954. 

pa se od 1. januarja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

481. 

po- 

o .i »Palagi drugega odstavka 22. člena uredbe 
FLRT s6Van^u S^Podarskih organizacij (Uradni list 
Ha •• 54"46^54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje 
„ s«ji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 

<• maja 1954 sprejel 
oI]Kt ODLOK 

ustanovitvi Trgovinske zbornice za okraj Trbovlje 

TT *' ^en 

sie ov' se Trgovinska zbornica za okraj Trbov- 
•is sedežem v Trbovljah (v nadaljnjem besedilu: ,zi>Or,nica<). 

M ,1 2- ^011 

i\aioge zbornice so zlasti: 
i da döluje za napredek blagovnega prometa; 

slov -i.     skrbi za utrditev in razvijanje dobrih p 
vnih običajev; 

siili s'krbi za okrepitev odgovornosti  gospodar- 
• 0rSanizacij nasproti družbi; 

Him;    i    °Pravlja družbeno nadzorstvo nad strokov- •"•• združbami- 
d) I "'> 

dornet a.prouÇuie vprašanja s področja blagovnega 
e) °\ 1•1 ^a'ie P^*^0*?" za njihovo reševanje; 
' «a skrbi za vzgojo trgovskega kadra; 

"izacii a.so,dcluie z gospodarskimi in drugimi orga- 
&osn^nm'i  zarac'1   izmenjave   izkušenj   in   reševanja 

PMarskili problemov; 
obravnaa S°dcluJe z okrajnim ljudskim odborom pri 
uleta-    7an^u  ^rašanj  s področja blagovnega  pro- 

^agovti^ opravlJa še drage naloge, ki so v zvezi z 
ter zadò•  P•metom   in   trgovskimi   organizacijami, 
PredniV   i0'. za   katere   je   pooblaščena   s   posebnimi 

"P»! državnih organov. 

•1 3. člen 
^ Um ^' n'ce so lahko gospodarske organizacije, 
tut*i gosr? ,trso,vanie glavni poslovni predmet, kakor 
Vf-nJem j?,^? organizacije, ki se ukvarjajo s trgo- 
80sPada t svoJ° stransko delavnostjo, in vse druge 
nem n^rS     organizacije, ki so udeležene pri blagov- 

Natam-°tU-v0kraja Trb°vlje. 
s'atut zb Cn?^e določbe o članstvu zbornice predpiše 

Zbrvrr,- 4- ^len 
Za sv'^ JC Pravna oseba. 

V Sv°ji unJe ?kvezn°sti jamči s sredstvi, ki jih ima 

5. člen 
Zbornica ima dohodke od lastnega premoženja, 

od prispevkov svojih članov, od zborničnih pristojbin 
in druge dohodke. 

6. ölen 
Administracijo zbornice vodi tajnik zbornice. 
Tajnik in drugi uslužbenci zbornice ee plačujejo 

po   predpisih   o   plačah   uslužbencev   pri   državnih 
organih. 

7. člen 
Organizacija in delo zbornice sta predpisani z 

uredbo o združevanju gospodarskih organizacij in v 
statutu zbornice, ki ga potrdi okrajni ljudski odbor. 

8. člen 
Okrajni ljudski odbor Trbovlje nadzoruje delo 

zbornice. 
9. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha poslovati do- 
sedanja okrajna trgovinska zbornica. Njeno delo, 
osebje in premoženje prevzame nova trgovinska zbor- 
nica za okraj Trbovlje. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS3. 
St. 2926/34 
Trbovlje, dno 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

482. 
Na podlagi drugega odstavka 22. člena uredbe o 

združevanju gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 54-467/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Gostinske zbornice za okraj Trbovlje 

1. člen 
Ustanovi ec Gostinska zbornica za okraj Trbovlje 

s sedežem v Trbovljah (v nadaljnjem besedilu: zbor- 
nica«:). 

2. člen 
Naloge zbornice so zlasti: 
a) da deluje za napredek gostinstva in turizma; 
b) da skrbi za utrditev in razvijanje dobrih po- 

slovnih običajev; 
c) da skrbi za okrepitev odgovornosti gospodar- 

skih organizacij nasproti družbi; 
č) da opravlja družbeno nadzorstvo nad strokov- 

nimi združbami; 
d) da proučuje vprašanja s področja gostinstva 

in  turizma  in  daje predloge  za  njihovo reševanje; 
e) da skrbi za vzgojo gostinskega kadra; 
f) da sodeluje z gospodarskimi in drugimi orga- 

nizacijami zaradi izmenjave izkušenj in reševanja 
gospodarskih problemov; 

g) da sodeluje z okrajnim ljudskim odborom pri 
obravnavanju vprašanj s področja gostinstva in 
turizma; 

h) da opravlja še druge naloge, ki so v zvezi z 
gostinstvom in turizmom, ter zadeve, za katere j< 
pooblaščena s posebnimi  predpisi  državnih organov 

3. člen 
Člani zbornice so lahko gospodarske organizacije 

in zasebna gostišča, ki v obliki gospodarske delav- 
nosti oddajajo gostom sobe ter jim strežejo z jedjo 
in pijačo (gostinska podjetja in gostišča). 
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Natančnejše določbe o članstva predpiše statut 
zbornice. 

4. člen 
Zbornica je pravna oseba. 
Za svoje obveznosti jamči s sredstvi, ki jih ima 

v svoji upravi. 
5. člen 

Zbornica ima dohodke od lastnega premoženja, 
od prispevkov svojih članov, od zborničnih pristojbin 
in druge dohodke. 

6. člen 
Administracijo zbornice vodi tajnik zbornice. 
Tajnik in drugi uslužbenci zbornice se plačujejo 

po   predpisih   o   plačah   uslužbencev   pri   državnih 
organih. 

7. člen 
Organizacija in delo zbornice sta predpisani z 

uredbo o združevanju gospodarskih organizacij in 
v statutu zbornice, ki ga potrdi okrajni ljudski odbor. 

8. člen 
Okrajni ljudski odbor Trbovlje nadzoruje delo 

zbornice. 
9. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha poslovati do- 
sedanja okrajna gostinska zbornica. Njeno delo in 
premoženje prevzame nova gostinska zbornica za 
okraj Trbovlje. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 2926/33 
Trbovlje, dne 27. maja 1934. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

183. 

Na podlagi ót-a-gtga. odstavka 22. člena uredbe o 
združevanju gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 54-467/54) je okrajni ljudski odbor Trbovlje 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi Obrtne zbornice za okraj Trbovlje 

1. člen 
Ustanovi se Obrtna zbornica za okraj Trbovlje 

s sedežem v Trbovljah (v nadaljnjem besedilu: »zbor- 
nica«). 

2. člen 
Zbornica ima tele naloge: 
a) da deluje za napredek obrtne proizvodnje in 

njenega blagovnega prometa; 
b) da skrbi za utrditev in razvijanje dobrih po- 

slovnih običajev; 
c) da deluje za okrepitev odgovornosti obrtnih 

organizacij nasproti družbi; 
č) da opravlja družbeno nadzorstvo nad obrtnimi 

strokovnimi združbami; 
d) da sodeluje z organom okrajnega ljudskega 

odbora pri sestavljanju plana obrtnega dela; 
e) da proučuje vprašanja s področja obrtništva 

in daje predloge za njihovo rešitev; 
f) da skrbi za strokovno, kulturno in politično 

.vzgojo obrtniških kadrov in spremlja njihovo delo; 
g) da sodeluje z gospodarskimi in drugimi orga- 

nizacijami zaradi izmenjave izkušenj in reševanja 
gospodarskih problemov: 

h) da opravlja •• druge zadeve, ki so v zvezi l 

obrtjo in obrtništvom, in zadere, za katere je pooblft" 
ščena s posebnimi predpisi državnih organov. 

3. člen 
Člani  zbornico so vse gospodarske organizadJe 

in zasebni obrtniki, ki jim je poslovni predmet oprav- 
ljanje obrti,  ter  njihove  strokovne obrtne   zdrtfzD 
z območja okraja Trbovlje. 

Članstvo v zbornici je obvezno. Začne se z dnem. 
ko dobi obrtna organizacija ali zasebni obrtnik pra" 
vico poslovanja. 

Pravice in dolžnosti članov zbornice predplše 

statut zbornice. 
4. člen 

Zbornica je pravna oseba. 
Za svoje obveznosti jamči s sredstvi, ki jih i** 

v svoji upravi. 
5. člen ^    . 

Zbornica  ima  dohodke od  lastnega  premoženj3' 
od prispevkov svojih članov, od zborničnih pristojbi0 

in druge dohodke. 
6. člen 

Administracijo zbornice vodi tajnik zbornice^ , 
Tajnik in drugi uslužbenci zbornice se plačuje 

po predpisih o plačah drugih uslužbencev pri drža»' 
nih organih. 

7. člen 
Organizacija  in  delo zbornice  sta  predpisana 

m uredbo o  združevanju   gospodarskih  organizacij 
v statutu zbornice. 

8. člen . 
Okrajni   ljudski   odbor   Trbovlje   nadzira   <*e 

zbornice. 
9. člen j. 

Z   uveljavitvijo   tega  odloka   preneha   poslova 
dosedanja   okrajna   obrtna   zbornica.   Njeno   »•; ' 
osebje ii\ premoženje prevzame nova obrtna zborHlC 

za okraj Trbovlje. 
10. *len e< 

Ta odlok velja od dneva objave v »Ur. listu LR&<' 
St. 2926/32 
Trbovlje, dne 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r* 

484. 
Ljudski odbor mestne občine Trbovlje je na V°. 

lagi 3. odstavka 20. člena in 2. točke 1. odstavka ' 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ° 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) v zvezi z 18., 19- ^ 
24. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah urf..j 
be   o   upravljanju   stanovanjskih   hiš    (Uradni   ' 
FLRJ, št. 29-344/54) na XXI, seji dne 29. junija 
sPreJel odlok 

tacij' o spremembah in dopolnitvah odloka o katcgoriz» 
stanovanj   na  območju   mestne  občine  TrbovUe 

Odlok   o   kategorizaciji   stanovanj   na   obrn5^|u 

mestne občine Trbovlje, objavljen  v Uradnem " 
LRS, št. 13-226/54 se spremeni in dopolni tako, da 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK gine 
o kategorizaciji stanovanj na območju mestne OD

C 

Trbovlje 

1. člen {a. 
Za določitev novih najemnin po stanovanjsK' 

rifi, ki je predpisana s posebnim odlokom liudsK 
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obmo?- mestne •1>••• Trbovlje, se vsa stanovanja na VI. kategorija stanovanj od 36-48 točk, 
••••••    mestne ob5ijie Trbovlje  razvrstijo po ka- VII. kategorija stanovanj od 25—35 točk, 
kate«   -.os.em kategorij glede na število točk v vsaki VIII. kategorija stanovanj do 25 točk. 

«onji, in •••••: y yjjj jjate^orijo spadaja tudi stanovanja, ki jih 

I. kategorija stanovanj do 96 in več točk. sanitarna   inšpekcija   šteje   kot   neprimerna   za   bi- 

ITT  J"1*^0^11 stanovanj od 86-95 točk, Vanje" 2. člen 
IV •1^0".*.11 stanovanj od 74—85 točk,   , Stanovanja se razvrstijo v kategorije s točkova- 
V  ^•£°•'•• stanovanj od 62—73 točk, njem posameznih prvin, ki so obsežene v 30 postav- 
»• kategorija stanovanj od 49—61 točk, kah razpredelnice 3. člena  tega odloka. 

Zap 

3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj: 

št '       Opis vrednot, ki so točkujejo Ocena 
točko 

l> Lega  hiše:  zazidalni   ustroj,  obsončenja, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
2 

srednji 
3 

brez 
6 

• Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
3 

• ••^• do stanovanj in ureditev vhodnega neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 
2 

5- Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
teže 

dostopen 
1 

dober 

2 

6- Uporabnost dvorišča, vrta in parka no doloma 
2 

v celoti 
3 

?« Odtoki (kanalizacija) brez pomanjkljiva 
t 

da 
2 

°- Starost stavbe (oz. stanovanja) 
zgrajena zgrajena zgrajena zgrajena 
do 1918 1918—1940 1940—1949 po 1940 

2 3 4 5 

9. Vpliv nadstropij 
III. nadstr. 

t,5 
priz.  nepodkl. 

2 

II. nadstropje 
2 

I. nadstr. 
3 

visoko 
pritličje 

4 

10- Lega stanovanja (položaj) 
kletno podstrešno dobra 

stanovanje       stanovanje       stanovanje 
1 2 3 

•   Zasnova stanovanja nepraktična      zadovoljiva udobna 
i 3 5 

12 D. . površina površina površina površina 
razmerje površin sob, kuhinje in pritiklin           1:1                     2:1                     3:1 4:1 

—  0 12 3 
13 i?    j—*" —•  

^adratura kletnih prostorov, za katere se 
•^•••••••••• najemnina 

• Dnevna razsvetljava 

• Višina prostorov 

nad 10 
4 

brczJ=2°-5    do 10  =  3 

slaba 
1 

zadovoljiva 
2 

dobra 
3 

2.8—3,2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

2,4—2,8 m 
3 

do 2,4 m 
1 

16. 
°skrba z vodo 

v stanovanju vodovod 

več iztokov      TOdaVhlS1    -aj stanov. 
5 2 1 

vodnjak 

0.5 

l7'   Kopalni ca samo kad 

2 

kad tn peč        kad, peč 
ali prha in umiiv. 

3 4 
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Zap. 
gt.                   Opis viednot, ki se točkujejo 

Ocena 
točke 

18.   Stranišče 
izven hiše          v hiši        v stanovanju 
WC suho        WC suho        WC suho 

1                   3      2               4      3 

19.   Električna napeljava pomanjkljiva    zadovoljiva           dobra 
1                        2                       3 

20.   Ogrevanje prostorov 
nezadovoljivo       lončene centralna 

ogrevanje pat. peči kurjava 
1 2 3 

21.    Sestava (konstrukcija) strope ^strorf611    naTa^en strop masiven strop 
— 1 2 

22.   Izolacija proti vlagi vlažno mestoma suho 
vlažno stanovanje 

2 4 

23. Kakovost ometa slabo normalno 

1 

solidno 
trpežno 

2 

24.    Kakovost tal v sobah in kuhinji mehki les 

2 

bet. in opeč.     ladijska tla        parketno 
tla in ksilolit plošče 
— 3 5 

25.    Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje brez oljnatìplesk     *»gg» 

26.   Kakovost mizarskih izdelkov slaba pomanjkljiva    zadovoljiva 
1 2 4 

27. Zasloni brez 
polknice (ro(lete) 

1 2 

28. Pialnica bi&z izven hiSe 
2 

v hi&i 
4 

29. Drvarnica brez izven hiše 
a 

v hiši 
4 

30. Štedilnik zadovoljiv   JSS^Sfïd. aŽIl Ä 

Svet za komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje se pooblašča, da izda za upo- 
rabo te razpredelnice potrebna navodila za tolmače- 
nje. 

4. člen 
Vse področje mestne občine Trbovlje se glede na 

oddaljenost stanovanja od središča mesta, kakor tudi 
po zdravstvenih pogojih, kakor tudi glede na oskrbo 
s komunalnimi objekti smatra za en okoliš. 

3. člen 
Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za ko- 

munalne zadeve LO MO Trbovlje. 

6. člen 
Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last splošne- 

ga  ljudskega  premoženja,  zadružnih  ali   družbenih 

organizacij, zasebni lastniki kot stanovalci moraj 
omogočiti uradnim osebam kategorizacijo stanovanj 
skih prostorov in jim dati za to potrebne popolne J 
resnične podatke in zaradi njih preveritve omogo« 
dostop v vse hiše in vse stanovanjske prostore. 

7. člen ..0 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kazni] 

do 2000 din, kdor ravna v nasprotju s 6. členom *•° 
odloka. 

8. člen j;. 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

stu LRS<. 
Št, 318/22 
Trbovlje, dne 29. julija 1954. 

Predsednik LO M°: 

Alojz Dular 1- r- 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: dr. Rastko MoCnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« •- *s
0 

v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna stevilKa: 8 din 'o S rtranl, vsake nadaljnje 4 strani 4 din vec, v^ 
poäti 8 din  rei — Uredništvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lis. ooStnl preda] 336 — Telefon uorave 23-3"» 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 
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128. 

«9. 

VSEBINA: 

«!. 

Odločba • t Uje   "~,° tem, katere  kmetijske gospodarske organiza- 
Na    e štejejo v letu 1854 za poskusne obrate. 

toočl oh Za lzpla£11° Prlznanic Slovenske narodne po- 
škili celr^eznlc Glavnega poveljstva slovenskih partizan- 
v gotov) ( konttolnin okupacijskih novčanlc za dajatve 
OSV^KJ?., 

W
 

SO
 
blle vplačane kot posojilo med narodno- TObo<Mnlm bojem. 

OUÏ 1JuđsWh odborov: 
družbo °.i.VOden3u Poslovnih knjig v zasebnih in manjših 
Odio gostläclh v okraju Novo mesto. 
Odi°   ° Javnlh "opisih v okraju Postojna. 
uvesti ?< poslovanJu  in   uporabi  sklada  za   kreditiranje 
0«ok       V letU 1054 M 0kraj Soätan3- 
In J    "razpisu nadomestnih volitev v 28. volilni enoti 
°kiäja T 

m enotl skuPlne industrije, trgovine in obrti 

Odlok o  opravljanju  gostinskih storitev  Izven  poslovnih 
prostorov  gostinskih  podjetij  In  gostišč v mestni  občini 
Jesenice 

, Odlok  o   oddajanju  opremljenih  sob   potnikom   In   turi- 
stom na področju mestno občine Jesenice. 
Odlok o razpisu  nadomestnih volitev v 6, volilni enoti 
občine Dobrnič. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v 4. in 7.  volilni 
enoti občine Dobrovo. 
Odlok  o  razpisu   nadomestnih   volitev  v  2.  in  3.   volilni 
enoti občino Dravograd. 
Odlok  o   razpisu  nadomestnih  volitev v  6.  volilni  enoti 
občine Smlednik. 
Odločba o ustanovitvi Uprave komunalne delavnosti pri 
občinskem lludskem odboru Kranjska gora. 

• Popravek. 

Na., 
128. 

Wegn    i      ^ 6. točko XVL poglavja zveznega draž- 
stun5s- za loto  1934 Je  Izvršni  svet Ljudske 

^ine LR Slovenije 

odločil : j  . 

^eiejo:     n0V° ustaiiovljena  kmetijska  podjetja  se 
a) Vsa   A  ' 

£° izidu      rzavna posestva, ki so bila ustanovljena 
ftJ. Št H/     

e ° reorganizaciJi  KDZ  (Uradni  list 
b) v'      ^ oziroma se bodo še ustanovila; 

" "lovita   posestva   kmetijskih   zadrug, ki  so bila 
-^••••• ,va  P° izidu  omenjene  uredbe,  bodisi   da 
uredb, o 1  , P°dJetja ali kot samostojni obrati KZ po 

Ta ° zadrugah. 
P^a zTi<,e,Stva ?° 5- tocki XV1- poglavja družbenega 
?je in Se 

to 1954 ne plačujejo v letu 1954 amotrtiza- 
steJej0 - S««e obveznosti do družbene skupnosti 

2. jr. okusne obrate, 
"6 °^rate M   i  7 izSTadnj\, se razglasijo za poskus- 

ne imetijsika posestva: 

Wtijsk °kraJ Celje: 
tajsko f spoda"tvo OZZ, Rimske Toplice 
^av0o tw?°4?odat8tTO OZZ, Slovenske Konjice 
Wtijjf ses^>. Založe 

gospodarstvo, Kostrivnica-Podplat 

r^ijsko Okraj Črnomelj: 
Wtisg;P°Sestv<>. Metlika 

l,o. Kanizanca 

Državno. Okraj Gorica: 

Okraj Kočevje: 
Kmetijsko gozdarsko posestvo, Kočevje 
Kmetijska zadruga. Draga 

Okraj Krško: 
Kmetijsko posestvo >Rdeča zvezdac, Bizeljsko 

Mesto Ljubljana: 
Kmetijsko posestvo, Jesenkovo 
Kmetijsko posestvo, Podgora 

Okraj Ljubljana okolica: 
Posestvo OZZ, Šmartno pri Litiji 
Posestvo OZZ, Brest 
Posestvo OZZ, Prevoje 
Posestvo OZZ, Verd 
Kmetijsko posestvo, Pšata 

Okraj Ljutomer: 

Vinogradniško gospodarstvo, Radgona 
Kmetijsko gospodarstvo, Cnici-Apačc 
Kmetijsko gospodarstvo, Kapela 
Kmetijsko gospodarstvo, Jeruzalem 

Mesto Maribor: 
Zadružno kmetijsko gospodarstvo. Košati 
Zadružno kmetijsko gospodarstvo, Kamnica 
Zadružno kmetijsko gospodarstvo, Zrkovoi 

Okraj Maribor okolica: 
Kmetijsko gospodarstvo, Slovenska Bistrica 

Okraj Murska Sobota: 
Kmetijsko gospodarstvo, Murska Sobota 

Okraj Novo mesto: 
Kmetijstvo posestvo, Dob pri Mirni 
Državno,posestvo, Klevcvž 
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Državno posestvo, Brezovica 
Državno posestvo, Zalog 
Zadružno posestvo, Otočec 

Okra Postojna: 
Državno posestvo, Žabice 
Državno posestvo, M. Bukovica 
Državno posestvo, Landol 
Državno posestvo, Hrašče 

Okraj Ptuj: 
Kmetijsko gospodarstvo, Kidričevo 
Kmetijsko gospodarstvo, Središče 
Kmetijsko gospodarstvo, Ormož 
Kmetijsiko gospodarstvo, Podlehnik 
Kmetijsko gospodarstvo, Zavrč 
Kmetijsko gospodarstvo, Domava 
Semenogojsko posestvo. Starše 

Okraj Sežana: 
Državno posestvo, Odolina 

5. Ce dosežejo posestva iz 1. in 2. točke dobiček, 
so dolžna po 4. točki XXIII. poglavja zveznega družbe- 
nega plana za leto 1954 plačati celotno amortizacijo 
pred delitvijo dobička. 

St. 1026/1-54 
Ljubljana, dne 14. avgusta 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

129. 
Na podlagi sklopa Izvršnega sveta Ljudske skup- 

ščino LRS z dno 20. julija 1954 in v sporazumu z 
Izvršnim svetom Ljudske skupščine LRS izdaja 
državni sekretar za občo upravo dn proračun LRS 

NAVODILO 
za izplačilo priznanic Slovenske narodne pomoči, 

obveznic Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih 
čet in kontrolnih okupacijskih novčanic za dajatve v 

gotovini, ki so bile vplačane kot posojilo med 
narodnoosvobodilnim bojem 

1. Priznanice Slovenske narodne pomoči, obvez- 
nice Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet 
in kontrolne okupacijske novčanice (v nadaljnjem 
inovčanice«) za dajatve v gotovini (dajatve skupine 
B), ki so bile vplačane kot posojilo med narodno- 
osvobodilnim bojem, bodo izplačane iz republiškega 
proračuna za leto 1954. Izplačane bodo v dinarski 
vrednosti ter v relaciji, kot jo bilo izplačano 3% po- 
sojilo narodne osvoboditve, in sicer brez obresti. 

2. Za izplačilo teh dajatev je treba opraviti popis 
in registracijo vseh spredaj navedenih priznanic, ob- 
veznic in novčanic, tudi tistih, ki so bile že popisane 
v letu 1946. 

3. Popis teh dajatev se mora pričeti takoj po ob- 
javi tega navodila. Opravljen in zaključen mora biti 
do 30. septembra 1934. 

Popis opravijo posebne popisne komisije pri 
okrajnih in mestnih ljudskih odborih. Komisije imajo 
predsednica in najmanj dva člana. Predsednika in 
člane komisije imenuje predsednik ljudskega odbora. 

4. Ljudski odbori vseh okrajev in mesti &?• 
občin in občin v Ljudski republiki Sloveniji °^• 
na svojih razgilasnih deskah in na krajevno.»"1 .ft 
način, da je odrejeno izplačilo navedenih Prl*L:ald 
obveznic in novčanic  in da   morajo  posojilo J . 
najpozneje do 30. septembra 1954 predložiti Pj^fj! 
komisijam pri okrajnih (mestnih) ljudskih 0°X 
priznanice, obveznico in  novčanice oziroma P° ,• 
o pologu priznanic, obveznic in novčanic, •.6? ^ 
popisane in odvzete v letu 1946-. Kdor do r0*^, 
predloži označenih listin, izgubi pravico do izPJ* 

5. Popisna komisija prevzame predložene Prl ^ 
nice, obveznice, novčanice in potrdila o pologu & ^ 
strankam potrdila o prevzemu. Potrdila naP^a f 
misija po obrazcu, ki je priložen temu navotU ^ 
treh izvodih; prvi izvod dobi posojilodajalec« ^ 
izvod pošlje komisija Državnemu sekretari3'^ 
občo upravo in proračun LRS, tretjega P? ° - 
popisna komisija. a; / 

Ob prevzemu mora popisna komisija ugotöti • 
so predloženo priznanice, obveznico in n°^ ^• 
pristne, ali se nanašajo na posojila iz i. ••^\^& 
navodila, ali je na priznanicah in obveznicah ?* ]„te 
znesek posojila s številko in besedo z označbo/ , 
(marke, lire itd.) in ali jo naveden datum vPlaf. *a 
posojila (dan, mesec in leto), ker je datum f8*^- 
določitev tečaja, po katerem bodo posojila •••• •;•» 
na in izplačana. Ce priznanica oziroma ^JLafl 
nima vseh navedenih podatkov, stranka lahko o0^, 
to pomanjkljivost z drugimi listinami ali .•1 

prič; izjavo prič overi pristojni ljudski odbor.    ^ 
Će je priznanica, obveznica oziroma •0• ^ 

pristna,  toda  brez  datuma,  in  če stranka ••     je 
dokazati,  kdaj  je  dala  posojilo,  je šteti, da e 
dala po 1. oktobru 1944. ,    jj 

Posojilodajalci, ki so priznanice, obvezo1 ^ 
novčanico že predložili ob popisu leta 1946 • w 
prejeli >potrdilo o pologu«, predložijo konU^, ' 
potrdilo. Komisija ravna s tem potrdilom po R0 

prejšnjih odstavkov. .   pte- 
Kolikor so bile priznanice in obveznic, z    po ) 

verjene ali če ni dvoma o njihovi pristnosti,    ^ ' 
pisna komisija na potrdilo o pologu klavzu10 

nost ugotovljena«. >t". -#<$• 
6. Če posojilodajalec ne more predložiti •^• je 

o pologu iz leta 1946, ker ga je izgubil ali Pa.- •$$> 
drugače propadlo, sestavi popisna komisija z *^%• 
v katerem navede priimek, ime in natančen ,^<j 
posojilodajalca,  vrsto  in   znesek   posojila '^lo i1' 
posojilodajalca o tem, kako in kdaj Je ••'•• Pr°j 
gubil oziroma kako in kdaj mu je kako "^°žaViie*! 
padlo. Zapisnik-dostavi popisna komisija yt j-i V> 
sekretariatu za občo upravo in proračun »* '.z le* 
s pregledom zbranega popisnega material» #».«• 
1946 in deponiranih priznanic, obveznic jn, ugot°?!' 
zlasti pa kopij potrdil o pologu iz leta 19* oD°p0pl5 

ali je taka oseba res oddala naštete listine 
leta  1946. _      irdil* » 

7. Popisne komisije prevzamejo *u^',^?. 19$ \ 
so jih izdali krajevni ljudski odbori v lctu .„ cof' in 
izgubljene in propadle priznanice, «bvczn,,...tpó5el,n

e. 
čanice, in izdajo o tem prevzemu jzrociteu      e vs 
potrdilo, iz katerega mora biti razvidna o15 

bina potrdila krajevnega ljudskega odbor3- ^df 
8. O prevzetih listinah sestavi komisij3    d„e T 

ku posebej seznam za posojilo Slovenske •,^•1•5' 
moči, posebej seznam za posojilo Glavnega-P^ ^ p^ 
slovenskih partizanskih čet in posebej 'ezn 
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tyûo aa .podlagi kontrolnih okupacijskih aovèanic. 
" 'sakem seznamu se vpišejo najprej priznanice, ob- 
.v*zaice oziroma novčanice, nato pa potrdila o pologu 
12 teta 1946. Seznam ima naslednje rubrike: 

a) zaporedna številka; 
. ,b) številka potrdila, ki ga je izdala popisna ko- 

^Wija za prevzeto priznanico, obveznico, novčanico 
°•••••• potrdilo o pologu; 

c) številka potrdila o pologu iz leta 1946, ki ga je 
Prevzela komisija; 

č) priimek,  ime in  prebivališče  posojilodajalca; 
d) podatki priznanic, obveznic oziroma novčanic; 

la rubrika ima potrebno število podrubrik, in sicer 
•• datum listine in za zneske posojil, ločene po 
valutah; 

e) opombe. 
0 posojilih na podlagi priznanic, obveznic in nov- 

pttic, •• katere so izdali krajevni ljudski odbori v 
letu 1946 potrdila, da so izgubljene ali propadle, na- 
pravi popisna komisija poseben seznam na način, ki 
Je Predpisan v prvem odstavku. 

'• Popisne   komisije   morajo   zaključiti   sezname 
P° 8. točki tega navodila tedensko in jih dostaviti v 
ûem izvodu z vsemi prilogami Državnemu sekreta- 
ru za občo upravo in proračun LRS. Prvi seznam 
le treba dostaviti najpozneje do 1. septembra. V vsak 
,,   'pji seznam se vpišejo v ustrezne rubrike se- 
te       -ÌZ Prejšnjega seznama in se zaporedne številke 

Prejšnjega seznama nadaljujejo. 
10. Okrajni (mestni)  ljudski odbori morajo naj- 

L«•?••.• do 'I- avgusta 1954 dostaviti Državnemu se- 
a . fftriatu za občo upravo in proračun LRS iz svojih 
v   1Vor celotno gradivo, ki je bilo zbrano leta 1946 
j,   •••' s popisom posojil, ki so bila dana med narod- 

STobodilnim bojem   (priznanice Slovenske narod- 
Parr0•0^' ^veznice Glavnega poveljstva slovenskih 
o ly!iZans'iin čet> bloke s kopijami o izdanih potrdilih 
zUaïn    U Za daJatve v gotovini — skupine >B< in se- 

me o položenih zadolžnicah skupine >Bc). 
raču rz

T
aZnemu sekretariatu za občo upravo in pro- 

tttJ.n ^RS morajo najpozneje  do 31.  avgusta  t.  I. 
LjudlT podružnice Narodne banke FLRJ z območja 
iye .   e republike Slovenije dostaviti'ves material v 
î*air * Prim ,poPisc>m v letu 1946' *" ie Pri nJiu de- 
trdij..-Ln 'sezname in bloke s kopijami o izdanih po- 
>•«"• •* ?°*ogu ^stin za dajatve v denarju — skupine 
<4••»•{••^• e PrilZnanice Slovenske narodne pomoči, 
s^.jj , .ce «davnega poveljstva slovenskih partizan- 

c*t :n k<rtrolne okupacijske novčanice.). 

^judaic ZaTn* se^retar za občo upravo in proračun 
^Rist •. .rePublike Slovenije imenuje komisijo za 
Te*nicari° pr'znanic Slovenske narodne pomoči, ob- 
te* j «lavnega poveljstva slovenskih partizanskih 
"•ta-•• • ntro,^n'u okupacijskih  novčanic;  komisijo 

Najaj0 pr&dsedn'k in potrebno število članov. 
&* prei°Sa ^ komisije Je« da obdela ves material, ki 

Kom'6-* okrajnih in mestnih popisnih komisij. 
Yee nave'd^ pre^eda na Podlagi zbranega materiala 
uffotovi u"?6 Prjznan'ce. obveznice in novčanice, da 
daJalcev d ^70. Pristnost ter upravičenost posojilo- 
*°vi v oi-° Vn"tve Posojila po tem navodilu. Ce ugo- 
aeiasnost ••if1'11 listinah kakšno pomanjkljivost ali 
**• ** Pom    -n'°e trajni (mestni) popisni komisiji, 

12 Tr     • .   Jlvost oziroma nejasnost odpravi. 
^veznice i '"^ 'Z V' to^ke registrira vse priznanice, 
*^*e, in }!? nov.^aDice, ki jih soglasno spozna za pra- 
^eznic L   VpiSe v seznam registriranih priznanic, 

ao-včanic. V feznamu navede znesek po- 

sojila v valuti» v kateri je bilo posojilo dano, in tudi 
v obračunani dinarski valuti. Seznam napravi komi- 
sija v dveh izvodih za vsaj okraj in mesto posebej. 

En izvod seznama registriranih priznanic, obvez- 
nic in novčanic dostavi komisija podružnicam Na- 
rodno bank© FLRJ na sedežih okrajnih (mestnih) po- 
pisnih komisij zaradi izplačila. Sezname pošilja komi- 
sija bankam sproti vsak teden. 

Drugi izvod seznama registriranih priznanic, ob- 
veznic in novčanic in ves drug material odda komisija 
Državnemu sekretariatu za občo upravo in proračun 
Ljudske republike Slovenije. 

13. Priznanice, obveznice in novčanice, za katere 
so izdali krajevni ljudski odbori v letu 1946 potrdilo, 
da so bile izgubljene ali da so propadle (7. točka tega 
navodila), sme komisija iz 11. točko vpisati v seznam 
registriranih priznanic, obveznic in novčanic samo z 
dovoljenjem državnega sekretarja za občo upravo in 
proračun LRS. Državni sekretar izda dovoljenje za 
vpis izgubljenih ali propadlih priznanic, obveznic in 
novčanic v omenjeni seznam samo izjemoma, če se 
dokaže ali verjetno izkaže, da so bile res izgubljene 
ali da so kako drugače propadle. 

14. Komisija iz 11. točke vpiše v seznam registri- 
ranih priznanic, obveznic in novčanic samo tiste kon- 
trolne okupacijske novčanice, ki so bile položene ob 
popisu leta 1946. Novčanice, ki niso bile položene leta 
1946, sme vpisati komisija v seznam samo na podlagi 
odločbe državnega sekretarja za občo upravo in pro- 
račun LRS. Državni sekretar dovoli vpis takih nov- 
čanic v seznam samo izjemoma, če so njihove številke 
in serije evidentirane v evidenčnih seznamih iz leta 
1941 in 1942, kolikor ti seznami še obstojijo. 

15. Priznanice Slovenske narodne pomoči, obvez- 
nice Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet 
in novčanice obračuna komisija iz 11. točke tega na- 
vodila po tehle tečajih: 

a) priznanice, obveznice in novčanice, ki so bile 
vplačane do 31. decembra 1943: 

za 100 nominalnih dinarjev ali kun    30 din FLRJ 
za 100 italijanskih lir 100 din FLRJ 
b) priznanice, obveznice in novčanice, ki so bile 

vplačane od 1. januarja 1944 do 30. septembra 1944: 
za 100 nominalnih dinarjev ali kun   15 din FLRJ 
za 100 italijanskih lir 50 din FLRJ 
c) priznanice, obveznice in novčanice, ki so bile 

vplačane od 1. oktobra 1944 dalje: 
za 100 nominalnih dinarjev ali kun    5 din FLRJ 
za 100 italijanskih lir 30 din FLRJ 
č) priznanice, obveznice in novčanice v nemških 

markah ali pengih, ne glede na to, kdaj so bile vpla- 
čane med narodnoosvobodilnim bojem: 

za 100 nemških mark 360 din FLRJ 
za 100 pengor 100 din FLRJ 
Komisija iz 11. točke tega navodila mora zaklju- 

čiti svoje delo 15. decembra 1954. 
16. Po tem navodilu se ne izplačujejo obveznice 

Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet za 
dajatve v naravi, ki spadajo v skupino >A<. 

17. Posojila po tem navodilu vrne posojilodajal- 
cem podružnica Narodne banke FLRJ na podlagi se- 
znama registriranih priznanic, obveznic in novčanic. 
Ko prejme banka od komisije za registracijo seznam, 
povabi zaradi izplačila v seznamu naštete posojilo- 
dajalce, naj se zglasijo zaradi izplačila in prinesejo 
s seboj potrdila, izdana od okrajnih popisnih komi- 
sij po 5. in 7. točki tega navodila. Ob izplačilu po- 
trdi posojilodajalec prejem denarja s podpisom na 
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seznamu in odda banki potrdilo okrajne popisne ko- 
misije. 

0 izplačilih sestavijo podružnice Narodne banke 
FLRJ polmesečna kumulativna poročila in jih pred- 
ložijo Državnemu sekretariatu za občo upravo in pro- 
račun LRS do 5. oziroma 20. vsakega meseca. 

18. Obveznost za izplačilo priznanic, obveznic in 
novčanic po tem navodilu ugasne, če povabljena 
stranka   ne   predloži   pristojni   podružnici   Narodne 

banke FLRJ v izplačilo potrdila okrajne popisne ko- 
misije do 28. februarja 1955. 

19. To navodilo velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LRSc 

St. IV/2-2818/1-1954 
Ljubljana, dne 16. avgusta 1954. 

Državni sekretar 
za občo upravo in proračun LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

Obrazec potrdila v zvezi s 5. točko navodila (velikost: 4t pole, to je 21 X 15 cm) 

Okrajni (mestni) ljudski odbor .Komisija za popis dajatev za NOV 
 , dne 1954 

POTRDILO   St  
Podpisana  popisna  komisija potrjuje,  da  ji  je tov.  

pošta)  , izročil naslednja dokazila o danih posojilih za NOV: 
(natančen naslov in 

Zap. 
št. • Vrsta posojila 

Dokazilo 
Valuta Znesek 

št. datum 

1. 
2. 
3. 

Na primer: 
Priznanica Slovenske narodne pomoči 
Obveznica Glav. poveljstva slov. partizanskih čet 
Potrdilo o pologu iz leta 1946 za: 

a) priznanico Slovenske narodne pomoči 
b) obveynico Glav. povelj, slov. partizanskih čet 

36 
78 

9538 

2. VII. 1942 
3. VIII. 1946 
8. VI. 1946 

lire 
marke 

lire 
marke 

15.000 
1.000 

2.000 
500 

Zig-LO 
Popisna komisija: 

(podpis dveh članov) 

Odloki Ljudskih odborov 
485. 

Na podlagi 1. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) in 
5. odstavka 6. člena uredbe o knjigovodstvu gospo- 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 53-455/53) 
je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 12. skupni 
seji obeh zborov dne 15. julija 1954 izdal 

ODLOK 
o vodenju poslovnih knjig v zasebnih in manjših 

družbenih gostiščih 

1. člen 
Vsi zasebni gostinski obrati v okraju Novo mesto 

morajo obvezno voditi poslovne knjige, kakor določa 
ta odlok. 

2. člen 
Posebne poslovne knjige, ki jih morajo voditi za- 

sebni gostinski obrati so: knjiga nabavljenega mate- 
riala in drugih stroškov ter knjiga dnevnega prometa. 

3. člen 
Knjiga nabavljenega materiala in drugih stro- 

škov mora zajeti vso nabavo alkoholnih in brezalko- 
holnih pijač, živil ter drugega materiala in vse druge 
stroške (plače uslužbencev, prispevek za socialno za- 
varovanje, režijske stroške,, prevozne stroške itd.). 

4. člen 
Vsak račun nabavljenega materiala in vsak drug 

stroškovni račun mora biti vknjižen kronološko pod 

zaporedno številko r knjigo nabavljenega materiala 
in drugih stroškov. Vsi knjiženi računi se morajo 
hraniti za tri leta nazaj. 

5. člen 
V knjigo dnevnega prometa se dnevno knjiži]0 

iztržki vsakega dne posebej. 
6. člea 

Poslovne knjige kontrolirajo finančni kontrolni 
organi in tržne inšpekcije. Voditi jih je treba tako, da 
so iz njih vedno razvidne zaloge in poslovni Uspeh 
gostišča. 

7. člen 
Ob sklepu poslovnega leta se na podlagi knjige 

nabavljenega materiala in drugih stroškov in knjige 

dnevnega prometa sestavi letna bilanca. 

8. člen 
Tajništvo za gospodarstvo se pooblašča, da izda 

natančnejše predpise za vodstvo poslovnih knjig. 
9. čfen 

Zasebni gostinski obrati začnejo voditi poslovne 
knjige z dnem 1. oktobra 1954. 

Poslovne knjige morajo biti vezane, pagini'raoe> 
pred kakršnimkoli vpisom pa potrjene od finančnega 
organa okrajnega ljudskega od|bora. 

10. člen 
Manjša gostišča (32. člen uredbe o gostinskih p0"' 

jetjih in gostiščih, Uradni list FLRJ. št. 6-63/54) vodi- 
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ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, XXIV. LETNIK 

Te pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
'udi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946, 1948 in 1950 se pridružuje 
•°•• XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
ma povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij F i n ž - 
£arj Darila med zakonci — Dr. Jože Gorica r: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
Prevod določb Hammurabijevcga zakonika — Dr. Gorazd K u - 
se j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1933 — Dr. Rudi 
kyovsky: Nlednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
Pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakonitov in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Va v petič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
•^•Gorazd K u še j in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v Prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 
..       Zbornik si lahko nabavite pri >Uradnem listu LRSc. Ljub- 
lana, Erjavčeva U a in po knjigarnah. Cena 460 din. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
1358 0kmna <°dl5ča razglaSaJoi 

(Lyv^dilo:      Gostišče      »Ojstrica« 

koferi predmeti Prodaja al- 
droïin, • brezalkoholnih pijač na 
"*no ter mrzlih in toplih jedil. 
^tanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja: Bol tin Josip. 
1       CelJe. 28. julija 1934. 

1359 Zt 108/54 234S 

(L£bno)10: Gostišže Pri »LesJaku« 

hol^0^!  Predmet:  Prodaja alko- 
droC. V1  brezalkoholnih  pijač na 

no ter mrzlih in toplih jedil. 

orodja:  Vezočnik  Kristina. 
B Zt 112/54 2588 

'^0%   Gostišče   pri   »Mostu« 
Posloi' MJu"ova cesta), 

nolnih  .n1 ,Predmet:  Prodaja  alko- 
drobna •    brezalkoholnih  pijač  na 

U*. mrzlih in toPlil1 iedil. 
Coviteli. OLO Šoštanj. 

1 Q- Poslovodje: Smajdl Stane. 

p Zt 113 2587 
>elJe, 30. julija 1954. 

1360. 
Besedilo: Trgovina z rabljenimi 

predmeti »Komisija« (Celje, Tom- 
šičev trg št. 12), prodajalni Tomši- 
čem trg 12 in 1. 

Poslovni predmet: trgovanje in 
komisijska prodaja starin (rablje- 
nih predmetov)  in umetnin. 

Ustanovitelj: Ljudski odbor mest- 
no občine Celje. 

Pripravljalni ravnatelj: Jensterle 
Vinko, podpisuje samostojno, listine 
finančnega pomena pa skupno s 
knjigovodjem. 

Petrič Štefka je knjigovodja pod- 

Celje, 4. avgusta 1954. 
Zt 117/54 2656 

1361. 
Besedilo: Hotel »Planika (Ajdov- 

ščina, Prešernova 20). 
Poslovni predmet: Izvrševanje ho- 

telskih poslov, točenje alkoholnih 
in    brezalkoholnih    pijač,    oddaja 

prenočišč, prodaja toplih in mrzlih 
jedil, raznih napitkov in tobačnih 
izdelkov. 

Ustanovitelj: Delavski svet Go- 
stinskega podjetja Ajdovščina, od- 
ločba z dno 29. VI. 1954. Konstitui- 
ranje na podlagi dovoljenja OLO 
Gorica št. 11/3-268/1-54 z dne 27. VIL 
1954. 

Poslovodja: Vidic Izidor, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil. 

Gorica, 21.  julija  1954. 
Zt 178/54-2 2597 

1362. 
Besedilo: Kavarna »Zvezda« (Aj- 

dovščina, Gregorčičeva 16). 
Poslovni predmet: Izvrševanje 

kavarniških poslov, točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih in toplih jedil, raznih 
napitkov 1er tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: Delavski svet Go- 
stinskega podjetja Ajdovščina, od- 
ločba z dne 29. VI. 1954; konstitu- 
iranje na podlagi dovoljenja OLO 
Gorica, št. 11/3-268/1-54 z dne 27. VII. 
1954. 

Poslovodja: Krapenc Alojz, ki 
podpisuje v okviru pooblastil. 

Zt 176/54-2 2598 

Besedilo: Gostilna »Pod lipo« (Aj- 
dovščina, Prešernova 4). 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
gostilniških poslov, točenje alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač, proda- 
ja mrzlih in toplih jedil in tobač- 
nih izdelkov. 

Ustanovitelj: Delavski svet Go- 
stinskega podjetja Ajdovščina, od- 
ločba z dne 29. VI. 1954; konstitu- 
iranje na podlagi dovoljenja OLO 
Gorica št. 11/3-268/1-54 z dne 27. VIL 
1954. 

Poslovodja: Slubon Aleksander, 
ki podpisuje v okviru pooblastil. 

Zt 177/54-2 2596 
Gorica, 31. julija 1954. 

1363. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ka- 

sta« (Jesenice, Titova 18). 
Gospodarska delavnost: živila in 

gospodinjsko potrebščine, zelenjava, 
sadje in izdelki, alkoholne in brez- 
alkoholno pijače, tobačni izdelki, 
vžigalice   in   potrebščine,   tekstilno 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
datkom >Mednarodnc pogodbe in drugi sporazumi), v Uradnem 
listu LRS ter druge uradne objave v Gospodarskem vestniku. 
Odloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
LRS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, se dobi pri Uradnem listu LRS, 
Erjavčeva Ila, cena 390 din. 
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blago, kratko in pleteno blago in 
konfekcija, parfumerijsko • koz- 
metično blago, pohištvo, obutev. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Jesenice, odločba 11/1-1450/1 z dne 
21.  VI.  1954. 

Dire&tor do konstituiranja: Ma- 
rinko Aleksander, Jesenice, Pod 
gozdom 8. 

Ljubljana,   12.  julija   1954. 
Zt 107/54 Rg I 741        2327 

1364. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Aero«  (Ljubljana, Polje). 
Gospodarska delavnost: Gostin- 

ske storitve za oficirje, vojaške 
uslužbence in druge osebe, zaposle- 
nih v zavodih in ustanovah JLA v 
Ljubljani. 

Ustanovitelj: Državni sekretariat 
za poslove narodne odbrane, odloč- 
ba št .2868 z dne 15. VII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Peč- 
nik Vladislav, Ljubljana, Zaloška 15. 

Ljubljana, 26. julija 1954. 
Zt 193/54 Rg III 727/1     -2527 

1365. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »špecerija«, Stara Loka. 
GospodaTska delavnost: Nakup in 

prodaja živil, gospodinjskih potreb- 
šči in mešanega blaga na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Škof j a Loka, odločba št. 753/4-54 z 
dne 30. VI. 1954. 

Poslovodja     do     konstituiranja: 
Piberaik Cvetka, Stara Loka 15. 

Zt 162/54 Rg-II 135/1 2601 

Besedilo: Trgovina z mešanim 
blagom »Zvezda«, Trata (Trata pri 
Škof ji Loki). 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja špecerijskega, galanterij- 
skega in drugega blaga na drobno. 

Ustanovitelj:   LO   mestne   občine 
Skofja Loka, odločba št. 753/5-54 z 

, dne 30. VI. 1954. 
Poslovodja     do     konstituiranja: 
Gayer Snežka, Skofja Loka, Kopa- 

lilies. 35 
Zt 163/54 Rg II 136/1      2602 

Besedilo: Trgovina z lesnimi in 
lončarskimi izdelki »Pod lipo«, 
(Skofja Loka, Sp. trg 33). 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja lesnih in lončarskih izdel- 
kov na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, odločba z dne 30. VI. 
1954, št. 753/8-54. 

Poslovodja do konstituiranja : 
Kramar Rihard, Skofja Loka, Sp. 
trg 38. 

Zt 166/54 Rg • 139/1      2605 

Besedilo: Trgovina z živili in go- 
spodinjskimi potrebščinami, »Ke- 
kec«, Skofja Loka. 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja živil in gospodinjskih po- 
trebščin na drobno. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, odločba št. 753/2-54 z 
dne 30. IV. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Zaje Alojzij, Dorforje 30. 

Zt 160/54 Rg 140/1        2606 

Besedilo: Trgovina z živili in go- 
spodinjskimi potrebščinami »Kon- 
zum«, Skofja Loka. 

Gospodarska delavnost: Prodaja 
in nakup živil ter gospodinjskih 
potrebščin na drobno. 

Ustanovtelj: LO mestne občine 
Skofja Loka z dne 30. VI. 1954, št. 
753/5-54. 

Poslovodja do konstituiranja: Pre- 
vodnik Mina. 

Zt 161/54 Rg II 141/1      2607 
Besedilo: »Trgovina pri Kolo- 

dvoru«, Skofja Loka. 
Gospodarska delavnost: Nakup in 

prodaja špecerijskega in drobnega 
galanterijskega blaga ter raznih 
gospodinjskih in šolskih potrebščin. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Skofja Loka, odi. št. 805/7-54 z dne 
12. VII. 1954. 

Poslovodja     do     konstituiranja: 
Triler MaTija, Stara Loka 16. 

Zt 191/54 Rg II 142/1       2608 
Ljubljana, 30. julija 1954. 

1366. 
Besedilo: Počitniški dom »Slavko 

Slander« (Radovljica). 
Gospodarska delavnost: Gostin- 

stvo zaprtega tipa. 
Ustanovitelj: Sindikat uslužben- 

cev državnih ustanov Jugoslavije v 
Beogradu, odločba št. 148 z dne 29. 
VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Urbas 
Jože, Radovljica, Gradnikova 1. 

Ljubljana, 3. avgusta 1954. 
Zt 208/54 Rg II 8/1        2617 

1367. 
Besedilo: Trgovina z usnjem, 

Kranj (Koroška 7). 
Poslovni predmet: Trgovanje z 

usnjem, usnjarskimi, sedlarskimi in 
jermenarskimi potrebščinami na 
drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet vele- 
trgovine z usnjem, gumijastimi iz- 
delki in tehničnim tekstilom »Astra« 
v Ljubljani, sklep z dne 28. VI. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: An- 
zelc Peter, Kranj, Koroška 19. 

Zt 146/54 Rg II 143/1       2689 
Besedilo:    Gozdno   gospodarstvo, 

Bled (Bled-Zagorica). 
rifni pravilnik. 

Poslovni predmet: Gojenje, vaT- 
stvo, urejanje in izkoriščanje go- 
zdor, predelava za lastne potrebe 
in malo oddajo, promet z lesom in 
drugimi gozdnimi proizvodi, gozdno 
gradbeništvo, gozdno avtoprevozni- 
štvo z lastnimi remontnimi popra- 
vili, kovaška in mehanična delav- 
nica. 

Ustanovitelj: Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS v Ljubljani, odločba 
št. 307/3-54 z dne 6. IV. 1954. Na za- 
sedanju delavskega sveta dne 7. VI. 
1954 so bila sprejeta pravila in ta- 
rifni pravilnik. 

Direktor: Tolar Pavel, Bled, Za- 
gorica.    Zt 59/54 Rg I 57/1 2693 

Besedilo: Trgovina »Manufaktu- 
ra«, Radovljica (Gorenjska cesta 2). 

Poslovni predmet: Trgovina z ma- 
nufakturnim, modnim in galanterij- 
skim blagom na malo. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja na drobno in debe- 
lo v Lescah, odločba z dne 27. »• 
1954. 

Poslovodja do konstituiranja! 
Savnik Vinko, Radovljica, Kopali- 
ška 5 

Zt 213/54 Rg U 9/1       2694 
Ljubljana, 7. avgusta 1954. 

1368. 
Besedilo: »Ljutomerska klet« v 

Ljutomeru, Razlagova 83. , 
Poslovni predmet: Točenje wen 

pijač in postrežba z navadnim'» 
predvsem mrzlimi jedili. ., 

Ustanovitelj: Podjetje OZZ. Vi- 
narska zadruga, Ljutomer. 

Upravnik: Kovač Milica. 
Maribor, 5. julija  1954. 

Reg št. 146/11 2177 
1369. . T 

Besedilo:    Pekarna    »Pobrezje«.      ;J 
Maribor Ulica XIV. divizije št. 80. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
pekovske obrti. 

Delavnica je nastala iz poslovne 
enote, ki so je izločila na podla?1 

sklepa delavskega sveta pekarske- 
ga podjetja »Center« v Mariboru. 
Grajski trg 6, v samostojno obrtno 
delavnico. .. 

Poslovodja: Svarcbartl Kari,, p 
podpisuje za banko samostojno, »o 
VVeingerl Kari, pek. pomočnik. * 
istimi pravicami, v mejah zakoni"11 

določb. a 
Reg št. 140/11 2459 

Besedilo:    »Agroservis«,    Murska ! 
Sobota. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje io 
popravila strojev, orodja in napr&v 
za kmetijstvo, gozdarstvo in meha- 
nizacijo; servisna služba; nuđenje 
strokovnih navodil lastnikom ver 
jih kmetijskih strojev; izvrševanje 
proizvodnih delavnosti; popravilo 
drugih   transportnih   sredstev.   P?' »I 
gonskih strojev, motornih v0.zi" J 
orodja in naprav, po danih pogoj1"' 

Ustanovitelj: OZZ Murska Sobota- 
Upravnik: Skraban Evgen, ki pojT 

pisuje za banko samostojno, Kout)1' 
la Marija, računovodja, v računski" 
in bančnih zadevah v mejah zaK' 
določb. ,_- 

Reg št. 124• 2457 
Maribor, (8. julija 1954. 

1370. 
Besedilo: »Zlatnina«, Maribor. 

Koroška   16. 
Poslovni predmet: Opravljanj6 

zlatarske obrti. 
Ustanovitelj: MLO Maribor. .. 
Poslovodja: Pešta j Mihael. & 

podpisuje za banko samostojno, 
mejah zak. določb; Vrecl Vera. 
zlat. pomočnica, v njegovi odsotno- 
sti z istimi pravicami. 

Maribor, 23. julija 19Î4.    ,„s 
Reg št. 142 25^ 

1371. .      y-. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »** 

družnik« v Ptuju, Bezjakova *• 
Poslovni predmet: Nakup in P 

daja  na   drobno   sadja,   zp'cnJ%. 
in izdelkov, semenskega  blaga. 
belarskega. materiala in potre»» 
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^ «Srn S'tr<>iev in orodJa' umet- 
tastlln io im sredstev za varstvo 
••;•••• in mlečnih izdelkov, 
divjaj PeCWa' PMutnLne- JaJc k 

'o??Ä-nic.e: Trovana z zclcnja- 
T Bê7T^?.

JS
. 

ml Pridelki s sedežem 
Wihfc1 ?lic'' Ptui: ^Bovina s 
Buni •«••••'in orodjem, umet- 
tastlin J 4 to sredstvi za varstvo 
Seva uli,S6^eiem v PtuJu. Mikloši- sadrem iJ? trgovina z zelenjavo, 
Vs w?- kom to mlečnimi izdel- 
tötÄF1?. v Kidričevem. 

»»eA»    Okrajna   zadružna 

.Ravnik: Reberc Stanko, ki pod. 

Marih 
3?2. 

E 

£r' 28.  julija   1954. 
Keg st. 215/• 2567 

bila« v & 9brtoa delavnica »Glas- 
posW  lbo^u' Slovenska 8. 

Palavi £  -predmet: Izdelovanje in 
to».    iJttnJe  glasbenih   instrumen- 

feS01^0 Maribor. 
p,ls4e s^Ja:. Da->òar Ivan, ki pod- 
*,e»bilar 4*u,n0i to Belcl Anton> 

'Poslovođa-     P^'toisovql skupno 
Jem v mejah zak  dolo«!-. 

Bes •- l" UVI1 2369 

Wu,r V   ,Gt>stîtoa    »Železnica«, 
i fosW'^ntograjska 30. 
Hiih i°l ,Predmet: Točenje • Točenje alko- 
•,^••••;*blez«]koliolnih pijač ter 

GÄle t°P• in mrzlih jedil. 
^ote, iT.    /e   nastala iz   poslovne 
«ki yepa  Är Je rziociia na podlagi 
••««••«Tvt e5?   svcta Podietia 
•...        v Mariboru v samostojni Ob; fat, 

^Ä Ja\ Punčuh AniM- ki 
Jì'WV ban£n'li in finančnih 

' Ja' kahv^^oino. in Cunei So- 
>!ail^ii n lodja v računskih, fi- WsWodf„ »ančnih zadevah poleg 

Je> v- mejah zak. določb. 

1^, «»nix», 29. julija 1954. 

^ÌsloL8?^*"   tiskarna«   v 

iVefcain
Pveftnet! Izvrševanje ti- 

l^žtegfdcl- 
4    " ^ektorja: Klemenčič Mar- 

Pribor, 30.   IIVlifa   1954, 
l3?4. «eg- št. 216/m 
kl Pti^rnl^^toa »Rudar«, % 

2627 

ier- 

Izšla je bogato ilustriranu, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
'V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vso lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Sledo 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah m njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsnševonju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vso lastnosti žit, industrijskih in krnskih rastlin, kolobarjenjo 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predolavi sadja, daljo vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželko in glivično bolezni. 

Obsežen zaključni dol knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni« 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patcrsona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street. London. W. l.) in drugi domači 
te- tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamaik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazorujo bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na krajn pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din. 

L4.me*affmet: Nakup in oro- 
&„zivil  ml '^»Jsfcega Dla- 
»1°'>•••• ^sPodtojskih  potreb- 
ne in •• ^aemh   izdelkov. 

s^te' ki Vi naiätala iz poslovne 
1••••  de Liv lzk>cila na podlagi 
fe'siAST rota P°dJ°4a 

Podjetje.* lGradec v samostoj- 

V. d. poslovodje: Kešprot Franc, 
ki podpisuje samostojno, in Mešl 
Dragica, knjigovodja, v računskih, 
finančnih in bančnih zadevah, v me- 
jah zak. določb. 

Reg 5L 25/VI 2624 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

debelo »Tobak« v Ptuju, Prešerno- 
vo 3. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, distribucija tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debelo 
in drobno. 

Poslovalnice: prodajalne: Mur- 
kova 6, Slovenski trg 2, Kvedrov 
trg 1, Ljutomerska 2, Lackova 9, in 
Zadružni trg 1, vse v Ptuju. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
vojaških vojnih invalidov v Ljub- 
ljani. 

Direktor: Belšak Ivan, ki podpi- 
suje samostojno v mejah zak. do- 
ločb; sopodpisuje Maroh Peter, tra- 
fikant, Ptuj. 

Reg št. 217/• 2626 
Maribor, 31. julija  1954. 

1375. 
Besedilo: »Zclezogradnje«, Mari- 

bor, Partizanska 70. 
Poslovni predmet: Trgovina z že- 

leznino in kovinskimi izdelki, _ z 
gradbenim materinjom, sanitarnim 
inštalacijskim materialom ter ste- 
klom, fajančevina in keramika na 
debelo. 

Podjetje je nastalo iz poslovne 
enote, ki se je osamosvojila na pod- 

lagi     delavskega     sveta    podjetja 
>Gradbeni material«, Ljubljana. 

Direktor: Hribar Francć. 
Maribor, 3. avgusta 1954. 

Reg št. 146/11 2663 

Spremembo 
Okrožna «odllča razglašajo: 

1376. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnja« (Zagorje ob Savi). 
Vpiše se poslovni predmet: Na- 

bava in prodaja na drobno vseh ži- 
vilskih in gospodinjskih potrebščin, 
industrijskega blaga oziroma izdel- 
kov in alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač. 

Direktor: Ule Tone, računovodja 
Lilija Danica. 

Poslovalnice: Trgovina z mešanim 
blagom, Zagorje ob Savi, Cankarjev 
trg 1, poslovodja Prašnikar Ignac; 
trgovina z mešanim blagom, Topli- 
ce, Otona Zupančiča 6, poslovodja 
Ritonja Ivo; trgovina z mešanim 
blagom, Loko 43, poslovodja Sršen 
Anton in trgovina z mešanim bla- 
gom, Izlake 31, poslovodja Regan- 
cin Robert. 

Celje, 6. julija  1954. 
Rgo II 227/2 2689 

1377. 
Besedilo: Mesnica in klavnica 

MLO, Laško. 
Besedilo odslej: Mesnica, klavnica 

in prcdelovalnica mesa, Laško. 
Celje,  26.  julija  1954. 

Rgo II 323/11 2541 
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1378. 
Besedilo: Mesarija in klavnica 

Obč. LC Gornji Grad. 
Besedilo odslej: Mesarija in klav- 

nica, Gornji Grad. 
Celje, 3. avgusta 1954. 

Rgo I 73/2 2659 
1379. 

Besedilo; Remont Obč. LO Gor- 
nji grad. 

Besedilo odslej: Remontno pod- 
jetje, Gornji grad. 

Celje, 4. avgusta 1954. 
Rgo I 65/2 2658 

1380. 
Besedilo: »Žaga« Solčava. 
Poslovni predmet se dopolni: Na- 

kup in prodaja   vseh   vrst   lesnih 
sortimentov. 

Celje, 5. avgusta 1954. 
Rgo I 135/3 2665 

1381. 
Besedilo: Krajevna mizarsko-ple- 

tarska delavnica, Žaga. 
Besedilo odslej:     »Vrbopletarska 

delavnica, Žaga«. 
Izbriše se Rot Franc in vpiše 
Bergin  Jože, upravnik, ki podpi- 

suje vse listine po določbah 47. čle- 
na szdgp. 

Gorica, 30. junija 1954. 
Zt 113/54-2 2266 

1382. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

Cerkno. 
Izbriše se zaradi  prenehanja po- 

slovanja obrat mesnica, Cerkno 61. 
Gorica,  19. julija  1954. 

Zt 202/54 2492 
1383. 

Besedilo: »Pekarna«, Idrija. 
Vpiše  se   konstituranje   podjetja 

na  podlagi   dovoljenja   LO  mestne 
občine Idrija z dne 23. VI. 1954, št. 
817/2 in odobrenih pravil. 

Gorica, 23. julija 1954. 
Zt 72/54-6 2502 

1384. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Gorica—Solkan. 
Vpiše se konstituiranje podjetja 

na podlagi dovoljenja za konstitui- 
ranje OLO Gorica, št. 863/3-54 z dne 
7. VII. 1954. 

Zt 150/54-6 2555 
Besedilo: Jugoslovansko železni- 

ce — podjetje za popravljanje voz 
in strojev, Gorica. 

Vpiše se konstituiranje podjetja 
na podlagi dovoljenja OLO Gorica, 
št. II/3-1549/2-54 z dne 12. ••. 1954, 
po volitvi organov delavske uprave 
in sprejemu in potrditvi pravil. 

Zt 28/54-7 2592 
Gorica, 28. julija  1954. 

1385. 
Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 

jetje »Trstelj« v Koranu. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje » Draga«, Komen. 
Gorica, 29. julija 1954. 

Zt 187/54-4 2393 
1386. 

Besedilo: Državni obrtni obrat 
»Krojaštvo«, Ljubljana. 

Besedilo odslej: Obrtni obrat 
»Krojaštvo«, Ljubljana. 

Izbriše se Kralj Zora in vpiše 
Jelenič   Jernej,   Ljubljana,   Slaj- 

merjeva 1. 
Ljubljana, 14. aprila 1954. 

Rg II 360-3 1156 
1387. 

Besedilo: »Cementnine« Ljublja- 
na, Vodovodna 3. 

Besedilo odslej: »Podjetje za iz- 
delovanje umetnega kamna in be- 
tonskih izdelkov — »Cementar«, 
skrajšano: »Cementar«. 

Vpiše se Aleksič Božidar, računo- 
vodja, Ljubljana, Cernetova 17. 

Ljubljana,  21.  julija. 1954. 
Rg I 141/19 2453 

1388. 
Besedilo: Remontno gradbeno 

podjetje, Moste—Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: Grad- 

beništvo vseh visokih gradenj, 
adaptacij, popravilo stavb. 

RLO III 6/5 2559 

Besedilo: Mestno prevozništvo, 
Kranj. 

Besedilo     odslej:     »Avoprometc, 
Kranj. 

Izbriše se Cerne Avgust in vpiše 
Filipič  Rudi,  direktor,  Stražišče. 

Rg I 17/6 2560 
Ljubljana,  28.  julija   1954. 

1389. 
Besedilo: »Vino-Ljubljana«, tr- 

govina z alkoholnimi in brezalko- 
holnimi pijačami na debelo, Ljub- 
ljana, Tržna 6. 

Besedilo odslej: »Vinca«, trgovina 
z   alkoholnimi   in   brezalkoholnimi 
pijačami na debelo, Ljubljana, Trž- 
na 6, skrajšano: »Vinca«, Ljubljana. 

Ljubljana, 29. julija  1954. 
Rg I 174/11 2561 

1390. 
Besedilo: »Avtocommerce«, za- 

stopstvo Daimler-Benz proizvodov 
za FLRj, Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: zastopa- 
nje tujih firm. 

Rg II 390/3 2609 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
trošnik«, Domžale, 

Besedilo odslej: »Vesna«, podjet- 
»Napredek«, Domžale. 

Reg št. 237/4. 2610 
Ljubljana, 31. julija 1954. 

1391. 
Besedilo: Podjetje za razdeljeva- 

nje filmov LRS, Ljubljana, Zrinj- 
skega 9. 

Besedilo odslej: »Vesna«, podjet- 
je za izposojanje filmov, skrajšano: 
»Vesna-film«. 

Ljubljana, 2. avgusta 1954. 
Rg III 625/13 2618 

1392. 
Besedilo: »Avtoservis DKW«, pro- 

izvodno in remontno podjetje, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej: Proizvodno in 
remontno podjetje »Motouniverzal«, 
Ljubljana. 

Ljubljana, 3. avgusta  1954. 
Rg III 718/2 2619 

1393. Vrh, 
Besedilo:  Mestna  pekarna, 

Besedilo odslej:Pekarna, •••••• 
Ustanovi   se   poslovna   ep^T;,,,,* 

Brezovici, odločba OLO Lj^C 
okolica,  štev.   11-2-6264/1-5* • 

14. VI. 1954. .,     „<,, 
Besedilo:   Pekarna   Vrhnika, r 

slovna enota Brezovica,       ,     lCr 
Poslovni predmet:  Peka u» * 

daja kruha in peciva. ,, 
Ljubljana 7. avgusta "^'nrrtl 

Zt 214/54 Rg I 191/3     il 

1394. ,    gel. 
Besedilo: Trgovsko podjetje. ° 

nlca ob Dravi. Tj. 
Poslovni predmet odslej:  irg fl, 

na   z   gradbenim   materialom 
drobno in trgovina z drvmi iD ' 
mogom na drobno. 

Maribor, 21. maja lW4-   ,$\ 
Reg. št. 225/11 '    ' 

1395. ... i 
Besedilo: Mestna knjigoveznic 

Mariboru, Prešernova 1. „!,»«, 
Besedilo odslej:  »Knjigovez^ 

Maribor, Prešernova 1. 
Maribor, 30. junija 1954-    ^j 

Reg št. 113 
1396. ^tv» 

Besedilo:    Krajevno   .čevlj»        j 
Žerjav, Crna pri Prevaljen.      $: j 

Izbriše se Brunker Greta ,n.>i  \ 
Hojnik    Marica,    novi    v°-eu        ; 
knjigovodja podjetja. •^  i 

Reg št. 13/IV. tvft  i 
Besedilo:    Krajevno    se«u» 

Orna pri Prevaljah. ^•• '• 
Izbriše se Brunker Greta KIJ 

vodja. ,        - 21s"  , 
Reg št. 156/11 

Maribor, 3. julija 19?*- 

Besedilo:     »Vezenina«, ; 
obrtno podjetje, Maribon        0bi*' 

Besedilo odslej: »Vezenina«.^» 
na  delavnica Maribor, •an I 

Maribor, 15. julija i^-  <$ 
Reg št. 61/• 

1398. tnlt o«*1' 
Besedilo: Občinsko remont»" 

jetje v Gornjih Petrovci».^dje'' 
Besedilo odslej: Remontno!*" 

je v Gornjih Petrovcih. W 
Reg št. 143/•   .     ßot' 

Besedilo: Občinska mes»"*» 
nji Petrovci. .   .   <5"f' 

Besedilo odslej:  »Mesnic«*' 
nji Petrovci. TT 2*1 

Reg št. 144/•    .   •#> 
Besedilo: Občinski mllB lD 

Lucova. ia6a, • 
Besedilo odslej: Mlin 1° ž86    ,,, 

cova. TIT • 
Regši 145/• 

Maribor, 19. julija •• 

13'9. L „«na d 

Besedilo:  Mestna  meha»1 fg 
lavnica«, Maribor, Koros••       V 

Besedilo odslej:   »Meha»' 
lavnica, Maribor, Koroška 

Maribor, 20. julija l"*- • 
Reg št. 118 
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1400. 
Besedilo: Uslužnostno mesarsko 

Prijetje, Maribor. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 

Maribor, 21. julija 1954. 
Reg št. ••/•-3 2509 

1401. 
Besedilo:      Občinsko      podjetje 

»Mlin«, Beltinci. 
Besedilo odslej: »Mlifl«, Beltinci. 

Reg št. 109/III 2014 
Besedilo: Občinsko podjetje »Ki- 

oo Štefana Kovača« v Beltincih. 
Besedilo odslej: »Kino Stefana 

Kovača«,  Beltinci. 
Reg št. 35/1 2022 

Besedilo: Občinsko podjetje »Ko- 
larstvo«, Beltinci. 

Besedilo odslej: Splošno »Kolar- 
stvo«, Beltinci. 

Reg št. 138/III 2015 
Besedilo: Občinsko podjetje »Stroj- 

na. plctilnicn«, Beltinci. 
Besedilo odslej: »Strojna plctilni- 

ca«, Beltinci. 
Reg št. 56/1 2020 

Maribor, 22. julija 1954. 
1402. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 
bira«, Lendava. 

Besedilo odslej: »Izbira«, trgovi- 
na s tekstilnim blagom Lendava v 
Lendavi, Partizanska 106. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na s tekstilnim blagom, kratkim in 
pletenim blagom, ter konfekcijo na 
drobno. 

Za bančno poslovanje podpisuje 
poleg upravnika še Göncz Marija, 
računovodja v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah, v mejah zak. 
določb. 

1403. 

Maribor, 23. julija 1954. 
Reg št. 87• 2575 

Besedilo: Tovarna dušika, Ruše. 
Izbriše se Dolinšek Ivan, doseda- 

nji računovodja, in vpiše: 
. Cucek Majda, glavni računovod- 
ja, ki^bo podpisovala v računskem, 
finančnem in bančnem poslovanju, 
y mejah zak. določb. 

Maribor, 24. julija 1954. 
Reg št. 360/11 2506 

1404. 
. Besedilo: Gostinsko podjetje »Ma- 
jolika«, Maribor, Rotovški trg 2. 

Besedilo odslej:  »Rotovška klet«. 
aedež odslej: Glavni trg 14. 
Za podjetje podpisujejo: Korbun 

franc, ravnatelj, samostojno v okvi- 
ru zak. določb, Zerjav-Selinšok 01- 
Ea, vračunovodja, v računskih, fi- 
nančnih • bančnih zadevah, v mq- 
jan zak. določb, in Rcgvat Jakob, 
fomercialist, ki bo podpisoval v od- 
^'n°sti direktorja z istimi poobla- 

Maribor, 27. julija 1954. 
U05i Reg št. 241 2583 

v!?es^ilo: Mestna komisijska trgo- 
Vln». Dolnja Lendava. 
vin„es0TdiI° odslej: Komisijska trgo- v'na. Lendava. 

Reg št. 135/IU 2639 

Besedilo: Mestna popravljalnica 
koles, Dolnja  Lendava. 

Besedilo odslej: Popravljalnica ko- 
les, Lendava. 

Reg št. 88 2642 

Besedilo: Mestno šiviljstvo, Dol- 
nja Lendava. 

Besedilo odslej: »Šiviljstvo«, Len- 
dava. 

Reg št. 97 2634 

Besedilo: Mestne pekarne, Dolnja 
Lendava. 

Besedilo odslej: »Pekarna«, Len- 
dava. 

Reg št. 99 2640 

Besedilo: Mestna pleskarska in so- 
boslikarska delavnica v Dolnji Len- 
davi. 

Besedilo odslej: Pleskarska in so- 
boslikarska delavnica, Lendava. 

Reg št. 96 2641 
Maribor, 29. julija 1954. 

1406. 
Besedilo: »Zarja«, Ljutomer, Mi- 

klošičev trg 4. 
Besedilo odslej: Trgovski dom 

»Zarja«, Ljutomer, Miklošičev trg 
št. 4. 

Poleg direktorja oziroma uprav- 
nika bo v bančnem poslovanju pod- 
pisovala še Sagaj Anica, knjigovod- 
ja, in Breznik Ivan, knjigovodja 
zadevah. 

Maribor, 31. julija 1954. 
Reg št. 152/11-4 2636 

1407. 
Besedilo: Mestni brivsko-česalni 

salon, Ravne na Koroškem. 
Besedilo odslej: »Brivski in čcsal- 

ni salon«, Ravne na Koroškem. 
Reg št. 161/H 2629 

Besedilo: Kmetijsko gospodar- 
stvo, Ormož. 

Izbrišeta se Jug Janez, računovod- 
ja, in Breznik Ivan, knijgovodja 
ter vpiše: 

Breznik Ivan novi imenovani ra- 
čunovodja, ki bo podpisoval v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih zade- 
vah, v mejah zak. določb. 

Reg. št. 157 2635 
Besedilo: Obrtno podjetje »Sli- 

kar«, Maribor, Prešernova 26. 
Vpišeta se Sehel Valter, komer- 

cialno-tehnični vodja podjetja, ki 
bo v odsotnosti direktorja podpiso- 
val z istimi pooblastili v mejah 
zak. določb, in Pukšič Danica, knji- 
govodja, ki bo v odsotnosti računo- 
vodje podpisovala v vseh računskih, 
finančnih in bančnih zadevah ka- 
kor računovodja, v mejah zak. do- 
ločb. 

Reg št. 126 2661 
Maribor, 2. avgusta 1954. 

1408. 
Besedilo: Tovarna čevljev v Ma- 

riboru, Gregorčičeva 24. 
Pripoji se Trgovsko podjetje z 

obutvijo »Jelen« v Mariboru k To- 
varni čevljev v Mariboru, Gregor- 
čičeva ul. 24, odločba MLO Maribor 
z dne 5. VII. 1954, št. II-800/1-54. 

Vse pravice in obveznosti trgov- 
skega podjetja »Jelen« v Maribor" 

se prenesejo na Tovarno čevljev v 
Mariboru, Gregorčičeva 24. 

Zaradi spojitve se izpriše Trgov- 
sko podjetje »Jelen« v Mariboru. 

Maribor, 3. avgusta 1954. 
Reg št. 23/1 2662 

1409. 
Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 

lavska pekarna«, Maribor, Slomškov 
trg 6. 

Vpiše se prodajalna s prodajo 
kruha in peciva na drobno v Mari- 
boru,  Meljsika   14. 

Reg št. 237 2673 

Besedilo: Kmetijsko in vrtnarsko 
gospodarstvo v Ptuju. 

Izbriše se Vertič Stefan in vpiše 
ing. Starki Franjo, novi imenova- 

ni direktor. 
Reg št. 11 2675 

Besedilo: Mestni projektivni biro, 
Ptuj. 

Izbriše se Petrovič Jože, knjigo- 
vodja, in   vpišeta: 

Masten Zdravika, novi imenovani 
računovodja, ki bo podpisovala v 
vseh računskih in finančnih zade- 
vah, in Zunko Milica, blagajnik, ki 
bo podpisovala v odsotnosti direk- 
torja, z  istimi  pooblastili. 

Rog št. 188 2679 
Maribor, 5. avgusta 1954. 

1410. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 

da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 
Poslovodja: Casi Vlado 

Reg št. 359/11 2721 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Polak Stanko. 
Reg. št. 360/11 2720 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
dn« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Ferletič Mirko. 
Reg št. 361/11 2719 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
de« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Vavpotič Ivo. 
Reg št 362/11 2718 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja:  Biberdžič Djordje. 
Reg št. 363/11 2717 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja:  Šibenik Valentin. 
Reg. št. 365/11 2715 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Zorenč Pavel. 
Reg št. 366/11 2714 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Fras Anton. 
Reg št. 367/11 2713 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja: Cotar Ignac. 
Reg. št. 370/11 2710 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovški trg 2. 

Poslovodja:  Pšeničnik Franc. 
Reg št. 371 b/II 2708 
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Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Mlakar Kari. 
Reg st. 372/11 2707 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2, 

V. d. poslovodje: 'Vari Srečko. 
Reg št. 373/54 2706 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Vračko Mirko. 
Reg št. 374/11# 2705 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Skribo F rare. 
Rg št. 376/11 2703 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Arh Dobromir. 
Reg št. 357/11 2702 

Pri vseh navedenih podjetjih je 
poslovni predmet odslej: Trgovina 
z živili • gospodinjskimi potrebšči- 
naminami, z mešanim industrijskim 
blagom, s tobačnimi izdelki, vžigali- 
cami in potrebščinami na drobno. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja:  Postogna  Bruno. 
Reg št. 358/11 2722 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Kolar Ludvik. 
Reg št. 364/11 2716 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Pauko Franc. 
Reg št. 36S/II 2712 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: •••1• Maks. 
Reg št. 375/11 2704 

Poslovni  predmet  pri   navedenih 
podjetjih odslej: Trgovina  z živili 
in gospodinjskimi potrebščinami na 
drobno. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Tarkuš Feliks. 
Reg št. 369/11 2711 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Gru- 
da« v Mariboru, Rotovski trg 2. 

Poslovodja: Basle Oton. 
Reg št. 371/11 2709 

Poslovni predmet odslej: Trgovina 
z delikatesami na drobno. 

Maribor, 7. avgusta 1954. 

1412. 
Izbrisi 

Besedilo: Zdravilišče Rogaška Sla- 
tina. 

Zaradi dokončne delitve. 
Rgo • 308/2 2660 

Celje, 4. avgusta 1954. 
1413. 

Besedilo: Gostinsko podjetje v Aj- 
dovščini. 

Zaradi reorganizacije in preneha- 
nja poslovanja, z obrati: hotel »Pla- 
nika«, Prešernova 31; kavarna 
»Zvezda«, Gregorčičeva 19; gostilna 
»Pod lipo«, Prešernova 3, vsi v Aj- 
dovščini. 

Gorica, 15. julija 1954. 
Zt 179/54-2 2382 

1414. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

hrana«, Kranj. 
Zaradi prenehanja obratovanja. 

Ljubljana, 21. julija 1954. 
Rg I 52/3 2454 

1415. 
Besedilo: Obrtni obrat »Kroja- 

štvo«, Ljubljana. 
Zaradi pripojitve k gospodarski 

organizaciji »Konfekcija Na-Ma«, 
Ljubljana (št. Rg II 461). 

Ljubljana, 26. julija 1954. 
Rg II 360/4 2530 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1416. 

Besedilo: »Dom onemoglih«, Voj- 
nik. 

Poslovni predmet: Nuditi starim, 
bolnim oskrbovancem primemo pre- 
skrbo in zdravstveno varstvo. 

Za zavod podpisuje: Stamol Adal- 
bert, upravnik, Goričan Rezika, bla- 

êajnik, Zupane Erik, knjigovodja, 
toa podpisujeta v mejah zakonitih 

določb in pravil zavoda. 
OLO Celje, 15. julija 1954. 

St. 11/10-351-1954 2417 

Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
ljudskih odborov razglašajo: 

1411. 
Besedilo: Podjetje za generalna in 

srednja popravila avtomobilov »Av- 
toobnova«, Maribor, Mlinska 13. 

Vpiše se: stranski obrat podjetja, 
Maribor, Tržaška 16. 
MLO Maribor, 19. decembra 1953. 

St. pov 4/234 180 

Zadružni register 

okrožna   «odlffa   razglašajo: 
Besedilo: Invalidsko podjetje Ce- 

lje »Promet z rabljenimi predmeti«. 
Ker se je podjetje osamosvojilo. 

Zt 117/54 k 2656 

Spremembe 
600. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Opatje selo. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Jelen Karel, MarušiČ Drago in 
Marušič Bogomila in vpišejo novi 
izvoljeni člani: 

Pahor Jožef, Hudilog 10, Marušič 
Alfonz, Opatje selo 64, kmeta, Pa- 
hor Franc, delavec, Opatje selo 30. 

Gorica, 23. julija 1954. 
Zadr VI/23-30 2533 

601. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. žaga (Žaga, OLO Tolmin). 
Izbrišeta se člana upravnega od- 

bora Rot Franc in Rot Ferdinand in 
vpišeta nova izvoljena člana: 

Melihen Alojz, Log pri Žagi 14, in 
B ergine Franc, Log pri Žagi 26. 

Gorica, 13. julija 1954. 
Zadr VII/22-29 2385 

602. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j.. Dolenja vas (okraj Postojna). 
Izbrišejo so člani upravnega odbo- 

ra ctražišar Franc, Martinuč Jože, 
štrukelj Matija, Kovšca Franc, Spa- 
renberk Franc in Znidaršič Jože In 
vpišeta nova izvoljena člana: 

Ule Janez, Dolenja vas 109 in Pe- 
trovčič Jože, Dolenja vas 64. 

Gorica, 20. julija 1954. 
Zadr VI/46-30 2496 

603. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Batuje. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Ušaj Leopold, Vetrih Ivo, Ka- 
ron Rudolf, Plahuta Jožef, Vetrih 
Jožef in Birsa Izidor in vpišejo no- 
vi izvoljeni člani: Plahuta Alojz, 
Batuje 76, Pišot Davorin, Batuje 46, 
Spanjolo Jožef, Batuje 13, Mermolja 
Ivan, Batuje 6, Vetrih Severin, Ba- 
tuje 62, Koron Boris, Batuje 25. 

Gorica, 31. julija 1954. 
Zadr V/9-18 2611 

604. 
Besedilo': Obrtna nabavno prodaj- 

na zadruga z o. j. v Kranju. 
Na izrednem obenem zboru dne 3. 

VIII. 1954 so se spremenila zadruž- 
na pravila v 3„ 4., 5., 9., 13. in 17. 
členu. 

Izbrišejo so člani upravnega od- 
bora Rupni,k Jože, Azman Drago, 
Markič Franc in Grašič Stanko ter 
vpišejo na novo: 

Nadižar Franc, mizar, Kranj, Re- 
§ inče va 11, Kristan Alfred, pletilec, 

trahinj, 28 in  Jereb Oton, pletar, 
Kranj, Kalvarija 24. 

Ljubljana, 31. julija 1954. 
Zadr VI 73/6 2614 

605. 
Besedilo: Kmetijske obdelovalna 

zadruga Bolchnečice »v likvida- 
ciji«. 

Izbrišeta so Hanžekovič Karel in 
vpišeta nova izvoljena člana likvi- 
dacijske komisije: 

Plaveč Franc in Vrbnjak Jo4ef, 
kmeta, Bolchnečice. 

Maribor, 23. julija 1954. 
Zadr V 65 2514 

606. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. Ivanovci. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 16. v. 1954 
v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Cifer Koloman, 
Srejš Viktor in Gergar Ludvik, vsi 
Kukeč; Kranjec Zoltan in Cifer Ja- 
nez, oba Ivanovci, ki podpisujejo 
po dva skupaj. 

Zadr • 108 2565 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
"• J-, rolsli vrh. 
„ti. c?SeJ° so Dretnik Cilka, Kot- 
Stpf 01^?°\ Lipovnik  Ivan,   Primic 
Ranija, Rane Ivan in vpišejo no- 

borà^ člani   uPravneSa   od- 
Mravljak Rudolf, kmet. sin, Stoj- 

I*ASJ?k A1°iz. Zelen breg, Rezar 
hrtì' i1 sti vth- Božič Uršula, Zelen ÙIe8. kmetje. 

Maribor, 30. julija 1954. 
60?> Zadr IV 75 2648 

|•••••^2: Zadružno trgovsko pod- 
Ht ^22, Maribor »v likvidaciji«. 

noli -• ,?e Klančič Zorka, in vpiše 
aiiIijê"oljeni ČIan Ukvidaciiske ko" 
j^ošir Martin, računovodja, Mari- 

Zadr VI 110 2651 

inBnSediÜi0: 0brlniška proizvajalna 
kov va'na zadruga knmnosc- 

TL
Z,

,°/ JM Lcgen-Trobljc. 
kn» edio odslej: Obrtna zadruga 
Kamuosekov, Legen (Legen). 
vsp£ rni Predmet: Izdelovanje 
•• l»Üir5t granitnih izdelkov. Zadru- 
«» lahko izvršuje več obrtnih strok 
•£pogojem, da se različne stroke 
D^VJajo v obrtnih delavnicah, 
stat,,      in Poslovnih enotah v se- 

1• Zxadru8c- 
5iio n    • *e Artman Anton in vpi- 
oabor^1 lzv<>'Jcni c'ani upravnega 

pfint  P^?-' 
LeKen' Cvirn Mlha- 

SvX  \£okllnek   Mirko-   cortina, e»na Miha je predsednik u. o. 
. Zadr III 22 2652 

608 ribor- 2- avgusta 1954. 

o  i^ilo:   Kmetijska   zadruga   z 
"l,ù Dravograd. 

»ik: T, J0 se Korbes Matilda, Cev- 
lvan7n

an' .Gogelnik Ivan, Kušter 
•••»„_ vP'šeio novi izvoljeni člani 
&ef» odbora: 

»o*w,i  £a,ti,da-   upokojenka,   Dra- 
G
WM 1?,••••' kmet- Sv- D»»> Vrh0

e
v
r Mat.lda,    kmet. hči.   Velka. 

ce y h x °' nQr"cščenec, Črne- 
jejo- »tn.nc,m Psovanju podpisu. 
Krevk T 

Jakob kot predsednik, 
ßovodii   n"' îaJnik- •••• Josip, knji- 

V   .    ložnik Franc- •1•• u. o. 
Maribor. 6. avgusta 1954. 

Zadr V 2 2681 

Razglasi sodišč 

j 8î ^em,Ji§koknjižni oklic 
Dne i   v 5• 

die •• * .•  I9'4 ob 8. uri  dopol- 
,dražba  nrJjem.-s<K]iSČU v Mbi št- 6 
lJläka4n-Premienin:   eni   l/t  zem- 
2? in 2

KnJ'ga Zgor. Polskava, vi. št. 
,28.646    j-Ceni,na  "ednost ene V« 
219.076 di naimanj5i     ponudek 

be- ieV'f^Jti bi no Pripuščale draž- 
"Cba priglasiti sodišču naj- 

pozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mo- 
gle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opo- 
zarjamo na dražbeni oklic na urad- 
ni deski sodišča. 
Okrajno sodišč© v Slov. Bistrici, 

dne 30. julija 1954. 
J 106/54 5115 

Dno 4. X. 1954 ob 10. uri dopol- 
dne bo pri tem sodišču v sobi št. 6 
dražba nepremičnin: zemljiška 
knjiga Vrhole, vi. št. 142, cenilnn 
vrednost 34.480 din, najmanjši po- 
nudek 22.986 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 uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opo- 
zarjamo na dražbeni oklic na urad- 
ni deski sodišča. 
Okrajno sodišče v Slov.  Bistrici, 

dne 30. julija 1954. 

Izgubljene listine 
p rok licu jejo 

Arnejčič Neža, Maribor, Rošpoh 
16, osebno izkaznico, reg. št. 55643, 
ser. št. 0056515. 5198 

Avbelj Danica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 33168, ser. št. 
F-005478. 5162 

Bajt Franc, Ročinj pri Gorici 60, 
osebno izkaznico, reg. št. 17395, ser. 
št. 0333903. 5168 

Bajt Zmka, NB Tolmin, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 22464, ser. štev. 
0022882. 5187 

Begojev Radka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 53413/51, ser. 
št.  F-0077723. 5124 

Bekš Alojzij, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 84676/52, ser. št. 
F-0106986. 5163 

Benet Andrej, Maribor, Dravska 
10, osebno izkaznico, reg. št. 8012, 
ser. št. 0004222. 5208 

Ber Neža, Mestni vrh 53, Ptuj, 
osebno izkaznico, reg. št. 31839, ser. 
št. 0275549. 5134 

Bernobič Jože, Maribor, Pobrež- 
jc, Delavsko naselje, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 48963, ser. Številka 
49486. 5206 

Bolčina roj. Podgornik Milka, se- 
daj v Solkanu, Ulica Ludvika Slo- 
karja 8, osebno izkaznico, reg. št. 
206Ó0, izdano od TNZ Postojna.    4391 

Božov Rajko, Maribor, Strossma- 
verjeva 4, osebno Izkaznico, rog. št. 
44615, ser. št. 0196851. 5205 

Brdni.k Franc, Raskovecll, p. Pri- 
nova, osebno zkaznico, reg. številka 
27534. ser. št. 0782394. 5176 

Brczner Kristina, Razvanje 32 pri 
Mariboru, osebno izkaznico reg. št. 
8713, ser. št. 0578698. 5223 

Breznik Matilda, Spod. Hoče pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
8965, ser. št. 0578850. 5219 

Cimperman Anton, Begunje 86 
pri Cerknici, osebno izkaznico, reg. 
št. 17517, ser. št. F-0627827. 4850 

Cebulj Niko, Jesenice, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5771, ser. št. G- 
350481. 5246 

Debevc roj. Obolnar Marija, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. 
št. 35246, ser. št. 0057556. 5169 

DoberŠek Marjan, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 16205, ser. 
številka F-0439516, izdano v Šošta- 
nju. 5232 

Dolinar Franc, Sp. Rečica 14, p. 
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, 
reg. št. 17022, izdano od OLO Šo- 
štanj. 11321 

Dragman Jožefa, Stranska vas 40, 
p. Smihel, osebno izkaznico, ser. št. 
0320051. 5131 

Farkaš Irma, Videm št. 23, pošta 
Videm ob Sčavnici, obmejno osebno 
izkaznico št. 28694, izdano od MLO 
Maribor. 5009 

Ferlič Rajko, sedaj v Trbovljah, 
Trg Franca Fakina 24, osebno izkaz- 
noci, reg štev. 1676, ser. štev. F- 
0714986. 5010 

Ferenc Draga, Maribor, Gorkega 
10, osebno izkaznico, reg. št. 51556, 
ser. št. 0052473. 5207 

Gerželj Božena, Pot k Pivki 3, 
Postojna, osebno izkaznico, reg. št. 
22767. ser. št. F-0633077. 5189 

Gracej Terezija, Maribor, Mlin- 
ska 28, osebno izkaznico, reg. Štev. 
42320,  ser.  št.  0876654. 5203 

Gravner Ivan, Solkan, Ulica IX. 
korpusa, osebno izkaznico, reg. št. 
41355, ser. številka 0303990. 4991 

Grebenšck Viktorija, Novo me- 
sto, Volčičcva 9, osebno izkaznico, 
ser. št. 0311993. 3132 

Grlj Drago, Koseze, II. Bistrica, 
osebno izkaznico, reg. št. 12990, ser. 
št. F-0360300. 5133 

Grzinič Vladimir, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, rog. št. 074657.      5233 

Hostinger Kristina, Zg. Radvanje 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 26519, ser. št. 27818. 5209 

Jelovčan por. Kavčič Pavla, Stra- 
žiišče 299, p. Kranj, osebno izkazni- 
co, reg. številka 14132. SCT. številka 
0203542. 4412 

KatraSnik Ana, Maribor, Tvorni- 
ška 24, osebno izkaznico, reg. štev. 
54099, ser. št. 0054971. 5230 

Kelbel Valentina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 34528/51, seT. 
št. F-0056838. 5125 

Kopše Franc, Grdina 21, p. Sto- 
perce, osebno izkaznico, reg. štev. 
33545, ser. št. F-0296207, izdano od 
OLO Ptuj. 4570 

Kerin Ivanka, Medvode, osebno 
izkaznico, reg. št. 47853, ser. števil- 
ka 0382645, izdano v Krškem.     5126 

Klemenčič Friderik, Maribor, Kne- 
za Koclja 25, osebno izkaznico, reg. 
številka 4013. ser. št. 0001225.    5215 

Klun Jože, amatersko šofersko le- 
legitimacijo. izgubljeno na cesti 
Ljubljana—Maribor. 5247 
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Kokot KarolLna, Maribor, Koro- 
ška 52, osebno izkaznico, reg. štev. 
8341. ser. št. 4551. 5221 

Kopač Alojzija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 45442/51.    5170 

Kos Milan, Kal 3, p. Huda južna, 
osebno izkaznico, reg. št. 1530, ser. 
št. G-0254240. 5186 

Kranjc Julijana, Voličina v Slov. 
Goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
18771, ser. štev. 0577252, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5218 

Kuhelj Ivana, Borovnica, osebno 
izkaznico, reg. št. 20113, ser. št. F- 
0311013, izdano'v Žužemberku.     5248 

Kvas Terezija, Radlje ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 48332, ser. 
štivlka 0049054, izdano v Mariboru 
mesto. 5237 

Lah Marija, Maribor, Studenci, 
Kaluhova 30, osebno izkaznico, reg. 
št. 23974, ser. št. 0030292. 5197 

Lah Oskar, Maribor, Heroja dian- 
dra 21, šofersko knjižico, št. 779, iz- 
dano v Mariboru in prometno knji- 
žico za avtomobil znamke Bussing 
AG, št. F-5962. 5212 

Lah Oskar, Maribor, Horeja Slan- 
dra 23, osebno izkaznico, reg. štev. 
98, ser. št. S-2108. 5213 

Lrban Štefka, Maribor, Tvrševa 1, 
osebno izkaznico, reg. št. 2620, ser. 
št. 14932. 5199 

Lipnik Julijan, Maribor, Tezno, 
Trg Kragujevačkih žrtev, osebno 
izkaznico, reg. št. 48241, ser. števil- 
ka 48763. 5224 

Lukec Pavla, Ljubljana, Polje, 
osebno izkaznico, Teg. št. 37923/51, 
ser. št. F-0060233. 5249 

Maček Dora, Vodole pri Malečni- 
ku, osebno izkaznico, reg. št. 2788 
ser. št. F-0583299, izdano od OLO 
Ma. bor okolica. 5228 

Malaoko Mari ja, Blatna Brezovica, 
osebno izkaznico, reg. št. 13212, iz- 
dano v Bački - Crvenki, LR Sr- 
bija. 5166 

Mestnik Stefan, Gabrovčec 23, 
osebno izkaznico1 reg. št 1117'/"0. 
ser. št. F-0011481, izdano od OLO 
Grosuplje. 5238 

Mikuš Ljudmila, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 31304/51, 
ser. številka F-0053614. 5127 

Mlačnik Terezija, Maribor, Gre- 
gorčičeva 50, osebno izkaznico, reg. 
št. 54904, ser. št. 0055776. 5204 

Okorn Jože, Maribor, Tržaška 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 17196, ser. 
št. 0018211. 5226 

Pauko Alojz, Podova pri Racah, 
osebno izkaznico, reg. št. 4360, ser. 
št. 0389570, izdano od OLO Maribor 
ökob'ca. 5196 

••• Elizabeta, Gradišče v Slov. 
Goricah, osebno izkaznico, reg. št. 
19787, ser. št. F-0575364, izdano od 
OLOMaribor okolica. 5225 

Plaveč Alojzija, Loperščice 9, p. 
Ormož, osebno izkaznico, reg. štev. 
19859, ser. št. 0263169. 5096 

Plovnik Anton, Slov. Konjice 63, 
osebno izkaznico št. 21706, izdano od 
OLO Poljčane in knjižico za moško 
kolo, št. okvira 449063. 5097 

Porenta Ciril, Mengeš 104, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4248/51, ser. 
št. F-0450558, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 5250 

Potrč Ferdinand, Zg. Voličina v 
Slov. Goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 42909, ser. št. 0571996, izdano 
v Mariboru. 5229 

Prelog Mirko, Mota 25, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15358, ser. številka 
0239668. 5122 

Prezelj Anton, zdaj Bled, Rečica, 
osebno izkaznico, reg. št. 21479, ser. 
št.  0S12389. 4873 

Pušnik Anton, Maribor, St. lijaka 
113, osebno izkaznico, reg. št. 30966, 
ser. št. 0033114. 5200 

Rebernik Franc, Maribor, St. Ilj- 
ska 114, osebno izkaznico, reg. št. 
299•,  ser.  št. 0028072. 5202 

Satler Vanda, Maribor, Marčiče- 
va 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
40892, ser. št. 38539. 5221 

Strnad Pavla, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 619, ser. številko 
F-0713929,  izdano v Trbovljah. 5234 

Safarič Jakob, Lovrenc na Pohor- 
ju, osebno izkaznico, reg. št. 22525, 
ser. št. 0570383. 5231 

Šercer Vinko, Kočevje, osebno 
izkaznico, reg. štev. 3714, ser. štev. 
0550024. 4855 

Tomažič Agela, Morje 89 pri Fra- 
mu, osebo izkaznico, reg. št. 7185, 
ser. št. 0566970. 5214 

Tomšič Frančiška, Gameljne. 
osebno izkaznico, reg. št. 26773, ser. 
št. F-0131045. 5235 

Tovarna [pohištva, Maribor, Po- 
brežje, prometno knjiiižico za to- 
vorni avtomobil znamke »Magirus«, 
št. 5545, izdano v Mariboru.       5211 

Trgovsko podjetje >Zrnoc, Mari- 
bor, prometno knjižico za motorno 
kolo, reg. št. S-6998. 4932 

Trgovsko podjetje »Rožcac, Jese- 
nice, vozniško dovoljenje za tovor- 
ni avto Chevrolet, reg. št. S 3033, 
izdano od OLO Radovljica.       5128 

Triler Vincenc, Primskovo Prl 

Kranju, osebno izkaznico, reg štev- 
2840 ser. št. 0179150. 5244 

Trinko Norbert, Razvanje 67 P" 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. **; 
9919, ser. št. 0585503. 5201 

Truntič Georgina, Polička vas p*1 

Jarcnini, osebno izkaznico, reg. s'- 
24720, ser. štev. 0164039, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5220 

Ukmar Anica, Vrhpolje 24, p.v 
Vi- 

štev. pava,  osebno  izkaznico,   reg.   štev. 
9491, ser. št. 021020. 51b/ 

Vanda Ana, Cremljensak 2, Voh- 
čina   osebno   izkazinico,   reg.   štev 
44323, ser. št. G-0046500.  izdano od 
OLO Maribor okolica. 5210 

Vidovič Avgusta, Maribor, št. •" 
ska 29, osebno izkaznico, reg. ste». 
29877, ser. št. 0028056. 5^o 

Vraničar Ivan, Rosalnice 19, de- 
lavsko knjižico, št. 42118, izdano 
3. III. 1953 od OLO Črnomelj, po- 
močniško spričevalo št. 15, iz".^n 

26. III. 1951 od Pomočniške izp1^ 
komisije Črnomelj, za cevljarsX 
stroko. *p. 

Vrhovnik Marija, Ljubljana, ^" 
glarjeva št. 4, osebno izkaznico, J<V 
št. 74380/51, ser. št. F 0096690.     51^ 

Zapušek Martin, Podkraj, p- ze- 
lenje, osebno izkaznico, reg. ste- 
21832, ser. št. 0445134. 51?* 

Zavirš°k Franc, Smarje-Sap, osev- 
no izkaznico, reg. št. 682/50, ser. si. 
F-O0OO992, in orožni list za lo«*« 
puško, št. 773, izdan od TNU 1• 
Ijana okolica. '" 

Zorli Terezija, Gorišnica pri •.' 
ju, preklic o izgubljeni osebnii i*' 
kaznici, reg. št. 35186, ser. štev- 
0294882, sindikalno knjižico, izdan« 
od sindikata prosvetnih delavcev 
Mariboru, objavljen v Uradnem ' ' 
stu LRS, ker so se listine našle. 51" 

V oaši založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLU2BENCEV 
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- 
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 zara'di 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 treh» 
v pripravi za izpit črpati poleg podanega gradivo v priročniku 
Strani 148. cena 190 din. 

Izdala  »Uradni  Ust  LRSt   -  Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr   Rastko Močnik  -   Tiska  tiskarna  »Toneta  Tomaia" 
v Ljubljani 
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J° Knjigovodstvo po načelih enostavnega knjigovod- 
ja. Voditi morajo blagajniško knjigo, nabavno knji- 

Cì A ^° •••'••• in dolžnikov in knjigo inventarja. 
Jede vodenja knjig se je treba ravnati po predpisih 
svodila h kontnim planom gospodarskih organizacij 

(Uradni list FLRJ, št. 1-7/54). 

1.1. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaiznuje za pre- 

sek lastnik oziroma odgovorni poslovodja zasebne- 
°a gostinskega obrata, ki  no vodi  predpisanih  po- 

ovnin knjig v  skladu  s  tem odlokom oziroma  ne 
liani računov po 4. členu tega odloka. 

12. člen 
•• *a odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

St. 1-6205/1-54 
Novo mesto, dne 15. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Viklor Zupančič 1. r. 

486. 

,   ^a podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
89/••••• ,Judskih odborih  (Uradni list LRS, št.  19- 

^) ter točke c) prvega odstavka 8. člena temelj,- 
Vat .Za^cona ° prekrških  je okrajni ljudski odbor 
&    °Jna na seji okrajnega zbora dne 11. maja 1954 

ODLOK 
o javnih napisih 

N.. *• ćlen 

bin     ^s* na javnih prostorih (javni napisi) morajo 
Pad ?rav,0P'sa10 pravilni in ne smejo kaziti zunanje 

°oo prostora, kjer so nameščeni. 
n;     ° svoji vsebini    ne smejo nasprotovati veljav- 

Predpisom in no smejo kršiti javne morale. 

Za 
2. člen 

g]   ;     Jivne napise po tem odloku se štejejo raz- 
Hg.i' °Slasi, lepaki, firmski  napisi in  podobno, na- 
jav  ?ni °b javnih cestah na poslopjih, zidovih, ogra- 

• Noskih ipd. in v javnih prostorih. 

, 3. Člen 
SiHaoVn\ nap's'   smejo  biti   praviloma   napravljeni 
sk^ V- s'ovenskem ali kakšnem drugem jugoslovan- 
*CJn jeziku. 

Slaejo Vrnapisi v kakšnem drugem tujem jeziku 
okraj ' nameščeni samo z dovoljenjem tajništva 
dôvoT eS-a 'j^skega odbora Postojna. Ce je tako 
j^ik-u Dje izdano, mora biti napis razen v tujem 
ni0r , .naPravljon tudi še v slovensikem jeziku in 

"i to besedilo na prvem mestu. 

, Obst 
4. člen 

'°čbam !°Je^° Jav,no napise je treba prilagoditi do- 
1^ . Sa odloka v enem mesecu po objavi odloka. 

3. ••••• 
Javne napise v tujih jezikih (drugi odstavek 

naßiesti]- S' ?w>r'aJ0 lastniki oziroma tisti, ki so jih 
Štva T, '\v istem roku preskrbeti dovoljenje tajni- 
Ijûnjn *•••.•6• ljudskega odbora Postojna. Ce dovo- 

ne dobijo, jih morajo odstraniti. 

Ce "      • 5> ^on 

Pozove t^i •••" ne ustl-eza določbam tega odloka, 
astnika ajIi1*tv° okrajnega ljudskega odbora Postojna 

oziroma tistega, ki ga je namestil, naj spravi 

napis v sklad z določbami toga odloka, in mu za to 
določi primeren rok. Ce ta tega ne stori, odredi taj- 
ništvo okrajnega ljudskega odbora Postojna, da se 
napis odstrani na njegove stroške. Tajništvo odredi 
odstranitev javnega napisa tudi takrat, če se ne da 
ugotoviti, kdo je za javni napis odgovoren. 

6. člen 
Kdor brez dovoljenja tajništva okrajnega ljud- 

skega odbora namesti javni napis v tujem jeziku ali 
takega že obstoječega napisa ne odstrani v enem 
mesecu po objavi tega odloka, kolikor zanj ni dobil 
v tem roku dovoljenja, se kaznuje z denarno kaznijo 
do 30O0 din. 

Z enako kaznijo se kaznuje, kdor kljub opozorilu 
tajništva okrajnega ljudskega odbora sicer ne prila- 
godi javnega napisa določbam tega odloka ali ga ne 
odstrani. 

7. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za javne napise 

na vojaških objektih in na objektih jugoslovanskih 
železnic ter za razglase državnih organov. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRSc 
St. 657/39 
Postojna, dne 11. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Jelcrčič 1. r. 

487. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) v zvezi s 15. členom uredbe o posojilih 
za gospodarske investicijo (Uradni list FLRJ, šL 4- 
30/54) jo okrajni ljudski odbor Šoštanj na svojih lo- 
čenih sejah dne 24. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovanju in uporabi sklada za kreditiranje inve- 

sticij v letu 1954 za okraj Šoštanj 

1. člen 
Sklad za kreditiranje Investicij okraja Šoštanj, 

ki je bil ustanovljen z odlokom okrajnega ljudskega 
odbora Šoštanj (Uradni list LRS, št. 26-307/53) se bo 
v letu 1954 uporabljal po predpisih tega odloka. 

2. člen 
V investicijski sklad okrajnega ljudskega odbora 

Šoštanj se stekajo: neizkoriščena sredstva iz leta 1953 
po kritju obveznosti iz družbenega plana za leto 1953, 
obresti in anuitete od investicijskih posojil ter dni- 

' gi dohodki, ki jih v ta namen določi okrajni ljudski 
odbor Šoštanj. 

3. člen 
Narodna banka, podružnica Šoštanj, zbira in daje 

sredstva za investicijska posojila iz okrajnega sklada 
za kreditiranje investicij v soglasju s svetom za go- 
spodarstvo OLO Šoštanj. 

Prvi natečaj za dajanje kreditov bo podružnica 
Narodne banke Šoštanj razpisala 27. julija 1954. 

Poznejše razpise pa bo določila podružnica Na- 
rodne banke v Šoštanju v sporazumu s svetom za 
gospodarstvo OLO Šoštanj. 

Natečaji so objavljajo na občinskih razglasnih 
deskah. 
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4. člen 
Natečaja za dajanje kreditov za investicije se 

lahko udeležijo vse gospodarske organizacije v okra- 
ju, zadružne in družbene organizacije ter občinski 
ljudski odbori v okraju — ob pogojih, ki so našteti 
v 20. do 23. členu uredbe o posojilih za gospodarske 
investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54). 

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 organiza- 

cijam v letu 1953 do izdaje tega odloka je potrebno 
naknadno, najpozneje pa v 30 dneh po objavi tega 
odloka, vskladiti dokumentacijo s predpisi tega 
odloka. 

7. člen 
Kolikšen del sredstev okrajnega sklada za kredi- 

tiranje investicij bo določenih za gospodarske inve- 
sticije in družbeni standard, bo določil svet za gospo- 
darstvo OLO. 

8. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 3952/1-54 
Šoštanj, dne 24. julija 1954. 

Za predsednika OLO 
podpredsednik: 

Jože Turnšek L r. 

488. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS. št. 31-182/53) 
je okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zbo- 
rov dne 30. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v okrajni zbor 

okrajnega ljudskega odbora Trbovlje v 28. volilni 
enoti, ker je prenehal mandat Kužniku Dominiku, 
ki je bil izvoljen v iej volilni enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 12. septembra 1954. 
2. člen 

Razpišejo se nadomestne volitve v zbor proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Trbovlje v 4. volil- 
ni enoti skupine industrije, trgovine in obrti, ker je 
prenehal mandat ing. Branku Peternelu in Jožetu 
Zoretu, ki sta bila izvoljena v tej volilni enoti. 

Volitve bodo v četrtek, dne 9. septembra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc v »Za- 

savskem vestnikuc in na oglasnih deskah okrajnega 
ljudskega odbora ter v navedenih volilnih enotah. 

Odlok velja takoj. 
St. 4014/1 
Trbovlje, dne 30. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

489. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice izdaja nfl 

podlagi 19. in 20. člena ter 2. točke 78. člena zakon» 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) in 57. člena uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih ter sklepa XXVI. seje LO mest- 
ne občine Jesenice z dne 28. junija 1954 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč, na sejmi*1' 
priložnostnih shodih in prireditvah na ulicah in pr0* 
metnih krajih in ob podobnih prilikah je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 

pijačo, za določen čas oziroma najdalje dokler traja 

prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo* 

darstvo ljudskega odbora mestne občine Jesenice na 
prošnjo gospodarske organizacije ali osebe, ki naffle" 
rava opravljati take gostinske storitve. Dovoljenje "e 

izda po zaslišanju pristojne okrajne zbornice. 
Dovoljenje se izda: 
1. če prosilec nudi dovolj jamstva za kulturno 

postrežbo; _ . 
2. če so izpolnjeni določeni higienski, sanitarni •° 

drugi pogoji za kulturno postrežbo; 
3. če prosilec plača predpisane takse za dovo- 

ljenje; 
4. če je podano jamstvo, da se bodo gostins* 

storitve opravljale ob večjih prireditvah strokovn 
in pod vodstvom strokovno kvalificirane osebe. 

Tajništvo za gospodarstvo bo pri izdaji dovolj^' 
nja  predpisalo pogoje,  po katerih  se  bodo moral 
opravljati gostinske storitve. 

Pri manjših društvenih prireditvah ni potrebna' j 
da bi gostinske storitve opravljala in nadzorov«1 £ 
strokovno kvalificirana oseba. 

3. člen 
V prošnji za dovoljenje opravljanja gostins*1" 

storitev mora prosilec obvezno prijaviti: 
1. 'približno količino alkoholnih pijač, ilaščic |t 

drugih davku zavezanih stvari, ki jih namerava o* 
ob prireditvi v promet; 

2. priimek in ime osebe, ki bo vodila opravlj&W 
gostinskih storitev. 

4. člen 
Za vsako izdano dovoljenje se mora razen d"*f• 

ne  takse  po  zakonu o  taksah  plačati  tudi &ei 

taksa. 
5. člen 

Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske ' . 

ritve izven   poslovnih  prostorov  gostinskih  P°"J 
in gostišč; _       -2. 

2. lastnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne 
polnjuje pri opravljanju  gostinskih storitev hUP   . 
skih in zdravstvenih predpisov ter pogojev, e k«'   f 
mi  je dano dovoljenje, kolikor za prekrške m*0 

drugimi predpisi določene strožje kazni. 
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6. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem listu 

LRSc. 
St. 1/1-1518/1 
Jesenice, dne 29. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

490. 
Ljudski odbor mestno občino Jesenice izdaja na 

Podlagi 19. in 20. člena ter 2. točke 76. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občiu (Uradni 
list LRS. št. 19-90/52) in 58. člena uredbe o gostinskih 
Podjetjih in gostiščih ter sklepa XXVI. seje LO mest- 
ne občine Jesenice z dne 28. junija 1954 

ODLOK 
o oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih svečanostih, zletih, shodih in podobnih 
Proslavah oddajajo potnikom, turistom, obiskovalcem 
svečanosti, zletov in proslav ter letoviškim gostom 
opremljene sobe, ki so v okviru zasebnega stanovanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

2. člen 
Zasebna gospodinjstva smejo oddajati opremljene 

sobe po 1. členu tega odloka le, če so prijavljene in 
Pregledane po posebni komisiji, če ustrezajo potreb- 
nim higienskim pogojem. 

3. člen 
Lastnikom opremljenih sob, katere izpolnjujejo 

Pogoje za oddajanje, bo izdal ljudski odbor mestne 
občine dovoljenje za oddajanje. 

Opremljene sobe se vpišejo v seznam pri ljud- 
skem odboru mestne občine. Seznam obsega: priimek 
m ime. po,klic in stalno bivališče lastnika, število 
opremljenih sob za oddajo, število postelj in ceno za 
vsako sobo. 

Ljudski odbor dostavi en seznam opremljenih 
s°b še pred pričetkom sezone Turističnemu društvu 
m pristojni gostinski zbornici. 

4. člen 
Lastnikom    prijavljenih    opremljenih    sob,    ki 

*V komisijskem   pregledu   ne   utrezajo  vsem  higien- 
skim in drugim pogojem, odredi ljudski odbor rok za 
upravo pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti 

se šele izda dovoljenje za oddajanje. 

5. člen 
. Potniki turisti, letoviški gostje in obiskovalci pri- 
up itd. se smejo sprejemati  zaradi zaslužka samo 

iz i! i*6 °PremlJene sobe, za katere je ljudski odbor 
al dovoljenje za oddajanje in ki so vpisane v se- 

*nam opremljenih sob. 
Opremljene sobo se lahko oddajajo z zajtrkom ali 

j„ * njega. Postrežba z drugimi jedili in pijačami ni 
aovoljcna. 

^ 6. člen 
~ denarno kaznijo do 2000 dinarjev se kaznuje: 
*• kdor oddaja nepriglašenc in nepregledane sobe 

potnikom, turistom, letoviškim gostom itd. brez do- 
voljenja ljudskega odbora; 

2. kdor nudi potnikom, turistom, itd. razen zaj- 
trka šo drugo hrano in pijačo; 

3. kdor   za   oddano   opremljeno   sobo   zaračuna 
višjo ceno, kot je navedena v prijavi; 

4. kdor ne izpolnjuje pri svojem poslovanju hi- 
gienskih in zdravstvenih predpisov. 

Ce so prekrški iz tega člena ponovijo, se lastniku 
dovoljenje za oddajanje sob lahko odvzame. 

7. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRSc. 
St. 1/1-1519/1 
Jesenice, dne 29. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

m. 
Občinski ljudski odbor Dobrnič jo 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 6cji dne 
8. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilni 

enoti, ki obsega vasi Dobrnič, Lokve, Sahovec, Preska, 
Gorenja vas, Vapčevas, Stranje, Podlisec in Železno, 
ker je zaradi smrti prenehal mandat odborniku ob- 
činskega ljudskega odbora Longarju Ivanu. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 26. septembra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v volilni enoti. 
St. 381/54 
Dobrnič, dne 8. avgusta 1934. 

Predsednik Obč. LO: 
Beninrd Jarc 1. r. 

492. 
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 Dobrovo na seji dne 5. av- 
gusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 7, ki obsega vas Kozama, zaradi smrti odbornika 
Prinčič Leopolda, tor v volilni enoti št. 4, ki obsega 
vasi Breg, Golo brdo, Senik, Vrhovlje, Kožbana, Bre- 
zovk, Brdice, Nožno, Slapnik in Belo, ker se je odpo- 
vedal mandatu Erzetič Darko, ki je bil izvoljen v 
tej volilni enoti. 

II 
Nadomestne volitve v 4. in 7. volilni enoti bodo 

v nedeljo, dne 3. oktobra 1954. 
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• 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasnih deskah občinskega ljudskega odbora • teh 
volilnih enotah. 

St. 526-492/1 
Dobrovo, dne 5. avgusta 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jelko Kodermac 1. r. 

493. 
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 Dravograd na XIV. seji dne 
20. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. volilni 

enoti, ki obsega naselja: Vič, Goriški vrh del in v 
3. volilni enoti, ki obsega naselja: Ojstrica, Duh in 
Goriški vrh del, za volitve v občinski ljudski odbor 
Dravograd, ker je Pungaršek Mariji, odbornici volilne 
enote št. 2, in Koratu Mirku, odborniku volilne enote 
št. 3 prenehal mandat. 

2. člen 
Nadomestne volitve za 2. in 3. volilno enoto bodo 

T nedeljo, dne 3. oktobra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasnih deskah občinskega ljudskega odbora Dravo- 
grad v 2. in 3. volilni enoti. 

St. P-879/54 
Dravograd, dno 20. julija 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jože Berce 1. r. 

494. 

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 na podlagi sklepa seje z dne 28. julija 1954 je ob- 
činski ljudski odbor Smlednik sprejel \ 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. VI. (šest) za naselje Trboje in Žerjavica, ker se je 
odbornik Komurka Rudolf odpovedal mandatu in je 
občinski ljudski odbor odpoved sprejel. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne 26. septembra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasni deski te volilne enote. 
St. 314/3-1954 
Smlednik, dne 28. julija 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Stane GrČar I. r. 

495. 

Občinski ljudski odbor Kranjska gora je na pod- 
lagi 16. točke 50. člena zakona o občinskih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št 19-88/52) in 2. člena 
temeljno uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) na seji dne 14. aprila 
1954 izdal 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Uprave komunalne delavnosti pri 

občinskem ljudskem odboru Kranjska gora 

1 
Ustanovi se finančno samostojni zavod »Uprava 

komunalne delavnosti«  pri občinskem ljudskem od- 
boru Kranjska gora, ali skrajšano »Komunalna delav-       ' 
nost< Kranjska gora. 

Sedež podjetja je v Kranjski gori št 101. 
2 

Poslovni predmet zavoda je upravljanje vodo- 
vodov v občini Kranjska gora, pobiranje vodarine in 
pokopaliških prispevkov, vzdrževanje obstoječih na- 
prav in njih razširitev, vzdrževanje občinsikih cest 
in potov in v zimski sezoni vzdrževanje športnih na- 
prav, last Turističnega društva Kranjska gora. 

3 
Premoženje, s katerim razpolaga in ga upravlja 

zavod, obstoja iz celotnega omrežja vodovodov v ob- 
čini Kranjska gora ter iz obstoječih pokopaliških na- 
prav, cest in potov. 

4 
Pri zavodu se ustanovijo tile skladi: 
sklad za nagrade delavcem in uslužbencem (sklad 

za nagrade), 
sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadome- 
stitev). 

5 
Zavod predstavlja in ga zastopa upravni odbor. 

Upravni odbor imenuje občinski ljudski odbor 
Kranjska gora. Delovna doba odbora je eno leto. 
Upravni odbor sestavljajo: predsednik in 4 člani, 
ki jih imenuje občinski ljudski odbor (dva od članov 
predlaga Turistično društvo Kranjska gora), pred- 
stojnik zavoda in tretjina članov delovnega kolektiva. 

6 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen občinski 

ljudski odbor Kranjska gora. 
Št. 436/1-54 
Kranjska gora, dne 20. maja 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jakob Gregori 1. r. 

POPRAVEK 
V odločbi o ustanovitvi zdravstvenega doma v 

Oplotnici (Uradni list LRS, št. 29-432/54) je v 4. točki 
pomotoma izostal drugi odstavek, ki se glasi: 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor. 

Pri objavi odloka o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o vpeljavi mestne takse in prometnega davka v 
Novem mestu (Uradni list LRS, št. 30-456/54) je • 
6. točki tarifne št. 5 izpadla določitev višine takse, ki 
znaša 480 din. 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni Ust LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna /Toneta TomSlča« - vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna številna: 8 din to 8 «treni, vsake nadaljnje 4 strani 1 din veê, po 
oošti 8 din  »eč  —  uredništvo in uprava: Ljubljana, Erjavčeva ulica 11». postal predal 336 — TelefbD uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»2«-157 
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496. 

497. 

499. 

500. 

501. 

502. 

503. 

504. 

0•>••| ljudskih oaborov: 
Odlok o   ustanovitvi,   načinu   zbiranja   In   kreditiranju 
sredstev kreditnega sklada pri MLO LJubljana. 

ok  o spremembi  odloka  o  uvedbi  mestnih  taks  In 
Prometnega davka v mestu LJubljana. 
Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, o volitvah 
J0, üelu hišnih svetov in svetov stanovanjskih skupnosti 
m o kategorizaciji stanovanj v okraju Kranj. 
°ûlok o ustanovitvi finančne inšpekcije OLO Kranj. 
Odlok o ustanovitvi okrajnega sklada za gradnjo stano- 
vanjskih hiš okraja LJubljana okolica. 
Odlok o načinu sklepanja kreditnih pogodb za dodelitev 
sredstev Iz sklada za kreditiranje gospodarskih Investi- 
cij OLO LJubljana okolica. 
Odlok o kategorizaciji stanovanj In okoliših na območju 
okraja Ljutomer. 

Odlok o ureditvi gozdarske službe v mestu Mariboru. 

Odlok o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo pri OLO Ma- 
"oor okolica. 

VSEBINA 
505. 

50G. 

Odlok   o   družbenem   planu   okraja   Murska   Sobota   za 
leto 1954. 
Odlok o  poslovanju  In  uporabi  sklada  za  kreditiranje 
Investicij v letu 1954 za okraj Murska Sbota. 

507. Odločba o razglasitvi mladinskega doma »Simona Kosa« 
v Tolminu za finančno samostojen zavod. 

508. Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Trbovlje. 
509. Odlok o ustanovitvi finančne lnäpekcije ljudskega odbora 

mestne občine Kranj. 
510. Odlok o dopolnitvi odloka o uvedbi mestnih taks in pro- 

metnega davka ljudskega odbora mestne občine Nova 
Gorica. 

511. Odlok o vodenju poslovnih knjig v zasebnih in manjših 
družbenih gostiščih na območju mestne občine Novo 
mesto. 

512. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 9. volilni enoti 
mestne občine Šoštanj. 

513. Odlok o spremembi odloka o uvedbi mestnih taks In 
prometnega davka v občini Tržič. 

514. Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije v občini Tržič. 

— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
496. 

o yfa Potagi 15. točke 65. člena in 118. člena zakona 
LRs "t odl>orili mest in mestnih občin (Uradni Lst 
Wst ' 19"90/52) v zvezi z določbami odloka o delitvi 
Črpan- .s^ada za vzdrževan jo hiš in o postopku za 
•• t 

Je: ?n uporabo teh sredstev na območju glavnega 
o J? ^ubijano (Uradni list LRS, št. 14/53) in odloka 
V3<jy.memki in dopolnitvi odloka o delitvi sklada za 
Iist i^oDJ° k'5 na območju mesta Ljubljane (Uradni 
s'To •'•*' 2^ *Cr po Podlogu sveta za gospodar- 
'Judsk- g^avneSa mesta Ljubljano izdaja mestni 
s^epa

13nÌI,0.r glavneSa mesta Ljubljana na podlagi 
mejjl • s.eJ° mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
ne y jSa ljudskega odbora glavnega mesta Ljublja- 

z dne 23. julija 1954 

o ust   *- .   . ODLOK 
novitvi, načinu zbiranja in kreditiranju sred- 

stev kreditnega sklada pri MLO Ljubljana 

1. člen 

bjektov   na  območju 
>Kreditni sklade. 

vanjU^an°vi se sklad za kreditiranje graditve stano- 
MLO T h his in   komunalnih   objektov   na 

Ljubljana — skrajšano 

• 2. člen 
PosoîM    m °^°'cu •0 dovoljujejo iz kreditnega sklada 
stik i a za graditev, popravila 1er obnovo stanovanj- 

nis in komunalnih objektov. 

j 3. Člen 
le 2-   sredstev kreditnega sklada se dajejo posojila 
p^j Sraditov tistih komunalnih objektov, ki so v ne- 
zakUjT?1 POTezavi z zgrajeno stanovanjsko hišo ali 

cenim stanovanjskim  naseljem. 

4. člen 

Koristnike in pogoje posojil iz tega sklada določi 
MLO Ljubljana po pristojnem svetu. 

5. člen 

Mestna hranilnica ljubljanska se pooblašča, da 
opravlja posle po tem odloku skladno z določbama 
svojega statuta in ustreznih pravilnikov. 

6. člen 
Kreditni sklad iz 1. člena se formira zlasti iz: 
1. zbranih razpoložljivih denarnih sredstev gospo- 

darskih, zadružnih in družbenih organizacij, zavodov 
ter drugih pravnih in fizičnih oseb; 

2. sredstev skilada za zidanje stanovanjskih hiš, 
ki po odloku o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje 
hiš in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
za območjo mesta Ljubljano (Uradni list LRS, št. 
14/53) ter po odloku o spremembi in dopolnitvi od- 
loka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš na območju 
mesta Ljubljana (Uradni list LRS, št. 2/54) pripadajo 
mestnemu ljudskemu odboru Ljubljana in se s tem 
prenesejo v kreditni sklad po tem odloku: 

3. sredstev sklada za zidanje stanovanjskih hiš 
po odloku o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin 
in skladih MLO Ljubljana; 

4. sredstev, ki jih za graditev stanovanjskih hiš 
določi v družbenem planu MLO Ljubljana; 

5. ter drugih sredstev, ki jih MLO Ljubljana in 
/ drugi državni organi ter ustanove namenijo za gradi- 

tev stanovanj na območju MLO Ljubljana in jih pre- 
nesejo v kreditni sklad po tem odloku. 
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7. člen 
Vloge iz 1. točke 6. člena tega odloka obrestuje 

Mestna hranilnica ljubljanska z najmanj 5% in naj- 
več 7% letnimi obrestmi. 

Višina obrestne mere, ki jo določa pristojni svet 
MLO, je odvisna od roka dospelosti vrlog. 

8. člen 
Posojila se dajejo pravnim osebam na utemelje- 

no prošnjo, ki so ji priložene potrebne listine, po po- 
sebni pogodbi med prosilcem posojila in Mestno hra- 
nilnico ljubljansko, kjer se določi rok vračila in 
obrestna mera. 

9. člen 
Mestna hranilnica ljubljanska daje v kreditni 

sklad del svojih razpoložljivih sredstev za dolgoročna 
posojila po posebni pogodbi, ki jo sklene z mestnim 
ljudskim odborom Ljubljana. 

10. člen 
Za dovoljena posojila se računajo obresti • naj- 

manj 1% in največ 5% letno obrestno mero. 
Obresti se stekajo v kreditni sklad. 
Pri najemanju posojil imajo prednost tiste pravne 

in fizične osebe, ki vlagajo sredstva v kreditni sklad. 
V primeru, da več vlagateljev zaprosi za posojilo 

kot skupni investitor (stanovanjska zadruga, stano- 
vanjska skupnost), se štejejo za enega prosilca po- 
sojila. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z dnevom objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 
S tem dnem prenehajo veljati odlok o spremembi in 

dopolnitvi odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
MLO Ljubljana (Uradni list LRS, št. 2-18/54) ter do- 
ločbe odloka o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje 
hiš in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
na območju mesta Ljubljane (Uradni list LRS, št. 
14-7/53), kolikor so v nasprotju s tem odlokom, ter od- 
ločba MLO Ljubljana G št. 5369/2-54 z dne il. VI. 1954, 
kolikor se nanaša na potrditev pravilnika o poslova- 
nju kreditnega sklada za gradnjo stanovanj in komu- 
nalnih objektov pri Mestni hranilnici ljubljansiki. 

Tajn št. 848/1/54 
Ljubljana, dne 23. julija 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan 'Dermastia 1. r. 

497. 

Na podlagi 8. točke 65. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52), 6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo takse in prometni davek (Urad- 
ni list FLRJ, št. 19-118/53), v skladu s 44. členom 
uredbo o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 55- 
474/53) in po pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS je mestni ljudski odbor glavnega mesta 
Ljubljana po sklepu XXXV. skupne seje mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev z dne 11. junija 1954 
izdal 

ODLOK 
o spremembi odloka o uvedbi mestnih faks in 

prometnega davka 

1. člen • 
V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega 

davka (Uradni list LRS, št. 35-417/53) se v II. delu pod 

A. taiksna tarifa, točka 5 tarifne številke 6 in pod ^ 
—• tarifa prometnega davka, tarifna številka 4 in *** 
rifna Številka 9 v celoti ukinejo. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem l^tu 

LRS«. 
Taja št. 749/1-54 
Ljubljana, dne 11. junija 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastia 1. *• 

498. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi dr" 
gega odstavka 15. člena, 15. točke 64. člena in W' 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad13 

list LRS, št. 19-89/52), 4., 14., 19., 32., 33., 43. in 92. cli- 
zia, uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 'Ureo 
list FLRJ* št. 52-432/53) na seji okrajnega zbora »D 

zbora proizvajalcev dne 27. maja 1954 sprejel 

'    ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti, o volitvah ' 
delu hišnih svetov in svetov stanovanjskih skupn°s 

in o kategorizaciji stanovanj 

Stanovanjske skupnosti 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajo 

mi zemljišči, ki so last splošnega ljudskega premo* 
nja, zadružna last ali last družbenih organizacij, 
zasebnih hiš, ki se vključijo v stanovanjske skuPn_, 
sti, ustanovi vsak občinski ljudski odbor eno etaB 
vanjsko skupnost. 

2. člen 
Kolikor jih lastniki sami s pogodbo ne izrocij ' 

se zasebne hiše z dvema stanovanjema ali s iT\0 

manjšimi stanovanji no vključijo v stanovanp . 
skupnost. Kot manjša stanovanja se štejejo nfJ ^e 
dvosobna stanovanja z običajnimi pritibliinanu. 
vključijo se tudi hiže z več kot tremi manjšimi 6'•••• 

vanji, če njihova stanovanjska površina ne Prese% 
površine hiš z dvema ali tremi manjšimi stanova°J ' 

Kot stanovanja, se ne štejejo: 
1. kletna in  podstrešna  stanovanja, 
2. stanovanja VII. kategorije in , . « 
3. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija lZl 

kot neprimerna za prebivanje. • 
Pri določanju števila stanovanj v posame 

hiši je treba upoštevati gradbeni načrt in ne P°zP 

še zasilne preureditve. 

3. člen .]j 
Samski domovi podjetij, zadružnih in dru^e 

organizacij ter zavodov, internati in poslopja, na .&, 
njena za prenočišče delavcev, se ne vključijo v 

vanjsko skupnost. 

*••1•• laet 
Upravni organi stanovanjskih hiš, katere s° -nili 

splošnega ljudskega premoženja, zadrug, zadrug ^. 
in družbenih organizacij, ter zasebni lastniki ^\0. 
se vključijo v stanovanjsko skupnost, morajo *'*-. 
vanjske hiše izročiti pristojnim stanovanjskim &K, ^ 
nostim v upravljanje z vsemi potrebnimi listinami p 

podatki. Izročiti jih morajo v takem stanju in ° 
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••. v kakršnem so bile, ko je začela veljati uredba o 
«Pïwljenju stanovanjskih hiš. 

5. člen 
,, ~ vključitvi hiše v stanovanjsko skupnost izda 
w>obo evet za komunalne zadeve ozirama svet za 

sospodarstvo občinskega ljudskega odbora. 

6. člen 
*o pravnomočnosti odločbe o vključitvi prevza- 

e hišo ob navzočnosti lastnika aH zastopnika orga- 
Fa ^Pravljanja v stanovanjsko skupnost 3-čknska 
pnusija, ki jo določi občinski ljudski odbor in v ka- 

•• je tudi šef uprave stanovanjske skupnosti. O 
Prevzemu se sestavi zapisnik, ki mora obsegati po- 
v s niše in opis stanja, v katerem je hiša. 

Hišni sveti 

. 7- člen 
Hišni sveti imajo: 
V r^k z ve^ kot 10 stanovanji 7 članov, 
v nišah s 6 do 10 stanovanji 6 članov, 
v hišah z manj kot 6 stanovanji 3 člane. 
» hišah z enim stanovanjem ali dvema stanova- 

čia •a* k' 5? 'ast splošnega ljudskega premoženja, so 
ni vsi uživalci stanovanja in podstanovolci. 

janua 
8. člen 

Clane hišnega sveta izvolijo vsako leto v mesecu 
no l£}r^U Vs' P'°^n°le'*;ni uživalci stanovanj in podsta- 
ter      *• Z nava<in'0 večino glasov na sestanku, na ka- 

"^ je navzočih vsaj V» volilnih upravičencev, 
hi."       Se uS°'°vi. da na sestanku za izvolitev članov 
če ••^• STe'a Di zadostnega števila volilnih upravi- 
v   ^

v> se opravijo volitve ne glede na število na- 
.    c'h volilnih upravičencev na ponovnem sestanku, 

mora biti najpozneje v 8 dneh po prvem sestanku. 

V v 9. člen 
Volilni upravičenci posamezne hiše odločijo sa- 

ja ° ^6•. ali naj bodo volitve članov hišnega sveta 
sam6 a^' taJne> ••••• se voli z dvigom roke za po- 
raz eZI1*ga kandidata, tajno pa z listki na podlagi 

ouiozenega seznama kandidatov, na katerem pod- 
jejj /°. Toliiai upravičenci imena kandidatov, ki jih 
svetn*1ZTO''^- Enako se izvolita tudi zastopnik hišnega 
L-* •• 8Ve' stanovanjske skupnosti in predsednik 
«snega sveta. 

Hi 10. člen 
v»ai Sî? SVCt* so sestaJaJ° P° potrebi, najmanj pa 
ozito60 vV 2 mosecii- Sestanek skliče predsednik 
veg. ma I/j članov hišnega sveta. Hišni svet odloča z 
Sesta°lr V vsen na sesta,niku navzočih članov. O 
nftT ,7^ so Piše v posebno knjigo kratek zapisnik z 
sVej ^ sklepov. Knjigo hrani predsednik hišnega 
obvegg skïbi, da so izvajajo sklepi in da je o njih 

ena tudi uprava stanovanjske skupnosti. 

Sveti stanovanjske skupnosti 

11. člen 
Svete stanovanjske skupnosti sestavljajo zastop- 

niki vseh hišnih svetov. V tistih stanovanjskih skup- 
nostih, kjer je število hišnih svetov večje kot 50, izvo- 
lijo zastopniki hišnih svetov izmed sebe največ do 50 
članov sveta stanovanjske skupnosti. 

Svet stanovanjske skupnosti se mora prvič se- 
stati najloasneje v 15 dneh po izvolitvi vseh hišnih 
svetov. Na prvem sestanku izvolijo člani predsednika, 
podpredsednika, tajnika ter 3 člane poravnalnega 
sveta. Način volitev je isti kot za volitve članov hiš- 
nih svetov, volitve pa vodi 3-članska volilna komisija. 
Pri volitvah mora biti navzočih V» vseh članov sveta 
stanovanjske skupnosti. Ce na prvem sestanku za 
izvolitev ni navzočih */s članov, se opravijo volitve 
ponovno v 10 dneh ne glede na število takrat navzo- 
čih članov sveta stanovanjsko skupnosti. 

12. člen 
Sestanki sveta stanovanjske skupnosti so po po- 

trebi, najmanj pa na 3 mesece. Sklicuje jih predsed- 
nik ali pa najmanj '/» članov sveta stanovanjske 
skupnosti. O vsakem sestanku se piše zapisnik, ki 
vsebuje podatke o datumu, kraju sestanka, številu 
navzočih in sprejete sklepe ter imena oseb, kolikor 
so bilo na sestanlkih opravljeno volitve. Po en izvod 
zapisnika se mora poslati upravi stanovanjske skup- 
nosti in stanovanjski inšpekciji. 

Svet stanovanjske skupnosti sprejema sklepe in 
odloča z večino glasov vseh navzočih članov. 

Kategorizacija stanovanj 

13. člen 
Za določitev novih najemnin po stanovanjski ta- 

rifi, ki jo bo pozneje predpisal okrajni LO Kranj, se 
popišejo in razvrstijo vsa stanovanja na območju 
občin po kakovosti v 7 kategorij z ustreznim števi- 
lom točk za vsako kategorijo, in sicer: 

I. kategorija stanovanj od 100—110 točk, 
II. kategorija stanovanj od   86— 99 točk, 

III. kategorija stanovanj od 
IV. kategorija stanovanj od 
V. kategorija stanovanj od 

VI. kategorija stanovanj od 
VII. kategorija stanovanj do 
V VIL kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 

sanitarna inšpekcija šteje za neprimerna za pre- 
bivanje. 

14. člen 
Stanovanja se razvrstijo v kategorije s točkova- 

njem posameznih prvin, ki so obsežene v 32. postav- 
kah razpredelnico 15. člena tega odloka. 

71— 85 točk, 
56— 70 točk, 
41— 55 točk, 
26— 40 točk, 
26 točk. 

15. člen 
Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

tfp' *•            Opis vrednot, ki se točkujejo 
0 cena 

točke 

•?• k^e: zaz'dalni ustroj, obsončenje, raz- neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

"plivj okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

rov7'** 'onentaoîJa)  stanovanjskih prosto- neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 
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?jp*        Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

4.   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 
1,5 

5.   Dovo? do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 

dober 

I 

6.   Uporabnost dvorišča, vrta in panka 
ne 
0,5 

deloma 
1 

v celoti 
1.5 

7.   Odtoki (kanalizacija) 
brez 

0 
pomanjkljiva 

1 
dobra 

1.5      __ 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

0 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

9. Vpliv  nadstropij, če ni  dvigala 

nad V. nadstr. 
0 

II.  nadstr. 
2,5 

V. nadstr. 
1 

I. nadstr. 
3 

IV. nadstr. 
1.5 

pritliičie 
3.5 

III.  nadstr. 
2 

10.   Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
nad 1 m pod 

nivojem 
0 

L nadstr. 
8 

kletno, tla 
od 0—1 m 

pod nivojem 
1 

podstrešno 
stanovanje 

2 

navadno 
stanovanje 

6 

11.   Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
4 

sodobna 
7 

12.   Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiiklin 

površina 
1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 

3 

.površina 
4:1 

5 

13.   Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
ne plačuje najemnina 

20—25 
m» 

Pvl        do 5 5—10       10—15       15—20 
.^ii       m« m' m1 m« pntikL 

0 1 2 3 4 5 
za vsakih nadaljnjih 10 m2 še 1 točka 

14.   Dnevna razsvetljava 
brez oken      pomanjkljiva dobra \ 

0 1 5       _ 

15.   Višina prostorov do 2,4 m 
0.5 

2,4—2,8 m 
3 

2,8—3.2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

16.   Oskrba z vodo vodnjak 

0.5 

vodovod 
izven 

stanovanja 
1 

vodovod 
1 iztok več iztokov 

4 

17.   Kopalnica 
brez kad in peč      kad, peč in    bogato oprem- 

kopalnice ali prha umivalnica        kopalnica 
0 5 6 8 

18.   Stranišče 
suho 

zunaj stanov. 
1 

WC za več 
stanovanj 

skupaj 
2 

WCv# 
stanovanju 

4 

19.   Električna napeljava 

20.   Hin 

21    Ogrevanje prostorov 

brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

zadovoljiva 
2 

ne 
0 

brez peči 
nezadovoljivo 

ogrevanje 
1 

lončene 
pat. peči 

2 

sodobna 
3 

da 
2 

centralna 
kurjava 

5 

22.   Toplotna osamitev (izolacija) 

mrzlo delno 
stanovanje     pomanjkljiva 

0 2 

zadovoljiva 
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Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

23-   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen       i„„„ „*„„,, masiven 

(obokani) strop   lesen strop strop 
0 2 3 

*•   Obvarovanje  (izolacija)  proti vlagi vlažno 

— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

'• Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

26. Kakovost tal v sobah in kuhinji mehki les 

1 

deščična tla  l^olej klobuč., 
in ksilolit Paketne 

plosce 
3 4 

27'  Kakovost tal v pritiklinah 

teraco tlaki,     naravni ka- 
ksilolit,  beton- men, keram., 

ske plošče linolej 
0.5 1.5 2 

opeka 
beton 

•   Obloge sten, stranskih       štorov in kuhinje 
lesene obloge 

brez oljnati plesk   keram. plošče 
naravni kamen 

0 1 2 

Kakovost mizarskih izdelkov 

^-   Okenski zasloni 

slaba pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 3 6 

brez 

0 
ÄFce <*>l£*e> 

1 2 

'!•   Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah, z  značajem   barake,  se odbije   10 točk 

__^Ce je delilna stena tanjša  med stanovanji  od  25 cm  se odbijejo 3 točke. 

izda 
«vet za gospodarstvo OLO Kranj se pooblašča, da 

za uporabo te razpredelnice potrebna navodila 
Za razlago. 

16. člen 
ohs* , na krajevno, lego stanovanj se območje 
iiša^D      raincSa ljudskega odbora razdeli na 2 oko- 

a) sedeži občin, 
b) okoliške vasi. 

17. člen 
Prist a* •^•^ stanovanj  in izvedbo kategorizacije so 
Sl>nj Jni sveti za komunalne zadeve oziroma za go- 

arstv° občinskih ljudskih odborov. 

y . 18. člen 
s,p]0vS1 organi za upravljanje hiš, katere so last 
bonih e?a 'J^'kcga premoženja, zadružnih ali druž- 
ra;0 

or8anizaciij, zasebni lastniki ter stanovalci mo- 
cij0 ^^ffočiti uradnim osebam popis in kategoriza- 
Potreb anovanJskih prostorov in jim dati za to vse 
Preveri*3' P0'?0'110 'U resnično podatko in zaradi njih 
van 4*1 omogočiti dostop v vse hiše in vse stano- 
vske prostore. 

Prehodne in končne določbe 

Sta • 19. člen 
do j .n5?yanjske skupnosti prevzamejo najpozneje 
kj SnaH - "^4 upravljanje vseh stanovanjskih hiš, 
opravo aj° P,° ** in 2> č'enu tcSa odloka v njihovo 

Prve volitve hišnih svetov se opravijo v 30 dneh 
po uveljavitvi tega odloka. Sestanke zaradi izvolitve 
hišnih svetov in prvo sestanke svetov stanovanjske 
skupnosti skličejo občinski ljudki odbori. Volitve hiš- 
nih svetov izvede ljudski odbornik v svoj volilni eno- 
ti po pooblaščencih, ki jih določi za vsako hišo. Prvi 
sestanek sveta stanovanjske skupnosti prične in vodi 
do izvolitve predsednika pooblaščeni član občinskega 
ljudskoga odbora. Do organiziranja uprave stano- 
vanjske skupnosti vodijo tajništva občinskih ljudskih 
odborov vse administrativne zadeve svetov stanovanj- 
skih skupnosti, kaikor jih določa uredba o upravlja- 
nju stanovanjskih hiš. 

20. člen 
Za izvajanje tega odloka, izvzemši navodil za 

uporabo razpredelnice za točkovanje, lahko izdaja 
tajništvo za gospodarstvo OLO Kranj v primeru po- 
trebe natančnejša navodila. 

21. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo do 

3000 din: 
1. kdor <yb popisovanju stanovanjskih prostorov 

da netočne podatke: 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prosto- 

rov pri zbiranju uradnih podatkov; 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 

vi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov; 
4. kdor odstrani ali nameroma pokvari in spremeni 

\nstalacijske naprave, pritikline in vodnjake ali pri- 
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krije lastništvo teh pritiklin ter zataji njih uporabo 
po stanovalcih, kolikor ni dejanje kaznivo po drugih 
predpisih; 

5. hišni lastnik, ki ovira prevzem hiše v upravo 
stanovanjske skupnosti; 

6. kdor pred volitvami ali na samih volitvah one- 
mogača izvolitev hišnega eveta aü oseh, navedenih 
v 2. odstavku 11. člena, oziroma oseb, navedenih v 9. 
členu. 

22. člen 
Ta odlok ne velja za območja ljudskih odborov 

mestnih občin Kranj, Tržič in Skofja Loka. 

23. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 3598•-54 
Kranj, dne 27. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj l.r. 

499. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 18-89/52) ter drugega od- 
stavka 3. člena uredbe o finančni inšpekciji (Uradni 
list FLRJ, št. 43-367/53) je okrajni ljudski odbor 
Kranj na seji obeh zborov dne 22. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije okrajnega ljudskega 

odbora Kranj 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Kranj se ustanovi 

okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Kranj. 

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 ureja- 
jo finančne obveznosti fizičnih in pravnih oseb, ki se 
ukvarjajo s samostojno gospodarsko delavnostjo; 

c) nadzorstvo nad delom organov Jfžavne uprave 
glede izvajanja predpisov o ugotavljanju, obračuna- 
vanju in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in od 
prebivalstva. 

3. člen 
Na območju mestnih občin s samostojnimi pravi- 

cami, pri katerih se z dovoljenjem Izvjšnega sveta 
Ljudske skupščine LRS in odlokom ljudskega odbora 
mestne občine ustanovi finančna inšpekcija, opravlja 
ta vse v 2. členu tega odloka navedene naloge. 

Okrajna finančna inšpekcija ima pravico, zahte- 
vati od finančnih inšpekcij ljudskih odborov mestnih 
občin s posebnimi pravicami, da opravijo določene 
zadeve iz njene pristojnosti in ji o tem poročajo ter 
ji poročajo o izvršitvi posameznih valžnih nalog iz 
pristojnosti teh inšpekcij. 

Okrajna finančna inšpekcija lahko v posameznih 
primerih neposredno opravi naloge finančne inšpek- 
cije tudi na območju mestnih občin s posebnimi pra- 
vicami. 

4. člen 
Finančna inšpekcija opravlja svojo nalogo P° 

inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo* 

razumu z republiškim državnim sekretarjem za S0" 
spodarstvo. 

5. člen 
Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje del0 

odgovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. ' 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
ima pravico, dajati smernice, navodila in naloge i1" 
nančni inšpekciji glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo inšpek- 
cije ter ji lahko daje naloge v zvezi z opravljanje10 

inšpekcije. 
6. člen 

Ta odlok velja takoj. 
St. 3519/1-54 
Kranj, dne 22. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

500. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 
in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih v 

zvezi z drugim odstavkom 26. člena in 35. člena ured- 
be o posojilih za gospodarske investicije (Uradni bs* 
FLRJ, št. 4-30/54) na seji zbora proizvajalcev dne 
22. maja 1954 in na seji okrajnega zbora dne 26. roaj8 

1954 sprejel in dopolnil na seji obeh zborov dne 
30. julija 1954 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajnega sklada za gradnjo 

stanovanjskih hiš 

1. člen 
fz   investicijskega   sklada   gospodarskega   P'aD

e 
OLO Ljubljana okolica se izloči del sredstev ter s 
ustanovi poseben sklad za gradnjo stanovanjskih "> • 

2. člen 
Namen sklada za gradnjo stanovanjskih hiš" Je P^ 

večanje stanovanjskega  sklada na območju ^1?^ 
Ljubljana okolica, posebno v mestih in industrija1 

središčih. 
3. člen 

Sredstva tega sklada so zagotovljena z družbeni 
planom OLO Ljubljana okolica za leto 1954 v znes* 
70 milijonov dinarjev. _     , 

V ta sklad se lahko stekajo tudi prostovoljni Pr. 
spevki gospodarskih, zadružnih in družbenih ••^••. 
zacij ter zavodov z območja okraja Ljubljana o* 
lica, ki jih ti vplačujejo iz svojih skladov za pr0S 

razpolaganje. . 0 
Organizacije in zavodi imajo sorazmerno z tisi 

vplačanega prostovoljnega prispevka pravico ^•^•• 
rabe ustrezajočega števila stanovanj za svoje del*? 
in uslužbence. Ta pravica se jim zagotovi s pogod^ 
ki jo sklenejo z ljudskimi odbori mestnih občin o 
roma z občinskimi ljudskimi odbori. 
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4. člen 
krojila iz sklada za gradnjo stanovanjskih hiš 

*     K°-
V
 prvi vrsti dajala ljudskim odborom mest- 

»«id*     • °ziroma občinsikim ljudskim odborom, go- 
podarskim, zadružnim in družbenim organizacijam 
er zavodom na območju okraja Ljubljana okolica za 

graditev stanovanjskih blokov kakor tudi zasebnikom, 
} •aJ° namen graditi 02iroma dograditi stanovanj- 
° rv80 ?a °bmočju okraja Ljubljana okolica. 

,.   ^rajni ljudski odbor Ljubljana okolica poobla- 
šča'Narodno banko FLRJ — centralo za LR Slovenijo, 
j^aružnico Ljubljana 610, da dajo posojila na pod- 

Si tega odloka po poprejšnji privolitvi  Sveta  za 
fMnunalno zadeve OLO Ljubljana okolica ter nad- 
zotujo uporabo posojila. 

5. člen 
Zasebniki, ki lahko prosijo za posojilo, so: de- 

jVci
v,
in   uslužbenci   gospodarskih   organizacij   in 

uzb, uradov, ustanov ter zadružnih in družbenih 
iganizacij kakor tudi uživalci osebnih in družinskih 

Pokojnin in invalidnin. 
Koristniki posojila ne morejo biti osebe, ki so že 

••••?1.8^ Pa so njihovi družinski člani, pri katerih eta- 
]'e'0' lastniki ali solastniki stanovanjske hiše, ne 

L     iDa to' ali  Je  stanovanjska hiša po uredbi o 
29 3il/     *u stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št 

-344/54) vključena ali ni vključena v stanovanjsko 

6. člen 
ji W'U'dski odbori mestnih obćin oziiroma občinski 
v č °dbori morajo dograditi stanovanjske bloke 
in tar?      trek ^ zaseDnî graditelji pa v dveh letih 

lica P° Preteku tcSa časa lahko OLO Ljubljana oko- 
rna ^^ti dograditev stanovanjskega bloka oziro- 
•• ranovanjske hišo drugemu ponudniku. Zasebne- 
••^ investitorju pa odvzame po 11. členu uredbo o 
(UT 

•••- stanovanjskih hiš delavcev in uslužbencev 
Wv • 1ÌSt ^1111, št' ^5^ Pravico do brezplačnega 
8Plo5BJa ^^JneKa sveta, če gradi hišo na zemljišču 
••• 

••*»• ljudskega premoženja, oziroma mu s takojš- 
m zaPadlostjo odpore kredit. 

Posojilo 
7. člen 

•07    . ,*— zasebnemu koristniku za graditev sta- 
8raditJS     ^iŽB no ^116 PreseSat» 800.000 din, za do- 
500.oorf!i- stanovanjske   hiše   pa   ne   sme   presegati 

ajroanjša obrestna mera se določi z 1% na leto. 
vanislf   v T€^ P030!^ znaša za graditev stano- 

p     uiše do 30 let in za dograditev do 20 let. 
Jiuo se odplačuje v mesečnih obrokih, obresti Pa se 

Pkčujejo polletno za nazaj. 

Nat, 
8. člen 

*er Post1   ?e^° predpise  za  izvajanje  tega odloka 
zadnjo01*    Za ^J^i0 P<wojil iz okrajnega sklada za 
đ&ve nir 5rY

noranjsikih hiš izda svet za komunalne za- 
^1^ Ljubljana okolica. 

Za 9" a°n 

?* Prim.ff1*1'5 :P°s<>Jila, za zavarovan je vrnitve posojila 
in d'Ugih 5t12P0l'1"tve obveznosti .pogodbenih strank 
Uätrezn€ j Yn^nih pogojev se smiselno uporabljajo 
^s dela-• 1••••: uredb© o zidanju stanovanjskih 
253/5!) I«67i" uslužhencev (Uradni list FLRJ. št. 23- 

• «avodila za izvajanje to uredbe (Uradni list 

FLRJ, St. 36-360/51), uredbe o posojilih za gospodar- 
ske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) in na- 
vodila Narodne banke FLRJ, ki jih predpiše s poseb- 
nim pravilnikom po 4. členu tega odloka pooblaščena 
podružnica Narodne banke FLRJ, ter drugih pred- 
pisov, ki bodo še izšli v zvezi z dajanjem olajšav za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm listu 

LRSc 
St. II-2-6708/1-54 

Ljubljana, dne 30. julija 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Ing. Gašper Muha 1. r. 

501. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter v 
zvezi z uredbo o posojilih za gospodarske investicije 
(Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) in v skladu z XX. po- 
glavjem odloka o družbenem planu okraja Ljubljana 
okolica za leto 1954 je okrajni ljudski odbor Ljub- 
ljana okolica na seji zbora proizvajalcev dne 22. ma- 
ja 1954 in na seji okrajnega zbora dne 26. maja 1954 
sprejel in  dno 30. julija  1954 dopolnil. 

ODLOK 
o načinu sklepanja kreditnih pogodb za dodelitev 

sredstev iz sklada za kreditiranje gospodarskih 
investicij OLO Ljubljana okolica 

1. člen 
Po določbah tega odloka se dovoljujejo iz sklada 

za kreditiranje gospodarskih investicij OLO Ljublja- 
na okolica krediti za gospodarsko investicije gospo- 
darskim, zadružnim in drugim družbenim organiza- 
cijam, občinam ter kmetom in obrtnikom za pospeše- 
vanje njihove delavnosti. 

2. člen 
Sklad za kreditiranje gospodarskih investicij iz 

1. člena se formira iz sredstev, predvidenih v 1. členu 
XX. poglavja družbenega plana OLO Ljubljana oko- 
lica za leto 1954. 

Narodna banka FLRJ, podružnica 610 v Ljublja- 
ni, določi v sporazumu z gospodarskim svetom OLO 
Ljubljana okolica glede na razpoložljiva sredstva 
prej omenjenpga sklada za kreditiranje, višino sred- 
stev, ki se bodo dala posameznim vrstam prosilcev, in 
pa za katere namene se bodo dali ti krediti. 

3. člen 
Zahteve za kredite iz sklada za kreditiranje go- 

spodarskih investicij OLO Ljubljana okolica preveri 
strokovna komisija Narodne banke FLRJ, podružnica 
610 v Ljubljani, dovoljuje pa kredite upravni odbor 
podružnice Narodno banke 610 v Ljubljani v soglasju 
s smernicami gospodarskega sveta OLO Ljubljana 
okolica. 

4. člen 
Prosilci predložijo strokovni komisiji Narodno 

banke FLRJ, podružnici 610 v Ljubljani, utemeljene 
prošnje za investicijske kredite. Prošnji prilože inve- 
sticijski elaborat, sestavljen po določbi 10. člena ured- 
be o začasnem finansiranju investicij v letu 1953 
(Uradni list FLRJ, št. 2-8/53) ter potrdilo, da je ela- 
borat revidirala pristojna revizijska komisija in po- 
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trdil pristojni organ. Investicijski program mora biti 
sestavljen po določbah 3. člena uredbe o izdelavi in 
potrditvi investicijskega programa (Uradni list FLRJ, 
št. 5-56/54). 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih podjetij prilože prosilci prav tako investicijski 
elaborat, ki obsega smiselne podatke iz 1. odstavka 
tega člena. 

Za opremo je treba prošnji priložiti ponudbo ali 
predračun in amortizacijski načrt. Pri uvozni opremi 
je treba razen dinarske vrednosti navesti tudi vrsto 
in znesek deviz. 

V vsakem primeru mora biti priložen prošnji 
sklep delavskega sveta o tem, da gospodarska orga- 
nizacija lahko najame posojilo. 

5. člen 
Strokovna komisija podružnice 610 Narodne ban- 

ke v Ljubljani preveri in oceni družbeno in gospo- 
darsko utemeljenost investicij na podlagi dokumen- 
tacije in pogodb v zvezi z investicijami. 

Po odobritvi kredita da upravni odbor podružnice 
610 Narodne banke v Ljubljani ta kredit na razpo- 
lago prosilcem iz razpoložljivih sredstev okrajnega 
sklada za kreditiranje investicij. 

6. člen 
Na podlagi odobritve iz 5. člena sklene kreditni 

zavod s prosilcem kreditno pogodbo. 
Kreditna pogodba mora obsegati razen višine 

kreditov, odplačilnih rokov in obrestnih mer, ki jih 
določi svet za gospodarstvo OLO Ljubljana okolica, 
tudi druge pogoje dogovora o investicijsikem kreditu, 
in sicer predvsem: 

1. določitev trans za črpanje kreditov; 
2. čas pričetka odplačevanja kreditov; 
3. rok dovršitve objekta; 
i. sprejem   tehle  obveznosti   koristnika   kredita: 

a) da bo kredit porabil odinole za določeni 
namen; 

b) da bo priložil k nalogom za izplačilo iz 
odobrenega posojila opravičilne dokumente, 
iz katerih se lahko ugotovi namen izplačila; 

c) da bo vračal izrabljeni kredit z obrestmi 
vred v roku zapadlosti v polletnih anuite- 
tah in da bo plačal stroške in provizijo po 
predpisih banke; 

č) da bo obvestil banko o morebitni odtujitvi 
osnovnih sredstev; 

i) da bo osnovna sredstva, nabavljena iz kie' 
dita, zavaroval pri Državnem zavarovalne1" 
zavodu do popolne stvarne vrednosti in ^a 

bo znesek izkupička kakor tudi znesek vred- 
nosti morebitne poškodbe objekta, za kat&r0 

se ne dobi odškodnina pri Državnem zavai* 
valnem zavodu, takoj položil pri banki k0' 
odplačilo posojila. 

7. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »UradneH1 

listu LRS«. 
St. 6931/2-1954 
Ljubljana,  dne 30.  julija   1954. 

Podpredsednik OLO: 
Ing. Gašper Muha L *• 

502. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona ö 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LUS, štev. "' 
89/52) ter 19. in 20. člena uredbe o spremembah ijj 
dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih b)S 

(Uradni list FLRJ, št. 29-344/53) ter 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ> '. 
46/51) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na skupu1 

seji obeh zborov dno 11. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in okoliših na območja 

okraja Ljutomer 

l.člen 
Stanovanja na območju okraja Ljutomer se P 

kakovosti,   udobju   in   drugih  okolnosti,, ki  vplivaj _ 
na kakovost stanovanj, razvrstijo v sedem kategorij' 

I. kategorija stanovanj od 100—110 točk, 
II. kategorija stanovanj od   86— 99 točk, 
III. kategorija stanovanj od   71— 85 točk, 
IV. kategorija stanovanj od   56— 70 točk, 
V. kategorija stanovanj od   41— 55 točk, 

VI. kategorija stanovanj od   26— 40 točk, 
VII. kategorija stanovanj do   25 točk. _ ... 
V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki J1," 

sanitarna inšpekcija Itejc kot neprimerna za. »"' 
vanje. 

2. člen 
Stanovanja se razporedijo v kategorijo s točkova- 

njem posameznih prvin  (vrednot), ki so obsežen6 

31 postavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

ft*'        Opis vrednot, ki se točkujejo 
0 cen a 

točko  , 

1. Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,  obsončenja, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 . 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 , 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 . 

4. Dostop do stanovanj in  nreditev  vhodnega 
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 „ 
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Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

Uporabnost dvorišča, vrta in pauka 

Odtoki (kanalizacija) 

°- Starost stavbe (oz. stanovanja) 

vpliv nadstropij 

°- Lega stanovanja (položaj) 

U. 

12. 

Zasn ova stanovanja 

Razmerje stanovanjskih površin do 
pritiklm 

točke 

no 
0.5 

deloma 
t 

v celoti 
1,5 

brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

zgrajena 
do 1895 

1 
1895—191£ 

2 

1915—1940 

4 
po 1940 

5 

III. nadstr.     U. nadstropje      I.  nadstr. pritličje 
2 2.5 3 1,5 

klet. stanov. \ eta
ft
0 f*n<£- 

tla nad lm tIa,°     ^ m 

pod nivojem P°d, nivoJem 

^             J terena 
0 1 

podstrešno 
stanovanje 

navadno priti, 
stanovanje 

6 
I. nastropje 

8 

nepraktična      zadovoljiva sodobna 
1 4 7 

površina 
1:1 
0 

površino 
2:1 

1 

površina 
3:1 
3 

površina 
4:1 
5 

13, 

U. 

15. 

Kvnrf,„,        , , i -t. . i   . bre£.^h   do 5m' 5—10m»   10—I5ms15—20m» 20—25m> kvadratura kletnib prostorov, za katere se    pritiklin 
ne olačuje najemnina 0 12 3 4 5 

za vsakih nadaljnjih 10 m* še 1 točka 

Dnevna razsvetljava 

Višin: a prostorov 

lb-   Oskrba z vodo 

brez oken     pomanjkljiva dobra 
0 1 3 

do 2.40 m        2.40—2.80 m      2.80—3.20 m     preko 3.20 m 
0.5 5 2 1 

vodnjak 
vodovod vodovod vodovod 

zunaj stanov.        1 iztok več iztokov 
0.5 1 3 5 

V primeru večje oddaljenosti   pitne  vode  se za  vsakih 
100 m odbije po 1 točka 

l7- Kopalnica 

*8-   Stra; msce 

19. 

80. 

Elokt rična napeljava 

°£rejevanje prostorov 

21. 
Toplotna osamitev (izolacija) 

22. 

23. 

Sestava (konstrukcija) stropa 

kolacij a proti vlagi 

brez kad in peč 
ali prha 

5 

V-~A ;~ ~„* sodobno 
^d m. pe,č oprem, kompl. 
• nmmL ^kopalnica1" 

0 8 

suho, 
stranišče 

zunaj stanov. 
1 

VVC za več     wc v stan0. 
SSa?J •* 

2 4 

brez pomanjkljiva    zadovoljiva sodobna 
0 12 3 

brez 
,      ,. , central, 

nezadovolj. lončene in kurjava 
peči ogrevanje patent, peči top, zrak 

0 1 2 *5 

mrzlo delno zadovoljiva 
stanovanje     pomanjkljiva 

0 2 4 

neustrezen 
strop 

0 

lesen strop    masiven strop 

2 3 

vlažno 

— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 
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Zap. Ocena 
št_            Opis vrednosti, ki se točkujejo 

točke 

i 

24. Kakovost  ometa,  slikarije  in  opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

solidno 
trpežno 

3 

25.   Kakovost tal v sobaah • kuhinji 
ilovnata 

tla 
— 1 

mehki 
les 

1 

deščična tla 
ksitolit 

3 

linolej, 
parket 

4 

26. Kakovost   tlakov   v   pritiklinah 
ilovnata 

tla 
opeka 
beton 

0.5 

teraco tlaki 
ksilolit 

bet. plošče 

1.5 

naravni 
kamen, _ 

keramični, 
linolej 

2 

27.    Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje 
lesene obloge 

oljnati plesk   keram. plošče 
naravni kamen 

0 1 2 

28. Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomankljiva 
3 

zadovoljiva 
6 

29. Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastari, 
polknice 

1 

lesene   rebrače 

(rolete) 
2 

30. Stanovanjem, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak se odbije 10 točk. 

31. Ako je delilna stena med stanovanjem tanjša od 25 cm se odbijejo 3 točke. 

Za uporabo te razpredelnice bo izdal Svet za ko- 
munalne zadeve okrajnega ljudskega odbora Ljuto- 
mer potrebna navodila in tolmačenja. 

4. člen 
Glede na krajevno lego stanovanja se območje 

okraja Ljutomer razdeli na dva okoliša (cone). 

5. člen 
Prvi okoliš obsega mesto Ljutomer, Gornja Rad- 

gona brez zunanjih vaških naselij, naselje zdravili- 
šča Slatina Radenci in naselji Križevci ter Boreči. 
Ljudski odbor mestne občine Ljutomer in Gornja 
Radgona, ter občinski ljudski odbor Radenci in Kri- 
ževci izvršijo tozadevo razmejitev med prvim in dru- 
gim okolišem. 

Drugi okoliš obsega vsa zunanja vaška naselja v 
prvem okolišu naštetih krajev ter ostala naselja 
občinskih ljudskih odborov: Apače, Bučkovci, Ceza- 
njevci, Ivanjkovci, Ivanjci, Kostanj, Kog, Razkrižje, 
Veržej, Videm ob Sčavnici in Vinski vrhovi. 

6. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal okrajni ljudski 

odbor Ljutomer posebej. S tarifo bo določena cena 
za stanovanje v okviru kategorizacije glede na točke, 
površino in okoliš posameznega stanovanja. 

7. člen 
Za izvedbo tega odloka je pristojen Svet sa ko- 

munalne zadeve okrajnega ljudskega odbora Lju- 
tomer. 

8. člen 
Stanovalci morajo omogočiti uradnim osebam ka- 

tegorizacijo svojih stanovanjskih prostorov in jim 
dati za to potrebne podatke. 

9. člen 
Kdor prekrši 8. člen  tega odloka se kaznuje 

denaxno kaznijo do 3000 din. 

10. člen , 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >XJrad' 

nem listu LRS«. 
St. 1-5435/32-54 
Ljutomer, dne 11. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
' Bogomir Verdev 1. r# 

503. 

Na podlagi 15. točke 6i. člena in 117. člena zakon* 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni Jj5. 
LRS, št. 19-90/52) ter 12. točke navodila o uredLg 
gozdarske službe v okrajih in mestih (Uradni list LR^* 
št. 15-55/54) izdaja mestni ljudski odbor Maribor V° 
sklepu XXXVI. seje mestnega zbora in zbora proiz^8" 
Jalcev z dae 3. avgusta 1954 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v mestu Mariboru 

1. člen 
Pri mestnem ljudskem odboru Maribor se ost?. 

novi mestna uprava za gospodarstvo  kot gozdarS 

organ mestnega ljudskega odbora. 

2. člen 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: .   - 
1. nadzoruje, ali se na območju mesta, in s}c v 

v gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, jB.j, 
vseh drugih gozdovih, izvršujejo predpisi o gozdo 
(o  obnovi,  gojitvi,   varstvu   in   izkoriščanju  £?•  jj 
o  varstvu   —   konservaciji   —   gozdnih   zemlj'" 
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PWwbno), in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno 
«vršujejo; 

,. ', s*rbi, da so izdelajo gozdni gospodarski elabo- 
*• m predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 

gozdarstvo LRS; 
i.^ daje  Upravi   za  gozdarstvo  LRS  predloge  za 

ev zemljišč, za pogozditve in za gozdne melio- izločiti 
racije; 

n     i. usmerJa pogozdovanje in izkoriščanje gozdov 
območju mesta sporazumno z urbanističnimi orga- 
ln   v   skladu   z   urbanističnimi   pespektivami   in 

eSmacijskim načrtom mesta; 
da C Pr'PrQV'Ja predloge za sestavo mestnega gospo- 
• skega plana glede gojitve in izkoriščanja gozdov 
n S'ede gozdnih graditev; 

_ , "aje strokovna mnenja o zadevah s področja 
gozdarstva in hudourništva; 

• vodi  gozdni  kataster  in  predpisane  evidence; 
u-.     Podpira   vzgojo   gozdarskih   kadrov,   skrbi   za 

J   ovo   strokovno   izobraževanje   in   za   gozdarsko 
posvetno delo med ljudstvom; 
sto    ..    aJa  odločbe  v   upravnih  zadevah  na  prvi 

°••• s področja gozdarstva; 

dev • opravlja vse druge upravne in operativne za- 
Prcrl ^ .P°^r°čja gozdarstva, ki spadajo po veljavnih 
kol"lf1S V Pr'stojnost mestnega ljudskega odbora. 
Host °•1 n' *° P° P°sebn'b predpisih dano v pristoj- 
ni „,-,     oru   •1'   svetu   mestnega   ljudskega   odbora 
Maribor. 

Naie 
3. člen 

Pos ? • e mestnega ljudskega odbora v zvezi z ne- 
ljud |••1• gospodarjenjem z gozdovi, ki so splošno 
jQ . o Premoženje na območju mesta, opravlja 
j2 

a uprava za gozdarstvo, razen tistih gozdov 
3. od ,0sn.ega ljudskega premoženja, s katerimi po 
ob?! i V ^* člena zakona o gozdovih gospodarijo 

1Uskl ljudski odbori. 
4. člen 

°iestn ZVez* z uPravljanjem gozdnega sklada opravlja 
a uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 

k0v V1,2 j a Predlog predračuna dohodkov in izdat- 

•• ' oomerja prispevke za gozdni sklad in skrbi 
tt Pobiranje teh prispevkov; 

fin   ' opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 
Slrajo iz mestnega sklada za gozdove. 

^ 5. člen 
ga j es n° upravo za gozdarstvo vodi šef uprave, ki 
pte(j .enuJe mestni ljudski odbor ob pogojih, ki so 
•••» van,1,za imenovanje načelnikov tajništev mest- 

Sef  ?Skega °dbora- 
gospod   ^ odgovoren  za  delo  neposredno  svetu  za 

j, 6. člen 
°ega en ja uPrava za gozdarstvo se vzdržuje iz mest- 
ne bi • if °6a sklada- Kolikor sredstva iz tega sklada 
z dotaci        °Va'a  za  britje,  se  primanjkljaj  krije 

Sredst'va 

^••7^  - .     -• 
OdrelKUna mestne8a gozdnega sklada, 

cestne       0<*ojalec za izvrševanje predračuna je šef 
uPrave za gozdarstvo. 

Se zagat    -a  Za   vzdrževanje   uprave   za   gozdarstvo 
del pre.i   V° s 'Predračunom uprave, ki je sestavni 

2ri>iu 
7. člen 

s^etovaim U uPrave za gozdarstvo sodeluje kot po- 
°rgan mostna gozdarska komisija. 

Sef uprave mora zaslišati mestno 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 na- 
črta za obnovo, gojitev, sečnjo in izkoriščanje gozdov 
ter za gozdne graditve. 

8. člen 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za go- 

zdarstvo mestnega ljudskega odbora potrebno število 
uslužbencev. 

Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo revir- 
ni gozdarji po gozdnih revirjih. Za varstvo gozdov 
jim je dodeljeno primerno število gozdnih čuvajev. 

Revirje določi mestna uprava za gozdarstvo. 
Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 

s fakultetno izobrazbo ali gozdarski tehnik. 
Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 

mestnemu ljudskemu odboru. Odločbe o službenih 
razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsednik 
mestnega ljudskega odbora po predlogu šefa uprave. 

9. člen 
Občinski ljudski odbori na območju mesta uprav- 

ljajo občinske gozdne sklade. 
Občinski ljudski odbori v sestavi mesta predlo- 

žijo vsako leto upravi za gozdarstvo mestnega ljud- 
skega odbora predračun občinskega gozdnega sklada 
v potrditev in opravljajo investitorske naloge pri 
deüh, za katera jih pooblasti uprava za gozdarstvo 
mestnega ljudskega odbora. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni 
organ občinskega ljudskega odbora v zvezi z uprav- 
ljanjem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih od- 
borih dajejo po občinskih ljudskih odborih mestni 
upravi za gozdarstvo potrebne predloge o vpraša- 
njih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in 
izkoriščanja gozdov, in o vprašanjih gozdnih graditev 
na območju občine. 

10. člen 
Mestna uprava za gozdarstvo je pod nadzorstvom 

sveta za gospodarstvo mestnega ljudskega odbora. 

11. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
P-št. 4514/3-54 
Maribor, dne 3. avgusta 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

504. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih v zvezi z II. točko navodila o ure- 
ditvi gozdarske službe v okrajih in mestih (Uradni 
list LRS, št. 15/55-54) izdaja okrajni ljudski odbor 
Maribor okolica na skupni seji obeh zborov dne 
3. julija 1954 

ODLOK 
o ustanovitvi Uprave za gozdarstvo pri OLO 

Maribor okolica 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Maribor okolica 

se ustanovi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadalj- 
njem besedilu: uprava)  kot gozdarski organ okraj- 
nega ljudskega odbora. 
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2. člen 

Uprava za gozdarstvo pri okrajnem ljudskem 
odboru Maribor okolica zlasti: 

1. nadzoruje, ali se na območju okraja, im 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 izdelajo 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 ia hudonmištva; 

6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
7. podpira vzgojo gozdarskih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopnji s področja gozdarstva; 

9. stavlja predloge okrajnemu LO v zvezi z usta- 
navljanjem žagarskih in lesnopredelovalnih obratov 
in podjetij, ki se bavijo z nego, vzgojo, varstvom in 
urejevanjem gozdov ter prometom z lesom; 

10. lahko s pogodbo prepusti opravljanje posamez- 
nih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanje, pod- 
jetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, zavo- 
dom in drugim državnim organom; 

11. 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. 

3. člen 

Okrajno upravo za gozdarstvo vodi šef uprave. 
Sefa uprave imenuje okrajni ljudski odbor. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno svetu 
za gospodarstvo. 

Sef uprave je lahko samo gozdarski inženir z 
10-letno prakso in strokovnim izpitom ali gozdarski 
tehnik s 15-letno prakso in strokovnim izpitom. 

'V izjemnih primerih pa je lahko praksa skraj- 
šana. 

4. člen 

Za opravljanje svojih nalog ima uprava za go- 
zdarstvo potrebno število uslužbencev. Sistemizacijo 
mest predlaga šef uprave okrajnemu ljudskemu 
odboru. 

Uslužbence uprave za gozdarstvo nastavlja pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora na predlog šefa 
uprave. 

5. člen 

Stalno teresko delo r gozdovih opravljajo revirni 
gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logarskih 
okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi Uprava 
za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

6. člen 

Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje v 

breme 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. 

7. člen 

Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po* 
svetovalni organ okrajna gozdarska komisija, ki j° 
imenuje okrajni ljudski odbor. 

Sef uprave se mora posvetovati z okrajno gozdar- 
sko komisijo v vseh pomembnejših in načelnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov; zlasti se mora posvetovati prl 

sestavi predloga za predračun sklada in pri določa- 
nju načrta obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja 
gozdov ter gozdnih graditev. 

8. člen 

Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi g°" 
zdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi s° 
gospodarili do uveljavitve zakona o gozdovih. 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada if 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki so finansi* 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdne* 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu l 

okrajnim družbenim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni of* 
gan občinskega ljudskega odbora v zvezi z upravlja* 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih odbori» 
dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni upray1 

za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičej0 

uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanj8 

gozdov in o vprašanjih gozdnih graditev na območj" 
občine. 

9. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >UradoeiB' 
listu LRSc 

St. 1-3307/1 
Maribor, dne 3. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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505. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
? okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
o.d av,°kraJni ljudski odbor Murska Sobota odlok 
sle ru?~enem planu okrajnega ljudskega odbora Mur- 
: a ^°Dota, ki je bil sprejet na seji okrajnega zbora 
n «bora proizvajalcev OLO dne 23. aprila 1954 in ki Se glasi: 

, ODLOK 
družbenem planu okraja Murska Sobota za leto 1954 

1. člen 
"otrdi se  družbeni plan  okraja Murska  Sobota 

Za leto 1954, ki se glasi: 

Prvi  del 
pREGLED   RAZVOJA   GOSPODARSTVA   OKRAJA 

MURSKA SOBOTA V LETU 1953 

1. poglavje 

Skupni družbeni produkt 

za i)11' družbeni produkt po cenah, predvidenih 
e'o 1954 po posameznih preteklih letih, je znašal 

l docili dinarjev 
na enega prebivalca 

v dinarjih 
na enega prebivalca 

v indeksih 
Poveč 

1952 
3,647.512 

38.790 

100 

1953 
3,823.570 

40.500 

Da-n     ^ecanJe  družbenega  produkta  po posamezni 
*""»°gah, izraženo v indeksih, je bilo: 

105 
h 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
gradbeništvo 
"rornet 
Rovina 
Gostinstvo 
Obrt 

Skupaj gospodarstvo      100 

1952 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1953 
105 
102 
111 
113 
107 
114 
124 
109 
105 

II. poglavje 

Premcmbe v razvoju gospodarstva v letu 1953 

Industrija 
je jjjj    °ycčanje industrijske proizvodnje v letu 1953 

'      v "ïdeksih v primeri z letom 1952 takšno: 

117 £ro!zvodnJa nafte 102 
121 f°,Vlnska industrija 190 
122 r°dust.riJa gradbenega materiala 108 
124 T iDa industrija in izkoriščanje gozdov 111 
127 i.   stilna industrija 103 

živilska industrija 95 

čilske ' •U *-9.53 zaznamujejo vse panoge, razen 
nJe- Si>r

ln.- str'Je« povečanje industrijske proizvod- 
P°Slabli • objektivnih ekonomskih zakonov in 
skem živi      .   m°kracijc sta se odrazila v gospodar- 

Na veP? 
vilo zano 1    proizv°dnjo je vplivalo tudi večje šte- 
P^večauoS delovne  sile,  saj   je  bilo  to  število 
Proizvodn-Za **'2 °dstotka.  Razen   tega  je  na   vcèjo 

c) V       Vplivala tudi višja storilnost. 
sUrove    P5olzvodnji nafte se je znižala proizvodnja 

tte v primeri  s  proizvodnjo leta  1952  za 

11%, proizvodnja zemeljskega plina pa se je zvišala 
za 282% in pri gazolinu za 14%. 

Kovinska industrija je zvišala, predvsem na račun 
večjega števila zaposlene delovne sile in z racional- 
nejšo izrabo razpoložljivih kapacitet, proizvodnjo 
za 90%. 

Industrija gradbenega materiala zaznamuje v pro- 
izvodnji zidakov zvišano proizvodnjo za 2 milijona 
komadov ali 53% v primeri z letom 1952, pri strešni- 
kih pa povečuje proizvodnjo za 3%. 

Lesna industrija povečuje s polno izrabo kapacitet 
polnojarmenika v Murski Soboti proizvodnjo za 10%, 
vendar na splošno proizvodnja te panoge pada. 

Tekstilna industrija zaznamuje lahno povišanje 
za 60.000m2 ali 3%, vendar je bilo v proizvodnji dež- 
nikov zaradi nihanja cen povečanje manjše, kot bi 
lahko bilo ob normalnih razmerah. 

Živilska industrija zaznamuje v proizvodnji mes- 
nih izdelkov padec za 10%, kar je posledica suše v 
letu 1952. Zaradi dobre letine v letu 1953 pa se je 
povečala proizvodnja mlečnih izdelkov ter se zvišala 
nad povprečje 1951/52. 

Kmetijstvo 

Vrednost ustvarjenega družbenega produkta v 
letu 1953 je znašala 1.318,841.000 dinarjev, to je za 
7,2% več kakor v letu 1952. Tolikšno povečanje sicer 
ni realen odraz večje proizvodnje v kmetijstvu, ker 
je bila v letu 1952 močna suša, vendar je pripisati 
povečanje družbenega produkta tudi splošnemu po- 
vprečnemu povečanju proizvodnosti v kmetijstvu. 
Mraz v maju je prizadejal velikansko škodo pred- 
vsem rži in vinogradom. V drugih kmetijskih pano- 
gah je bila letina nadpovprečna. 

Cene kmetijskih pridelkov so bile pri živini in 
živalskih produktih višje od povprečnih cen v letu 
1952, pri poljskih pridelkih, predvsem pri kromipirju 
in pšenici pa so bile nižje. Sadja je bilo malo in to 
le v nekaterih  delih okraja. 

Oskrbovanje s kmetijskimi potrebščinami jo bilo 
v letu 1953 znatno boljšo kakor v letu 1952. Poraba 
umetnih gnojil je narasla od 1511 na 3179 ton, prav 
tako je močno povečana preskrba s kmetijskimi 
stroji in orodjem. Pomanjkanje cementa je zavrlo 
individualne in družbene kmetijske gradnje, pomanj- 
kanje investicijskih kreditov pa je vzrok, da se v 
melioracijah Prekmurja ni ničesar naredilo oziroma 
so bila opravljena le manjša vzdrževalna dela. 
V letu 1953 se je začela načrtna obnova vinogradov 
in urejanje novih plantažnih nasadov. Obnovljenih 
je bilo 11 hektarjev vinogradov (žlahtna trta), pred- 
vsem na državnem posestvu v Lendavi, urejeni pa 
so bili tudi plantažni nasadi v Cepincih in pri Gradu. 

Izboljšala se je kakovost plemenske živine z uvo- 
zom štirih plemenskih bikov, v osemenjevanju je 
bilo 2600 novih osemenitev. Z izpopolnjeno zasedbo 
eksponiranih veterinarjev se je omejilo širjenje na- 
lezljivih bolezni, predvsem svinjske in kokošje kuge, 
pa tudi rdečice, medtem ko se je zvišala jdlovost 
pri kravah in ob koncu leta 1953 pojavila tudi na- 
lezljiva ohromelost prašičev. 

Odkup kmetijskih pridelkov je bil orgamzkai. 
po kmetijskih zadrugah, odkupnih podjetjih in od- 
kupnih postajah. V škodo blagovno-denarnih lazme- 
rij so bile cene za nekatere kmetijske pridelke ne- 
sorazmerno visoke. Slaba stran organizacije odkupa 
pa je bila predvsem v prevelikem številu nakupoval- 
cev in prekupčevalcev. 
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Kmetijske zadruge zaznamujejo predvsem napre- 
dek v finančni osamosvojitvi, v ustanavljanju novih 
strojnih odsekov in večjem zanimanju za kmetijsko 
proizvodnjo za varstvo rastlin. 

Blagovni promet 

Skupni blagovni promet v letu 1953 je znašal v 
okraju 1 milijardo 625 milijonov dinarjev, in se je 
povečal od blagovnega prometa v letu 1952 za 13%. 
Od doseženega blagovnega prometa odpade na od- 
kup 23%, na prodajo industrijskih proizvodov pa 
77%. Potrošnja na enega prebivalca se je zvišala od 
13.900 dinarjev v letu 1952 na 14.840 dinarjev v letu 
1953 ali za 6,8%. Na povečanje kupne moči sta vpli- 
vala predvsem povečanje sklada za plače pri delav- 
cih in nameščencih in višja kupna moč kmečkega 
prebivalstva. Pri slednjem se je kupna moč pove- 
čala za 3%, to pa zaradi povečanja kmetijske pro- 
izvodnje in deloma zaradi zvišanja nekaterih odkup- 
nih cen (živine, živalskih produktov in lesa). 

Na povečanje blagovnega prometa je vplivala 
tudi večja poraba mlevskih izdelkov in maščob v 
prvem polletju zaradi večjega povpraševanja kmeč- 
kega prebivalstva. Sortiment blaga v trgovski mreži 
se je razširil in povečal, predvsem z izbiro blaga 
široke potrošnje in kmetijskih potrebščin. Primanj- 
kovalo je predvsem gradbenega materiala in suhega 
rezanega lesa, v 4. trimesečju pa tudi premoga. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU MURSKA SOBOTA V LETU 1954 

III. poglavje 

Industrija 

1 
Razvoj industrijske proizvodnjo v lotu  1954 bo 

dosežen z: 
a) obratovanjem novih kapacitet in večjim izko- 

riščanjem sedanjih, 
b) povečanjem   proizvodnje   v   predelovalni   in- 

dustriji, 
c) boljšo preskrbo industrijo s surovinami. 

Predvideva  se  povečanje industrijske proizvod- 
nje za 17 odstotkov. 

Po posameznih strokah industrijske proizvodnje 
se predvideva tole povečanje: 

proizvodnja nafte 118,9 
kovinska industrija 110 
industrija gradbenega materiala 109 
lesna industrija in izkoriščanje gozdov     90 
tekstilna industrija 105 
živilska industrija 103 

3 

Glede na splošen dvig industrijske proizvodnje 
eo predvideva povečanje števila zaposlenih za 70. 

Da bi se dosegel predvideni dvig proizvodnje, 
bodo morali organi delavskega samoupravljanja 
usmeriti • napore predvsem na: 

a) maksimalno izkoriščanje kapacitet. 

b) prilagoditev proizvodnje vsakokratnim P0^" 
barn domačega in tujega tržišča, z iskanjem nov•. 
možnosti za izvoz, 

c) uvedbo skrajnega varčevanja in racionalnosti 
poslovanja ter večjo storilnost dela in prizadevanje 
za uspešno prodajo svojih izdelkov. 

5 
Za proizvodnjo nafte se predvideva, da bo na- 

rasla za 18,9 odstotka. To povečanje je izraženo Vie]t 
vsem v proizvodnji plinov, na katere odpade l'-*' 
medtem ko se bo proizvodnja surove nafte povečala 
za 11 tisoč ton. Na povečano proizvodnjo bo pred- 
vsem vplivalo dokončanje investicijskih objektov na 
novi degazolinaži in pa nabava novih kompresorskan 
strojev. Pričela se bodo nova raziskovanja na P0*1" 
ročju vasi Filovci in Ivanci ter nadaljevala v ljuto- 
merskem in čakovskem okraju. 

Pospešiti se mora dograditev začetih gradbenin 
objektov in izboljšati tehnični in delovni pogoji. 

Kor pa črpa podjetje visokokvalitetno surovo 
nafto, mora urediti tudi cene nafti, da bi s tem za- 
gotovilo potrebna denarna sredstva za nemoteno pro* 
izvodnjo in nova raziskovanja. 

Kovinska industrija predvideva povcčanjo v pr°" 
izvodnji poljedelskih strojev in orodja za 40% ter 
drugih poljedelskih potrebščin, zmanjšuje pa proiz- 
vodnjo predmetov široke potrošnje. 

Zaradi še vedno obrtnega načina proizvodnje s1 

mora industrija preskrbeti več strojne opreme ,n 

zvišati kvalificiranost obstoječe delovno sile. 
Industrija predmetov široke potrošnje mora skr- 

beti za še boljšo izdelavo teh predmetov. 

7 
V industriji gradbenega materiala se predvideva 

le manjše povečanje v proizvodnji zidakov. 
Opekarna v Nemčavcih mora v tem letu obnovit' 

dimnik, opekarna v Lendavi obnoviti peč, opekarna 
v Puooncih pa dokončati začeta dola na skladiščih- 
Ledavske opekarno naj izikoristijo možnosti v kvali- 
tetni glini in plinu ter se lotijo poizkusnega proizva- 
janja iklimker opeke. 

Proizvodnja kremenčevega peska v PucoflC^ 
mora dokončati začete objekte v letu 1953 in dose« 
proizvodnjo 7800 ton. 

8 
V lesni industriji se predvideva zmanjšanje Pr°t 

izvodnje. Z dograditvijo sušilnico v Murski Sobo» 
naj so zagotovi obrtniškim lokalnim potrebam dovolj 
suheha rezanega lesa. 

9 
V tekstilni industriji se predvideva povečani6 

proizvodnje konfekcijskega blaga za 3% in v proiz- 
vodnji dežnikov za 9%. 

Naloga industrijo konfekcije je obnova strojna 
parica in zgraditev prikrojevalnice. 

10 of Živilska industrija predvideva povečanje za 5^' 
Povečana proizvodnja je posledica pridobitve navi» 
kapacitet  z   dograditvijo   tovarne  mlečnega   pra^".' 
Proizvodnja mesnih   izdelkov  ostane  na   isti   viŠl01 

kakor v  letu  1953.  Proizvodnja  zahteva  zboljŠanJe 

kakovosti in sortimonta. 
Z novimi kapacitetami v mlekarski industriji f* 

mora še boljo organizirati odkup mleka na obmocj11 
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5a 0^raia in uvesti čvistojša kontrola nad vred- 
J° juloka. Razširiti se mora avtomobilski prevozni 

nr . uvedbo proizvodnje novega artikla se mora 
zbovT^110 zaS°toTiü tržišče, razen tega pa se mora 
> ,,J•i kakovost sirarskih izdelkov in s tem pove- 
«"i njihova vrednost. 

kolektiva obeh industrij  morata voditi politiko 
sevanja cen. 

IV. poglavje 

Kmetijstvo 

ne Za let,s  193* predvideva povečanje družbe- 
ga   produkta,   ker   jermlje   za   podlago   povprečno 

st ln°i. ^a P°večQnJe družbenega produkta v kmetij- 
teVU r° Tp^:va'a boljša preskrba z umetnimi gnojili, 

meljitojša akcija za zatiranje škodljivcev in zbolj- 
j^n^e..s'aleža  plemenjaikov  ter  povečanje  mlečnosti 

vecja poraba kakovostnega semenskega blaga. 
dot " ^J^okitvu bo delo za zvišanje pridelka osre- 
bln00^110 Pre^vsem na izbor dobrega semenskega 
jS&ln nabavo elitnih semen (pšenice, rži, krompirja, 
y uze' krmilnih semen), s tem da bodo to semensko 
spnf°  "davila   državna   kmetijska   posestva  ali   pa 
razlï       &luŽba LRS- °kraJni 1Judski odboj bo za 

ileo v ceni med merkantilnim in semenskim seme- 
m regresiral 660.000 dinarjev. 

setv      CtlJs'ka   služba   bo   v   letu   1954   organizirala 
Prič ne' .^noJ''ne  'n  škropilne  poizkuse  zaradi  pre- 
g0j-, VanJa o vrednosti posameznih sort, načinu dela, 
stvn    ' *}.    k"  umetnih gnojil in pomembnosti vax- 
ševa/ '• S tem bodo ustvarjeni temelji za pospe- 
lfitn-'Je Poljedelstva, ki ga predvideva okrajni deset- 

ZaPerS?ektiVBi plan- larin T     sP^neSa pomanjkanja apna se bo popu- 
satur^

a!a   kelcifikacija   kislih   zemljišč   ter   poraiba 
B C\-\     sa mulja in ostalih apnenih snovi. 

spoda   i     preskrDa s cementom bo kmetijskim go- 
Dičnih   •   • oni'0So£i'la  urejevanje  gnojišč  in   gnoj- 
Ptehod Jam   *"   f>rao-''tov   silosov.   To  bo omogočilo 
bo »„;* ?a ^"delovanje krmilnih rastlin, s čimer «e 

Zplšala krmilna baza. 
letu i<oïim.e^ne delavnosti kmetijstva bodo dosegle v u l«4 tole proizvodnjo: 

Realizacija 
1953 

Plan 
1954 

Indeks 
1953/54 

2,254.575 2,400.000 110 
19.112 235.000 1350 
55.899 61.000 111 

855.978 900.000 105 

52.425 55.000 106 

2* Poljedelstvo 
j" SadJarstvo 
4 T^pSradništvo 

• «"imoreja 
delaVI10(St 

T\    v. 

'^iïvodn*1* l
pJosestva' ki imajo dobro organizirano 

111,1 POKO* 
JO' do *mela v novem gospodarskem siste- 

bili v t?* ?a nadaljnji razvoj. Njihova naloga mora 
"'j* razz^ U z.v^aai° hektarskih donosov, nadalj- 

6 živin eT ^delovanja semen in vzreja plemen- 

ita bodo *2 &k^ada splošnega ljudskega premože- 
družnih ^yP^'^Jena za ustanovitev nadaljnjih za- 

Zar y***1** v Kramarovcih in Salovcih. 
*!?^ kan» ^•^••• eadjarstva, kj ga uničuje amc- 
ljivća še j/'i.60 moia akcija za zatiranje toga škod- 
drevesnicT   ^p^18^ ia "tiriti. Podpreti je treba 

v Gradu, ki naj proizvaja sadni material 

za obnovo 6adovnjakov po predpisaflem sadnem iz- 
boru. Obnovi in zasadi jfaj so nadaljnjih 10 hektarjev 
plantažnih ndsadov v Salovcih, Prosenjakovcih in 
Rogošovcih. 

Drevesnice in kmetijske zadruge se morajo pri 
obnovi ravnati po sadnem izboru, ki jo določen za 
Preknrarje. Iz proračuna okrajnega ljudskega odbora 
bo finansirano pospeševanje sadjarstva z zneskom 
690.000 dinarjev. 

Ker so nasadi trt izrojeni in pomešani s samo- 
rodnico in ker ima okraj izrazite vinogradniške lege, 
je obnova vinogradništva nujno potrebna. V ta namen 
se mora na državnem posestvu v Lendavi v tem letu 
urediti trsnica za pridobivanje cepljenk in napraviti 
matičnjak za podlage, ki so bile nabavljene v tujini. 
La. pomoč trsnici je predvideno v proračunu 300.000 
dinarjev. Obnoviti jo treba nadaljnjih 10 hektarjev 
vinogradoy v izrazitih vinogradniških legah ter dati 
za pomoč 200.000 dinarjev iz proračunskih sredstev. 
Pri obnovi se je treba držati določenih glavnih sort 
za Prekmurje. 

V letu 1954 je treba posvečati še več pažnje in 
sikrbi uničevanju škodljivcev, predvsem pa kolorad- 
skega hrošča, ameriškega prelca, gobarja, trtnega 
hrošča in ameriškega kaparja. Za uspešno zatiranje 
bo treba v tem letu preskrbeti zadostno količino za- 
ščitnih sredstev, pravočasno je treba popraviti in pri- 
praviti vse škropilnice ter zagotoviti dovolj proračun- 
skih sredstev. Organizirati je treba preglede okužb 
po koloradskem hrošču in ameriškem kaparju ter 
poskrbeti  za  pravočasno odpravljanje  prvih okužb. 

Stanje v konjereji je zadovoljivo in niso pred- 
videne posebne izpromembe. Nekaj žrebcev je treba 
zamenjati z lažjo vrsto. 

V letu 1954 bo treba v reji goveje živine še na- 
dalje skrbeti predvsem za selekcijo živali, posebno 
glede na mlečnost. Pomanjkanje plemenjakov bo 
treba odpraviti z nabavo 80 mladih plemenjakov, ki 
imajo rodovnik. Umetno osemenjevanje s središčema 
v Murski Soboti in Lendavi bo treba še nadalje po- 
lagoma razširjati, vendar kljub povečanemu številu 
novih osemenitev še vedno vzdrževati zadostno število 
plemenjakov. Število osnovne črede rodovniških krav 
se mora zvišati od 2538 na 3000 glav. 

Z uvozom kvalitetnih plemenskih svinj iz tujine 
jo podana osnova tudi za napredek v prašičereji. Za- 
radi tega naj se poveča število rodovniških svinj na 
400 ter nabavi 100 plemenskih merjascev, za katere 
jo treba predvideti proračunsko subvencijo. 

V tem letu naj se začno načrtno uvajanje štajer- 
ske pasme v perutninarstvu. Kmetijske zadrugo naj 
zato sprožijo kar najobširnejžo akcijo za zamenjavo 
valilnic jajc čisto štajerske pasme ter naj se subven- 
cionira nastala razlika v ceni. 

Organizirajo naj so štirje plemenski sejmi rodov- 
niške živine, razen tega naj so v jeseni začnejo ločeni 
sejmi za merjasec, med lotom pa tudi ločeni sejmi 
za rodovniške krave. 

Da bi se kar najbolj zavrla uporaba zakotnih 
bikov, naj občinski ljudski odbori izvajajo okrajni 
odlok o pavšalni skočnini, kmetijske zadruge pa skr- 
bijo, da bodo rojci plemensko živine lahko dobili po 
zmernih cenah tudi potrebna močnata krmila. 

Čeprav jo v okraju kmetijska šola, odziv učencev 
ni bil zadovoljiv. Z ustrezno propagando naj se to 
število ob jesenskem vpisu poveča vsaj za 50%. 

•V zatiranju živalskih kužnih bolezni in varstvu 
živali je treba posvetiti posebno pozornost prepreče- 
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vanju novih izbruhov svinjske ohromelosti in svinj- 
ske kuge. Zato se mora pooslriti veterinarska kon- 
trola nad prometom svinj iz okuženih ali ogroženih 
območij. Zaradi visokega odstotka jalovosti bo treba 
v tem letu organizirati več množičnih pregledov, 
predvsem na območju bivšega lendavskega okraja ter 
s pomnožitvijo veterinarskega kadra pri Veterinar- 
skem zavodu v Murski Soboti preiti na sistematično 
zdravljenje. Tuberkuliaizirati se mora v letu 1954 
20.000 glav goveje živine ter z uporabo kreditov in 
subvencij izločiti vsaj  10% bolnega staleža. 

V. poglavje 

Gozdarstvo 

Okraj Murska Sobota ima skupno 24.675 ha gozd- 
ne površine, kar tvori 26% vseh zemljišč. Gozdovi so 
zelo izčrpani in bo zato treba v letu 1954 sečnjo ome- 
jiti na najnujnejše lokalne potrebe. Ce primerjamo 
prirastek z zalogo, dobimo tole sliko: 

sedanja zaloga po hektarju povprečno   95 m* 
normalna zaloga po hektarju 155 m* 
sedanji prirastek po hektarju 1,75 m* 
normalni prirastek po hektarju 2,20 ms 

Da hi se obvarovali gozdovi in čimbolj omejila 
sečnja lesa, bo treba v letu 1954 predvsem poskrbeti 
za tele splošne stvari: 

a) znižati porabo drv za kurjavo s povečano po- 
rabo premoga in zemeljskega plina; 
.     b) organizirati  trgovsko mrežo,  ki  bo prodajala 

Čimveč rezanega lesa in finalnih proizvodov lesne in- 
dustrije, proizvedenih na drugih območjih; 

c) omejiti število odkupnih podjetij za les na 
minimalno potrebno količino ter ta podjetja kontro- 
lirati, da bodo zaposlovala dober strokovni kader, ki 
bo z lesom pravilno manipuliral. 

V okviru gozdnih gojitvenih del bo gozdarska 
služba pogozdila 16 ha novih in starih posekov, razen 
tega bodo pogozdovali na tistih območjih, kjer bo 
ugotovljen izpad pogozditve v prejšnjih letih zaradi 
majhnih padavin. Za pogozdovanje se bo porabilo 
240.000 sadik raznih drevesnih vrst, 128.000 kosov 
rdečega bora, 48.000 kosov črne jelše, 5000 kosov rde- 
čega hrasta, 4000 kosov kanadske topole idr. Pora- 
bilo se bo 1800 kg semen, predvsem domačega kosta- 
nja, belega gabra, klena in javorja. Gozdno seme se 
bo uporabilo na goričkem predelu, ki ima pretežno 
čiste iglaste sestavine. Razen pogozdovanja bo iz- 
vršeno čiščenje mladih kultur na površini 50 ha. 

Med letom je treba popraviti gozdno komunika- 
cijo v dolžini 0,5 km na relaciji Mačkovci—Stanjevci 
ter gozdno pot na relaciji Gor. Petrovci—Starfjevci. 
Iz sklada za obnovo gozdov je treba popraviti mo- 
stove v Stanjevcih, Pestkovcih, Neradnovcih, Lucovi, 
Boreči, Sulincih in Zenavljah. 

VI. poglavje 

Gradbeništvo 

V gradbeništvu se bodo v lotu 1954 povečala dela 
za 9%. Število zaposlenih bo ostalo nespremenjeno. 
Na račun zmanjšanja kapitalne graditve pri proiz- 
vodnji nafto v Lendavi se bodo gradili objeikti druž- 
benega standarda in izvajale investicijo na prosvet- 
nih in zdravstvenih ustanovah. 

V letu 1954 se je treba lotiti izdelave projektov 
za graditev nove bolnišnice v Murski Soboti in ne- 
katerih, osnovnih šot 

VII. poglavje 

Gostinstvo 

Zaradi povečanja celotne gospodarske delavnosti 
se predvideva tudi povečanje prometa v gostinstvu. 
Z izvajanjem nove uredbe so bo izpremenila struk- 
tura v gostinstvu, vendar ni računati na znatnejše 
zmanjšanj© gostinskih obratov. Likvidirani bodo za' 
sebni gostinski obrati v Murski Soboti in Lendavi» 
tista zakupna gostišča na podeželju, ki nimajo druž- 
benih osnovnih 6Tcdstev, pa bodo prešla v privatni 
sektor. 

Nov način formiranja plačilnega sklada v gostin- 
skih podjetjih in obratih bo pripomogel k ustvarit« 
čimivečjcga prometa. 

Se 5% zaposlenega nekvalificiranega Sadra bo 
moralo v  letu  1954  pridobiti potrebno kvalifikacijo- 

Zadružni gostinski obrati se bodo morali skladno 
z novo uredbo reorganizirati tako, da bodo poslovah 
le tam, kjer so za to podani objektivni pogoji in kjer 
bodo gostilne razpolagale z lastnim inventarjem. Za* 
radi nerazvitega turizma se morajo v letu 1954 z 
raznimi propagandnimi sredstvi popularizirati zna- 
menitosti Prekmurja in urediti nekatere turistične 
postojanke. 

Da bo gostinstvo opravilo naloge, ki jih pred' 
videva družbeni plan, mora predvsem: 

a) urediti in popraviti gostinske prostore; 
b) skrbeti za dobro postrežbo; 
c) skrbeti za kvaliteto jedil in pijač ter razširiti 

izbor vin; 
č) skrbeti za razvedrilo gostov; 
d) skrbeti za propagando in reklamo; 
e) prizadevati si, da se kar najbolj znižajo cene 

gostinskih storitev. 

VIII. poglavje 

Obrt 
Storilo obrtnih obratov se je v preteklih Ie'1. 

zniževalo zaradi tega, ker na mesto starejših obrtni- 
kov niso stopali mlajši, ker so bile likvidirane ne- 
rentabilne krajevne delavnice in ker jo bila daven* 
politika nesorazmerna. Zaradi padca obrtne proizvod- 
nje v prejšnjih letih se v letu 1954 predvideva po- 
večanje. Za nadaljnje širjenje socialističnega scktorj 
obrti bo s pravilno davčno politiko treba izenačit 
državne in zasebne obrtne obrate, pri tem pa D°IJ 
paziti na upravljanje obrtnih delavnic po delovn*11 

kolektivih in na družbeno kontrolo v obratih soci»' 
lističnega sektorja. Zaradi omejitve zaposlene delovne 
silo v privatnom sektorju obrtništva bo treba posebno 
paziti na to, da se ne bo razvilo šušmarstvo, pre"' 
vsem v gradbenih strokah obrti. Zato je treba orga- 
nizirati državne ali zadružne obrtne obrate zidarske 
in tesarske stroke ter talko zagotoviti zadostno število 
teh obratov za zadovoljitev potreb individualnih g>r*' 
denj. Ker nekatere obrtno stroke nazadujejo, je treh» 
s pravilno propagando ob vključevanju novih vaj«0' 
cev vplivati predvsem na to, da bo odstotek vklj0' 
čitve v teh strokah čim večji. Da se bo razvila sV°T 
bodna konkurenca, se morajo ustanoviti še •0^ 
obrati nekaterih kritičnih obrtnih strok. 

Državnim  obrtnim   obratom,   ki   nimajo   laS'? i 
osnovnih   sredstev   ali   pa   jih   imajo  samo  en   d  ' , 
drugega pa izposojenega od zasebnikov, je treba 
krediti zagotoviti nabavo teh sredstev. 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
•_   Okrožna sodišča razglašajo: 

cuüe\e^ik>:   Gostišče  »pri   Cešpov- 
"£> MUbno  (Primož  5. Ljubno). 

Ui°?i  vni Predmet:  Prodaja alko- 

jedil     P'iaČ   ter  mrzlih   in   topììh 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja:  Pevec  Jožica. 

Celje, 30. julija 1954. 
Ulg Zt 114/54 2586 

Pefcik)°:  ÄPyrota*'  Celje  (Celie' 

nif^sli°Vlli     predmet:     Izdelovanje 
Pirotehnik izdelkov, 
^ustanovitelj:   LO  mestne  občine 

Mar
r
}
lpravlJalni upravnik: Bovha 

stinpf-' P'odPisuJe samostojno, l'i- 
no 7 tlriančnega značaja pa skup- 
račnL raćunovoc,Jem; Širše Ivan je 
facunovodja  podjeta. 

R Zt  118/54 2655 
( Besedilo: Trgovina »Jelen« (Ce- 
,jej iotošičev trg), 
oroìf»' , predmet: Trgovina z 
Dirnîfi '• 'ozkimi potrebščinami, 
skim- •••1• materialom in ribi- 
"4*; Potrebščinami 

Celje QOVitelJ:    LO mestne obcine 

pÄe^teIj: Petric ••^°- Pod- £a ,„0.
sa.mostoJno. listine finančne- 

lem- S^ja ?a skuPno z računovod- 
jema- <5•• na' računovodja pod- 
vine '«s» ,B°iaa- poslovodja trgo- 
Itstin i- Ppoolašča za podpisovanje 
&•••••• .»bančnega značaja pa 
nost£ računovodjem med odsot- 
"ostjo ravnatelja. 

B Zt 119/54 2671 
Zrele        :     Trgovina     »Kovinar«, 

r>    * 

''C^ï?1'4 delavnost: Tekstilno 
^••••• -• '?, P,eteno hlaSo ter 
PotrpViS-- ' zlvi'a in gospodinjske 
«ee in ^ *••••^ selici, vžiga- 
*triisk*4 Ç?trebsèine, mešano indu- yisKo blago. 

»CW!   Trgovko   podjetje 
Začasni iT*' ,Sloy-  KonJice- 

njo.      • Poslovodja: Soštarič Fra- 

Ustanovitelj: Delavsko prosvetno 
društvo »Svoboda«, Radeče. 

Poslovodja  Stiglio Jože. 
Celje, 12. avgusta 1954. 

Zt 122/54 2733 
1420. 

Besedilo: »Kovinar«, Sežana (Se- 
žana 185). 

Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z usnjem in usnjarskimi po- 
trebščinami, železnino in kovinski- 
mi izdelki, tehničnim blagom, po- 
trebščinami in stroji, elektrotehnič- 
nim materialom, barvami, laki, ke- 
mikalijami in potrebščinami, ste- 
klom, porcelanom in keramiko, gu- 
mijastimi izdelki. 

Trgovina je ustanovilo Grosistič- 
no trgovsko podjetje »Kovinar«, 
Pivka na Krasu, odločba z dne 30. 
VI. 1954. 

Poslovodja: Dujc Slavko, ki pod- 
pisuje v okviru pooblastil v usta- 
novitvenem aktu. 

Gorica, 27. julija 1954. 
Zt 210/54-2 2552 

1421. 
Besedilo: Pekarna Miren (Miren 

št. 110). 
Poslovni predmet: Peka in pro- 

daja kruha in peciva. 
Obrat je bil ustanovljen z odloč- 

bo Trgovskega podjeta Miren z dne 
27. VII. 1954. 

'V.   d.   poslovodje:   Budin   Vence- 
slav, ki podpisuje v okviru poobla- 
stil v ustanovitvenem aktu. 

Gorica, 29. julija 1954. 
Zt  219/54-2 2590 

1419, 
B 

p ..     Zt 120/54 
^•1••. 4. avgusta  1954. 

2653 

1422. 
Besedilo: Gostilna »Nanos«, Po- 

stojna (Postojna, Tržaška 36). 
Poslovni predmet: Priprava in 

prodaja mrzlih jedil in točenje al- 
koholnih in brezalkoholnih pijač. 

Podjetje oz. gostilna je bila usta- 
novljena z odločbo delavskega sve- 
ta Trgovskega podjetja »Vino« v Po- 
stojni z dne 7. julija 1954. 

Poslovodja:    Jurca   Maks,   ki   bo 
podpisovah v mejah pooblastil do- 
ločenih  v ustanovitvenem aktu. 

Gorica, 9. avgusta 1954. 
Zt 235/54-2 2683 

1423. 
Besedilo: Tovarna motornih ko- 

les, Sežana, skrajšano: »TOMOS«, 
Sežana. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
motornih koles, njihova montaža in 
prodaja, izdelava in prodaja vseh 
nadomestnih delov. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
aktom o ustanovitvi OLO Sežana 
z dne 27. julija 1954, štev. 1-3746/2- 
1954-17. 

Direktor: Pečar •••••. 
Gorica, 10. avgusta 1954. 

Zt 238/54-2 2725 
1424. 

Besedilo: »Fotolik«, Ilirska Bi- 
strica (Ilirska Bistrica, Bazoviška 
št. 4). 

Poslovni predmet: Izvrševanje v 
fotografsko stroko spadajočih po- 
klicnih in amaterskih del v atelje- 
ju in na terenu. Prodaja filmov, fo- 
topapirja in fotokemikalij n* 
drobno. 

Svobodi1 p! Gos»«če Radeče št. 24 - 
, posC3adecS <Radec« 24>- 
bolnih i„  ,Predrnet: Točenje alko- 
Prodai» " br.?,zalkoholnih pijač ter 

,a m«lih in  toplih  jedil. 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946, 1948 in 1950 se pridru'žuje 
zdaj XXIV, letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrosniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Gori čar: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd Kli- 
šej: O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
K y o v s k y : Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakonitov in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd Kušej in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri »Uradnem listu LRS«. Ljub- 
ljana. Erjavčeva  Ha in po knjigarnah. Cena 460 din. 
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Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo delavskega sveta Invalid- 
skega podjetja »Fotolik« v Ljub- 
ljani z dno 27. V. 1954. 

V. d. poslovodja: Zelnik Franc. 
Gorica, 11. avgusta 1954. 

Zt 241/54 2724 
1425. 

Besedilo: Lesno industrijsko pod- 
jetje Jelovica, Skofja Loka, skraj- 
šano:  »Jelovica«, Skofja Loka. 

Gospodarska delavnost: Stavbno 
in pohištveno mizarstvo, izdelova- 
nje lesenih montalnih izdelkov in 
strešnih konstrukcij, lesne ambala- 
že in lesne galanterije, vseh vrst iz- 
delkov iz lesa po naročilu ter izde- 
lovanje lahkih gradbenih plošč 
Jugo-lit. 

Z odločbo Ljudskega odbora mest- 
no občine Skofja Loka, št. 386/3 z 
dino 24. maja 1954 je bilo podjetje 
ustanovljeno ter s sklepom delov- 
aega kolektiva z dne 24. maja 1954 
D sprejetju pravil, potrjenih od LO 
MO Skofja Loka dne 14. VII. 1954, 
konstituirano. 

Direktor: Stegnar Franc, Skofja 
Loka. 

Ljubljana, 29. julija 1954. 
Zt 56/54 Rg II 132/1       2556 

1426. 
Besedilo: »Jelen«, trgovina z us- 

ajem (Ljubljana, Trubarjeva 25). 
Gospodarska delavnost: Trgova- 

nje z usnjem, sedlarskim in jerme- 
narskim blagom ter potrebščinami 
na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja z usnjem, gumo in 
tehničnim tekstilom »Astra«, Ljub- 
ljana, siklep št. 5760/54 z dne 29. 
VI. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Zu- 
pančič Viljem, Ljubljana, Borštni- 
kov trg 1. 

Zt 144/54 Rg • 733/1     2696 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
malo »Zelenjava«, Kranj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja sadja, zelenjave in kmetijskih 
pridelkov, nakup in prodaja indu- 
strijskih izdelkov, sadja in zelenja- 
ve, nakup in prodaja jajc. 
^Podjetje ie bilo ustanovljeno s 

sklepom delavsikega sveta Trgov- 
skega podjetja »Sadje«, Kranj z dne 
7. aprila  1954. 

Konstituirano z odločbo LO MO v 
Kranju, št. 2100/2-54 z dne 26. ju- 
nija 1954 ter na podlagi zapisnika 
delavskega sveta z dne 5. julija 1954. 

Direktor: Križaj Franc, Naklo 97. 
Zt 154/54 Rg II 145/1       2691 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
malo »Povrtnina«, Kranj. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja sadja, zelenjave in kmetijskih 
pridelkov vseh vrst, nakup in pro- 
daja industrijskih izdelkov, eadja 
in zeleniave, nakup in prodaja 
jajc. 

S sklepom delavskega sveta Tr- 
govskega podjetje »Sadje, Kranj z 
dne 7. aprila 1954 je bilo podjetje 
ustanovljeno. 

Z odločbo Ljudskega odbora 
mestne občine v Kranju, št. 2101/2- 
54 z dne 26. VII. 1954 ter na podlagi 
zapisnika delavskega svate z dne 
4. VII. 1954 je bilo podjetje konsti- 
tuirano. 

Direktor: Rozman Milan, Kranj, 
Gorenja Sava 55. 

Zt 156/54 Rg II 146/1       2692 
Ljubljana, 7. avgusta 1954. 

1427. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Elek- 

tromedicina« (Ljubljana, Kolezij- 
ska 21). 

Gospodarska delavnost: Elektro- 
mehanika za rentgenske naprave, 
previjanje in popravljanje električ- 
nih strojev in aparatov; izdelovanje 
medicinskih instrumentov, galvani- 
zacija in kovinsko brusaštvo. Obe 
delavnici opravljata popravila, 
montaže, izdelavo vseh vrst medi- 
cinskih, zdravstvenih, optičnih in 
znanstvenih aparatov, instrumentov 
in potrebščin. 

Podjetje je bilo ustanovljeno s 
sklepom delavskega sveta Podjetja 
za promet s sanitetno opremnim, 
medicinsko instrumentarnim in op- 
tičnim blagom in za elektromedicin- 
siko mehaniko in galvanizacijo »Sa- 
nolabor«  z  dne  29.  januarja  1954. 

Upravnik do konstituiranja: Ar- 
har 'Vinko, Ljubljana Trnovski pri- 

' Zt 219/54 Rg III 735/1       2745 
Besedilo: »Keramika«, trgovina za 

promet na drobno (Ljubljana, Na- 
zorjeva 3). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z votlim in ravnim steklom, kera- 
miko in porcelanom. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena na podlagi sklepa delav- 
skega sveta Trgovskega podjetja 
»Steklo«, Ljubljana z dne 5. VIII. 
1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Be- 
rotič Boris, Ljubljana, Blok 8/2. 

Zt 220/54 Rg III 736/1     2746 
Ljubljana, 12. avgusta 1954. 

1428. 
Besedilo: Samostojna trgovina 

»Malgaj«, Prevalje. 
Poslovni predmet: Prodaja meša- 

nega industrijskega blaga, živil in 
gospodinjskih potrebščin, tobačnih 
izdelkov in vžigalic in potrebščin, 
pohištva in radio aparatov. 

Samostojna trgovina je nastala iz 
poslovne enote, ki se je izločila na 
podlagi delavskega sveta podjetja 
»Merkur« z dne 7. VI. 1954. 

Poslovodja: Konic Filip, ki  pod- 
fiisuje samostojno v okviru zak. do- 
očb, Tomaž Olga, knjigovodja, v 

računskih, finančnih in bančnih za- 
devah, y mejah zak. določb. Jurač 
Marija, trg. pom., ki bo podpisova- 
vala v odsotnosti poslovodje, z isti- 
mi pooblastili. 

Maribor, 16. julija. 1954. 
-    Reg št. 21/VI 239S 

1431. 

Spremembe 
Okrožna sodisfa razglašajo: 

in Besedilo:   Občinska   mesarijo 
klavnica, Nazarje. 

Besedilo    odslej:    »Mesarija    J 

klavnica Nazarje«. 
Izbriše   se  Urbancelj   Marija>  ' 

vpiše- 
Lukač  Lojzka,   knjigovodja. _ 

Celje 9. avgusta 1954 .« 
Rgo I 83/2 2?57 

1429. . 
Besedilo: Trgovina z mešanim We" 

gom v Bodoncih. . 
Poslovni predmet: Tekstilno W*" 

go, kratko in pleteno blago ter kon- 
fekcija; galanterijsko in bazars*0 

blago ter igrače, parfumerijsko :D 

kozmetično blago; steklo, porcelan 
in keramika ; pisarniški materia'« 
papir, pisalne in šolske potrebšči- 
ne; živila in gospodinjske potren- 
ščine; alkoholno in brezalkoholne 
pijače in tobačni izdelki, vžigalice 
in potrebščine. 

Trgovina je nastala iz poslov116, 
enote, ki so je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
»Preskrba« v Murski Soboti v samo- 
stojno trgovino. ,       A 

Poslovodja: Kaufman Bela, .v ' 
podpisuje samostojno v mejan 
zak. določb, in Novak Kristina.^ ra- 
čunovodja, v računskih, finančnin 
in bančnih zadevah, v mejah za*. 
določb. 

Reg št. 126/1 2753 
Besedilo: Pašniško gospodarstvo. 

Plešivc. 
Poslovni predmet: Podjetje se bo 

ukvarjalo s pašo velike živine iB 

drobnice, katero bo prevzemal0 

od posameznih kmetov, zadrug1? 
državnih posestev proti odškodnini- 

Ustanovitelj: OLO Slovenj Gra- 
dec. 

Začasni upravnik: Kotnik Beno- 
ki podpisuje samostojno v okviri 
zak. določb, Gorenšek Rok, tajni* 
gospodarstva, ki sopodpisuje, MÇ.d- 
vešček Vili, honorarni knjigovodij 
ki bo podpisoval v računskih, "' 
nančnih in bančnih zadevah v rflC" 
iah zak. določb, in Smarčan Franc, 
blagajnik,   ki   sopodpisuje. 

Reg št. 27/VI 2672 
Maribor, 6. avgusta  1954. 

"30. . ,. 
Besedilo: Zadružno podjcUe 

»Mlin«, Suhor pri Metliki. 
Poslovni predmet: Mletje žita. 
Poslovodja: Mihelčič Jože, _ •e" 

tlika 157, ki podpisuje za podjctJC' 
in Brunskole Matija, predsednic 
Perko Anica, knjigovodja, Schauer 
Ernest, upravnik KZ. 

Zadružni mlin dela kot samostoj^ 
no podjetje  pod   splošnim  nadzor- 
stvom Kmetijske zadruge Suhor w> 
strokovnim vodstvom poslovodje- 

NOTO mesto, 7. avgusta 1954. 
Zt 21/54 Rg III 21/1       268Ö 
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1432. 

sjedilo:      Občinska      trgovina, 
Šmartno ob Paki. 

safrw.10 od3leJ- Trgovina z me- 
Pafc        fi0m >ülika«> Šmartno ob 

PosWni predmet: Tekstilno bla- 
fekcv- ° in Pleteno blago ter kon- 
jju, Ja> galanterijsko in bazareko 
ter • A n "Srače, vrvarski izdelki 
Is «aalki iz konoplje in jute, izdel- 
tnaclZ ?U.me* kavčuka io plastičnih 
barv eJekirotehnični material, suhe 
bla?' pariumerijsko in kozmetično 
al K?4I 

ovdnski gradbeni materi- 
» ste&io, porcelan in keramika, dr- 

Dami p.renioS. Pisarniški material, 
žit« •' pis,alno in Šolske potrebščine. 
na° in mlevski izdelki, vrtna seme- 
Š«'n»2 a in gospodinjsko potreb- 
iz •' J?680 in m&sni izdelki, izdelki 
siri;»- rJa in kakao, zelenjava, 
delit m

11
nJ|tovi izdelki, mlečni iz- 

Diin* aJkoßolne in brezalkoholne 
••••• y zaprtih steklenicah, vžiga- 
aih obì?' izdclki domačib in umet- 

CeUe,  12. avgusta  1954. 
1433. &° * 10ly2 2735 

|SlÌÌe•     rCm0ntn° 
^Ìe,SKomen.dSleÌ:   RCm0ntn°  POd- 

Gorica, 28. julija 1954. 
1434 Zl 218^54-2 2591 

bdM^r Tr?°vsko podjetje »Hu- 
j•. Ajdovščina. 
J^hrisejo se poslovalnice : jestvin 

«^•••8 Št- *J tekstila št- 2- Z 
bWT^v^^Sonx št.  1,  z mešanim 
»iv*   » iSt- 2> äel«äznine, obutve, ku- 
teriài? • °viUskcSa gradbenega ma- 
A?0 drogerija. 

GrÄ  se   trgovine:   »' Gre »Tkanina«, 
trg R    •••• 17- >ZeleMrinac. Titov 
tri 7  >MrXsano Mago št.  1<, Titov 
»abutev«^?'^11«. Titov tr« 8- 
Pre.«»•   * "escrnova 11, »Jcstvine«, 

•. a * »Mešano blago št. 2<, Slom- tto- va •. vse v Ajdovščini. 
Gor 'ca, 2. avgusta 1954. 

U35> Zt 222/54-2 2616 

A MÏe
:
ni

Drzavno trgovsko pod- 

to  ufïritj0 Se Poslovalnice: obutve 
z *«Sanj£\P,anteriJe>   •ren   12' rej, to^Wagom in tekstilom. Mi- 

VpiL}
•
•

•5^•, Miren 178. 
Šafio hln^Se Pralnice: št 1 »Me- 
ne<, Mir«   '}Ilren 69- št- 2 >Jestvi- 
D^fen

nÌ2
8,  §t-  3-  'Obutev-•- 

^ica, 4. avgusta 1954. 
1436. Zt 84/54-4 2666 

slaeSîlo:   »Steklena galanterija«, 

°e galan0
AS

dslei: »Tovarna steklc- 

Gorica^0 odsle': HcfPelJe. 
"ca- 6. avgusta 1954. 

Zt 35/54-1? 2684 

1437. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami na debelo in drobno »Vino« 
v Postojni. 

Izbriše se kot operativno uprav- 
ni voditelj podjetja: Svet za gospo- 
darstvo LO MO Postojna. 

Besedilo odslej: »Vino«, trgovsko 
podjetje z alkoholnimi in brezalko- 
holnimi pijačami na debelo. 

Poslovni predmet odslej: Promet 
z alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami na debelo. 

Sedei podjetja odsloj: Postojna, 
Ljubljanska 10. 

Obrati v eestavu podjetja: Delav- 
nica sodavice, Postojna, Tržaška 59, 
kot postranski obrat; zaloga piva 
in mineralne vode, Postojna, Trža- 
ška 24, in Klet, Postojna, Jamska 23. 

Direktor: Cehovin Jernej in knji- 
govodja Pikel Bogomir. 

Zt 237/54-2 2729 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Na- 

nos«, Postojna. 
Sedež podjetja odslej: Prestra- 

nek, e skladišči v Prestranku in na 
Rakeku, železniška postaja. 

Zt 206/54-6 2727 
Gorica, 9. avgusta 1954. 

1438. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Na- 

nos« v Idriji. 
Besedilo odslej: »Hotel in restav- 

racija »Nanos«. 
Sedež podjetja odslej: Idrija, Voj- 

kova 1. 
Izbrišejo se podružnice: v Ulici 

Zmage, v Prelovčevi ulici (pri Kav- 
čiču), v Kosovelovi ulici (pri Lipu- 
ščku), Gostilna na Brusovšu, Ulica 
Kap. Mihevca 16, bar v Rozmanovi 
11, bife pri Kobili, Vodnikova ulica, 
bife v Meici, Gregorčičeva ulica, go- 
stilna na Rakah, gostilna v Beli, Be- 
la št. 6. 

Vpišejo se: gostilna Lipušček, Ko- 
sovelova 11, gostilna Buaanje, Tom- 
šičeva 5. 

Gorica, 10. avgusta 1954. 
Zt 88/54-• 2726 

1439. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, knji- 

garna in papirnica »Naša knjiga«, 
Nova Gorica, Solkan. 

Sedež podjeta: Nova Gorica, Sol- 
kan, Ulica IX. korpusa 90. 

Poslovni predmiet: Trgovanje na 
drobno v tehle trgovskih strokah: 
pisarniški material, papir, pisalne 
in šokke potrebščine; knjige in mu- 
zikalije. 

Direktor: Simoniti Peter. 
Poslovalnice (trgovine) v sestavu 

podjetja so: Knjigarna in papirnica 
>Naša knjiga«, Nova Gorica, Sol- 
kan, Ulica IX. korpusa 90, knjigar- 
na in papirnica »Naša knjiga«, Šem- 
peter pri Gorici, knjigarna in _pa- 
pirnica »Naša knjiga«, Ajdovščina, 
Prešernova ulica, knjigarna in 
papirnica »Naša knjiga«. Vipava, 
knjigarna in papirnica »Naša knji- 
ga«, Dobrovo (Brda), knjigama in 
papirnica »Naša knjiga«. Kanal ob 
Soči. 

Poslovalnice so bile vpisane na 
podlagi odločbe LO mestne občine 
Nova Gorica z dne 27. julija 1954, 
št. 954/1-54. 

Gorica, 12. avgusta 1954. 
Zt 230/54-2 2740 

1440. 
Besedilo: »Livarna Štrukelj«, Go- 

rica. 
Besedilo odslej: Goriške strojne 

tovarne in livarne«. 
Zt 243/54-2 2741 

Besedilo:    Trgovina    »Jelka«    v 
Ilirski Bistrici. 

Izbriše se  Celin  A-nton in  vpiše 
Zt 127/54-6 2742 
Zt 127/54 2742 

Besedilo: Trgovina »Zarja« v Ilir- 
ski Bistrici. 

Izbriše    se    Centa    Hedvika    in 
vpiše 

Fatur Alojz, knjigovodja. 
Zt 126/54-6 2744 

Gorica, 13. avgusta 1954. 
1441. 

Besedilo: Trgovsko podjetje: »Po- 
trošnik«, Domžale. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Napredek«, Domžale. 

Ljubljana, 31. julija 1954. 
Rg II 237/4 k 2610 

1441. a 
Besedilo: Mestno kmetijsko po- 

stvo »Jesenkovo«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Kmetijsko po- 

sestvo »Jesenkovo«, Ljubljana. 
Rg I 158/6 2698 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 
misija«, Ljubljana. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je  »Komisija«, Ljubljana. 

Rg I 65/7 2697 

Besedilo: Mestno gospodarsko 
podjetje »Kino«, Tržič. 

Besedilo odslej:  Kino TrZič. 
Rg I 12/5 2699 

Ljubljana, 5. avgusta 1954. 
1442. 

Besedilo: »Merkur«, trgovsko pod- 
jetje z galanterijo in konfekcijo, 
Ljubljana. 

Poslovni predmot odslej: Trgovi- 
na z galanterijo, modo in konfek- 
cijo na debelo. 

Izbrišejo se poslovalnice: Stritar- 
jeva ulica 6 in Karlovska 30, zaradi 
ustanovitve novega podjetja »Cve- 
ta« v Ljubljani, Stritarjeva 6; Stri- 
tarjeva 6 in Tržaška 6, zaradi usta- 
novitve novega podjetja »Galeb«, 
Ljubljana, Stritarjeva 6; Poljanska 
10 in Ciril Metodova 19, zaradi 
ustanovitve novega pgdjetja »Ta- 
mar«, Ljubljana, Ciril Metodova 19; 
Miklošičeva cesta 18 in Gosposvet- 
ska cesta 1, zaradi ustanovitve no- 
vega podjetja »Ajdovščina«, Ljub- 
ljana, Gosposvefska c. 19; Nazorje- 
va ul. 5 in Pasaža-Neboticnik, zara- 
di ustanovitve novega podjetja »No- 
vost«, Ljubljana, Pasaža-Nebotičnik; 
Celovška costa 56 in Liiostrojskâ 
blok III, zaradi ustanovitve nove- 
ga podjetja »Šišenski vrh«, Ljub- 
ljana, Celovška 56; Čopova ulica 
20,    zaradi  ustanovitve samostojne 
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trgovine »Perlom«, Ljublana, Čopo- 
va 20; Nazorjeva ulica 4, zaradi 
ustanovitve samostojne trgovine 
»Biserka«, Ljubljana, Nazorjeva 3. 

Ljubljana, 7. avgusta 1954. 
Rg II 310/8 2700 

1443. 
Besedilo: Podjetje za promet s 

sanitetno opremnim, medicinsko in- 
strumentarnim in optičnim blagom 
in za elektromedicinsko mehaniko 
in galvanizacijo, skrajšano: »Sano- 
labor«, Ljubljana. 

Besedilo odslej: »Sanolabor«, tr- 
govsko podjetje na veliko in malo, 
Ljubljana. 

Gospodarska delavnost odslej : 
Naikup in prodaja ter uvoz medi- 
cinskih, zdravstvenih, lekarniških, 
znanstvenih, laboratorijskih, higi- 

' enskili in optičnih instrumentov, 
aparatov, opremo in potrebščin ter 
ortopedskih pripomočkov, na veliko 
in malo. 

Ljubljana 12. avgusta 1954. 
Rg II 567/13 2750 

1444. 
Besedilo: Rudarski magazin, Me- 

žica. 
Na podlagi sklepa delavskega sve- 

ta z dne 12. VIII. 1951 je podjetje 
prešlo v likvidacijo. 

Likvidatorji: Lednik Janez, Kav- 
tičnik Ferdo," Vončina Ciril, Soko- 
lić Ri.ko. 

Maribor, 12. aprila 1954. 
Reg št. 81/11 1128 

1445. 
Besedilo: Občinska gostilna, Gor- 

nji Petrovci. 
Besedilo odslej: »Gostilna«, Gor- 

nji Petrovci. 
Reg št. 141/III 2475 

Besedilo: Občinski mlin, Peskovci. 
Besedilo odslej:  »Mlin Peskovci«. 

Reg št. 142/III 2474 
Maribor, 19. julija 1954. 

1446. 
Besedilo: Pekarsko podjetc »Cen- 

ter«, Maribor, Grajski trg 6. 
Izbriše se >Pekarna na Pobrež- 

ju<, Ulica XIV. divizije 80, zaradi 
^«•HnoSlOJItFC 

Maribor, 24. julija 1954. 
Reg št. 18 2507 

1447. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ko- 

rotan«, Maribor, Črtomirova 8. 
Besedilo odslej: Gostilna »Koro- 

tan«,  Maribor,  Črtomirova  8. 
Poslovni predmet odslej: Oprav- 

ljanje gostilne, t. i. točenje alkohol- 
nih in brezalkoholnih raijač ter pro- 
dajanje  toplih in  mrzlih jedil. 

Izbriše se naziv upravnika in vpi- 
še Konop Nežka, poslovodja, ki pod- 
pisuje samostojno v mejah zak. do- 
ločb, in Krašovec Marija, nataka- 
rica, skupno z poslovodjem v mejah 
zak. določb. 

Reg št. 223 2628 

Besedilo: Mestno podjetje radio 
in fiomehanična delavnica v Mur- 
ski Soboti. 

Besedilo odslej: »Rafimus«, radio 
in fiomehanična delavnica, Murska 
Sobota. 

Reg št. 74/III 2579 
Maribor, 28. julija 1954. 

1448. 
Besedilo: Mestna -čevljarska de- 

lavnica v Dolnji Lendavi. 
Besedilo odslej: »Čevljarska de- 

lavnica«, Lendava. 
Maribor, 29. julija 1954. 

Reg št. 95 2643 
1449. 

Besedilo: Mestni obrtni obrat »Mo- 
da«, Maribor, Slovenska ul. 20. 

Besedilo odslej: Splošno kroja- 
štvo »Moda«, Maribor, Slovenska 
uL 20. 

Reg št. 110 2678 

Besedilo: Mestno gostinsko pod- 
jetje »Gostilna pri pošti« v Murski 
Soboti. 

Besedilo odslej: Gostišče gostilna 
»Pri dobri kapljici« v Murski So- 
boti, Lendavska ulica. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
ter priprava in postrežba z mrzb'- 
mi in toplimi jedili. 

Poslovodja: Vratairič Franc. 
Reg št. 104/III 2680 

Besedilo. Kmetijsko gospodarstvo, 
Podlehnik. 

Izbriše se Košar Brigita in vpi- 
šejo: 

Cesnik Milica, novi imenovani ra- 
čunovodja, ki bo podpisovala v ra- 
čunskih, finančnih in bančnih za- 
devah v mejah zakonitih do- 
ločb, Osterc Milivoj, kmet. tehnik, 
Podlehnik 22, in Perger Brigita, 
knjigovodja, Podlehnik 22. 

Reg št. 158 2676 

Besedilo: Kmetijsko gospodar- 
stvo Zavrč. 

Izbriše se Istcnič Miran in vpi- 
šeta: 

Zula Ivan, novi imenovani raču- 
novodja, ki bo podpisoval v račun- 
skih, finančnih in bačnih zadevah 
v mejah zak. določb, in Kolen ko 
Ivan, ki bo podpisoval v odsotnosti 
direktorja aiti računovodje. 

Reg. št. 159 2677 
Maribor, 5, avgusta  1954. 

1450. 
Besedilo: Mestno kino podjetje, 

Maribor, Grajska 5. 
Besedilo odslej: Kino podjetje 

Maribor, Grajska 5. 
Izbriše se Čoki Danica in vpiše 

novi imenovani honorarni računo- 
vodja: 

Pesek Alojz, ki bo podpisoval v 
računskih in finančnih zadevah v 
mejah zakonitih določb, Zibert 
Štefka, namestnik računovodje, bo 
sapodpisovala v računskih in fi- 
nančnih zadevah v njegovi odsot- 
nosti. 

Maribor, 9. avgusta 1954. 
Reg 67/r 2753 

1451. 
Besedilo: Mestna slaščičarna, ••- 

ško. , 
Na podlagi odločbe ljudskega oQ" 

bora mestne občine Videm-Krško, 
št. 314/54 z dne 10. II. 1954 je prešlo 
podjetje v likvidacijo. 

Besedilo firme: kakor doslej, s 

pristavkom: >v likvidaciji«. 
Likvidatorji: Kukovičič Joie, Vi- 

dem-Krško, Romih Ivan, Krško P 
Jerman Ivan, Krško, ki podpisujejo 
za podjetje po dva skupaj. 

Novo mesto, 8. julija 1954. 
Rg I 57/9 2687 

1452. 

Besedilo: Kmetijsko gozdarsko po- 
sestvo, Kočevje. 

Na podlagi sklepa delavskega sve- 
ta z dne 10. IV. 1954 se izbrišejo 
obrati posestva: Gvišlerji, O^f^' 
Koprivnik, Knežja lipa, Mozelj, Mo- 
rava, Livold, Kočevje — vrtnarija' 
Mlaka skupno z govedorejo, svinje* 
rejo in poljedelstvom, Stari breg, 
Slovenska vas z živinorejo in ••••" 
delstvom, Kohlerji, Stari log — w" 
vinoreja in poljedelstvo, Mahov- 
nik, Crmošnjice, Kočevje — U"e* 
kama  in  mesarija,  Breg,  Kočevje 
— gozdarstvo, Ljubljana — trgov*" 
Grčarice — gozdarstvo, Podpreska 
— gozdarstvo — Ljubljana — trgo- 
vina, Kočevje — gostinski obrat m 
gradbena  skupina. 

Vpišejo se kmetijski obrati: ••••* 
tijske uprave Cvišlerji, Koprivnic 
Knježja lipa, Livold, Mlaka, Stara 
cerkev, Stari log; vrtnarija Kočev- 
je, mlekarna Kočevje, mesarija Ko- 
čevje; gozdni obrati: gozdne upra- 
ve Kočevje, Mozelj, Stara cerkev, 
Grčarice in Podproska; špedicij* 
Kočevje in Ribnica; stranski obrati: 
delavnica Breg, gradbena skupile 
in avtoprevozništvo Kočevje, cen- 
tralno skladišče, žaga, mizarstvo 3° 
zabojarna. 

Izbriše se upravičenec za podpiso- 
vanje Ogorevc Anton. 

Za podjetje podpisujejo: Nagode 
Ignac, direktor, na podlagi zakoBi" 
tih pooblastil in pravil podjetja, sa" 
mostojno; Žagar Jože, direktor » 
gozdarski sektor, v odsotnosti direk- 
torja, v istem obsegu; Stare An tofl> 
šef komerciale, v odsotnosti f--r ^ 
torja podjetja ali direktorja -^ 
gozdarski sektor, v istem obseg0' 
Lesjak Rajko, glavni računovodja- 
sopódpisuje vse listine po 47. členu 
szdgp in Muhič Ivan, glavni knjig**" 
vodja, sopodpisujc v istem obseg"« 
v odsotnosti glavnega računovodje- 

Na podlagi sklepa delavskega sv*" 
ta Lesno industrijskega podjeta Ko- 
čevje z dne 25. V. 1954 in odlocB« 
OLO Kočevje z dne 2. VI. 1954, «* 
vpiše spojitev podjetja s Kmetija 
gozdarskim podjetjem v Kočevju. 

Novo mesto, 5. avgusta 1954. 
Rg II 27/2 S667 
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Tajništva okrajnih oziroma mestnih 
1453    Juđsklh odborov razglašajo: 

Besedilo:     Kolarska     delavnica, 
«azkrižje. 
mV.65^'11'0 odslej:  Kolarska  dclav- 
• «azkrižje, v likvidaciji. 

be•     •'° se Flac Anton ia Milh- 
/pr Jože in vpišejo likvidatorji: 

Flfr » ec  Franc.  kot  predsednik, 
Ka a   •   ••••   J°žc-    kot 

°L0 Ljutomer, 17. julija 1954. 
St.  II-2305/3-53 4574 

1454. 
Izbrisi 

Okrožna  «oalSča  razglašajo: 

1•?„•• *î?: Inv*l»dsko podjetje »Jc- p <-elje, 
er ?? j? Podjetje osamosvojilo. 

<~elje, 4. avgusta  1954. 
ii55 Zt 119/54 k 2671 

štanjf •1°: 0kraJno mizarstvo, So- 

novnf^   združitve   z   novim   usta- 
$Sj    m    P°dJctJem    >Lik«     - So- 

5o- 
2739 

ä-l0:/Za?a4' Satani- 
novJip?   družitve   z   novim   usta 
Cfaim   JPodJÇtjem    »Lik.      " 

J,
r ,.  "So I  138/2 

1456, Je' 9- avSusta  1954. 

*5rÄ! V
2
?P

4
 

V »Mariji, LD- 
2:ec Pn Krškem. 
A ••••••• Likvidacije. 

70 m»sto, 7. avgusta 1954. 
• % II 195/3 2688 

aJ »«rtl.tkraJnlh °*<r°ma mestnih 1457> 'laskih oaborov razglašajo: 

ok'af&.   Gradbeno  podjetje 
Zaradi* b°ï okolica (Kamnica .... 
SvSBi

ÏYriene l^idacije. p«*elVddf?r
vuPodjetja  je  Cemigoj 

°kolica.ttSluzbenec    0L0    MariBor 
L° Mari^r

TÄ^, 3. junija 1953. 
1458, St-  II-RDGP  8/1 4240 

?k°PodWs 9kr9no  avtoprevozni- 
^itólr» i,  aribor okorica (Mari- 

Zar A- • ' 
°L0ÏÏ ?•••••• fidaci je. 

Manbor ok••••, 8. junija 1953. 
St. II-RDCP-••• 4275 

za 
19). 

Register 
stanov s samostojnim 

finaiisiranjem 

XaJn«tva 
1459 

nistva ok V P ' S j 

'^đsklh „J?lh »»«roma mestnih n odborov razglašajo: 

v.    °3 lovni        *"• 
o?V obmoprfd,?^:  Pre•z bolni- 
^Hoe.   mo£Jû LO MO Ormož in 

Ustanovitelj:  LO  MO Ormož. 
Orgau, pristojen zu zadeve in na- 

loge zavoda: LO MO Ormož. 
Za  zavod  podpisujeta: 
2unec Konrad, upravnik, in  Puč- 

ko Franc, knjigovodja, v okviru za- 
konitih pooblastil in pravil zavoda. 

OLO Ptuj, 26. junia  1954. 
St.  II/12-1350/2-54 1739 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1460. 

Besedilo: Okrajni zdravstveni 
dom, Ljutomer. 

Izbrišejo se splošno ambulante: 
Apače, Gornja Radgona, Slatina 
Radenci, in zobna umbulanta Gor- 
nja Radgona tei >Babice<, Gornja 
Radgona, zaradi  razdružitve. 

OLO Ljutomer,  15. julija  1954. 
St.  II 3065/1-54 2388 

Zadružni register 

Spremembo 
609. 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Jožo Srebrnič«, Mcdana. 

Izbrišeta se člana upravnega od- 
bora Kristančič Franc in Prinčič 
Zdenko in vpišeta nova izvoljena 
člana. 

Mužič   Izidor,   Medana-Plešivo   5, 
Mikulin  Mirko, Medana 60, kmeta. 

Gorica, 31. maja 1954. 
Zadr VII/48-30 1796 

610. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. »Gradnik  Ivan«, Banjšicc. 
Izbrišejo se Humar Franc, Pe- 

trovčič Stanko in Cargo Izidor in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Zbogar Anton,  Banjšicc  11, Zbo- 
gar Leopold, Banjšicc 24, in Ipavec 
Stanko, Banjšicc 45, kmetje. 

Gorica, 3. julija 1954. 
Zadr VII/174-17 2409 

611. 
Besedilo: Kmetijsko zadruga z 

o. j., Vojščica (Vojščica na Krasu). 
Na občnem zboru 7. IV. 1954 so 

biila spremenjena pravila. Družin- 
ski delež znaša 50 din, družinski 
član jamči za obveznosti zadruge 
z 20kratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega družinsJcega deleža. 

Izbrišejo so člani upravnega od- 
bora Pahor Jožef, Milanič Jožef, 
Pire Natalija in vpišejo novi izvo- 
ljeni člani: 

Milanič Alojz, Vojščica 64, Ro- 
gelja Karel, Vojščica 14, Pahor Jo- 
žef, Sela 15. 

Za sopodpisovanje je  pooblašče- 
na Rogelja Marija, Vojščica 25. 

Gorica, 2. avgusta 1954. 
Zadr V/19-20 2644 

61-. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Most na Soči. 
Na občnem zboru dne 5. III. 1954 

je bila sprejeta sprememba pravil: 
•1•• zadruge odgovarja za obvez- 
nosti zadruge z lOkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega deleža. — 
Upravni odbor šteje 9 članov. 

Izbrišeta se Leban Franc in Kri- 
vec Ciril in vpišeta navo izvoljena 
člana   upravnega  odbora: 

Rovšcok Dragica, knjigovodja, 
Most na Soči, Bizalj Zdravko, kmet, 
Modrcjce 35. 

Gorica, 11. avgusta 1954. 
Zadr III/54-52 2731 

613. 
Besedilo: Podjetje »Vino« pri 

Okrajni zadružni zvezi v Sežani. 
Besedilo odslej: Podjetje »Vino«, 

Sežana. 
Sprememba   vpisana   na   podlagi 

sklepa okrajnega LO Sežana z dne 
27. julija 1954, št. 1-3746/2-1954-20. 

Gorica, 13. avgusta 1954. 
Zadr VIII/40-12 2743 

614. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Log. 
Izbrižp se član upravnega odbora 

Jelovčan Ignacij in vpišeta na 
novo: 

Debeljak Franc, Kovstki vxh 5, 
kmet. sin, in Božnar Jurij, kmet, 
Log 4. 

Ljubljana, 2. avgusta 1954. 
Zadr VI 100/9 2645 

615. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom na Vačah. 
Na zboru dne 18. februarja 1954 

so bila spremenjena zadružna pra- 
vila v 32. členu. Delež znaša 1000 
dinarjev. Člani odgovarjajo za ob- 
veznosti zadruge s 5fcratnim zne- 
skom vpisanega enkratnega temelj- 
nega deleža. 

Izbrišejo so ölani upravnega od- 
bora PJaninšek Franc, Zamik Franc, 
Vidmar Marinka, Grilc Janez, Strus 
Alojz, Potek Maks, Osolnik Anton, 
Jurjevcc Gašper in vpišejo novi: 

Kebar Stane, prods. OZZ Ljublja- 
na okolica, Ljubljana, Planinšek 
Martin, Vače, Lukač Ivan, Sirokasct, 
ßos. sinova, Kovač Franc, Boltija, 

olinar Franc, Kandrše, Lavtar 
Franc, Kandrše, Podbovšek Vinko, 
Vovše, Sibert Rudolf, Vače, Topol- 
šek Janko, Slivna, Skobc Anton, 
Ržiše, vsi posestniki. 

Ljubljana, 12. avgusta 1954. 
Zadr IV 71/10 2751 

616. 
Besedilo: Zadružno gospodarstvo, 

Jurovski dol. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obe. zbora z dno 18. II. 1953 
v likvidacijo.' 

Likvidatorji: Vrčko Franc, tajnik, 
obč. LO Juroveld dol, predsednik. 
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Kramberger Franc, kmet, Partinje, 
Levačič Slavko, Grager Stanislav in 
Lorenčič Kari, delavci, Jurovski 
dol; Gungl Konrad, Zg. Gastaraj, 
Zanko Jožef, Jurovski dol. delavca, 
Grager Rozalija, Jurovski dol, Zun- 
ko Katarina, gospodinji, Jurovski 
dol. 

likvidacijsko besedilo: kakor do- 
slej e pristavkom »v likvidaciju. 

Likvidatorji podpisujejo tako, da 
po dva od njih. pristavita pod be- 
sedilo svoja podpisa. 

Maribor, 4. maja 1954. 
Zadr V 75 1382 

61?. 

Besedilo: Kmetijska zadrnga z 
o. j„ Brezje. 

Izbrišejo se Lorbek Vili, Uršič 
Justin, Miki Ivan in Lešnik Ivan, 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Riedl Franc, predsenik, Brezje, 
Gradišnik Simon, upok., Brezje. Jä- 
ger Jože, mehanik, Brezje, in šo- 
lar Jakob, kmet, Dogoše. 

Petrovič Simon je predsenik, Gra- 
dišnik Simon, podpredsednik, in 
Rošker Justina, tajnik u. o. 

Za  zadrugo podpisujejo  v  banč- 
nm    poslovanju:    Petrovič    Simon, 
Kacijan Angela in Ferlinc Avgust. 

Zadr VI 159 2647 

Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 
spodarstvo z o. j., Lenart-Žerjavci. 

Zadruga je prešla na podlagi 
sklepa obč. zbora z dne 12. XI. 1953 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: Vidovič Hinko, di- 
rektor NB Lenart v Slov. goricah, 

Eredsednik, Ceh Jože, ključavničar, 
enart v Slov. goricah, Santi Ivan, 

Lenart v Slov. goricah, Lorber 
Franc, Sp. Porčič, Suman Franc, 
Zg. Zerjavci, Tomažič Andrej, Sp. 
Porčič, kmetje; Polanec Lu jo, vete- 
rinar, Lenart v Slov. goricah, Smir- 
maul Angela, Radehova, Kramber- 
ger Olga, Lenart v Slov. goricah, 
gospodinji. 

Likvidacijsko besedilo: kakor do- 
slej, s pristavkom >v likvidaciju. 

Likvidatorji podpisujejo tako, da 
po dva od njih pristavita pod bese- 
dilo svoja podpisa. 

Zadr VI 126 2650 
Maribor 20. julija 1954. 

618. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Križevci v Prekmurju. 
Vpiše se zadružni obrat: Kmetij- 

ska zadruga z o. j. Križevci, trgo- 
vina Ivanovci. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, s tobačnimi izdelki, vžigalica- 
mi in potrebščinami na drobno. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Horvat Viktor. 

Za  zadrugo  podpisujeta v banc- be o nastavitvi na matični ustanovi, 
nem    poslovanju:    Lepoša    Geza, in kolek za 150 dinarjev za rešitev, 
upravnik, in  Ovček Edvard,  član Akademija za glasbo 
upravnega odbora. v Ljubljani 

Maribor, 6. avgusta 1954.   
Zadr •• 74              2682 poziy upnikom jn đolžnikom 

4703 

Izbrisi 
619. 

Besedilo:   Potrošniška  zadruga  z 
o. j„ Šoštanj. 

Ker je končan likvidacijski posto- 
pek. 

Celje, 31. julija 1954. 
Zadr VIU 106/22, 2664 

620. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z 

o. j., Skomarje. 
Zaradi združitve s Kmetijsko za- 

drugo z o. j., Pohorje. 

Maribor, 20. julija 1954. 
Zadr VI 87 2523 

Razne objave 

Razpisi 
St. 923/1-54 5387 

Rektorat Medicinske visoke šole 
v Ljubljani razpisuje tale mesta: 

1 docentsko mesto za interno me- 
dicino; 

1 docentsko mesto za patološko 
anatomijo; 

1 asistentsko mesto v pato-fizio- 
loškem inštitutu. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba vlagaÛ na rektoratu, Vrazov 
trg 4/1, 20 dni po objavi razpisa. 

Rektorat Medicinske 
visoke šole v Ljubljani 

St 652/1 5421 

Rektorat Akademije za glasbo 
razpisuje za študijsko leto 1954/55 
tale mesta honornih strokovnih so- 
delavcev in sicer 6 mest honorarnih 

Êredavateljov za glasbeno akusti- 
o; za dikcijo; za zgodovino umet- 

nosti; za zgodovino gledališča in 
kostumov; za glasbeno narodopisje; 
za operno igro; dalje eno hon. me- 
sto vodje zborovskih vaj; eno hon. 
mesto korepetiiorja pri oporni igri; 
honorarna mesta za pouk flavte; 
za pouk oboe; za pouk klarineta; 
za pouk fagota; za pouk violončela; 
za pouk haTfe; za pouk orgel; 5 
hon. mest za pouk vzporednega 
predmeta: klavir in eno mesto za 
pouk ritmične gimnastike. 

Prošnje, kolkovane s 30 dinarjev 
je treba vložiti na rektoratu Aka- 
demije, Gosposka 8 najpozneje do 
25. septembra t. 1. in priložiti: roj- 
stni list, diplomo ustreznega visoko- 
šolskega študija, soglasje matične 

' ustanove, da sme kandidat prevzeti 
honorarno zaposlitev, prepis odloč- 

Okrajna menza v Trbovljah je z 
odločbo OLO Trbovlje, št. 1517/3 z 
dne 1. VII 1954 z 10. VII. 1954 v h; 
kvidaciji. Proglasitveni rok: 30 dni 
po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 543/54 4891 

Kmetijska zadruga Renkovci v 

Prekmurju je z dnem 1. VI. 1954 pre- 
šla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
5113 

Z odločbo OLO Maribor okolica, 
št. 11-32/54 z dne 5. julija 1954 so 
prešla  v  likvidacijo tale podjetja: 

Občinska čevljarska delavnica, 
Pragersko, s sedežem v Pragerskem 
97, »Brivnica«, Pragersko, s sede- 
žem v Pragerskem 96, »Šivalnica*. 
Pragersko, s sedežem v Prager; 
skem 84. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
preklica jejo 

Anžič Maks, Ljubljana, evidenč- 
no tablico poltovornega avtomobi- 
la, št. S-1159. 538Z 

Arbi Karel, Ljubljana, JanšeT.a 

12, osebno izkaznico, reg. št. l77*rj 
51, ser. št. F-0463634. 530* 

Avto-moto    krožek,     »Kovinar«. 
Vižmarje 170, prometno dovoljenj 
za osebni avto, »Fiat-Balilla« S'e. 
S-7222, izdano od OLO Gorica, refi- 
strirano   za   leto   1953/54  pri   ML>^ 
Ljubljana mesto. "5 

Benko Martin, Hotiza št. J68, 

OLO M. Sobota, osebno izkazniÇj?- 
reg. štev. 23204, ser. številka «.' 
0247514. &l 

Benkovič Evgen, Bogojna °'' 
osebno izkaznico, reg. št. 2660, se- 
st. 225369, izdano od TNZ Mur**? 
Sobota. ^• 

Bolanč por. Polak Marija, Ra(*°-j' 
ljica, osebno izkaznico, reg. štcT1,« 
ka 21472, ser. št. 0812382. =0" 

Bolko Ivan, Zg. Polskara Pri^v' 
riboru, osebno izkaznico, reg. siJ 
49926, ser. Št. F-0879132, izdano «S 
OLO Maribor okolica. ^ 

Bombek Alojz, Dragačevo ' 
šmarjeta ob Pesnici, osebno izÄe 
nico, reg. št. 10685, ser. št. 0585<£<j 
izdano v Mariboru. 5   : 

Brcgar Franc, Praprotno 6, <***t. 
Krško, evidenčno tablico za m"" <$ 
no kolo. št. S-1513. 5- 
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oik**31' , Wadisliwa. Ljubljana, 
*!.?? «skaznioo, reg. St. 66786/51, 
**• št. F-0089096. 5305 
•£••~.••••» I>olga poljana 58, p. 
žtJSna- osebno izkaznico, reg. al- «•716, ser. et. 0319646. 5349 

moyT2F
mn^ka: Hub?Jana- Ce.r- 

95«u5/e. • osei>no izkaznico, reg. št. 
"018/51, ser. št. F-0118128. 5319 
gCenrič Peter, Ledina 29, pošta- 
Unu. ' ose^no izkaznico, reg. št. 
**"«>. ser. št. 0388356. 5325 

nilÄiia ?'• Horvat.Ana. Tur- 
0^39408. ^kazmoo. ser. šfc 

05^
•"••,   Jožef,   Turnišče   231, 

GSo7!dCMeio0k sor- števdlkQ 

20C^i   Danica.   Maribor,   Tyrseva 
ser •••9•^•••' reS- št- 1212°. 
195Ì       **•*• izdano  v  Mariboru 

n 5293 

Ä?   Ï?«*.   sedaj Ločo   30, 
MevX,   k,a,zn,co- ree- št- 2S84- «er. 
So     °368•«   iz^no od  OLO 

Sta iKfrič ^2' Bazovica 62, po- 
ätevfiv00?.^' osebno izkaznico, reg. •&1&2*7'**-* «»OLO ^ 
*k?fecher eh>z- Maribor. St. Ilj- 
46873 V' °sebno izkaznico, reg. št. 
**73. ser. št. 0193926. 5282 
gorfra\

Lju,dl?ila- Voličina 14 v Slov. 
18587   : os^bno Jakaznico.   reg.   št. 
OLO'U 

r,-,st- F-0576765. izdano od 
£> Maribor okolica. 5285 

8h& ^ar
bja! •«•»'.. Tezn°. 

co. TPÌ  •*    •,  lok> osebno ìakazm- 
OOÓ7797" stevilka 18451, ser. številka 

0,»u , 5281 
C& ?arel- Hrib 2. Vrhni- 
36289/51        lzkaznico,  reg.  številka 
•'*1- «*• §t. F-0058599. 5320 

Hrib 2 fekJ0J- Junser MariK t6g. št 121 v>n        osebno izikaznico, 

ÄS Fanioka' Borisa K^S •'••. ro„J.1
ob Savi, osobno izkaz- 

P-0732lfi2* Stev>  188u- ser. številka 
Gre*   -X 537? 

F^fili?* £rn Rožica <Ana>- št- 2717?      • osebno izkaznico, reg. 
* OLO Nova C   ?'293355'   izdano 

Qt;. .,  .Va Gorica. 5326 
!Siu!*ólMarij.a' Josipdol 24 na Po- 
ì&k ZtnZ ^«••••. reg. štev. 
°L0 Mark St- ?370986.    izdano od 

Gram  P , ' 0•0•••- 5292 
1•- osebno -7" Maribor, Kopališka 
5••' št- 0l6lìSai:nico' reS- «t. 24340, tlb°r okoli,.24, lzdano od OLO Ma- 

GruSovni?'T 5279 
n\i2kazn^„ Justln> Lokovica, oseb 
* Soïton?,    ' rt*- ». 21602. izdan< ano 

5340 H    ~ . 
Nka254ič Zvonko, Maribor, Tezno, 
29017. ser ft» izkaznico, reg. št. 

i 0sebno T;vMar.ib°r. Kolodvorska 
er- š'- 222A  aZDlco'   reg. št. 29089 

5291 

Heimbring Jože, Ponikve 11, po- 
šta Jesenice na Dol., osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 14073, ser. številka 
0379383. 5333 

Horvat Ignac, Dolenci 37, p. Sa- 
lovci, delovno knjižico, izdano od 
OLO Murska Sobota in spričevalo 
o položajnem polikvalificiranem na- 
taikarskem izpitu, izdano od Gostin- 
sko zbornico v Murski Soboti.    5135 

Hrastelj Andrej, Gor. Radgona, 
osebno izkaznico, reg. št. 8550.      5367 

Hrga Jožef, Zg. Sturnmvci 6, po- 
ŠU Sv. Vid pri Ptnju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 34511, ser. št. 0258179, 
in izkaznico za kolo št. 3078.     4903 

Ja:.žekovič Terezija, Rabelčja vas 
6, p. Ptuj, osebno izkaznico, reg. št. 
2462 ser. št. 0244795. 5327 

Jesenek Nežka, Žalec, Ambulanta 
Žalec, osebno izikaznico, reg. štev. 
431/50, ser. št. F-0023141, izdano v 
Ljubljani. 5267 

Juratovec Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 64625/51, ser. št. 
F-0086935. 5268 

Jurčec Zorka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 56149/51, ser. št. 
F-0078459. 5341 

Jurič Angela, Zg. Polskava pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
42028, ser. št. 0977162, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5277 

Justin Ana, Gačnik 29 pri Jare- 
nini, osebno izkaznico, reg. št. 29955, 
ser. številka 0028114, izdano v Ma- 
riboru. 5296 

Kirn Karl, Oražmova 13, Ljublja- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 32817, 
ser. št. F-0055127. 5342 

Kmetijska zadruga Lovrenc na 
Pohorju, evid. tablico za osebni av- 
tomobil št. 6080, izdano v Maribo- 
ru  1954. 5302 

Kodre Slavica, Erzelj 3, p. Vipa- 
va, osebno izkaznico, reg. št. 25281, 
sen št. 0310583.        - 5265 

Kokolj roj. Brajnik Marija, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
90021/51, ser. št. F-0112331. 5556 

Kostanjšek Marija, Hrušica 1, po- 
šta Jesenice na Gor., osebno izkaz- 
nico, reg. številka 2475, ser. številka 
255285. 5386 

Košar Marija, Maribor, Mladinska 
7, sedaj Opatija, osebno izkaznico, 
reg. št. 47947, ser. št. 45395, izdano 
v Mariboru. 5295 

Koželnik Franc, Topolščica, oseb- 
no izikaznico, reg, štev. 10729, ser. 
številka F-0033039, izdano v Ljub- 
ljani. 5383 

Kragelj Benedikt, Maribor, Par- 
tizanska 11, osebno izkaznico, reg. 
št. 33947, ser. št. 0035779. 5298 

Krampi Jože, Brezje, Petroviče- 
vo 14 pri Mariboru, osebno izkazni- 
co, reg. številka 14499, ser. številka 
005208. 5268 

Kristl Novenka, Maribor, Focho- 
va 23, osebno izkaznico, reg. štev. 
16719, ser. številka F-0278506, izda- 
no v Ptuju. 5286 

Križan Ana, Maribor, Jadranska 
21, osebno izkaznico, reg. št. 3268, 
ser. št. 0024617. 5299 

Krumpak Hinko, Ljubljana, Cu- 
farjeva 21, osebno izkaznico, reg. št. 
70371/51, ser. št. F-0092681. 5357 

Kukojca Aleksander, Monkišavci 
43, p. Murska Sobota, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 7566, ser. številka 
0089276. 4923 

Kuret Ivanka, Zirje 7, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20641, ser. številka 
0221351, izdano v Sežani. 5032 

Lah Ivan, Maribor, Radvanjska 
48, osebno izkaznico, reg. št 55436, 
ser. št. 0056308. 5287 

Lah Oskar, Maribor, Heroja Slan- 
dra 23, vojašiko knjižico, izdano od 
vojaškega okrožja Maribor mesto, 
1946. 5300 

Lampret Franc, Sveča 4, Stoperce, 
p. Majšperk, osebno izkaznico, reg. 
št. 422884. ser.  št. 0286521.        4929 

Lisec Janez, Lukovec, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39648, izdano v Kr- 
škem. 5384 

Lukaš por. Simončič Martina, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
94755/51, ser. št. F-0117065. 5545 

Maček Oto, Maribor, Studenci, 
Obrežna 57, osebno izkaznico, reg. 
št. 37431, ser. št. 0057143. 5290 

Mali Peter, Letenco 9, p. Golnik, 
osebno izkaznico, reg. št. 3806, ser. 
št. 0193116. 5033 

Maligoj Mihael, Kamno 77, p. Ko- 
barid, osebno izkaznico, reg. št. 
19304, ser. št. 0397626. 5372 

Mežnar Vinko, Vrba št. 27, p. Ži- 
rovnica, osebno izkaznico, reg. št. 
3419, ser. št. 0389839. 5138 

Mihelić Dragutin, Ptuj, Rogozni- 
ška 10, šolsko spričevalo o konča- 
nem 4. razredu gimnazije v 
Ptuju. 5328 

Moti Jože, Maribor, Gregorčičeva 
17, osebno izkaznico, reg. št. 22053, 
ser. št. 19471. 5284 

Možina Gabrijel, Podkužc 44, po- 
šta Mojstrana, osebno izkaznico, 
reg. št. 5789. 5312 

Nadlišek Frančiška, Vipava 134, 
osebno izikaznico, reg. št. 27100, ser. 
št. 0316540. 5264 

Novak Jožef, Poljana 21, Preva- 
Ije, osebno izkaznico, reg. št. 6671, 
ser. št. G-0271081, izdano od OLO 
Slovenj   Gradec. _        4904 

Nusdorfer Branko, Šmarje 44, po- 
šta Branik, osebno izkaznico, reg. 
št. 24907, ser. št. 030188. 5329 

Obolnar Vladimir, Ljubljana^ Ro- 
bova 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
95460/51, ser. št. F-0117770. 5358 

Oöko Josip, Ljubljana, Smartin- 
ska, osebno zkaznico, reg. št. 1221, 
izdano od TNZ Prodgrad. 5306 

Okom Ana, Lučo 48, Višnja gora, 
osebno izikaznico, reg. št. 31912, iz- 
dano v Skofji Loki. 5344 

Peklaj Franc, Prešernova 25, voz- 
niško dovoljenje stopnje >Dc, šte- 
vilka 533. 5359 

Peric Mihaela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 96267. 5307 

Plahutnik Leopoldina, Zduša pri 
Kamniku, spričevalo o dovršeni Tr- 
govski šoli v KranjUf izdano leta 
1952. 5322 
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Podboršek Marijan, Smatno ob 
Savi, osebno izkaznico, reg., štev. 
72908/51, ser. št. F-0095218.        5323 

Podgoršek Bogomir, Ljubljana, 
Vidovdanska 9, vojaško in delavsko 
knjižico, izdani v Ljubljani.     5360 

Potočnik roj. Pšajd Simona, Ana, 
Mestni vrh 105, osebno izkaznico, 
reg. št 9732, ser. št. 0251945, izdano 
od OLO Ptuj. 5121 

Potočnik Cvetan, sedaj Brezje 48, 
osebno izkaznico, reg. št. 6291, ser. 
št.  0316994. 4942 

Praznik Janez, Stožiee, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 9380/51, ser. št. F- 
0031690. 5269 

Pretnar Marjeta, Tržič, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 4080, ser. številka 
0138690. 5361 

Pungračič Ivan, Turški vrh 14, po- 
šta Zavrč, osebno izkaznico, reg. 
št. 28393, ser. št. F-0271703.        4931 

Radinja Leopold, sedaj v Sveto- 
vem, p. Grgar 143, osebno izkazni- 
co, reg. št. 33508, ser. št. 0335262, iz- 
dano od OLO Gorica. 4045 

Repine Franc, Brod 6, Bohinjska 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. Št. 
15975, ser. št. 0807885,. 5034 

Rodošek Ana, Janežovce 16, pošta 
Desternik, osebno izkaznico, reg. št. 
9535, ser. št. 0251748. 3993 

Sajko Ivan, Maribor, Smetanova 
51, osebno izkaznico, reg. št. 1883, 
ser. št. 9195. 5285 

Sedej Jože, Logatec, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 48936, ser. števil- 
ka F-171637, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 5362 

Sivec Slavko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 96445/51. 5324 

Sivka Mihael, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 98237/51, ser. št. 
F-0120547. 5308 

Slavic Terezija, Vrhnika, Stara 
cesta 11, osebno izkaznico, reg. štev. 
38843, ser. št. F-0146853. 5365 

Sovič Matilda, Strmec 11, p. Ve- 
lika Nedelja, osebno izkaznico, reg. 
št. 49478, ser. št. 0257903, izdano v 
Ptuju. 5331 

Sterile Vojko, Ljubljana, Podutik, 
osebno izkaznico, reg. št. 104690/50, 
ser. št. F-0479000. 5345 

Sabeder Helena, Selce 43, Veliči- 
na, osebno izikaznioo, reg. št. 18307, 
ser. št. 0582985, izdano od OLO Ma- 
ribor okolica. 5301 

Samec Jurij, Pernica 34 pri Smar- 
jeti ob Pesnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 30S23, ser. št. 0191156, izda- 
no od OLO Maribor okolica, in knji- 
žico za kolo, tovarniška znamka 
>Mille<. 5303 

Skufoa Karel, Dalnja vas 10, 
osebno izkaznico, reg. ät. 10644, ser. 
številka 0344444, izdano v Novem 
mestu. 5346 

Stukelj Alojz, Kot 5, p. Semič, 
osebno izkaznico, reg. št. 9795, ser. 
št. 04930105. 5368 

Suštaršič Roman, Dolenjiske To- 
plice . 14 a, osebno zkaznico, reg. št. 
21783, ser. št. 0319183, izdano od 
OLO Novo mesto. 5381 

»LJUDSKA UPRAVA» 

št 7 prinaša tole zanimivo 

vsebino: 

Lojze Piškur: Zakon o so- 
cialnih zavodih razširja druž- 
beno upravljanje — Miro 
Saje:    Investicijski    program 
- S. J. - Ing. V. M.: Temelj- 
ni zakon o varstvu rastlin 
pred  boleznimi  in  škodljivci 
— Dr. S. S.: Uredba o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš in 
njeno prečiščeno besedilo — 
M. S.: Naloge javnega pravo- 
branilca in pristojnost orga- 
nov za potrditev kupnih po- 
godb v prometu z nepremič- 
ninami. 

Poleg člankov sta tudi to- 
pot aktualni rubriki: »Iz 
prakse Vrhovnega sodišča v 
upravnih sporih« in »Iz dela 
javnega pravobranilstva«. R. 
M. in T. B. sta zastopana z 
zanimivim prispevkom iz de- 
la naše ljudske skupščine: 
Skupščinski zapiski, »Ljudska 
uprava« odgovarja na razna- 

vprašanja iz našega zadruž- 
ništva, na kraju pa je pre- 
gled važnih pravnih predpi- 
sov s komentarji dr. Vlada 
Rupnika. 

»Ljudska uprava« izhaja 
praviloma mesečno. Letna 
naročnina znaša 360 din, po- 
samezna številka stane 30 di- 
narjev. Naroča se pri »Urad- 
nem listu LRS«, Ljubljana, 
Erjavčeva lin, poštni predal 
336,  ček.  račun  601-Ž-157. 

Sušteršič Edita, Ljubljana, spri- 
čevalo o dovršeni mali maturi, iz- 
dano na XI. gimnaziji v Ljubljani, 
I. 1948. 5309 

Toman Ana, Maribor, Zupančiče- 
va 8, osebno izkaznico, reg. številka 
11633, ser. št. 6516. 5227    Krško. 

Trbovšek Marjan, Glavni trg 57, 
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, 
reg. št. 21992, ser. št. 0283302.     5332 

Trstenjak Matija, Salovci 12, 9°" 
šta Središče ob Dravi, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 19494, ser. številka 
0262764. 5348 

Uprava za ceste LRS, tehnična 
sekcija, Ajdovščina, evidenčno ta; 
blico, številka S-5926 za tovorni 
avto. 5123 

Uršič Jožef, Idrsko 35, Kobarid, 
osebno izkaznico, reg. št. 14424, ser- 
št. 0393234. 5371 

Valenti Henrik, Zg. Radvanje, Ob 
ribniku 27 pri Mariboru, osebno iz- 
k-znico, reg. štev. 27430, ser. štev- 
34132. 5297 

Verdnik Anton, Kozjak, p. Misb" 
nja, osebno izkaznico, reg. št. 2776<-i 
se!, št. G-0363072, izdano od ••> 
Slovenj Gradec. ^900 

Vičič Viktor, Laze 4, II. Bistrica, 
osebno izkaznico, reg. št. 12957, sei- 
st. 0360267. 5373 

VorkapiČ Lazar, Ljubljana, ^?.?' 
vid, osebno izkaznico, reg. števil** 
64623. 531" 

Vuzcm Amalija, Cermožiše 86, P' 
Zetale, osebno izkaznico, reg. ^fl] 
43359, ser. št. 0287596. 539* 

Zalar Alojzij, Ljubljana, K°'°' 
dvorska 43, osebno izkaznico, ie<>' 
št. 78336/51, ser. št. F-0100646, in.v?' 
jaško knjižico rezervnega oficarj 
in izkaznico Doma JA, izdano, 
Ljubljani. 536' 

Zavec Marija, Maribor, Studen^' 
Obrežna 91, osebno izkaznico, 1?°' 
št. 28043, serija 0039734. 5il 

Zaverl Rudolf, Ljubljana, Brejc«' 
va — blok XV/I, osebno izkaznice 
reg. številka 80111/51, ser. števil*» 
F-0102421. W 

Zidar Martina, Trbovlje, Neža & 
osebno izkaznico, reg. št. 9847, &J. 
št. 0723177. 53<* 

Zore Dragica, Ljubljana, ^i^. 
izkaznico, reg. št. 980, izdano v * ^ 
vem mestu. ' 

Zorman Ivana, Ljubljana, ^°jt. 
žalska 11, osebno izkaznico, re^;,72 
74681. 5Z 

Zupan Ivan, Gradec 58, Liüg 
osebno izkaznico, reg. št. 5675, Ji 
št.  F-0163981. 't rt K 

Zupane Vera, Tomažičeva ree- 
Ljubljana, osebno izkaznico, ^ 
št. 61301/51, ser. št. 0083611- .^ 

Zupančič Jože, Ljubljana, &°^, 
ska 62, osebno izkaznico, reg- ,-jjj 
54703. ser. št. F-0077013. ' 

Zarn   Anton,   Vel.   MrašeV^^' 
osebno izkaznico,   reg.   Štev.   çjQ 
ser. številka 0406580, izdano od  ^5 

Izdaja  .Uradni  list LRS«  —  Direktor In  odgovorni   urednik:  dr.   Rastko Močnik   -   Ttska  tiskarna   .Toneta  Tom 
v L] ubijani 
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IX. pog.lavje 

Trgovina 
V letu 1954 se predvideva promet v trgovinah in 

trgovskih podjetjih v visini 1.700,000.000 dinarjev, kar 
& za 5o milijonov več, kakor je znašal ustvarjeni 
Promet v letu 1953. Porast bo nastal zaradi povečanja 
kupne moči. 

. Število zaposlenih v trgovskih podjetjih in trgo- 
vinah bo v glavnem ostalo isto kakor v letu 1953, 
Povečalo se bo le za število novo kvalificiranih de- 
lavcev. 

Z družbenim planom 1934 se za državna trgovska 
podjetja in trgovska podjetja zadružnih zvez in kme- 
•••• zadrug določa plačilni sklad v odvisnosti od 
ustvarjenega prometa. Ta način nagrajevanja bo 
Pripomogel k temu, da se bodo cene v trgovini zni- 
»?. ' zboljšala pa kakovost trgovskih storitev in raz- 
Sl*u Sortiment blaga. 

Družbeni plan določa odstotek na podlagi reali- 
se prometa v letu 1953 in obračunskega sklada 

PlaÇ ter se bo ta odstotek sukal od 1 do 8% glede na 
tazhčno.st strok. 

,^rSovina z udeležbo pri dobičku v letu 1954 iz- 
Do •'• • ^e nJena naloga, da brez posebnega dobička 

sređuje blago potrošniku po kar najnižji ceni. 
ku ^54 se mora najti pravilnejša oblika za od- 
•••°^••^• kmetijskih pridelkov, kar naj se skuša 
v ]CC1 tako, da bodo čimveč teh pridelkov odkupo- 
stotk etiJske zadruge. S smotrno določitvijo od- 
aD 

ov za plače naj se čimbolj omeji nakupovalski 
delv ero»ističnih podjetij za odkup kmetijskih pri- iKov in živine. 
n» , V*zvoi trgovine v leta 1954 naj temelji predvsem 
na tehle postavkah: 
n'a "k TP,fVava sistema udeležbe pri dohodku delov- 
Prom ^ ov  na  podlagi  opravljenega blagovnega 

Predv pos,Pe*evanJG   prometa   z   izvoznim   blagom, 
delt; !iem z gozdnimi  sadeži, zdravilnimi  zelišči, iz- 
••• domače obrti itd. 

tûr !lSm?trna uPf>raba kreditov, zlasti  glede  višine 
Koeficienta obračan ••- 
è) odpr 

obračanja; 
lzmenja \aVa nopotrebnih posredovalcev v blagovni 

u&tanavl^d^a cfc,lctivne medsebojne konfeurence z 
^spodarTJCm novi^ trgovin državnega sektorja po 
daaJe tr 1

močne'J!ih središčih, reorganizacijo se- 
sWih- SOvske m,reže in povečanjem števila zapo- 

ru gah°dkup ^^'Jstia pridelkov po kmetijskih za- 

X. poglavje 

Investicije 

V letu 1954 se bo del sredstev porabil za gospo- 
darske, drugi del pa za negospodarske oziroma pro- 
računske investicije. 

Višina gospodarskih investicij bo odvisna od sred- 
stev, s katerimi bo razpolagal okrajni kreditni sklad. 
Iz njega se bodo predvsem finansirale investicije V 
elektrifikaciji podeželja in dajali krediti gospodar- 
skim organizacijam za nujno potrebna obnavljanja 
strojnega parka in drugih naprav. 

Proračunske investicije v letu 1954 se nasproti 
investicijam v letu 1953 desetkratno povečujejo. Sred- 
stva dajejo možnost za popravilo in razširitev ne- 
katerih šol, za obvarovanje lendavskega gradu, za 
ureditev poslovnih prostorov nekaterih občin in za 
nabavo prevoznih sredstev osemenjevalni postaji in 
rešilni postaji v Murski Soboti. V tem okviru so pred- 
videna tudi sredstva za izdelavo projektov za novo 
bolnišnico v Rakičanu, ki jo bodo pričeli graditi v 
letu 1955, in za načrte nekaterih šol, ki jih bodo prav 
tako pričeli graditi v tem letu. 

XI. poglavje 

Družbeni produkt, narodni dohodek in  njuna 
razdelitev 

Razdelitev dohodka 
(v 000 din) 

Skupni dohodek 920.793 

obresti od osnovnih sredstev 264.270 
obresti od obratnih sredstev 54.842 
prometni davek 22.500 
obračunski sklad za plače 325.178 
prispevek za sooialno 

zavarovanje 143.705 
Skupaj 810.495 

Dobiček 110.298 
zvezni davek od dobička 55.149 
rezervni sklad 22.640 

Skupaj 77.789 

Ostanek za razdelitev med OLO 
in gospodarska podjetja 32.509 

od tega delež gospodarskim 
podjetjem 8.049 

delež OLO 24.460 

Struktura skupnega družbenega produkta po panogah 
za leto 1954 

Stroka 

i?lđ*strija 

^tijstvo 
Carstvo 
?radbeništvo 
promet 
^ovina 

oŠ"**» 

Skupni 
družbeni 
produkt 

1,476.123 
1,392.752 

29.357 
41.205 
50.659 

172.430 
58.614 

427.540 

Amorti- 
zacija 

850.816 
72.514 

2.786 
5.138 

15.955 
15.467 
5.673 

67.422 

Narodni 
dohodek 

625.307 
1,320.238 

26.571 
38.067 
34.704 

156.963 
52.941 

360.118 

Sklad Presežek 
za plače dela 

176.375 448.932 
1,058.327 261.911 

8.370 18.201 
21.900 16.167 
18.669 16.035 
76.431 80.532 
21.428 31.513 

196.223 163.895 

3,648.680 1,033.771 2,614.909 1,577.723 1,037.186 
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Struktura družbenega produkta po panogah 
(brez zadružnih organizacij in zasebnih proizvajalcev) 

Stroka 
Skupni 

družbeni 
produkt 

Amorti- 
zacija 

Narodni 
dohodek 

Sklad 
za plače 

Presežek 
dela 

Industrija 1.476.123 850.816 625.307 176.375 448.932 
Kmetijstvo 50.878 9.916 40.962 25.565 15.397 
Gozdarstvo 29.357 2.786 26.571 8.370 18.201 
Gradbeništvo 41.205 3.138 38.067 21.900 16.167 
Promet 50.659 15.955 34.704 18.669 16.035 
Trgovina 139.725 12.200 127.525 52.000 75.525 
Gostinstvo 18.188 2.000 16.188 7.700 8.488 
Obrt 101.510 55.000 66.510 31.000 35.510 

Skupaj 1,907.645 931.811 975.834 341.579 634.255 

Skupni družbeni produkt po panogah V 000 din 

Indeks Indeks 
Stroka 1952 1953 1954 1952 = 100 1953 = 100 

Industrija 1,329.570 1,398.224 1,476.123 106 107 
Kmetijstvo 1,294.578 1,318.841 1,392.752 102 105 
Gozdarstvo 30.740 33.640 29.357 110 88 
Gradbeništvo 55.422 38.699 41.205 108 111 
Promet 36.540 38.736 50.659 106 135 
Trgovina 127.556 145.725 172.430 114 119 
Gostinstvo 39.640 42.000 58.614 109 138 
Obrt 367.592 391.274 427.540 108 109 

Skupaj 3,261.638 3,407.139 3,648.680 105 107 

Narodni dohodek V 000 din 

Indeks Indeks 
Stroka 1952 1953 1954 1952 = 100 1953 = 100 

Industrija 564.272 588.234 625.307 105 106 
Kmetijstvo 1,270.520 1.290.304 1,320.238 102 102 
Gozdarstvo 27.240 30.216 26.571 111 86 
Gradbeništvo 31.642 35.870 38.067 113 109 
Promet 26.512 28.839 34.704 107 121 
Trgovina 116.254 133.677 156.963 114 117 
Gostinstvo 32.570 40.800 52.941 124 130 
Obrt 294.728 320.908 360.118 109 112 

Skupaj 2,363.738 2,468.848 2,614.909 105 106 

Struktura družbenega produlkta po panogah zadružnih organizacij dn zasebnih proizvajalcev 
za leto 1954 V 000 din 

Stroka 
Skupni 

družbeni 
produkt 

Amorti- 
zacija 

Narodni 
dohodek 

Sklad 
za plače 

Presežek 
dela 

Industrija — — — — — 
Kmetijstvo 1,341.874 62.598 1,279.276 1,032.762 246.514 
Gozdarstvo Zajeto v kmetijstvu 
Gradbeništvo — — — —. — 
Promet — — — _ — 
Trgovina 32.705 3.267 29.438 24.431 5.007 
Gostinstvo 40.426 3.673 36.753 13.728 23.025 
Obrt 326.030 32.422 293.608 165.223 128.385 

Skupaj 1,741.035 101.960 1,639.075 1,236.144 402.931 
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Struktura presežka dela za leto 1954 
(družbeni sektor) V 000 din 

Stroka                     Presežek 
dela 

Socialno       Obresti 
zavaro-    od osnovnih    Obresti 
vanje         sredstev     od kredita 

Dpp Rezervni       Ostano 
siki ad 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

448.932 79.368 245.993 34.552 7.600 13.643 67.776 
15.397 10.226 4.723 4.290 — 1.708 5.550 
18.201 3.766 446 255 — 102 13.632 
16.167 9.855 974 1.200 — 680 3.458 
16.035 8.415 3.379 541 — 180 3.526 
75.525 23.400 4.980 13.200 2.500 5.280 26.165 
8.488 3.465 540 200 3.400 770 113 

35.510 13.950 7.060 1.400 9.000 560 3.540 

Skui jpaj 634.255 152.445 268.089 55.638 22.500 22.923 112.660 

Tretji  dol 

GOSPODARSKI INSTRUMENTI OKRAJA 

XII. poglavje 

Višina rezervnega sklada podjetij 

1 
Vso gospodarske organizacijo morajo od dobička, 

£° odtegnitvi zveznega davka od dobička, prenesti v 
°Jp ^Zcr•e sklade 2% od stalnih, obratnih sredstev. 

stot i     tr&ovs,kiü podjetjih in trgovinah se isti od- 
°k uporablja za povprečna obratna sredstva. 

XIII. poglavje 
02 °kraja pri dobičku  gospodarskih  organizacij 

1 
ka v- raJnemu ljudskemu odboru pripada del dobič- 
, • Ki ga ustvarijo gospodarske organizacije, potem 
wLst°i u vet^e P° zvcznem družbenem planu določeni 
in k        .ustvarjenega dobička za potrebe federacije 
dnvtSO izPolnile obveznosti iz 1. točke XII. poglavja 
«denega piana. 

2 

od do>vn?   -k* o^110 P° odtegnitvi zveznega davika 
Pripad in  rczcrvncea  sklada, se  deli   tako,  da 
v t>dstaflf-£SP<M*aTskira organizacijam naslednji delež 

1. 

5. panoga: Promet 
6. panoga: Trgovina (brez udeležbe) 
7. panoga: Gostinstvo 
8. panoga: Obrt 

50 
0 

70 
50 

panoga: Industrija: 
Stroka 111 

Strdka 112 
Stroka 117 
Stroka 121 

Stroka 122 

Stroka 124 
Stroka 127 

3. I2g&: K*e<iistvo 
4 D^Sa: G«đarstvo 

Panoga: Gradbeništvo 

Proizvodnja električne 
energije 
Proizvodnja nafte 
Kovinska industrija 
Industrija gradbenega 
materiala 
Opekarna Ncmčavci 
Opekarna Lendava 
Opekarna Puconci 
Lesna industrija 
Zadružna žaga 
Murska Sobota 
Tekstilna industrija 
Živilska industrija 
>Mlekopromctt 
Murska Sobota 

20 
20 
20 

40 
30 
20 
20 

80 
20 

20 

80 
100 

20 
20 

Gospodarske organizacije lahko formirajo iz pre- 
ostalega dela dobička plačilni sklad ali sklad za 
prosto razpolaganje. Za sklad smejo uporabiti lo 
tolikšen del dobička, kolikršnega dopušča zvezni 
družbeni plan.  • 

4 
Gospodarske organizacije, ki imajo najeto po- 

sojilo, za katerega je jamčil oziroma katerega je 
odobril okrajni ljudski odbor, plačujejo anuitete iz 
dobička, ki ostane po odtegnitvi zveznega davka od 
dobička in rezervnega sklada. Preostanek pa delijo 
po določbah 2. točke tega poglavja. 

Kmetijske  zadruge so pri  delitvi  dobička opro- 
ščene obveznosti do okrajnega ljudskega odbora. 

XIV. poglavje 

Oblikovanje sklada plač v trgovini 

1 
Trgovskim organizacijam se določijo sredstva za 

plačilni sklad tako, da so ugotovi odstotek, ki ga da 
primerjava dejansko izplačanega sklada plač plus 45% 
prispevek za socialno zavarovanje iz dejansko do- 
seženega prometa v letu 1953. Tako dobljeni odstotek, 
zmanjšan za 5%, se uporablja za ugotovitev plačil- 
nega sklada za leto 1954. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
se pooblašča, da za trgovine, ustanovljene v letu 1954, 
določi višino odstotka plačilnega sklada v sorazmerju 
s trgovinami istih strok in da sam odpravlja more- 
bitne neskladnosti, ki bi s formiranjem plačilnega 
sklada nastale v trgovini. 

3 

Co plačilni sklad, ustvarjen po 1. točki tega po- 
glavja, presega obračunski plačilni sklad trgovske 
gospodarske organizacije, smo ta uporabiti od razliko 
za povečanje plačilnega sklada le tisti del, ki se dobi, 
če se uporabi tale lestvica: 
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Če znaša razlika 
med obračunskim 
in dejanskim pla- 
čilnim skladom v 
odstotkih od ob- 
račan skega plačil- 

nega sklada 

Znesek, ki ga sme trgovsko 
podjetje uporabiti za plače 

do 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 

10% 
10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
75% 
80% 
90% 

od 100% 
od 120% 
od 160% 
od 200% 
od 300% 

65,0% 
65,0% + 
65,0% + 
60,5% + 
58,0% + 
55,0% + 
52,0% + 
49,0% + 
46,6% + 
44,4% + 
42,0% + 
40,5% + 
38,7% + 
57,2% + 
55,8% + 
54,4% + 
52,1% + 
30,0% + 
26,7% 4- 
21,8% + 
18,0 % + 
12,3% + 

59% od 
53% od 
47% od 
41% od 
34% od 
29% od 
26% od 
24% od 
22% od 
20% od 
18% od 
17% od 
16% od 
15% od 
14% od 
12% od 
10% od 
7% od 
3% od 
1% od 

0.5% od 

presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 
presežka nad 

10— 15% 
15— 20% 
20— 25% 
25— 30% 
50— 35% 
35— 40% 
40— 45% 
45— 50% 
50— 55% 
55— 60% 
60— 65% 
65— 70% 
70— 75% 
75— 80% 
80— 90% 
90—100% 

100—120% 
120—160% 
160—200% 
200—300% 

300% 

XV. poglavje 

Razdelitev davka od  prometa in  stopnje lokalnega 
prometnega davka 

1 
Za proračunsko potrebe okrajnega ljudskega od- 

bora določa družbeni plan LRS 5 odstotkov od skup- 
nega prometnega davka, ki ga plačujejo gospodarske 
organizacije na območju okraja, 50 odstotkov od 
skupnega prometnega daivika, ki ga plačujejo zadruž- 
ne gospodarske organizacije, zasebni obrati in zaseb- 
niki na območju okraja, in 50 odstotkov od prodanih 
vrednotni c. 

2 
Za leto 1954 se predpisuje tale občinski prometni 

davek: 
a) od potrošnje alkoholnih pijač v gostinskih 

podjetjih in obratih od prodajne cene 5% 
b) od vstopnic za prireditve, razen kulturno- 

umetniških in fizkulturnih 5% 
c) od nakupa in prodaje nepremičnin in 

od stopenj, predpisanih z uredbo o tarifi 
prometnega davika 10% 

č) od kozmetičnih predmetov za nego obraza, 
kože in las 10% 

d) od krzna in kože divjadi 10% 

Lokalne takse se pobirajo po odloku OLO Mur- 
ska Sobota o vpeljavi okrajnih taks in prometnega 
davika (Uradni Ket LRS, št. 1-9/54). 

Dohodki iz 2. in 3. točke pripadajo v celoti ljud- 
skemu odboru občine, na katerega območju so bili 
pobrani, in se morajo uporabiti samo za komunalno 
in stanovanjsko graditev. 

XVI. poglavje 

I — Stopnje dopolnilnega davka od dohodke 
kmetijskih gospodarstev 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kme* 
tijskim gospodarstvom se predpisuje ta-le davčna 
lestvica: 

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 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
51.000 
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 

2 20 
2 40 
2 60 
2 80 
2 100 
2 120 
2 140 
2 160 
2 180 
2 200 
2 220 
2 240 
2 260 
2 280 
2 300 
2 320 
2 340 
2 360 
2 380 
2 400 
2,1 441 
2,2 484 
2,3 529 
2,4 576 
2,5 625 
2,6 676 
2,7 729 
2,8 784 
2,9   ' 841 
3 900 
3,1 961 
3,2 1.024 
3,3 1.089 
3,4 1.156 
3,5 1.227 
3,6 1.296 
3,7 1.369 
3,8 1.444 
3,9 1.521 
4 1.600 
4,1 1.681 
4,2 1.764 
4,3 1.849 
4,4 1.936 
4,5 2.025 
4,6 2.116 
4,7 2.209 
4,8 2.304 
4,9 2.401 
5 2.500 
5,1 2.601 
5,2 2.704 
5,3 2.809 
5,4 2.916 
5,5 3.025 
5,6 3.136 

57.000 5,7 
58.000 5,8 
59.000 5,9 
60.000 6 
61.000 6,1 
62.000 6,2 
63.000 6,3 
64.000 6,4 
65.000 6,5 
66.000 6,6 
67.000 6,7 
68.000 6,8 
69.000 6,9 
70.000 7 
71.000 7,1 
72.000 7,2 
73.000 7,3 
74.000 7,4 
75.000 7,5 
76.000 7,6 
77.000 7,7 
78.000 7,8 
79.000 7,9 
80.000 8 
81.000 8,1 
82.000 8,2 
83.000 8,3 
84.000 8,4 
85.000 8,5 
86.000 8,6 
87.000 8,7 
88.000 8,8 
89.000 8,9 
90.000 9 
91.000 9,1 
92.000 9,2 
93.000 9,3 
94.000 9,4 
95.000 9,5 
96.000 9,6 
97.000 9,7 
98.000 9,8 
99.000 9,9 

100.000 10 
105.000 10,5 
110.000 11 
115.000 11,5 
120.000 12 
125.000 12,5 
130.000 13 
155.000 13,5 
140.000 14 
145.000 14,5 
150.000 15 
155.000 15,5 
160.000 16 
165.000 16,5 

5.249 
3.364 
3-431 
3.600 
3.721 
3.844 
3.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.489 
4.624 
4.761 
4 900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.776 
5.929 
6.0S4 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.8S9 
7.056 
7.225 
7.396 
7.569 
7.7*4 
7.921 
8.10° 
8.28' 
8.464 
8.649 
S.836 
9.025 
9.2I6 
9.409 
9.604 
9.8OI 

10.00? 

»^ 
12.100 

14.40° 

&<% 
16.90? 

«•^ 19.600 
21.02* 
22.500 
24.025 
25.60? 
27.225 



••••^••^26. Vni. 1954 URADNI LIST Stran 613 

Osnova 

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.O00 
285.000 
290.OOO 
295.000 

500.000 
505.000 
310.000 
315.000 
320.O00 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.O0O 
350.000 
535,ooo 
360.000 
365.000 

, 3<0.000 
3?5.000 
380.000 
385.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.OO0 
410.000 
415.0OO 
420.00o 
425.000 
430.000 
435.000 
44O.OOo 
445.000 
43O.0O0 
455.000 
460.0oo 
465.000 
470.000 
fs.ooo 
480.000 
485.000 

Davek Osnova      % Davek 

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,' 
30,4 
30,6 
30,8 
31 
31,2 
31,4 
31,6 
31,8 
32 
32,2 
32,4 
32,6 
32,8 
33 
33,2 
33,4 
33,6 
33,8 
34 
34,2 
34,4 
34,6 
34,8 
35 
35,2 
35,4 

28.900 
30.625 
32.400 
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 
65.985 
68.040 
70.125 
72.240 
74.383 
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 
116.250 
118.560 
120.890 
123.240 
125.610 
128.000 
130.410 
132.840 
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 

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 
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 
720.000 
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 

55,6 
35,8 
36 
36,2 
36,4 
36,6 
36,8 
57 
37,2 
37,4 
37,6 
37,8 
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 
42,3 
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 
48,3 
48,6 
48,9 
49,2 
49,5 
49,8 
50,1 
50,4 
50,7 
51 
51,3 
51,6 
51,9 
52,2 
52,5 

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 
258.540 
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 
321.090 
525.500 
329.940 
334.410 
338.910 
343.440 
348.000 
352.590 
357.210 
361.860 
366.540 
371.250 
375.990 
380.760 
385.560 
390.390 
395.250 
400.140 
403.060 
410.010 
414.990 
419.910 

II — Za obračuna vaa j e dopolnilne dohodnine od 
dohodkov samostojnih poklicev in premoženja se 
predpisuje za leto 1954 tale davčna lestvica: 

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 
23.000 
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 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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 
4,9 
5 
5,1 
5,2 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
3O0 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
651 
704 
759 
816 
875 
936 
999 

1.064 
1.131 
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 

63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
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 

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 
9,5 

10 
10,5 
11 
11,5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
15,5 
16 
16,5 
17 
17.8 
18.6 
19,4 
20,2 
21 
21.8 
22,6 
23,4 

3.539 
3.458 
3.575 
3.696 
3.819 
3.944 
4.071 
4.200 
4.351 
4.464 
4.599 
4.736 
4.875 
5.016 
5.159 
5.304 
5.451 
5.600 
5.751 
5.904 
6.059 
6.216 
6.575 
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 
9.975 

11.000 
12.075 
13.200 
14.375 
15.600 
16.875 
18.200 
19.575 
21.000 
22.475 
24.000 
25.575 
27.200 
28.875 
30.600 
32.930 
35.340 
37.830 
40.400 
43.050 
45.780 
48.590 
51.480 
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Osnova     %        Davek Osnova     % Davek 

225.000 
230.000 
255.000 
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 
515.000 
320.000 
525.000 
530.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
575.000 
580.000 
385.000 
590.000 
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 
470.000 
475.000 
480.000 
485.000 
490.000 
495.000 
500.000 
505.000 
510.000 

24,2 
25 
25,6 
26,2 
26,8 
27,4 
28 
28,6 
29,2 
29.8 
30,3 
30,8 
51.3 
51,8 
52,3 
52,8 
33,2 
33,6 
34 
34,4 
54,8 
35,2 
35,6 
36 
36,4 
36,8 
37.2 
57,6 
38 
38,4 
38,8 
39.2 
39,6 
40 
40,4 
40,8 
41,2 
41,6 
42 
42,4 
42,8 
43,2 
43,5 
43,8 
44,1 
44,4 
44,7 
45 
45,3 
45,6 
45,9 
46,1 
46,3 
46,5 
46,7 
46,9 
47,1 
47,3 

54.450 
57.500 
60.160 
62.8S0 
65.660 
68.500 
71.400 
74.360 
77.380 
80.4*0 
83.325 
86.240 
89.205 
92.220 
95.285 
98.400 

101.260 
104.160 
107.100 
110.080 
113.100 
116.160 
119.260 
122.400 
125.580 
128.800 
152.060 
155.360 
138.700 
142.0S0 
145.500 
148.960 
152.460 
156.000 
159.580 
163.200 
166.860 
170.560 
174.300 
178.080 
181.900 
185.760 
189.225 
192.720 
196.245 
199.800 
203.385 
207.000 
210.645 
214.320 
218.025 
221.280 
224.555 
227.850 
251.165 
254.500 
237.855 
241.230 

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 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
6S5.000 
690.000 
695.000 
700.000 
703.000 
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 

47,5 
47,7 
47,9 
48.1 
48,3 
48,5 
48,7 
48,9 
49,1 
49,3 
49,5 
49,7 
49,9 
50,1 
50,3 
50,4 
50,5 
50,6 
50,7 
50,8 
50,9 
51 
51,1 
51,2 
51,5 
51,4 
51,5 
51,6 
51,7 
51,8 
51,9 
52 
52,1 
52,2 
52,3 
52,4 
52,5 
52,6 
52,7 
52,8 
52,9 
53 
53,1 
53,2 
53,3 
53' 
53,5 
53,6 
53,7 
53,8 
53.9 
54 
54,1 
54,2 
54,5 
54,4 
54,5 
54,6 

244.625 
248.040 
251.475 
254.930 
258.405 
261.900 
265.415 
268.950 
272.505 
276.080 
279.675 
283.290 
286.925 
290.580 
294.255 
297.360 
300.475 
303.600 
306.735 
309.880 
313.035 
316.200 
319.375 
322.560 
325.755 
328.960 
332.175 
335.400 
338.635 
341.880 
345.135 
348.400 
351.675 
354.960 
358.255 
361.560 
364.875 
368.200 
571.535 
374.880 
578.235 
381.600 
584.975 
588.360 
391.755 
395.160 
398.575 
402.000 
405.435 
408.880 
412.355 
415.800 
419.275 
422.760 
426.255 
429.760 
453.275 
436.800 

ofblike,  plača  dopolnilno  dohodnino  po stopnji. ** 
ustreza seštevku prvih in drugih dohodkov. 

Če se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 
od kmetijstva ali dohodnina od samostojnih poklice7 

po pavšalni davčni osnovi za davčno leto vnaprej; 
razen tega pa ima tudi dohodke iz drugih virov, ki 
se ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, ne vplivajo 
na odmero dopolnilne dohodnino od kmetijstva <•' 
roma od samostojnih poklicev po pavšalni davčni 
osnovi dohodki iz drugih virov. Prav tako ne vpliT_a 

na stopnjo dopolnilno dohodnine od dohodkov & 
drugih rirov višina davčne osnove dohodnine iz 

kmetijstva oziroma pavšalne davčne osnovo sam0' 
stojnih poklicev. 

IV 

Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave v 

okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. Od" 
merjena dopolnilna dohodnina od samostojnih P°* 
klicev se zmanjša za 5% za vsakega vajenca, ki se 

šr ne uči dve leti. 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoce 

dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din •' 
okrožijo na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din Pa 

na tisoč dinarjev navzgor; 

b) osnove  nad  100.000  din  se  zaokrožijo na Pf 
tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2500 <• 
zaokrožijo na pet tisoč dinarjev navzdol, zneski na 

2500 din pa na pet tisoč dinarjev navzgor. 

VI 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti vecj 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega z 
razliko, zaradi katere bi se morala uporabiti ^1^ 
davčna stopnja. 

XVII. poglavje 

Obrestna mera za osnovna sredstva komunalnih 
podjetij 

1 

Komunalna podjetja na območju okraja ^ur5^j, 
Sobota   so   oproščena 
sredstev. 

plačila   davka   od   osnovD ib 

Nad 800.000 je 55% od 800.000 plus 75% od razlike 
nad 800.000. 

XVIII. poglavje 

Obrestna mera za kredite okrajnega kreditneg8 

sklada 

III 

Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 
plača  dopolnilna   dohodnina   tako  ene   kakor  druge 

Občinskim  ljudskim odborom,  katerim  se P°J0 

dodelili krediti za elektrifikacijo izven natečaja, » 
plačevali obresti po 2% obrestni meri 
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XIX. poglavjo 

Kontingentiranje izkoriščanja gozd lov 

JJoločajo sc naslednje količino izkoriščanja go- 
••°• v letu 1954 po občinskih ljudsku odborih: 

Ob, 
Potrošnja Od tega 

čina      Skupaj    ind.   lok.   lastna   jam. celuloz. 

Beltinci 
Bodoflci 

Bogojino 
Camkora 

Crenšovci 
^brovnik 
Gaberje 
G. Petrovei 
Grad 

Križevci 

Lendava 

Mackovci 
^artjanci 
M-Sobota 
Polana 

800 
1.500 

650 
1.800 

180 
950 
230 

2.800 

2.650 
3.200 
1.200 
1.150 
2.650 
2.360 

450 
112 

15 — 
65 — 
10 — 
80 — 

100 — 

260 
170 

250 
130 

riosenjakovci 3.350 
•.•••.» _ • Puconci 

fto&aševci 
Šalovi 
TiŠina 

^Tfližco 

Skupaj 

2.130 

1.380 

3.5.00 
860 
120 

200     250 

200     120 
120       65 

200     135 
80       85 

300     310 

765 
1.435 

640 

1.720 

180 
850 
230 

2.290 
2.350 
2.750 
1.200 
1.150 
2.330 
2.175 

450 
112 

3.015 
1.965 
1.380 
2.890 

860 

120 

55     — 

63     — 

130 
110 
130 

155 
38 

150 
56 

20 

10 

20 

30 

40 

34.022     1800   1345   30.877     1192   150 

videva2?n ^'n> navedenih v razpredelnici, se pred- 
•••••• •? P03^ v višini 42'&78 m' iz netaksiranih in 
«»gozdnih površin. 

Usta: 

XX. poglavje 

Skladi 

1. Okrajni kreditni sklad 

ki bo •1•>• 8e °^raJni kreditni sklad za investicije, 
"a oWx'     ?a foiansiramjo gospodarskih investicij 

^OčJU okraja Murska Sobota. 

sklad* so bodo stokala sredstva iz tehle virov: 

*  « neuporabljenega dela presežka AS iz 1. 1953; 
lz 30% blokiranega presežka AS iz 1. 1953; 

c) 430/    ,  , 
•V» 1 .     .  a dobička gospodarskih organizacij, 
« Pnpada okraju; 

• so v,?,1.a^aniJi anuitet in obresti za kredite, ki 
»ita dodeljeni v prejšnjih letih; 

12 d»iigih izrednih 
P°goje 

virov. 

^ada boCrfa ,Uporabo sredstev okrajnega kreditnega 
Podpisal OLO s posebnim odlokom. 

2, Sklad za gradnjo, vzdrževanje in upravo stavb 

Skladi za gradnje, vzdrževanje in upravo stavb 
se vodijo pri ljudskih odborih mestnih občin in občin. 
Oblikujejo in uporabljajo se po določbah uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš in posebnem odloku 
okrajnega ljudskega odbora. 

3. Sklad za urejanje voda 

V okrajni sklad za urejanje voda vplačujejo: 

a) vsi vodni mlini, vodne žage in druge ener- 
getslko napravo z neposrednim prenosom energije 150 
dinarjev od instalirano bruto konjsike moči naprave; 

b) industrijske, rudarske in obrtno organizacije, 
ki uporabljajo več kakor 10.000 m' vode letno zato, 
da jim opravlja kakršnokoli fizikalno ali kemično 
delo: 

Proizvodnja nafte Lendavo 1.5 %o 

Tovarna mesnih izdelkov Murska Sobota 0.5 %o 
od bruto produkta gospodarske organizacije. 

c) Prispevek za odpadne vode, ki kvarijo vodno- 
gospodarske naprave ali škodujejo splošnim gospo- 
darskim koristim: 

Tovarna mesnih izdelkov Murska Sobota      0.5 %o 

Proizvodnja kremenčevega peska Puconci 2.0%o 
od bruto produkta gospodarske organizacije. 

i. Sklad za obnovo gozdov 

V okrajni sklad za obnovo gozdov se steka: 

a) celotna vrednost lesa na panju splošnega ljud- 
skega premoženja; 

b) prispevki po tarifi, ki je določena z uredbo 
o skladih za obnovo gozdov od lesa zadružnih in 
zasebnih gospodarstev; 

c) dotacija iz republiškega sklada za povzdigo 
gozdov. 

Od sredstev, ustvarjenih iz točke • in b, pripada: 

a) 10% skladu občinskega ljudskega odbora, na 
katerega območju je bil znesek vplačan; 

b) 55% skladu okrajnega ljudskega odbora; 

c) 35% republiškemu skladu za povzdigo gozdov. 

Skladi za obnovo gozdov pri kmetijskih zadrugah 
se odpravijo, preostala sredstva pa prenesejo v občin- 
ske sklade za obnovo gozdov tistega občinskega ljud- 
skega odbora, na katerega območju zadruga leži. 

XXI. poglavje 

Udeležba mestnih občin in občin pri dohodkih okraja 

1 

Mestni občini in občine so v letu 1954 udeležene 
pri dobičku gospodarskih organizacij in pri dohodkih 
od davka, ki pripadajo okraju, v tehle odstotkih: 
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Beltinci 
Bodonci 
Bogojina 
Cankova 
Crenšovci 
Dobrovnik 
Gaberje 
G. Petrovci 
Grad 
Kuzma 

Lendava 

Mačkovci 
Martjanci 
M. Sobota 
Poiana 
Prosenjakovci 
Puconci 
Rogošovci 
Salovci 
Tišina 
Turnišče 
Križevci 

40 

20 

13 
11.5 
15 
9.5 

18.5 
10.5 
18 
20 
23 
48 

47 

18 
7 

45 
17.5 
9.5 
8 

11.5 
11 
U 
14 
14.5 

13 
11.5 
15 
9.5 

18.5 
10.5 
18 
20 
25 
48 

47 

16 
7 

45 
17.5 
9.5 
8 

11.5 
11 
11 
14 
14.5 

Razen dohodkov iz 1. točke tega poglavja pri- 
padajo ljudskim odborom občin in mestnih občin v 
celoti šo dohodki od občinskih taks in občinskega 
prometnega davka, od davka od dediščin in daril in 
drugi dohodki. 

Ta sredstva se bodo zagotovila iz tehle virov: 
din 

a) del dobička drž. gospodarskih podjetij 

b) zemljarina 

c) dohodnina od kmetijstva 
č) dohodnina od poklicev in premoženja 

d) davek od dediščin in daril 

e) državno takse 

f) lokalne takse 

g) del davka od prometa iz drž. sektorja 

h) del davka od prometa iz zadružnega in 
zasebnega sektorja 

i) lokalni prometni davek 

j) dohodek uradov in ustanov 

k) presežek dohodkov iz leta 1953 

1) presežek dohodnine iz leta 1953 

m) sklad za urejanje voda 

n) pavšalna skočnina 

o) prispevek za obnovo gozdov 

p) dohodek od dopolnilne AS in anuitete 

r) drugi dohodki 

24.000 

4.400 

246.800 

19.600 

8.000 

13.500 

2.000 

1.100 

22.400 

5.000 
1.000 

63.600 

4.800 

4.100 

7.900 

13.100 

20.000 

7.000 

XXIII. poglavje 

Uporaba sredstev okraja 

Sredstva v višini 466,500.000 dinarjev, s kaleri»" 
razpolaga okraj, se bodo v letu 1954 uporabila v i&e 

namene: oin 
4O6.400 a) za proračune ljudskih odborov 

b) za okrajni kreditni sklad 
c) za druge sklade 

35.000 

25.100 

Ljudski odbor mostne občine Murska Sobota 
mora v letu 1954 prilagoditi svoje poslovanje tako, 
da bo z letom 1955 samostojno sestavil družbeni plan 
ter dohodke in izdatke planiral neodvisno od do- 
hodkov in izdatkov okraja. 

Ljudska odbora mestnih občin Murska Sobota in 
Lendava sta udeležena pri delu dobička gospodarskih 
organizacij, ki so na območju njihove občine, razen 
Proizvodnje nafte v Lendavi. 

Četrti del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJNEGA LJUDSKEGA 
ODBORA IN NJIHOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

V LETU 1954 

XXII. poglavje * 

Skupna sredstva okraja in njihovi viri 

V letu 1954 bo okraj razpolagal s skupnimi sred- 
stvi v višini 466,500.000 dinarjev. 

XXrV. poglavje 

Uporaba proračunskih sredstev za leto 195* 

Celotna    sredstva    ljudskih   odborov    v 
406,400.000 dinarjev se bodo uporabila takole: 

a) za proračune ljudskih odborov občin 
b) za proračun okraj, ljudskega odbora 

vi ilio* 

77.35* 
529.0*6 

XXV. poglavje 

Uporaba proračunskih sredstev OIX) 

Celotna proračunska sredstva okrajnega W01^-^ 
ga odbora v višini 329,046.000 dinarjev se bodo VV^ 
rabila takole: 

127.9*9 

52-300 
-22.012 

102.1^ 

20.00° 
10 

a) prosveta in kultura 
b) ljudsko zdravstvo 
c) socialno skrbstvo 
č) državna aprava 
d) za investicije (negospodarske) 
e) za proračunsko rezervo 
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XXVI. poglavje 

Negospodarsko investicije okraja v letu 1954 

J4e(*st,va  7• okrajno investicijo iz  27.  poglavja 
oodo v letu 1954 »porabila za tele namene: 

din 
*• načrti nove bolnišnico 2000 

2- načrti aa nove šole v Bogojini, Baikovcih 
in Turnišču 1000 

3. za popravilo gradu v Lendavi 3000 
4- za nadzidavo šole v Rogašovcili 5000 

'• za popravilo šojo pri Gradu 300 

*>• za občino Martjanci 500 
7- za občino Bogojina 500 
8- za občino Kuzma 400 
9- za šolo v Moščancih 400 

*0. za popravilo bolnišnice v Murski Soboti 1000 

"• za most na Krki 400 

!2- za popravilo šole v Crenšovcih 1500 
13- za nabavo avtomobila Vetzavodu 3000 
4- za nabavo rešilnega avtomobila 1000 

XXVII. poglavje 

Skladi 
din 

*• Okrajni kreditni sklad 35.000 

arodstva se bodo uporabila za zgradi- 
tev daljnovoda Murska Sobota—Polana 
z odcepi in za elektrifikacijo drugih 
vasi v okraju (Ccntiba, Banuta, Rad- 
l^ožanci, Kamovci, Andrejci, Ivanovci, 
Hatarači, Krnci, Ivanci in dol občino 
"ononci, Prosenjaikovci in Ktrižcvci) in 
•• kreditc gospodarskim organizacijam. 

2' 0kr,aJni sklad za urejanje voda 
Sredstva se bodo uporabila za vzdrže- 

anje obstoječih  regulacijskih naprav 
• za raziskovanja. 

• Sklad za obnovo gozdov 

Od tega: 

okrajni sklad 9.700 
obèmsiki skladi 3.400 

vzdd*tVa S? hodo ^P0111^ <"*• varstvo, 
tn„rzevanJe'. obnovo, gojitev in uredi- 
ttv gozdov. 

njako ^ V2drževonJe Pleme- 

Od tega: 

,    finski skladi 7.140 
o&rajni sklad. 796 

Veni«    i*0 ^0 uP°xaI,^a za vzdrie- 
kov ,•  ple,menJatov, nakup plemcnja- 

10 osemenjevanje. 

4.100 

13.100 

7.900 

2. člen 

Ta  odlok   velja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 5090/2-54 
Murska Sobota, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 

Bela Brglez 1. r. 

506. 

Na podlagi 2. odstavka 15. in 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/52) 
in v zvezi s 15. in 26. členom uredbe o posojilih za 
gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, št 4/54) 
sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev okrajnega 
ljudskega odbora Murska Sobota na seji dne 7. avgu- 
sta 1954 sprejela 

ODLOK 
o poslovanju in uporabi sklada za kreditiranje 
investicij v letu 1954 za okraj Murska Sobota 

1. člen 

Sklad za investicije, ki je bil ustanovljen z okraj- 
nim družbenim planom za leto 1954, se bo uporabljal 
v letu 1954 po predpisih tega odloka. 

2. člen 

Iz okrajnega kreditnega sklada se1 izločijo sred- 
stva, ki se dodeljujejo pod posebnimi pogoji za tele 
kategorije investicij: 

1. 28,000.000 din za elektrifikacijo Prekmurja, 

2. 1,500.000 din za raziskovanja, in 

3. sredstva za kritje nepokritih investicij gospo- 
darskih organizacij po stanju z dne 31. decembra 1953, 
ki jih mora po 7. členu uredbe o sklepnih računih 
gospodarskih organizacij za leto 1953 kriti okrajni 
ljudski odbor. 

Preostali del sredstev investicijskega sklada se 
daje gospodarskim organizacijam po razpisu. 

3.- člen 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora se pooblašča, da do višine izločenih sredstev 
iz 1. točke 2. člena odloka, odobrava občinskim ljud- 
skim odborom investicijska posojila za elektrifikacijo 
v prioritetnem redu, ki ga določa plan elektrifikacije 
Prekmurja, prvenstveno pa za gradnjo daljnovodov 
in transformatorskih postaj, ob pogojih, ki jih do- 
loča okrajni družbeni plan za leto 1954. 

Izločena sredstva, ki so namenjena za razisko- 
vanja po 2. točki 2. člena tega odloka, odobrava prar 
tako svet za gospodarstvo tistim gospodarskim orga- 
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nizacijam  in  ustanovam,  ki  bodo   uporabo  kredita 
utemeljile z  raziskovalnimi  deli. 

Kredite za nepokrite investicije gospodarskih 
organizacij iz leta 1953 odobrava upravni odbor po- 
družnice Narodne banke v Murski Soboti na prošnjo 
gospodarsko organizacije in po predložitvi sklepnega 
računa za leto 1954. 

4. člen 

Investicijska posojila iz okrajnega kreditnega 
sklada daje podružnica Narodne banke v Murski 
Soboti, pri kateri se sk^ad steka. 

Rok za razpis prve transe posojila določa svet 
za gospodarstvo skupno z upravnim odborom Narodne 
banke. 

5. člen 

Najdaljši odplačilni rok za posojila iz okrajnega 
kreditnega sklada, ki ga lahko gospodarska organi- 
zacija doseže po razpisu se določi na 10 let, najnižja 
obrestna mera pa 2 odstotka. Krediti doseženi po 
3. točki 2. člena tega odloka se obrestujejo po mejni 
obrestni meri prvega razpisa. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva sprejetja, objavi pa se 
r »Uradnem listu LRS*. 

St. 9115/1-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta  1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Ficko 1. r. 

507. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. in 10. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni 
ljudski odbor Tolmin na skupni soji obeh zborov 
dne 7. maja 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi mladinskega doma sSimona Kosa« 

v Tolmina za finančno samostojen zavod 

Mladinski dom >Simona Kosa< s sedežem v Tol- 
minu, ki je bil doslej proračunski zavod, se razglasi 
za finančno samostojen splošni socialni zavod. 

Dom oskrbuje in vzgaja otroke brez staršev ter 
moralno in zdravstveno ogrožene otroke z območja 
okraja Tolmin. 

Dom ima pravico gospodariti s premoženjem, s ka- 
terim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom upravlja upravni odbor, sestavljen iz sedmih 
članov, vštcvši upravnika doma. Člane upravnega od- 
bora imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO Tolmin. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Tolmin. 

5 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Tolmin. 

Ta odločba velja takoj. 

St. 1-1368/4-54 
Tolmin, dne 7. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

508. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske službe v okrajih in mestih (Uradni list LRS, » • 
15-55/54) v zvezi s 15. in 64. členom zakona o okrajni 
ljudskih   odborih   (Uradni   list   LRS. št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zboro 
dne 30. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Trbovlje 

1. člen 

Pri okrajnem ljudskem odboru Trbovlje se.u?^ 
novi  okrajna  uprava  za  gozdarstvo   (v  nadaljnje1" 
besedilu:   uprava)   kot   gozdarski   organ   okrajneS 
ljudskega odbora. 

2. člen 

Uprava opravlja tele upravne zadeve: 

1. nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer 
gozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v,^se,0 
drugih  gozdovih,  izvršujejo predpisi o  gozdovih < 
obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdova o Tft 

stvu — konservaciji — gozdnih zemljišč in pod°'*,D-,,' 
in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno izvršujeJ 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski e .   8 

rati, in predlaga te elaborate v potrditev UpravJ 
gozdarstvo LRS: 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predloge 2» ^ 
ločitev   zemljišč   za   pogozditve   in   za   gozdne  ^ 
tioracije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega B 
spodarskega plana glede gojitve in izkorišča11 

gozdov in glede gozdnih graditev; 
5. daje strokovna mnenja v zadevah s podroc 

gozdarstva in hudoarništva; 
6. vodi gozdni kataster in predpisane evidence' 
7. podpira  vzgojo gozdarskih kadrov, skr^1.^ 

njihovo strokovno izobraževanje; skrbi za gozdar* 
prosvetno delo med ljudstvom: i 

8. izdaja  odločbe  v   apravnih   zadevah  na  P 
stopnji s področja gozdarstva; 
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gozd'i^f ^a ••• draSe upravne zadeve s področja 
gtoj •••*» Ü spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
pose^..^rajnega ljudskega odbora, kolikor ni to po 
ftV.„- Podpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
trajnega ljudskega odbora. 

Okra 
3. člen 

okra i ajna. ••••••• za gozdarstvo opravlja naloge 
•• l5?Sa. ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
možen m VSel1 goz^°7' & s0 splošno ljudsko pre- 
iretie J° 5* °^•°••• okraja, razen tistih, ki jih po 
li»;Ì T_?(^tavku 2i- člena zakona o gozdovih uprav- Jaj0 ohonski ljudski odbori. 
samee*•^• *••^• s Pogodbo prepusti opravljanje po- 
Podiet      naî0£> ki izvirajo iz naslova  upravljanja, 
vofwJ^m" k' se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
wom »° drugim državnim organom. 

4. ölen 

••••••*•1 z upravljanjem gozdnega sklada opravlja 
jna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 

k0v j]AZ<leIa Prilog predračuna dohodkov in izdat- 

Dohn-»0^"^ Popevke za gozdni sklad in skrbi za 
^uanje teh prispevkov; 

•t 
finansirP-ra^a investilorske naloge pri dolih, ki se 

"•ajo Î2 okrajnega gozdnega sklada. 

Upra 
5. člen 

okrajoM^j ^' 5°* uPraV0- Sefa uprave imenuje 
'členov •' odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
ga odbo1136 na£elnl'kov  tajništev okrajnega ljudske- 

Sef 
svef» ,  Je   odgovoren   za   delo   uprave   neposredno 

etu za gospodarstvo. 

6. člen 

ï°zdar<!t0PraV^an^e   ••<>••   nalog   ima   uprava   za 
St y ° P°trebno število uslužbencev. 

virni E02H terensk° delo v gozdovih opravljajo re- 
mili okoliših' ^ e°zdnih revilJih k» logarji po logar- 

C*     J 
aa •••*     tevirJe in logarske okoliše določi okraj- uPrava za gozdarstvo. 

' fakultet g02dar mora biti gozdarski strokovnjak 
s    e"io izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

••••••••^••?•°' dclovnih mest predlaga šef uprave 
sk'Q razme -ï mu odboni- Odločbe o uslužben- 
üik okrain

rJ "službencev uprave izdaja predsed- 
iprave,       ga  4udskcga odbora  po  predlogu  šefa 

Qu     . ^ ^lCn 

"•^•••••^  °?rava   ••   gozdarstvo  se   vzdržuje  iz 
Sredstv ega Sklada- žagotovij0 s 2a ^drževanje uprave za gozdarstvo se 

Pt6QračUna
5 Predračunom uprave, ki je sestavni del 

0dredrJÎ . ,neea eozdnega sklada, 
^ae un~,aJalec za izvrševanje predračuna je šef ptave za gozdarstvo. 

Pri d 1 8" •1•• 
Svet°valni

6" uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 
h n okrajna gozdarska komisija. 

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. 

9. člen 

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 fmansirajo 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 ljudskih 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. 

10. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 3163/37-54 
Trbovlje, dne 30. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

509. 

Na podlagi 3. in 4. člena uredbe o finančni inšpek- 
ciji (Uradni list FLRJ, št. 43/53) in 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/53) in na podlagi odločbe Izvršnega sveta 
LRS (Uradni list LRS, št. 24-83/54) je ljudski odbor 
mestne občine Kranj na svoji 22. seji dne 16. aprila 
1954 sprejel 

ODLOK 
o  ustanovitvi finančne inšpekcije ljudskega  odbora 

mestne občine Kranj 

1. člen 
Ustanovi se finančna inšpekcija ljudskega odbora 

mestne občine Kranj. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

ljudskega odbora mestne občine Kranj. 

2. člen 

Finančna inšpekcija opravlja nadzorstvo nad iz- 
vajanjem predpisov in ukrepov, določenih v 1. členu 
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uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 
43/53) in v dragih pravnih predpisih, ki urejajo pri- 
stojnost finančne inšpekcije. 

3. člen 

Mestna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 
špektorjih. Inšpektorje imenuje ljudski odbor mestne 
občine v sporazumu z državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo LRS. 

Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 
odgovorni načelniku gospodarskega oddelka ljudske- 
ga odbora mestne občine. 

Za dovoljenje za opravljanje obrta v pomožnem 
lokalu se plača ista taksa kakor za glavni lokal. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v  >UradneDJ 

listu LRS*. 
St. 1050/10-54 
Nova Gorica, dne 8. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r- 

4. člen 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Kranj se pooblašča, da izda za izvajanje nalog fi- 
nančne inšpekcije  posebna  navodila. 

5. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1551/1-54 
Kranj, dne 16. aprila 1954. 

Podpredsednik LO MO: 
Cene Beznik 1. r. 

510. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LPS, št. 19/52) in 6. člena uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse in prometni 
davek, je ljudski odbor mestne občine Nova Gorica 
dne 8. julija 1954 sprejel 

ODLOK 

o dopolnitvi odloka o uvedbi mestnih taks 
in prometnega davka 

1. člen 

V odloku o uvedbi mestnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 13-220/54) se k taksni ta- 
rifi št. 5 za 5. točko dodajo nove točke, ki se glasijo: 

6. za trgovinska podjetja, trgovine in gospodarske 
organizacije, za trgovske storitve din 

a) za trgovska podjetja na debelo 1200 

b) za trgovska podjetja in trgovine 
na drobno 720 

c) za trgovske agencije, komisijska pod- 
jetja in trgovine ter za posredniška 
podjetja in posredniške pisarne 4800 

č) za odpremniška (špediterska) podjetja   2400 

7. za gradbena podjetja in obrte 2400 

8. za prodajalne monopolskih predmetov na 
drobno 240 

Pripombe: Takse po tej tarifni številki se plačajo 
po številu strok, ki jih obsega dovoljenje za oprav- 
ljanje obrta. 

511. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih 0^0", 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/54 
in 5. odstavka 6. člena uredbe o knjigovodstvu g°sP . 
darskih organizacij (Uradni list FLRJ, Št. 53-455/5?| 
je ljudski odbor mestne občine Novo mesto na sej 
dne 28. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o vodenju  poslovnih  knjig  v  zasebnih   in  manjš 

družbenih gostiščih 

ib 

1. člen 

Vsi zasebni gostinski obrati in manjša družbe^ 
gostišča na območju mestne občine Novo mesto J* 
rajo voditi poslovne knjige po določbah tega odi0*3' 

2. člen 

Posebne  poslovne  knjige,  ki   jih  morajo  voj •diti 

zasebni gostinski obrati in manjša družbena gos'Y'? v' 
so: knjiga nabavljenega materiala in drugih stros* 
ter knjiga dnevnega prometa. 

3. člen 
ko* 

Knjiga nabavljenega materiala in drugih s*r0S
[n;ji 

mora zajeti vso nabavo alkoholnih in brezalkoho 
pijač, živil ter drugega materiala in vse druge str°' 
(plače uslužbencev, prispevek za socialno zavarova 
režijske stroške, prevozne stroške itd.).. 

4. člen 

Vsak račun nabavljenega materiala in vsak      J 
stroškovni račun mora biti viknjižen kronološko ^ 
tekočo številko v knjigo nabavljenega materia 1   .^ 
drugih stroškov. Vsi knjiženi računi se morajo h'r 

za tri leta nazaj. 

5. člen 

V knjigo dnevnega prometa se dnevno krô1 

iztržki vsakega dneva posebej. 

žij" 

6. člen 
olof 

Poslovne knjige kontrolirajo finančni k°n .^o, 
organi in tržne inšpekcije. Voditi jih je treba      j, 
da so iz njih vedno razvidne zaloge in poslovni 
gostišča. 

7. člen ,. e 

Ob sklepu poslovnega leta se na podlag1 knjige 

nabavljenega materiala in drugih stroškov in 
dnevnega prometa sestavi letna bilanca. 
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8. člen 
• • 

se nn i?     ° za S°sP°darstvo in komunalne zadeve 
Pošlo    -t       da 'zda natančnejše predpise za vodstvo 

9. člen 

Šoštar*1"1*   gostin&ki   obrati   in   manjši 
brom CmTinoi<> voditi P05107110 k^Jise s   1.  okto- 

manjša   družbena 
roditi   poslovne 

P*ed kalT?6-      J'ee morajo biti vezane, paginirane, 
organa    5šnimIcoli vpisom pa potrjene od finančnega 

a okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 

10. člen 

jetrih*!1 JŠa eostišca <32- člen uredbe o gostinskih pod- 
vodijo k ?0stlščih - Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) 
v<>dstva V S.0vodstvo P° načelih enostavnega knjigo- 
knJifïo V •• lti moraJo blagajniško knjigo, nabavno 
tarJa Gl Vg° upnikov in dolžnikov in knjigo inven- 
du'na vn^i •d?nJa knJi& se je ravnati po pred- 
baci i m , kontnim planom gospodarskih orga- 

J uradni list FLRJ. št. 1-7/54). 

U. člen 

•kršek n° kazniJ° do 2000 din se kaznuje za 
Sostinsk••°21•°•• odSovorni poslovodja zasebnega 
^ ne J/ obrata »U manjšega družbenega gostišča, 
J ^ Will 1 1•.1•• *1 •« 2  •! * ~» m -_- 

e°stinskL   Loma odeovor 
•   nskega obrata al. man. 

te* odÄm
Prc^pisajlih P°" —   '   — - teSa odloka    oziroma ne hrani računov po 4. členu 

4 ne vol- — j manjšega družbenega gostišča, 
tem ortlT1 predPisanih poslovnih knjig v  skladu s 

T 12. člen 

neia nstudLRScaČne VeliQti Z dnCm °biaVe V >Urad" 

!'• 1-1110/2-54 

°V° mesto. dne 28. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 

Boris Andrijanič 1. r. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnom listu LRSc in r 
razglasnih deskah v volilni enoti št. 9. 

St. P 773/1-54' 
Šoštanj, dne 1. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Slavko Vrtačnik 1. r. 

513. 

Ljudski odbor mestne občine Tržič je na podlagi 
2. odstavka 23. člena, 26. člena in 8. točke, 65. člena 
zaikona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/90-52) v zvezi z določbo uredbe 
o pravici ljudskih odborov, da lahko predpišejo mest- 
no takse in prometni davek (Uradni list FLRJ, štev. 
55/474-53) na seji dne 6. julija 1954 sprnH 

ODLOK 

o spremembi odloka o uvedbi mestnih faks 
in prometnega davka na območju mestne občine Tržič 

Prečiščeno besedilo odloka o uvedbi mestnih taks 
in prometnega davka na območju mestne občine Tržič 
(Uradni list LRS, št. 1/54 in 4/54) se glasi: 

Prvi del 

Splošne določbe 

1. člen 

Na območju mestne občine Tržič se poleg taks 
in prometnega davka, ki se plačuje po veljavnih 
predpisih, pobirajo še takse in prometni davok, ki so 
predpisani s tarifo v drugem delu tega odloka. 

512. 

zakona o spremem- H in A81-,20',in llr- člena zaL "  
,°(

db°rnikov    •   ,Vah, zakona ° volitvah in odpoklicu 
31-l02/53) }„ V-   ?rh  «dborov   (Uradni   list  LRS,  št. 
SeIi dne is  „JudsJa odbor mestne občine Šoštanj na 

5- avS4sta 1954 sprejel 

ODLOK 
0 razpisu nadomestnih volitev 

£.udski odbo^0 SC nad°mcstne volitve odbornika v 
r obsega- £ttestne občine Šoštanj v 9. volilni enoti, 
KteSorČičevo • s

T
Vobode. Prešernov trg, Aškerčevo, 

0?.r, J6 Po 3 « 'xi .Levstikovo cesto v mestu Šoštanj, 
Wh °dbotii. « 9,!* člcna zak°na o občinskih ljud- 

• ki je bil •rene,hal mandat odborniku Volku Mi- 
izvoljen v tej volilni enoti. 

blitve bodo 
2. člen 

v nedeljo dne 26. septembra 1954. 

2. člen 

Takso in prometni davek, ki se pobirajo po do- 
ločbah tega odloka, so proračunslki dohodek mestnega 
proračuna. Uporabiti se smejo samo za komunalne 
gradnje, za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, 
zdravstvenih, prosvetnih ustanov in drugih zavodov 
ter komunalnih objektov, za zgraditev cest, mostov 
in podobno. Način uporabe bo določen z mestnim 
proračunom. 

3. člen 

Takse so plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 
znamkah. Ce stranka teh znamk ne more nabaviti, 
plača talkso v gotovini, uslužbenec, ki takso pobiTa, 
pa mora nabaviti lokalno taiksne znamike in jih 
uničiti na spisu. 

Doklor taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takso v gotovini in mora o teh dohodkih voditi 
mestna uprava za dohodke posebno evidenco za vsak» 
vrsto taikso posebej. 

Prometni davek so plačuje v gotovini. 
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4. ćlen 

V primerih, ko je priznana oprostitev talks ozi- 
roma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni 
davek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku s© tudi 
me 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 prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
št 55/53) z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnit- 
vami se primerno uporabljajo tudi glede taks in pro- 
metnega 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 LO MO Tržič. Za izvrševa- 
nje tega odloka slkrha tajništvo sveta za gospodarstvo 
mestne občine Tržič. 

Drugi del 

A. Taksna tarifa 

Tarifna št. i: 
Za vloge, ki se naslovijo na ljudski odbor din 

mestne občine 20 

Tarifna št. 2: 

Za vse pritožbe, ki so naslovijo na ljud- 
ski odbor mestne občine 90 

Tarifna št. 3: 
Za vse odločbe, ki jih izda LO MO Tržič 75 

Tarifna št. 4: 

Za odločbo, s katero se podaljša obrato- 
valni čas v gostinskih obratih za eno noč 1.000 

Tarifna št 5: 

1. Za vsa potrdila, ki jih izda LO MO Tržič 50 

2. Za potrdila (živinski potni list) o last- 
nini in zdravju živine in za prenos 
lastnine na kupca: 

a) za drobnico od glave 10 
b) za živino od glave 50 

Tarifna št. 6: 
Za odločbo, s katero se izda dovoljenje 

za priložnostno točenje alkoholnih pijač 1.000 

Tarifna ši 7: 

Za odločbe, s katerimi se dajejo dovolje- 
nja za gospodarske delavnosti (tar. št. 18 in 19 
zvezne taksne tarife) se plača: 

za odločbo, s katero se daje odobritev: 

1. za koči jaze - enovprežnike 720 

2. za gostinska podjetja: 

a) restavracije, gostilne, kavarne, krč- 
me, bifeje in vdnske kleti 

b) za hotele 
c) za penzione, gostišča in prenočišča 
Č) za bare 
d) za mlekarne in podjetja, v katerih 

se toči samo čaj in kava 

3. za avtobusna podjetja: 

a) za av-totaksna podjetja 
b) za kočijaška podjetja 

4. za dimnikarska podjetja 

5. za starinarnice 

6. za otvoritev, prenos ali oddajo v na- 
jem lekarne ali drogerije 

7. za prodajalne monopolskih predmetov 
na drobno 

8. za proizvajanje električne energijo 

9. za opravljanje bančnih in menjalnih 
poslov 

10. za potniške in turistične agencije 

11. za posredovalnice za nakup in prodajo 
nepremičnin 

12. za kinematografe 

13. za opravljanje tovarniške proizvodnje 

14. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 
b) z nestalnim sedežem 

15. za trgovska podjetja: 

a) trgovine na debelo 
b) trgovine na drobno 

16. za gradbena podjetja in gradbene obrti 

17.'za svobodne poklice (odvetniki, zdrav- 
niki, babice) 

Pripomba: Za dovolitev za otvoritev po- 
možnega lokala so plača enaka taksa, kot za 
glavni lokal. Taksa iz te tarifne številke se 
plaiča po številu strok, ki jih obsega izdano 
dovoljenje. 

Tarifna št. 8: 

Za odhod uslužbenca LO MO Tržič izven 
uradnih prostorov na zahtevo stranke, razen 
kadar1 gre za stanovanjske zadeve ali zadeve 
neznatne vrednosti: 

1. za pregled stavbišč ali prostorov za na- 
prave 

2. za pregled vse stavbe aH 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 

din 
12.000 
2.400 
1.200 

48.000 

1.200 

1.200 

600 
240 

600 

720 

1.200 

240 

7.200 

3.600 

12.000 

2.400 

24.00°. 

2.4O0 
900 

1.200 
720 

2.400 

200 

tO« 
200 

$00 

JOO 
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Tarifna št. 9: 

a) za potrjevanje pogodb in drugih listin: 
za prvo polo 

za vsako nadaljnjo polo 

Pripomba: Če so potrdi več izvodov 
wte listine, se za prvi izvod plača 
t&ksa po tej tarifni številka, za vsak 
nadaljnji izvod pa po 35 din od vsake- 
ga izvoda, ne glede na število strani. 
Ce se potrdi samo podpis, se plača 
taksa 

£a .potrditev podpisa in pečata se plača 
samo skupno ena taksa. 

) Za overovitev cenitve posestva se plača 
c) Za overovitev poslovnih knjig (trgov- 

skih, bančnih in podobno) se plača od 
vsakega lista po 

Pripomba: Te takse so oproščene knji- 
••, ki  jih  vodijo zasebniki  izključno 
za potrebe državne administracije. 

) Za potrditev načrta, če to zahteva za- 
sebnik 

, Tarifna št. 10: 

nah   /'f.^0 glasb© v javnih lokalih (kavar- 
elas'bo ah  in  P°dobniü  lokalih)   ter   za 
volipn ?a Pro,stem, kjer je vstop splošno do- 

1  " urez Vstrmnino   *„ TV1OX„   mS.»h. 

če 
zz vstopnine, se plača mesečno 

Dina    '^•^ ^0(^a občasno in se pobira vstop- 
• se Plača za tak primer dnevno 

Pia?»*,    a&k° v 1"••'•  in  nočnih  lokalih se ca *a vsako noč 

vsto,nn-S      ° na veselicah, kjer se ne pobira stoPmna se plača na dan 
Pri, 

ne ,plac^mba: Taksc P° teJ tQrifni številki se 
Primeru^0' ^ì Se P°^ra vstopnina, v takem 
Vstopnin Se  P     a  samo prometni   davek od 

Tarifna št. •, 
Za st»ri od1?010^0 Plo2nika pred poslovnimi pro- 

kvadratnega metra vsako leto 
tev kiodr^^0 Javnih prostorov, ža postavi- "»fi-ov, letno 

•{<*\•!•?&]••   '3<xvnül  Prostorov,  za  posta. 
ttorl      -     •••>   Vrtiljakov.   sfrmliS?    /.îrlrniMw   ir Pod. za v   •. ,-ti'1 Jakov, strelišč, cirkusov in 

vsak kvadratni meter za  vsak dan 
Tarifna št. i2: 

^ Pse v mestih: 
ne Tržič^ PSa na Oßniocju mestne obči- 

za 
ič: 

Za Psa pa cuvaja> letno 

H °:*ega psa, letno p,0 

* ^ksuznega psa, letno po 
•• Slede n 

a: Taksa se plača za vsakega psa 
f^otno •u,•.Mst' Čuvaj je pes, ki čuva 
^kšaa, ki ;?aclJO- Samotna domačija je le 
H Ena dom»-*ai 50m oddalJena od drugih 

Taia. Tak. IJa more imeti samo enc&a psa 
Saai' èe up0r!,Kia- P.se no Pečajo varnostni or- aü'jajo pse za službene namene. 

din 
35 
25 

25 

260 

2.50 

500 

2.000 

200 

300 

300 

300 

400 

30 

100 
200 

2.000 

Tarifna št 13: 
Za dovoljenje za kopanje peska, gramoza, 

kamenja in žganega apna se plača: 
a) za kopanje peska 
b) za ikopanje gramoza 
c) za kopanje kamenja 
č) za žganje apna 

B. Tarifa prometnega davka 

Tarifna št. i: 
Od potrošnje alkoholnih pijač v gostin- 

skih obratih od prodajne cene 

Tarifna št. 2: 
Od vstopnic za kinematografske predstave 

in za fizkulturne in druge prireditve, od čeme 
vstopnic 

Pripomba: Ta prometni davek se pobira 
tudi od vstopnic za veselice, vrtiljake, cirku- 
ške predstave, modne revije, artistične na- 
stope 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 št.  1, del B  »uslugec TPD. 

Od kulturno umetniških prireditev se ta 
davek plača. 

O tem, katera prireditev je kulturno 
umetniška, odločajo predsednik oziroma pod- 
podpredsodnik LO MO Tržič, ako bi priredi- 
tev že sama na sebi ne dokazovala, da je 
kulturno umetniška. 

Tarifna št. 3: 
Od nakupa in prodaje nepremičnin: 10% 

od stopenj, ki so predpisane z uredbo o pro-; 
metnem davku od nepremičnin (Uradni list 
FLRJ, št. 4/54). 

Tarifna št. 4: 
Od kozmetičnih izdelkov, predmetov za 

nego obraza, kožo in las se pobira 10% od 
cene prodaje na drobno. 

Pripomba: Ta prometni davek plačajo 
detajlno trgovine od neposredne prodaje teh 
proizvodov potrošnikom. Osnova za odmero 
davka je prodajna cena. Ta prometni davek 
se ne plača od vseh vrst mila in od sredstev 
za nego dojenčka. 

Zavezanci za plačilo davka od kozmetič- 
nih proizvodov za nego obraza, kože ter Jas, 
so dolžni vpisovati v posebno knjigo nabavo 
in prodajo teh kozmetičnih proizvodov. 

Tarifna št. 5: 
Od loterij in drugih igeT na srečo od 

vrednosti izdanih srečk 
Prometni davek se ne pobira od loterij 

in drugih iger na srečo, ki jih prireja Jugo- 
slovanska loterija. 

Pripomba: a) Prireditelji morajo pred- 
ložiti igralni načrt in srečke upravi za do- 
hodke LO MO Tržič, zaradi žigosanja in 
plačila davka, preden dajo srečke v promet. 

b) Prometni davek po tej tarifni številki 
skupno z odstotkom, ki se predpiše priredi- 

din 
2.000 
1.000 
1.500 
2.000 

5% 

5% 

10% 
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telju po 5. členu uredbe o loterijah in drugih 
igrah na srečo (Uradni list FLRJ, št. 4/53) ne 
sme presegati 25% od vrednosti izdanih srečk 
oziroma plačanih vložkov. 

Tarifna št. 6: 
Od krzna in kož divjadi 10% od prodajne cene 
Davek   plača   prodajalec   krzna   oziroma 

prodajalec   kože   divjadi.   Od   kož   domačih 
živali se ta davak ne plačuje. 

Končne določbe 

7. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSt, s tem dnem preneha veljati odlok o 
uvedbi mestnih taks in prometnega davka na ob- 
močju mestne občine Tržič (Uradni listLRS, št. 1/13-54 
s popravkom, objavljenem v Uradnem listu LRS, 
št 4/54). 

St. 135-15-54 
Tržič, dne 16. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

514. 

Na podlagi 3. in 4. člena uredbe o finančni inšpek- 
ciji (Uradni list FLRJ, št 43/54) in 23. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/53) in na podlagi odločbe Izvršnega sveta 
LRS (Uradni list LRS, št. 24-83/54) je ljudski odbor 
mestne občine Tržič na svoji seji dne 6. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije ljudskega odbora 

mestne občine Tržič 

1. člen 
Ustanovi se finančna inšpekcija ljudskega odbora 

mestne občine Tržič. 

Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine Tržič. 

2. člen 

Finančna inspekcija opravlja nadzorstvo nad iz' 
vajanjem predpisov in ukrepov, določenih v 1. člene 
uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, •' 
43/53) in v drugih pravnih predpisih, ki urejajo pr1' 
stojnost finančne inšpekcije. 

3. člen 

Mestna inšpekcija opravlja svoje naloge po 1D' 
špektorjih. Inšpektorje imenuje ljudski odbor mestne 
občine v sporazumu z državnim sekretarjem za S0' 
spodarstvo LRS. 

Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje dew 
odgovorni načelniku gospodarskega oddelka ljudske- 
ga odbora mestne občine. 

4. člen 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO My 
Tržič se pooblašča, da izda za izvajanje nalog "' 
nančne inšpekcije posebna navodila. 

5. člen ' 

Ta odlok velja takoj. 

St. 135/18-54 
Tržič, dne 7. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 

Lovro Cerar 1- •. 

POPRAVEK 

V odloku o stanovanjski tarifi, razdelitvi naj^ 
nin in skladih (Uradni list LRS, št. 31-464/54) j« treba 

popraviti tiskovno napako v tretji vrsti 2. člena, 
se pravilno glasi: 

»hodnikov in predsob nad 20m2.< 

Urcdništv0 

ki 

Izdaja »Uradni Ust LBS«  - Direktor In odgovorni  uT^ïiitfk: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta TomSlča« - v
p0 

v LJubljani — Naročnina: letno 800 din —  Posamezna  števil ••: 8 din   'o 8 nrant   vsake nadaljnje 4 strani 4 dlnvec.. „ • 
oo8U 8 dis  »•• ürednUtvo In uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica lis   poJtol predni 336 — Telefon uprave 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 
23-5« 



P°etnba plačana v gotovhi CENA 24 din 

URADNI LIST 
UUDSKE  HEPÜBUKE SLOVENIJE 

Uto XI V ••••, dne 2. septembra 1954 Številka 34 
130,   Q(i.    -. 

•••      ° d°P°Initvl odločbe o ustanovitvi Elektroener- 
6 Ulce skupnosti Slovenije. 

£«°M Uuasklh odborov: 
ok o družbenem planu okraja Kräko za leto 1934. 

Prosti ° opravlianJu gostinskih storitev Izven poslovnih 
opremi      gostinsWh   Podjetij   in   gostišč,   o   oddajanju 
mesto ^00  potnUcom  m  turistom  v  okraju  Novo 

VSEBINA: 

515. 
516. 

5». 

518. 

°••• . 
davka 
Odlok 

uvedbi občinskih talcs In občinskega prometnega 
okraju Novo mesto. 

Mjstva ° %*vinih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
' oanierjene na podlagi katastra okraja Novo mesto. 

519. Odlok  o spremembi  odloka  o  določitvi stopenj   dopol- 
nilne dohodnine od kmetijstva okraja Radovljica. 

520. Odlok o pašnem skladu okraja Radovljica. 

521. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij In gostišč v okraju Sežana. 

522. Odlok o  vodstvu  poslovnih  knjig  v  zasebnih  gostličlh 
v okraju Slovenj Gradec. 

523. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij In gostišč v okraju SoätanJ. 

524. Odlok o stanovanjski tarifi ter delitvi najemnin na skla- 
de in njihovi uporabi v mestni občini Kamnik. 

130. 

elektrLPOdla.gi 4' in 41- člena ur°dbe o skupnostih 
il5i) in ?P?darskiu Podjetij (Uradni last FLRJ, štev. 
°brtov m'   , n° uredbe o ustanavljanju podjetij in 
Ljudi«   ,ni list FLRJ. št- 51/53) izdaja Izvršni svet USke skupščine LRS 

odo ODLOČBO 
tvi odločbe o ustanovitvi Elektroenergetske 

skupnosti Slovenije 

S1°venjtv ba
T°.ustanovitvi Elektroenergetske skupnosti 

Je v Ljubljani (Uradni list LRS, št. 18-66/54) se 

dopolni  tako,  da se za  točko V.  vstavi točka V. a, 
ki se glasi: 

>Elektroenergetska skupnost Slovenije je nosilec 
svestici jskih kreditov za gradnjo vseh novih elek- 
trogospodarskih objektov v Sloveniji.« 

II 
Ta odločba velja od dneva objave v >ÜTadnem 

listu LRS«. 

St. 337/3-1954 
Ljubljana, dne 24. avgusta 1954. 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
515. 

Na 
0 «train?, la?' ,16, €lena ter 2- *očke 64. člena zakona 
l9-89/52)  f lj?dskia odborih  (Uradni list LRS, štev. 
Seji okrainp       v|ni 1]udski odbor Krško aa skuPni 
aPiâla loi/ ga 2Dora in zbora proizvajalcev dne 27. 

**>* sprejel 

odružr.» ,    OD]LOK «enem planu okraja Kržko M le(o 195i 

SMERNlcp7i «     PrVi  del 

5éZV°J GOSPODARSTVA OKRAJA 
KRŠKO V LETU 1954 

1. poglavje 

^ Industrija 

lmiz* možngi .doseženil1 rezultatov v  letu  1953 ter 
"Rideva vl7  proizvo<lnje,  porabe  in   izvoza  se 

1 2^' Po fi»{x      1954 Padec proizvodnje po vredno- 
tenem obsegu pa po tehle pokazovalcih: 

fizični obseg 
(1953 = 100) 

73 
96 

113 
100 
102.5 
98 

*      163 
156 

proizvodnja električne energije 
proizvodnja rjavega premoga 
proizvodnja nekovin 
proizvodnja gradbenega materiala 
lesna predelovalna industrija 
industrija celuloze 
tekstilna industrija 
živilska industrija 

Glede na padec proizvodnje v industriji po fizič- 
nem obsegu se zmanjša število zaposlenih v indu- 
striji na 95,9% (1953 = 100%). S tem v zvezi pa se 
predvideva povečanje storilnosti dela. 

Predvideva se izvoz izdelkov lesne predelovalne 
industrije za 33%. 

V proizvodnji električne energije se predvideva 
padec zaradi tega, ker je Termoelektrarna Brestani- 
ca v letu 1954 delala s polno kapaciteto zaradi izred- 
no slabega stanja v preskrbi z elaktrično energijo, 
ki je nastalo zaradi izrednih vremenskih razmer v 
letu 1953 in zaradi generalnega remonta v letu 1954. 
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V proizvodnji rjavega premoga se predvideva pa- 
dec proizvodnje zaradi prehoda na racionalnejšo iz- 
rabo zalog. 

V proizvodnji nekovin se predvideva povečanje 
zaradi vzpostavitve nove kapacitete v Glinokopu Glo- 
boko. 

V industriji celuloze se predvideva količinski pa- 
dec proizvodnje zaradi predvidene boljše kakovosti 
izdelkov, kar terja daljši delovni proces. 

V tekstilni industriji se predvideva povečanje 
proizvodnjo zaradi zboljšanja tržnih razmer in zaradi 
povečanja kapacitet. 

V živilski industriji se predvideva povečanje pro- 
izvodnje zaradi možnosti nabave surovin in boljših 
tržnih razmer. 

Predvideva se stagnacija proizvodnje v industriji 
gradbenega materiala zaradi izrabljenosti krožne pe- 
či za žganje opeke v opekarni Brežice. 

V lesni industriji se predvideva povečanje pro- 
izvodnje kopit in pohištva zaradi dobrih izvoznih 
možnosti, in sicer: 

kopita 17%, pohištvo 17%. 
V lesni predelovalni industriji se bo povečala 

proizvodnja ekstraktov za 3% zaradi uporabe suro- 
vin, ki vsebujejo  več  ekstrakta. 

2. poglavje 

Kmetijstvo 
V letu 1954 se predvideva povečanje družbenega 

produkta v kmetijstvu glede na boljši pridelek, ki 
ga je pričakovati v vinogradništvu. Vinogradi sicer 
zaradi pozebe v letu 1953 še ne bodo dali normal- 
nega pridelka, vendar bo večji od katastrofalno niz- 
kega pridelka v letu 1953. V drugih kmetijskih pano- 
gah se ne pričakuje posebno povečanje. 

Vrednost kmetijske proizvodnje v milijonih 
dinarjev je izkazana takole: 

realizacija plan indeks 
Panoga 1953 1954 (1953 = 100) 

poljedelstvo 354,3 343,7 97 
sadjarstvo 34,8 24,0 69 
vinogradništvo 71,1 209,8 295 
živinoreja 474,6 533,6 112 
predelava sadja in 

grozdja 63,3 115,4 169 
gozd in postranski 

dohodki 114,6 89,0 77 

kmetijstvo skupaj 1.117,6 1.314,5 117 
manj materialni 

stroški 101,7 81,2 — 

ostane 1.015,9 1.233,3 117 

Za realizacijo nakazanega povečanja družbenega 
produkta v letu 1954 bo treba posamezne panoge kme- 
tijstva takole podpreti: 

a) Ustanoviti bo treba kmetijsko šolo v namenom, 
da se kmečka mladina vsestransko izobrazi. Ta šola 
naj bi bila stalna ali pa vsaj periodična (zimska). Po- 
speševati bo treba zimske nadaljevalne tečaje ter jim 
zagotoviti sredstva za nemoteno delo. 

b) Povečati bo treba kapaciteto matičnjakov *od 
5,15 ha na 15 ha ter s tem zagotoviti materialni te- 
melj za obnovo vinogradov. Silnice za siljenje trt bo 
treba povečat! od zmogljivosti 200.000 na 250.000, kar 
je nujno potrebno za pridobivanje trsnega materiala. 
Poskrbeti se bo moralo, da bo 250.000 cepljenk, ki 

bodo v letu 1954 na razpolago, sodobno in namen8 

uporabljenih v strnjenih nasadih vinogradov.     „ 
c) Povečati bo treba v drevesnici Boštanj z£reZr 

šče za 1 ha, drevesnico samo pa povečati za 10 ha 

s tem zagotoviti drevesni material za obnovo gosP^ 
darstva. 

č) Poskrbeti bo treba, da bo zasajenih 10 ha n 
vih sadovnjakov kot vzgled sodobnega obnavlja"' 
sadjarstva. , 

d) Skrbeti se bo moralo za zadostno število P .. 
menjakov, ker brez tega  ukrepa ni  mogoče do* 
zboljšanje živinoreje. > , . 

e) Za varstvo zdravja živine bo treba izločiti 
berikulozne živali. . • 

f) Pospešiti bo treba graditev silosov in gn0JD 

jam s primernimi investicijami in a 
g) skrbeti za zamenjavo semen in semenss 8 

krompirja. 
Melioracije ogroženih površin ob povodju v 

še, Sromeljnice in Gabernice bo treba čimprej iz 

sti, da bo tako pridobljenih za kmetijstvo 2700 ha 

daj ogroženih površin. • 
Driavna kmetijska posestva bodo v letu 1954 P 

šla s svojo delavnostjo bolj do i2raza, ker bodo P 
čevala 2% obrestne mere od obratnih kreditov i° 
novndh sredstev. ., 

Nov način obdavčenja zasebnih kmetijskih S°^.e 

darstev bo ugodno vplival na povečanje proizvooW. 
v kmetijstvu. Podana bo možnost, da bodo •J**]*, 
zavezanci pridelali več, kakor pa jim predpisuje 
tastrski dohodek. t. 

Po predlogu okraja bo znašala dohodnina iaS 

nih kmetijskih gospodarstev: 
leta 1953 175,000.000 din, 
leta 1954 170,000.000 din. , 
Povečanje družbenega produkta  v kmetijstv ^ 

letu 1954 izhaja iz večjega pridelka v vinogradi'1' 
ga je pričakovati. Izpad v drugih panogah Pa lZ  j. 
od tod, ker se ne predvideva tako bogata letina s 
ja, zelja, krompirja in krmilnih rastlin. 

3. poglavje 

Gozdarstvo 

Zaradi nujnosti varstva gozdov predvideva IJ^j 
sečnje, da se bo posek v državnem sektorju 2 ^ 
za 37%, medtem ko bo plan sečnje za industrij 
privatnem sektorju znižan za 31%. Povečan bo . r, 
plan sečnje za lastno uporabo v kmečkih gosp0 ^j 
stvih za 40%, ker se je pokazalo, da je bil v le ^•/• 
prenizek. Vendar to povečanje ne bo v škodo j.j 
vosti mase, temveč slabega in grčavega dreTi '••1' 
ga bo iz omenjenih razlogov treba posekati (od 
reda namreč ni gozdne takse). .   sjelc 

Sečnje v letu 1954 bodo obremenjevale Prir 

v gozdovih: 
v privatnem sektorju 86%, 
v državnem sektorju 92%. . ,   ••< 
Težišče prizadevanj je obvarovanje obstoje   ^jj 

loge lesa v gozdih, mora pa biti in zadostova 
za obnovo nedržavnih gozdov. •    i^r 

Da se prepreči čezmeren zaslužek s Pre, ^rC i° 
njem lesa, bo cena lesa na panju zvišana iu °<ralc0 
zvišanje v korist sredstev za obnovo gozd<>v- ej- 
je dana možnost razvoja te panoge iz lastni" e, 
štev, kar bo omogočalo, da se poveča obseg SJ^ln0 

nih del ter gradnje cest in naprav, ki nep° ^- 
znižujejo porabo lesa in pospešujejo gojitev %^seifl 
Sredstva sklada za obnovo gozdov se bodo Pre 
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co- 
nica 

v 

ske si *• Za ^070 gozdov in za vzdrževanje gozdar- 

4. poglavje 

Gradbeništvo 

lavno • 1954 se Predvideva povečanje gradbene de- 
b0 ^ ,2a 32% v primeri z letom 1953. To povečanje 
luloze • 2ara(^ obsežnejših gradenj pri tovarni c 
in st„Vn Papirja na 'Vidmu, železniški postaji Sevni 
drua?OTaili*;idh • ter objektov, ki so predvideni . 
kiimp*?61?. planu- Gradbena dela brez popolnih do- fflentacij se ne bodo dovoljevala. 

5. poglavje 

Promet 

voznih J
1954

 
se Predvideva, da bo vrednost pre- 

dalo zaSre?-SteV narasla za 99%- To povečanje bo ne- 
voznih r naDave novih prevoznih sredstev v pre- 
titev i ^^J'b. Naznačeno povečanje vrednosti sto- 
P'evozn'L ZVCZ! s Predvidenim rahlim zvišanjem cen 
nie •^, • "Oritev. To zviševanje nakazuje poveča- 

16 amortizaeije osnovnih sredstev. 

6.  poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

terih. DT ' ••••••••• gospodarske delavnosti v neka- 
T treov—ga gospodarstva so bo družbeni produkt 
Tigovsk JS-*^ Za 9%' v ßostintvu Pa za 3%- 
tadi fom1-

PCK^^e^a si b°do prizadevala, da bodo za- 
ta poveč 11•••^• plačilneSa sklada po odstotku prome- 
strežbo a Promet. Na znižanje cen in izboljšanje po- 
^e» in s^a ^vP^va'a decentralizacija trgovske mre- 
lûu. g J v, odpravljena tendenca po monopoliz- 
obsegu 1a Podlagi povečanja ponudbe v večjem 
trošnikovmvg05e°a zdrûva konkurenca v korist po- 
sPodars,ki" t

eos^astvu Prav *flko omogočajo novi go- 
tivov za lfU p'' večje zavzemanje delovnih kolek- 
večani„ naJboljSo postrežbo, znižanje cen 

Prometa. 
in po- 

7. poglavje 

Obrt y °brt 

ea
 ProduktniStVU so Predvideva povečanje družbene- 

pt°dukt BovZa i5%' Glede na to" da se bo družbeni 
(»radbeniStv i V âraS^ panogah gospodarstva 
•• to zvišan' k?etiJstvu. investicijski delavnosti). 
?°*no. Gled Je   družbenega   produkta   v   obrtništvu 
^• se pred -Sa nOVe 6°sPodarske ukrepe v obrtni- 

v obrtniitvuiT l& okrePitCT socialističnega sektorja 
y*ena v tigtfü i *** razširiti obrtniško mrežo, pred- 

a <to velf» J    in Poklicih. kjer obrtnikov manj- 
v^ejil škodi** • esarJe> kolarje. zidarje). S tem se bo 
A   

razvila lì ••'•• šušmđrstva. Med obrtniki ee 
, družbe p u.^enca na podlagi enakih obveznosti 

S*V obveVr, J a davfna Politika bo spravila v 
feialističneT i Privatnega sektorja z obveznostmi 
klističnih Pf

a" ^^Prečena bo rast posameznih kapi- 
4a£ui»  deWment°! v obrtništvu, ki se skušajo na 
uJe delovne sif      rtnika   razširiti  ob   izkoriščanju 

8. poglavje 

N     .. Izvoz 
•1 Predeloval-lzvoza Sc predvideva predvsem v les- 

nj  "»dustriji ia v kmetijstvu. Izvažalo 

se bo predvsem pohištvo, kopita, celulozni les, celu- 
loza in kmetijski pridelki. Predvideva se povečanje 
izvoza živine za 20% in jajc za 2,500.000 kosov. 

Izpadel bo izvoz ekstraktov in drugih lesnih sor- 
timentov, predvsem izvoz  rezanega lesa. Izvoz vina 
bo znašal 500 hI, sadja pa 50 ton. Količina izvoza čelu-, 
loznega lesa bo znašala 300 ton, vrednost pa 30 mili- 
jonov dinarjev. 

Predvideno naraščanje izvoza sloni torej na pove- 
čanju proizvodnje v industriji in na zvečanju mno- 
žino kmetijskih pridelkov. 

9. poglavje 

Investicije 

Računa se, da se bo v 1. 1934 obseg investicijskih 
del povečal. Za investicijsko graditev bodo uporablje- 
na sredstva, dana iz zveznih, republiških in okraj- 
nih skladov, dalje presežki sredstev podjetij, neizrab- 
ljene amortizacije iz preteklega leta in pa sredstva za 
samostojno razpolaganje. Za investicije iz kreditnega 
sklada se bo uporabljalo predvsem merilo rentabili- 
tete in gospodarskih nujnosti. Vse druge proračunske 
investicije se bodo izvrševale v skladu s prioritetni- 
mi potrebami, že razpoložljivimi materialnimi podla- 
gami in ob upoštevanju samoprispevkov državljanov. 
Predvsem je treba investirati v tovarno kopit v Sev- 
nici, da razširi svoj obrat in s tem zaposli novo de- 
lovno silo. Iz istih razlogov bo treba investirati tudi 
v tovarno pohištva v Brežicah. Ustanoviti bo toeba 
podjetje za izkoriščanje kremenčevega peska v Po- 
kloku in Lončarjevem dolu, na Vidmu pa ustanoviti 
mehanične delavnice. Z investicijami bodo podjetja 
zaposlila novo delovno silo, povečala proizvodnjo ter 
s tem ustvarila sredstva za nadaljnji razvoj gospo- 
darske delavnosti. 

10. poglavje 

Družbeni produkt, narodni dohodek in njuna 
razdelitev 

Glede na smernice in predvidevanje razvoja go- 
spodarstva v letu 1954 se lahko pričakuje razdelitev 
družbenega produkta in narodnega dohodka (v mi- 
lijonih dinarjev): 

Indeks 

1932 1955 1951 

1953 1954 

Skupni 
družbeni 
produkt 

Od tega: 
amortiza- 

cija 

narodni 
dohodek 

3.592,9     3.659,7     3.915,5     102     107 

289,7        289,7        590,9      100     204 

3.303,2     3.370,1     3.324,6     102     98,5 

Opomba: Skupni družbeni produkt za vsa leta 
je izračunan na podlagi cen, ki se predvidevajo v 
letu 1954. Amortizacija je prikazana v dejansko kal- 
kuliranih in obračunskih zneskih. Porast amortizacije 
v letu 1954 je rezultat realne amortizacije, vzeto po 
cenitvi sredstev. Znižanje narodnega dohodka v letu 
1954 je rezultat znižanja amortizacije v letu 1934. 
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il. poglavje 

Skopni družbeni produkt po panogah / 

Indeks 
• f 8 

Osnova     %       Davek Osnova     %       Dave* 

1952 1953 1954 1 

195Î 

8 
1951 

Skupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

3.592,9 
1.915,4 
1.233,4 

150,2 
11,2 

107,6 
22,6 

152,5 

3.659,7 
2.029,4 
1.015,8 

109,3 
192,3 

10,4 
118,4 
24,6 

159,5 

3.898,8 
1.980,9 
1.233,3 

68,9 
254,4 

20,7 
129,5 
25,2 

183,5 

102 106,8 
106 98 
94 122 
— 63 
128 132 
93 199 
110 109 
108 103 
106 115 

Drugi   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA  IZVRŠITEV  PLANA 
OKRAJA KRŠKO ZA LETO 1954 

12. poglavje 

Udeležba okraja pri prometnem davku 

1. člen 
Okrajnemu ljudskemu odboru Krško pripada: 
a) od skupno vplačanega prometnega dav- 

ka, ki ga plačujejo gospodarske organizacije 
(izvzemši zadružne organizacije) na območju 
okraja Krško 

b) od prometnega davka, ki ga plačujejo 
zadružne organizacije, zasebni obrati in zaseb- 
niki na območju okraja Krško 

c) od zneska prodanih vrednotnic 

5% 

50% 
50% 

13. poglavje 

Drugi viri okrajnih dohodkov 

2. člen 
a) dopolnilni davek kmečke dohodnine (v celoti), 
b) dopolnilni davek samostojnih poklicev in pre- 

moženja (v celoti), 
c) zemljarina, ki jo plačujejo gospodarske orga- 

nizacijo (v celoti), 
č) davek od tuje delovne sile (v celoti), 
d) državne takse, plačane na območju okraja (v 

celoti). 
14. poglavje 

3. člen 
Stop/ije dopolnilne dohodnine. 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom se predpisuje tale davčna le- 
stvica: 

Osnova      % 

6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 

Davek Osnova     % Davek 
2 
2 
2 
2 
2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 

120 
140 
160 
180 
200 
275 
300 
325 
350' 
375 
400 
425 

18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 

2,5 
2,5 
2,5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

450 
475 
500 
630 
660 
690 
720 
750 
780 
810 
840 
870 

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 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 
77.000 
78.000 
79.00Q, 
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 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 

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 
4,7 
4,9 
5,1 
5,3 
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 
9,7 
9.8 
9,9 

10 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7' 
10,8 

900 
961 

1.024 
1.089 
1.156 
1.235 
1.296 
1,369 
1.444 
1.521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.162 
2.303 
2.448 
2.597 
2.750 
2.856 
2.964 
3.074 
3.186 
3.300 
3.416 
3.534 
3.654 
3.776 
3.900 
4.026 
4.154 
4.284 
4.416 
4.550 
4.686 
4.824 
4.964 
5.106 
5,250 
5.396 
5.544 
5.694 
5.846 
6.000 
6.156 
6.314 
6.474 
6.636 
6.800 
6.966 
7.134 
7.304 
7.476 
7.650 
7.826 
8.004 
8.184 
8.366 
8.550 
8.736 
8.924 
9.114 
9.306 
9.500 
9.696 
9.894 

10.094 
10.296 
10.500 
11.130 
11.770 
12.430 

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 
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 
485.000 

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 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,2 
22,4 
22,7 
23 
23,2 
23,4 
23,7 
24 
24,5 
25 
25,5 
26 
26,5 
27 
27,3 
27,6 
28 
28,3 
28,6 
29 
29,3 
29,6 
30 
30,3 
30,6 
31 
31,3 
31,6 
32 
32,3 
32,6 
33 
33,3 
33,6 
34 
34,3 
34,6 
35 
35,3 
35,6 
36 
36,3 
36,6 
37 
37,3 
37,6 
38 
38,3 
38,6 
39 
39,3 

13.200 

15.600 

18.200 
19.575 
21.000 
22.475 
24.000 
25.575 
27.200 
28.875 
3O.6O0 
32.375 
54.200 
36.075 
38.000 
39.975 
42.000 
44.075 
46.200 

48-3L5 

50.600 
52.17° 
53.760 
55.615 
57.500 
59.160 ' 
6O.840 
62.80? 
64.800 

M& 70.000 
72.675 
7Î.4O0 
78.175 
81.000 

&*& 85.56° 

92.95° 
95.70° 
96.15' 

I22.7f° 

147.0°" 
150.025 

59.72° 

169.750 
172.96° 

• 
•••.••? 
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Davek Osnova      %        Davek 

495.000 
500.OO0 
505.000 
510.OO0 
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 
3S0.000 
595.000 
600.000 
605.000 
»10.000 
O15.O00 
fi20.OOO 
625.000 
650.OO0 

Osne 

39,6 
40 
40,2 
40,4 
40,6 
40,8 
41 
41,2 
41,4 
41,6 
41,8 
42 
42,2 
42,4 
42,6 
42,8 
43 
43,2 
43,4 
43,6 
43,8 
44 
44,2 
44,4 
44,6 
44,8 
45 
45,2 
45,4 

194.040 
198.000 
201.000 
204.020 
207.060 
210.120 
213.200 
216.300 
219.420 
222.560 
225.720 
228.900 
232.100 
235.320 
238.560 
241.820 
245.100 
248.400 
251.720 
255.060 
284.420 
261.800 
265.200 
268.620 
272.060 
275.520 
279.000 
280.600 
286.020 

635.000 
640.000 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700.000 
705.000 
710.000 
715.000 
720.000 
725.000 
730.000 
735.000 
740.000 
745.000 
750.000 
755.000 
760.000 
765.000 
770.000 

45,6 
45,8 
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 

298.360 
293.120 
296.700 
300.300 
303.920 
307.560 
311.220 
314.900 
318.600 
322.320 
526.060 
329.820 
333.600 
337.400 
341.220 
345.060 
548.920 
352.800 
356.700 
360.620 
364.560 
368.520 
572.500 
376.500 
380.520 
584.560 
588.620 
592.700 

4. čle 
io  dohodnine od ]rm ?.v.e za obračunavanje  dopolnilne 

kmetijstva se zaokrožujejo takole: 
jey 4kSnTa POd 100-000 se zaokroži na tisoč dinar- 
nižjji ,.0' . a se zneski do 500 din zaokrožujejo na 
tisog d-    c. dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih 

•••••7°/••• nađ 100-000 so zaokroži na pot tisoč di- 
na aig'-î      • da se zneski do 2.500 din zaokrožujejo 

,!«?,   pct tisoč dinarjev, zneski nad 2.500 din pa 
Tl8JUi Pet tisoč dinarjev. 

Za    'kj '• ^en 
nosti k^ r-aVČenje dohodkov od postranskih  delav- 
Sko 7• i ;ljstva Predpiše okrajni Ijndski odbor Kr- 

* let<> 1954 akontacijo. 

15. poglavje 

Udeležba občin pri dohodkih okraja 

Davek    A k ^en 

Siûani. dedščin in daril pripada v celoti ob- 

°WcJu^ ^ a dohodnina od kmetijstva, pobrana na 
^Slavja fy$am?ai0 občino po lestvici 3: člena 14. 
De občin*      • odloka. se deli med okraj in pristoj- 

občina Art-1-01110 mestne obcine P0 temle ključu: 

S?na 5lanca 
ŽS?» Bistrica 

cestna občina 

3|Sn* Cerklje 

mest? Do>a 

18% občina Pišece "35% 
27% občina Podbočje 22% 
42% občina Podsrcda 88% 
40% občina Raka 26% 
25% občina Senovo 97% 
48% mestna občina 

Sevnica 100% 
75% občina Studenec 57% 
57% občina Tržišče 46% 
24% občina Velika 
17% Dolina 66% 

občina Veliki Trn 56% 
53% mestna občina 
58% 'Videm-Kïsko 54% 
20% občina Zabukovje 92% 

Del dobička gospodarskih organizacij, ki pripa- 
da okrajnemu ljudskemu odboru, se deli med okra- 
jem in občinami, in sicer tako, da pripada občinam 
10% vsega dobička, ki ga gospodarske organizacijo 
z njihovega območja vplačajo v korist okrajnega 
ljudskega odbora iz 9. člena 17. poglavja tega od- 
loka, z izjemo mestno občine Videm-Krško, ki ji 
pripadata 2% od zbranega dobička. 

16. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev 

7. člen 

Obresti od osnovnih sredstev komunalnih podje- 
tij se določijo na 2% od sedanje vrednosti osnovnih 
sredstev. 

Kmetijska posestva in zadruge no plačajo obre- 
sti od spodaj navedenih stavb, ki se ne uporabljajo v 
gospodarsko namene: 

a) stanovanjske zgradbo s pripadajočimi priti- 
klinami, 

b) zadružni domovi, ki se uporabljajo v kulturne 
namene. 

Dohodki od obresti od osnovnih sredstev, ki jih 
plačujejo komunalna podjetja se stekajo v investi- 
cijski sklad okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Vso davščine se pobirajo v skladu z določbami 
tega družbenega plana in v skladu z zveznimi ter 
republiškimi predpisi. 

17. poglavje 

Delitev dobička med okrajem in gospodarskimi 
organizacijami 

9. člen 

Po odtegnitvi zveznega davka od dobička, letnih 
vplačil za rezervni sklad v znesku 2%, od stalnih 
obratnih sredstev plačil v sklad za obnavljanje in 
vzdrževanje rudnega bogastva v znesku 4% in sred- 
stev, potrebnih za odplačilo anuitet dolgoročnih kre- 
ditov, za katere je okraj prevzel poroštvo, se osta- 
nek dobička deli med okrajnim ljudskim odborom in 
gospodarskimi organizacijami  po tehle določbah: 

Ude- 
ležba 

Elektro-sistem, stranska delavnost 
Rudnik Senovo, rudnik Knnelj, 

Glinokop Globoko, Kopitarna 
Sevnica, gradbeno podjetje 
>Sava<, Krško 

Kremenica Kwnclj, »Prevoze 
Brežice in vsi gostinski obrati 

Lesnoindustrijski obrat v Sevnici 
in vsi obrtni obrati 

Opekarna Brežice 
»Jugotaninc Sevnica 
Tovarna pohištva Brežice 
»Celulozac Videm-Krško 

Udeležba 
OLO 

% 
60 

30 

20 

gosp. 
orga- 
nizacij 

% 
40 

70 

80 

50 50 
40 60 
80 20 
25 75 
90 10 
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Ude- 
ležba 
gosp. 

Udeležba     orga- 
OLO       nizacij 

•/.       % 
Predilnica Dobova, Tovarna ••••- 

lade in likerjev Brestanica, 
Mlin Sevnica in Eelktro-sistem, 
osnovna delavnost 70 30 

Gradbeno podjetje »Pionire, Videm      55 45 
Gozdno gospodarstvo Brežice 40 60 
Vse državne trgovske in gospo- 

darske organizacije 100 — 
Zadružno trgovsko podjetje 

»Posavje«, Krško 20 80 
Tovarna celuloze in papirja, 

montažni oddelek Videm-Krško       20 80 
Gospodarske organizacije plačujejo na račun 

deleža, ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru, 
mesečne akontacije, obračunavajo pa jih v predpisa- 
nih obračunskih dobah po veljavnih predpisih. 

18. poglavje 

Predpisi o plačilnem skladu gospodarskih organizacij 

Gospodarske organizacije ne smejo od dobička, 
ki jim ostane za samostojno razpolaganje, uporabiti 
za plačilni sklad več kot znesek, ki se dobi z uporabo 
lestvice iz XXV. poglavja družbenega plana FLRJ za 
leto 1954. 

Plačilni sklad trgovskih podjetij ne sme presegati 
zneska, ki se dobi z uporabo naslednjih odstotkov: 

a) od detajlističnega prometa: 
pri DTP »Potrošnja« Krško 3,9 
pri DTP »Ljudska potrošnja« Brežice 3,2 
pri Splošnem trgovskem podjetju Sevnica   3,5 
pri »Preskrbi« Senovo 4,2 
pri Trgovskem podjetju Kostanjevica 

in Krmelj 5,0 
pri Trgovskem podjetju Dobova 4,7 
pri Avto-trgovini Krško 1,9 
pri Knjigarni in papirnici Krško 

in Brežice 5,5 
b) od grosističnega prometa: 

pri »Ljudski potrošnji« Brežice 1,5 
pri »Potrošnji« Krško 1,5 

Ce dejanski plačilni sklad trgovskih podjetij, pri 
katerih se ta sklad oblikuje po teh določbah, presega 
obračunski plačilni sklad, smejo posamezna trgovska 
podjetja od razlike uporabiti za povečanje obračun- 
skih plač največ znesek, ki se dobi z uporabo lesvice, 
določene v družbenem planu FLRJ za leto 1954. Od 
ostanka sklada plač prenese trgovsko podjetje 80% 
v svoj investicijski sklad, 20% pa v svoj rezervni 
sklad. 

V rezervni sklad prenašajo trgovska podjetja 2% 
od povprečnih obratnih sredstev mod letom. 

19. poglavje 

Skladi 

10. člen 
Ustanovi se sklad za urejanje voda na območju 

okrajnega ljudskega odbora Krško. 
Sklad za urejanje voda upravlja okrajni ljudski 

odbor Krško. 

V sklad za urejanje voda prispevajo: 
a) vodni mlini z neposrednim prenosom 

energije od para kamnov, letno 3000 d"1 

b) vodne žage z neposrednim prenosom ,. 
energije od lista, letno                           5000 O*0 

c) industrijske, rudarske in obrtne go- 
spodarske organizacije, ki uporab- 
ljajo več kakor 10.000 m» vode letno, 
zato da jim opravlja fizikalno ali 
kemično delo, 2 tisoänki celotnega 
bruto produkta; 

č) industrijske, rudarske in obrtne or- 
ganizacije, ki spuščajo v nadzemelj- 
ske ali podzemeljske vode neposred- 
no ali posredno take snovi, ki kva- 
rijo vodnogospodarske naprave ali 
sicer  škodujejo  splošnim  gospodar- _ . 
skim koristim, in sicer: tisoči0^e 

od bxtj*> 
Panoga produk'8 

Rudniki * 
Industrija usnja 5 
Industrija celuloze in papirja ^ 
Druge gospodarske organizacije 2 

Obveznost za plačevanje velja od 1. aprila 1"' ' 

11. člen 
Ustanovi se sklad za obnovo, gojitev in vers t 

gozdov na območju okraja Krško (v nadaljnjem bes 

di lu »gozdni sklad«) 
Sredstva gozdnega sklada so namenjena •• 

novo, gojitev, varstvo in ureditev gozdov, za zgff 
tev in vzdrževanje gozdnih cest in poti, poslopij 
in  naprav,  ki  so potrebne  za  pospeševanje  goz• 

ob- 
di- 
in 

dne 

proizvodnje, za melioracijo in konservacijo £°z   je 
zemljišč, za strokovno vzgajanje in izpopolnjeveIve 
gozdarskih   kadrov   in   za   stroške   javne   gozdai** 
službe. 

Gozdni  sklad upravlja okrajna  gozdna  upr*   ' 
Sklad ima svoj predračun dohodkov in izdatK 

ki ga sprejme okrajni ljudski odbor. 
Od  gozdnega  sklada, ostvarjenega  na ^"ITj, 

okraja   Krško,   se  odvede  55%   v   republiški sW 

12. člen 
ijj» Ustanovi so sklad za kreditiranje  gospoda-1* 

investicij. _ y 
V  ta   sklad  se   stekajo  sredstva,  predvidena 

16. členu 21. poglavja družbenega plana, ostanek    ^ 
ditnega  sklada  iz  leta   1953, obresti  na  kredi te 
kreditiranje investicij in vplačane anuitete za    .jj, 
dite, ki so bili lani kot posojilo za investicije. ^ }%t. 
je dal okrajni ljudski odbor gospodarskim organ jj„ 
cijam, in izkupiček za prodana osnovna sredstva 
kvidiranih gospodarskih organizacij. . 

Krediti se gospodarskim organizacijam "'jjjjii 
jejo iz tega sklada po predpisih uredbe o ^^eD1 

za   gospodarske   investicije,  objavljene  v   Ura 
listu FLRJ, št. 4/54. _    _ .e 

Pogoje za dodelitev in vrnitev posojil iz .s. isld 
za kreditiranje investicij predpiše okrajni ^••- 
odbor Krško s svojim odlokom, pri čemer pa •. 
čilni rok ne smo biti daljši od 10 let. Ravno ta*oj-gjiii0 
piše okrajni ljudski odbor s svojim odlokom , ^ti 
obresti za investicijsko posojilo, vendar pa ° ^ 
no smejo biti nižje od 3%. Izjemoma je ^K0 iLijeD8 

na mera nižja od 3%, in to za posojila, "O" 
za elektrifikacijo podeželja. 
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Kršk e' •• gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
to se pooblašča, da daje banki smernice za do- 

owjeveaje posojil. 
.. 13. člen 
Ustanovi se sklad za komunalne gradnje okraj- 

*ga Wskega odbora Krško. 
okJad ima predračun  dohodkov in izdatkov, ki 

,   sPtejme  svet   za   gospodarstvo  okrajnega   ljud- 
skega odbora Krško. 
Pol ']••   a^ 7• komunalno gradnjo se prenesejo raz- 
deli     &.  sredstva   za  stanovanjske   in   komunalne 

^nosti, preostala iz gospodarskega leta  1953. 
ü      

r^dstva tega sklada razporeja ter določa njihovo 
abo svet za  gospodarstvo okrajnega  ljudskega 

°dbora Krško. 
20. poglavjo 

Prispevek za socialno zavarovanje 
14. člen 

p , bajnemu zavadu za socialno zavarovanjo pri- 
je u • ^ OC* P"sPcv'^a za socialno zavarovanje, ki 
Od   t z družbenim planom FLRJ za leto 1954. 
0r.P

n°-izplačanih   plač  prispevajo gospodarske 
,-„ nizacijG 5%  dopolnilnega prispevka za socialno 
"varovanje. 

Plaču* •^•^•   Pr,'sPevek   za   socialno   zavarovanje 
Pa d Jej° ^Podarske organizacije od 1. maja 1954 
naî•°. ?reklica po okrajnem ljudskem odboru Krško, 

Jua'je pa do 31. decembra 1954. 

Öen, 

Tretji  del 
21. poglavje 

arna sredstva okrajnega ljudskega odbora Krško 
»a njihova osnovna razdelitev v letu 1954 

y . 15. člen 
s •.     .tu 1934 bo okrajni ljudski odbor razpolagal 
bodo srcdstvi  v znesku  569,170.000 din,  ki  se 

J^Sotovila iz naslednjih virov: din 
delci   od   skupnega   prometnega 
üavka, ki ga plačajo gospodarske 
organizacije,    iz-vzemši    zadružne 

•bi ^f^^cije.   na  območju   okraja     14,371.000 
uelež   prometnega   davka,   ki   ga 
Plačajo zadružne organizacije, za- 
sebni obrati in  zasebniki na ob- 

či ?t5ju okraJa 26,000.000 
' dohodki od prodanih vrednotnic 300.000 
' aopolnilna   dohodnina  od  kmetij- 

stva 118,153.000 
• sa- 

1 dopolniiaa dohodnina obrti 
e) ^10,s

1
t?Jn.ib poklicev 10.000.000 

nujarina    gospodarskih    organi- 
zacij 

ti ^dobička  gospodarskih organi- 

la da
Ve^ °^ tuJ° delovne sile i.wu.wu 

i) A -       °đ priložnostnih  zaslužkov 200.000 

2,900.000 

256,832.000 
1.000.000 

j) <•••• lakse 
k) dr    f^ uradov in ustanov 

10,500.000 
_ _   __ 200.000 

1) ~^1 dohodki 2,430.000 
.^Porabljena   sredstva   po   drugi 
«opnji ASS iz leta 1953 94,231.000 
i7 , fek   proračunskih   dohodkov 

U)  *leta 1933 19,300.000 
v "P?ral>ljena .sredstva  za  stano- 

vi obrJt-° in komunalno delavnost        22,442.000 
m„eSi   od osnovnih  sredstev  ko- 
palnih podjetij 114.000 

16. člen 
Sredstva v višini 569,170.000 din, s katerimi raz- 

polaga v letu  1954 okrajni ljudski odbor, se bodo 
uporabila za tele namene: din 

a) udeležba LHS pri dohodkih okraja 
Krško 49,502.000 

b) prenos v sklad za kreditiranje in- 
vesticij     • 49,114.000 

c) prenos   v   sklad   za   komunalne 
gradnje 3,000.000 

č) izdatki    za    prosveto,    zdravstvo, 
ceste in državno upravo 270,389.000 

d) kritje .proračunskih potreb občin- 
skim ljudskim odborom 60,802.000 

e) za kritje negospodarskih investicij 
po proračunu za leto 1954 129,513.000 

t) investicijska rezerva 16,853.000 
17. člen 

Negospodarske investicije v letu 1994 v rieini 
129,513.000 din, se razdelijo takole: 

a) elektrifikacija podeželja 30,600.000 
b) prosvetne investicije 17,813.000 
c) investicije za zdravstvo 19,000.000 
č) investicije za ceste 9,700.000 
d) investicije za kmetijstvo 9,500.000 
e) investicije za komunalne 

delavnosti 42,900.000 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da sam določi 

koristnike posojil za elektrifikacijo podeželja. 
Po dokončanih delih pregleda obračune in ob- 

jekte posebna komisija, ki jo imenuje svert za gospo- 
darstvo pri OLO Krško. 

18. člen 
Vsak investitor, ki bi brez poprejšnjega zagoto- 

vila sredstev investiral na račun družbenih prispev- 
kov, je sam materialno in kazensko odgovoren po ve- 
ljavnih zakonitih predpisih. 

19. člen 
Viri skladov se bodo po določbah družbenega 

plana za okraj Krško formirali v tehle zneskih: 
dim 

a) sklad za urejanje voda 14,000.000 
b) gozdni sklad 32,326.000 
c) sklad za kreditiranje investicij 

(+ 17,183.000 din iz leta 1953) 66,297.000 
č) sklad za komunalne gradnje 3,000.000 
Namen in način uporabe je določen v tem druž- 

benem planu. 

22. poglavje 

Končne določbe 

20. člen 
Ta družbeni plan velja z dnem, ko ga »prejme 

okrajni ljudski odbor Krško, uporablja pa se od 
1. januarja 1954. 

Odlok okrajnega ljudskega odbora Kriko o za- 
časnih planskih instrumentih za leto 1954 preneha 
veljati na dan sprejetja tega družbenega plana. 

St 4020 
Krško, dne 27. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. t. 
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516. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89/52) 
ter 57., 58. in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) izdaja 
okrajni ljudski odbor Novo mesto na skupni seji 
obeh zborov dne 15. julija 1954 

ODLOK 
o  opravljanju   gostinskih   storitev izven  poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opöemljenih sob potnikom in turistom ter o oddajanju 

hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sejmih, 
priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in pro- 
metnih, krajih in v podobnih prilikah je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili 
in pijačami in le za določen čas oziroma najdalje 
dokler traja prireditev, za katero je dovoljenje iz- 
dano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo- 

darstvo okrajnega ljudskega odbora na prošnjo go- 
spodarske organizacije ali osebe, ki namerava oprav- 
ljati kake storitve, in po zaslišanju okrajne gostinske 
zbornice. 

Dovoljenje se ne more izdati: 
1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za kul- 

turno postrežbo, 
2. če ni dovolj jamstva, da bodo izpolnjeni higien- 

ski pogoji, ki jih ob izdaji dovoljenja predpiše taj- 
ništvo za gospodarstvo 0L0. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov se 
lahko opravljajo samo pod nadzorstvom oziroma vod- 
stvom osebe, ki ima strokovno izbrazbo polkvalifi- 
ciranega ali kvalificiranega gostinskega delavca. 

Pri manjših prireditvah lahko tajništvo za gospo- 
darstvo to obveznost iz prejšnjega odstavka spre- 
gleda. 

5. člen 
Zasebna gospođinijstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih svečanostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah, kakor tudi kadar so vse sobe gostinskih 
prenočišč zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v njihovih zasebnih stanovanjih. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

4. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 3. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski 
ljudski odbor bivališča  zasebnika,  ki oddaja  sobe. 

Oddajanje sob v podna jem, za čas daljši od 15 
dni, se ne šteje za oddajanje sob po 3. Členu. 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 

ki ne spadajo k rednen-U stanovanju, se šteje za. 
gostinsko delavnost in mora zasebnik zanj imeti do- 
voljenje za prenočišče po uredbi o zasebnih go- 
stiščih. 

6. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo v roku, ki ga določi okrajni 
ljudski odbor prijaviti pristojnemu občinskemu od- 

bora število • opis opremljenih sob, ki jih narae^ 
vajo oddajati in pa cene, po katerih bodo oddaja» 
te sobe. 

7. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odre"1 

občinski ljudski odbor komisijski pregled prijavlJ6- 
nih sob zaradi ugotovitve, ali so glede na spio5*6 

predpise neoporečne, primerne in pripravne za sp*e' 
jem gostov, oziroma pod kakšnimi pogoji. 

V komisiji za pregled sob mora biti zdravnik & 
zastopnik turistične organizacije, če so v kraju, ozi- 
roma zastopnik pristojne okrajne gostinske zbornic0, 

8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ••°^' 

da izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski odb° 
dovoljenje,  hkrati  pa  jih   vpiše   v   seznam  oprein" 
Ijenih sob. 

Seznam mora obsegati ime, priimek, poklic ^ 
stalno bivališče lastnika, število sob, število pos^U 
in ceno za vsako sobo. Po 1 izvod seznama poslJe 

občinski ljudski odbor še pred sezono turističnen1" 
društvo, če je tako društvo v kraju, in pristojn1 

okrajni gostinski zbornici. 

9. člen 
Ce  ugotovi  komisija   pri  pregledu   kakšne  V°" 

manjkljivosü, odredi občinski  ljudski odbor, da s 

odpravijo in šele potem izda dovoljenje, 

10. Ben 
Potniki in turisti se smejo sprejemati sa,m0y 

tiste sobe, za katere je pristojni občinski ljudwjj 
odbor izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznai» 
opremljenih sob po 8. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom }£ 
turistom z zajtrkom ali brez njega; oddajanje drug"1 

jedil ali pijač ni dovoljeno. 
i 

11. člen 
če zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več *° 

5  abonentom,  ki niso  njihovi   stalni   stanovalci» 
šteje to za gostinsko delavnost, za katero je P0'1]^, 
dovoljenje po predpisih uredbe o zasebnih gostih" ' 

io 
12. člen 

Za prekršek se  kaznuje  z  denarno kaznijo 
3000 din: 

1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske s. 
ritve izven  poslovnih  prostorov gostinskih podje 
in gostišč (1. člen). e 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opreoilje 

sobe v nasprotju s 3. in 4. členom. 

13. člen io 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo 

1000 din: -i 
1. kdor v predpisanem roku po 6. členu ••.••1 

javi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potni* 
in turistom; vj 

2. kdor nudi potnikom in turistom razen zajr 

tudi že drugo hrano ali pijačo (10. člen). j^ 
3. kdor zaračunava  za oddane opremljene s 

višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi. _      •. 
4. imetnik dovoljenja po 1. in 4. členu, ki nf 

polnjuje pri svojem poslovanju higienskih in z"''. 
stvenih   predpisov   ali   drugače   nekulturno  P°f   ,c, 
kolikor za tako dejanje ni z drugimi  predpisu 
ločena strožja kazen. 
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Register gospodarskih 
organizacij 

1461. 

Vpisi 
OknoZna sodlSča razglašajo: 

Besedilo:   Gostišče   »Pri   jelenu« 
<kgezak 27). 
žaf

0s'wodja: Knafelc Albin, Kne- 
1C-.Ì' sopodpisuje Knafelc Ida, 
K-nezak 27. 

Zt 249/54-2 2826 
Besedilo: Gostišče »Pri vagi« Kne- ža.k 30). 
Poslovodja:   Urbanič   Franc,   so- 
opisuje   Urbančič   Amalija,   oba 

Zt 252/54-2 2823 
Poslovni predmet podjetij: Pri- 

•*••.• in prodaja toplih in mrzlih 
all- £ ,točenJe alkoholnih in brez- 
zi lnih pijač, prodaja tobačnih 
'Züelkov na drobno. 
~ ustanovitelj podjetij: Obč. LO 
^ezafc, odločba z dne 29. VII. 1954. 

Gorica, 16. avgusta 1954. 
1462. 
„^sedilo: Gostišče »Kavarna Tri- 
ti'j)' Tolmin (Tolmin, Trg 1. maja 

lJj4Silo?ni predmet: Prodaja alko- 
dei in brezalkoholnih pijač, iz- 
ia viln ProdaJa sladoleda, proda- 
y* *unane tave> mleka, kakava in d --i" ,e Kave, mleKa, Kakava in 
7*•• slaščičarskih izdelkov (bon- 
£?°T; keksov itd.), priprava in 
prodaja hladnih jedil, prodaja to- 
pnih izdelkov in vžigalic. 

0(•1^••• je bilo ustanovljeno z 
ottiočbo LO • Tolmin z dne 8. av- 
SUsta 1954> št. 1002/1-54. 

fioj^slovodJa: Zvokelj Mara, kvali- llcirana natakarica. 
Zt 264/54-2 2833 

Besedilo:   Gostišče  »Restavracija 

*•a»'*••"*' Tolmin (Tolmin' Tr& 
UofelH^V Predmet: Prodaja alko- 
Prav» -ln ^alkoholnih pijač, pri- 
jeđi! ln P,rodaJa hladnih in toplih 
kov<iJ>r?daJa slaščičarskih izdel- 
tobačnnf1^0,^ slaščic- keksov itd-)' 

Podi *•    -&lkov in vžiSalie- 
od]o?K   J? Je bilo ustanovljeno z 
8.av£\L° MO T<>lmin z dne 

Pof£StV954' &• 1001/1-54. 
ciran . ?dja: Kare Hinko, kvalifi- tan natankar. 

p    .    Zt 263/54-2 2832 
1463 ca- 20- avgusta 1954. 

^«Uuntw£'    SIaščičarna    »Vesna«, 
PosW, l^amnik, Mesto 41). 

<Uj?5?n.1 predmet:  Peka in pro- 
ire2aftii!

via .,in slaž^c 1er točenje 
e2aLKoholnih PUač in kave. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo LO mestne občine Kamnik, 
št. 1010/1-54 z dne 1. julija 1954. 

Direktor do konstituiranja: Mi- 
klič Franc, Stolnik 2. 

Ljubljana, 7.  avgusta  1954. 
Zt 212/54 Rg II 128/1      2695 

1464. 
Besedilo: »Steklenina«, trgovina 

za promet na drobno (Ljubljana, 
Titova 10). 

Gospodarska delavnost: Trgovina 
z votlim in ravnim steklom, kera- 
miko in porcelanom. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena s sklepom delavskega sve- 
ta Trgovskega podjetja >Steklo«, 
Ljubljana z dne 5. avgusta 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Be- 
ribak Ivanka, Ljubljana, Slomškova 
št. 12. 

Ljubljana, 12. avgusta 1954. 
Zt 225/54 Rg III 737/1     2748 

1465. 
Besedilo: »Gostilna Aleksinac«, 

Ljubljana (Rimska 4). 
Poslovni predmet: Postrežba z 

iedjo in točenje pijač. Gostišče toči 
le alkoholne in brezalkoholno pi- 
jače Vinarsko-sadjarske zadruge 
Aleksinac. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločbo OLO Radovljica, ši 3126/1-54 
z dne 1. VI. 1954. 

Poslovodja: Stojanovič Radisav, 
Ljubljana, Rimska 4. 

Zt 227/54 Rg III 738/1 2794 

Besedilo: Projektivni biro, Radov- 
ljica. 

Poslovni predmet: Izdelovanje 
gradbenih projektov, t. j. projek- 
tivnih programov ter idejnih glav- 
nih in izvedbenih projektor za dr- 
žavna, zadružna in zasebna inve- 
sticijska dela. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z od- 
ločbo OLO Radovljica, št 3126/1-54 
z dne 1. VI. 1954. 

Na seji delovnega kolektiva dne 
14. VI. 1954 so bila sprejeta pravila 
in podjetje izročeno delavcem v 
upravo. 

Direktor: ing. Krajnčič Joie, Ra- 
dovljica, Gorenjska 28, namestnik 
direttoria: ing. Gorišek Lado, pred- 
sednik delovnega kolektiva. Radov- 
ljica, Gubčeva 11; oba podpisujeta 
samostojno. 

Zt 216/54 Rg II 10/1      2795 a 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom, Na križišču« (Skofja Loka, 
Kidričeva 11). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja špecerijskega in galanterij- 
skega blaga ter vseh vrst drobnih 
izdelkov, tobaka, tobačnih izdelkov 
in vžigalic. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena z odločbo LO mestne ob- 
čine Skofja Loka, št. 805/4-54 z dne 
10. VII. 1954. 

S podpisom pravil po delovnem 
kolektivu je bila trgovina izročena 
njemu v upravo. 

Poslovodja: Prevodnik Anica, 
Skofja Loka, Podpulferco 7, ki pod- 
pisuje samostojno oziroma po njej 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v I. 1946, 1948 in 1950 se pridru'iuje 
zdaj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
g a i : Darila med zakonci — Dr. Jože G o r i č a r : Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd Kn- 
š e j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rud' 
K y o v e k y : Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd Kušej in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri »Uradnem listu LRS«. Ljub- 
ljana, Erjavčeva Ha in po knjigarnah. Cena 460 din. 
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pooblaščeni nameščenec; namestnik 
poslovodje: Jamnik Milena, Dol pri 
Sori 3. 

Zt 215/54 Rg 148/1      . 2795 
Ljubljana, 18. avgusta 1934. 

1466. 
Besedilo: »AZA, atelje za arhitek- 

turo, Ljubljana (Cankarjeva 5/3). 
Gospodarska delavnost: Projekti- 

ranje vseh vrst objektov iz področ- 
ja arhitekture (visoke gradnje), 
gradbeno tehnični in posvetovalni 
posli ter tehnično nadzorstvo, ka- 
kor tudi ugotavljanje delnih in 
končnih obračunov pri izvajanju 
gradbenih del. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo OLO Ljubljana okolica, št. 
II-2-27/71-1954 z dne 24. IV. 1954. 
Na zasedanju delovnega kolektiva 
dne 20. III. 1954 so bili izvoljeni 
organi upravljanja, na zasedanju 
dne 24. maja 1954 pa sprejeta pra- 
vila. 

Za podjetje podpisuje samostojno 
direktor, v zadevah finančnega, de- 
narnega, materialnega, obračunske- 
ga ali kreditnega značaja pa so- 
podpisuje računovodja. 

Direktor: ing. Medved Janez, 
Ljubljana, Kidričeva 8. 

Zt 95/54 Rg III 739/1       2842 
Besedilo: »Remont«, Tržič (Trg 

svobode 18). 
Gospodarska delavnost: Remont 

vseh vrst na stanovanjskih zgrad- 
bah in gospodarskih poslopjih, po- 
stranska delavnost pa kuhanje apna, 
naprava peska in kamenja. 

Za podjetje podpisujeta: 
Zaplotnik Stefan, direktor, Križe 

St. 11, in Tišler Helena, knjigovodja, 
Sebenje. 

Zt 217/54 Rg  II  148/1      2841 
Ljubljana, 20. avgusta 1954. 

1467. 
Besedilo: Okrepčevalnica »Ob že- 

leznici«,  Maribor,  Ob  železnici  14. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

gostinske delavnosti bifeja, strežba 
s pijačami in z navadnejšimi, pred- 
vsem hladnimi jedili. 

Okrepčevalnica je nastala iz po- 
slovne enote, ki se je izločila na 
.podlagi sklepa delavskega sveta go- 
stinskega podjetja »Korotan« dne 
23. V. 1954 v samostojno okrepče- 
valnico. 

Poslovodja: Markovič Matilda. 
Reg št. 144/II-2 2568 

Besedilo: Bife »Ljutomerska klet«, 
Murska Sobota. 

Poslovni predmet: Gostišče bo to- 
čilo vse pijače in bo streglo z na- 
vadnimi,   predvsem   mrzlimi   jedili. 

Ustanovitelj: OZZ Vinarska za- 
druga, Ljutomer. 

Upravnik: Veren Jože. 
Reg št. 153/11 2623 

Maribor, 29. julija 1954. 
1468. 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje, Ivanjkovci. 

Poslovni predmet: Kupčevanje z 
blagom v notranjem prometu na 
drobno po podjetju in trgovinah v 
sklopa podjetja. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Ljutomer, 

Direktor:  Novak Ludvik,  gospo- 
darski poslovodja, Ivanjkovci 45. 

Maribor, 6. avgusta 1954. 
Reg št. 154/11 2806 

1469. 
Besedilo: Gostinsko podjetj« in 

prenočišča, Semič (Gostišče Semič). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, po- 
strežba s toplimi m mrzlimi jedili 
ter oddaja prenočišč. 

Ustanovitelj: Občinski ljudski od- 
bor, Semič. 

Direktor: Vidrih Ignac, ki je po- 
oblaščen za podpisovanje in oprav- 
ljati opravila navedena v 4. členu 
pravil podjetja; sopodpisuje Kra- 
geljjože, knjigovodja. 

Novo mesto, 17. avgusta 1954. 
Zt 23/54 Rg III 23/1        2789 

k 1183. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 

mar«, Ljubljana (Ciril-Metodova 19). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z galanterijskim in modnim blagom 
na drobno ter popravljalnica dež- 
nikov. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Merkur«, Ljublja- 
na, sklep z dne 23. VI. 1954, št. 344/54. 

Direktor do konstituiranja: Odak 
Ferdinand, Ljubljana, Zamikova 
št. 3/IV. 

Ljubljana, 1. julija 1954. 
Zt 125/54 Rg III 709/1   k 2118 

Spremembe 
Okroina lOđISia razglašajo: 

1470. 
Besedilo: Podjetje »Eelektrožaga« 

občinskega ljudskega odbora Žalec. 
Izbriše se podpisovalec Zupane 

Vinko, predsednik upravnega od- 
bora »Elektrožage« v Gotovljah, in 
vpiše Veldin Jože, računovodja, Ža- 
lec, po zak. določbah. 

Celje, 12. marca 1954. 
Rgo I 28/2 837 

1471. 
Besedilo: Občinska podjetja Gor- 

nji grad, »Pekarija«. 
Besedilo odslej: Pekarna, Gornji 

grad. 
Celje, 12. avgusta 1954. 

Rgo I 96/2 2736 
1472. 

Besedilo: Trgovsko podjetje na 
debelo in drobno »Usnje« v Celju. 

Poslovni predmet odšle i: Trgovina 
na debelo, opravlja- tuai trgovino 
na drobno v svoji prodajalni na 
drobno v Celju, z usnjem, čevljar- 
skimi, sedlarskimi, tapetniškimi in 
torbarskimi potrebščinami in pogon- 
skim jermenjem. 

Celje, 23. avgusta 1954. 
Rgo III 29/2 2852 

1473. 
Besedilo: Občinski valjčni mlin 

Dobrova, Vipolže. 
Izbriše se blagajničarka in knji- 

govodja Jakončič Alma, ki je bila 
pooblaščena za podpisovanje virma- 

nov in čekov pri Narodni banki • 
na njeno mesto vpiše Peršolja Adela. 

Gorica, 30. julija 1954. 
Zt 221/54-2 2599 

1474. 
Besedilo:      Gostinsko     podjetje 

»Mangart« v Logu pod Mangartom. 
Besedilo  odslej:   Gostišče  »Ma»" 

gart« v Logu pod Mangartom. 
Gorica, 6. avgusta 1954. 

Zt 108/54-6 2685 
1475. , 

Besedilo: Okrajnoproizvodnopod- 
jetje gradbenega materiala, Ilirska 
Bistrica. 

Besedilo odslej: »Opekarna - kam- 
nolom«, Ilirska Bistrica. 

Sedež podjetja odslej: Ilirska Bi- 
strica, Prešernova 5. 

Gorica, 11. avgusta 1954. 
Zt 240/54-2 2728 

1476. 
Besedilo: Okrajno gradbeno p°d" 

jetje v Sežani. 
Besedilo odslej: Splošno gradbeno 

podjetje   »Kraški   zidar«,   Sežana; 
skrajšano: SGP »Zidkras«, Sežana. 

Gorica,  14. avgusta  1954. 
Zt 246/54-2 2787 

1477. , 
Besedilo: Avtoprevozniško P00" 

jetje »Avtopromet«, Gorica. 
Izbriše se poslovni predmet: »Vsa- 

kovrstna popravila za vzdrževanj6 

in obnavljanje lastnega prevoznega 
parka (tekoča, srednja in generalna 
popravila«. 

Poslovni predmet odslej: »Vsak?/ 
vrstna popravila cestnih motornin 
vozil (tekoča, srednja in generalna) 
za lastne in tuje potrebe.« 

Vpišejo se: »Servisna pralnica *a 

pranje in podrnazavan je vozil«, »/<"" 
njenje in nabijanje akumulatorja«' 
»Krpanje zračnic in vulkanizaciJa<- 

Gorica, 16. avgusta 1954. 
Zt 247/54-2 27Ö» 

1478. 
Besedilo: Krajevna pekarna, 

Šmartno pri Litiji. . 
Besedilo odslej: Pekarna, Smart" 

no pri Litiji, 
Ljubljana, 3. avgusta 1954,    _ 

Rg II 1/2 2620 
1479. 

Besedilo: Krajevno gostinstvo» 
Kamna gorica. , 

Besedilo odslej: Gostinsko P0"' 
jetje, Kamna gorica. ' 

Ljubljana, 12. avgusta 1954.   „ 
Rg 88/3 2T*y 

1480. .! 
Besedilo: Krajevno krojaško-s - 

viljsko podjetje, Begunje. „ 
Besedilo odslej: »Krojaštvo«, DL 

gunje, Gorenjsko. ocn0 
Rg I 71/4 2bW 

Besedilo: Okrajno podjetje R°'e' 
ta-mizarstvo, Kranj. . 0 

Besedilo odslej: Rolcta-mizarstv , 
Kranj. 799 

Rg I 173/5 f. 
Besedilo: »Eksportprojckt«, Wu 

Ijana. i iej: 
Gospodarska delavnost °üs. z 

opravljanje vseh poslov v zvejar- 
organizacijo in udeležbo gospo" 
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SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravno predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
datkom >Mednarodne pogodbo in drugi sporazumi), v Uradnem 
J'stn LRS ter druge uradne objavo v Gospodarskem vestniku. 
noe ^"^sk-in odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
UIS poj lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki so, je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, so dobi pri Uradnem listu LRS, 
Erjavčeva 11 a, cena 390 din. 

vai!1 p?dJetiJ na sejmih in razsta- 
Du?,y ,tu.jn inozemstvu; izvrševanje 
stvii i cnc ProPaSande v inozem- 
in komercialno publicističnega 
nie

umetniškega vidika, projektira- 
jJ5 celotne embalaže, masovnih in 
sklad ter vzorcnib produktov v 
šča- * zan*evami sveovnega trži* 
mp na?r!na izdelava knjižno opre- 
„„' "dajanje prospektov, katalo- 
DnWii1,0^:' in drugih komercialnih 
srPJ 4 C1J tcr ostalih propagandnih 
SD^-?-V.Za trSovino, turizem itd.; 
sti?n i?rana komercialna in turi- 
one- /grofija v črnobeli in •••• tehniki. 
»W1

p*,lll8i obvestila Državnega 
Lhlvariala za gospodarstvo LRS v 
6JVn{a^ št- 1-1-821/1-54 z dne 
Ä,• se uvrsti podjetje med 
aloznlslka podjetja. 

Adamovi,80 Do^&r Jožko in 
Kriï» C w'° in vpišeta na novo: 
Win ? Mllutin, namestnik direk- 
CerL.111 računovodje, Ljubljana, 
fêaetova 9, in Demšar Marjan, 
^«Mjana. Obrežna 2. 

Rg II 202/6 2797 

^bljS*1    *Gradbcni    material«, 

ûa^^H .Predmet odslej: Trgovi- 
z ••1 • a\no in kovinskimi izdelki, 
lom , U18?dm gradbenim materia- 
ma tU; Janitaraim in inštalacijskim 
in keramik' S steklom' Porcelanom 

Rg II 530/8 2801 

aufakf^lo:r-Tr?ovsko Podjetje »Ma- 

je sfaJÌ° ^dsleJ: Trgovsko podjet- 
Ijana. govnica   »Tromostje«,   Ljub- 

LinU-   Rg • 703/2 2802 
1481.     °4ana> !8- avgusta 1954. 

Wp?S°4 »Karton«, konfekcija s 
BesfrEV LJuDlJana. 

,ekci|a .     odslej:   »Karton«,   kon- 
J   s PaP>rjem, Ljubljana. 

Rg I 20/9 2843 

1482. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Račc. 
Izbriše se Kosi Viktor in vpiše 

Markuš Rudolf, novi imenovanu 
upravnik. 

Maribor, 24. julija 1954, 
Reg ät. 228/II 2574 

1483. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Dam- 

daj«, Anhovo. 
Izbrišejo so poslovalnice: Jestvine 

Anhovo, Deskle, Kanal, tekstil An- 
hovo in vpišejo poslovalnice: št. 1 
trgovina živil, Anhovo 55, št. 2 trgo- 
vina tekstila, Anhovo 55. št. 3 trgo- 
vina z mešanim blagom, Anhovo 44, 
št. 4 trgovina živil, Deskle 28, št. 5 
trgovino živil, Kanal, Trg svobode 
13, št. 6 trgovina tekstila, Kanal, Trg 
svobodo 15, št. 7 trgovina z obutvijo, 
Kanal, Vojkova 1. 

Gorica, 2. avgusta 1954. 
Zt 224/54-2 2615 

1484. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Mi- 

sli n ja. 
Vpiše se Radšel Mara, računovod- 

ja, ki bo podpisovala vse računske, 
finančne in •••••• zadeve poleg 
direktorja. 

Reg št 102/11 2810 
Besedilo: Splošno kovaštvo, Rad- 

lje ob Dravi. 
Izbriše se Prater Vinko in vpiše 

Medved Lojzka, knjigovodja, ki bo 
podpisovala v računskih finančnih 
in bančnih zadevah v mejah zaL 
določb. 

Reg št. 193/11 2808 
Maribor, 6. avgusta 1954. 

1485. 
Besedilo: Obrtni obrat _ »Kerami- 

ka«, pečarsko in keramično pod- 
jetje, Maribor, Kneza Koclja 6. 

Vpiše se Heričko Pavel, komer- 
cialno tehnični vodja, ki bo pod- 
pisoval v vseh zadevah podjetja v 
mejah zak. določb. 

Maribor, 11. avgusta 1954. 
Rog št. 247/1 2783 

1486. 
Besedilo: Mlinsko podjetje, Mari- 

bor. 
Vpiše se Breznik Drago, šef ko- 

••'   , '    "   * mercialnega  oddelka,   ki   bo  pod- 
Je »fin •    ^ej: Trgovsko pod jet-   P'soval   v  odsotnosti   direktorja   v l«sica«. istem okviru. 

§es*lilo: KLO Polje, Pekarna. 
ec"lo odslej: Pekama" Polj*. 

Bes H- m15 28U 

gevjedilo. Trgovsko podjetje »Men- 

asica«. 

LiuHl-     Rg I 212/6 
Poljana, 20. avgusta 1954 

2845 Maribor, 12. avgusta 1954 
Reg št. 72/11 2784 

148?. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Brazda«,  Maribor, Gosposka 20. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna »Boč«, Maribor, Mei j ska 
cesta 2. 

Poslovodja: Žemljic Franc. 
Reg št. 392/11 2773 

< Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina 
»Branka«, Maribor, Gosposka ?. 

Poslovodja: Koren Vilko. 
Reg št. 391/11 2767 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina 
»Darka«, Maribor, Orožnova 10. 

Poslovodja: Rep Terezija. 
Reg št. 3S9/II 2766 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
jp »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna št. 5 »Mavrica«, Mari- 
bor, Trg revolucije 9. 

Poslovodja: Marhart Karla. 
Reg št.-380/11 2769 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Par- 
tizanka«, Maribor, Partizanska 23. 

Poslovodja: Kutnjak Franc. 
Reg št. 377•1 2757 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna »Planica«, Maribor, Slo- 
venska 3. 

Poslovodja: Fekonja Stanko. 
Reg žt 390/11 2772 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna »Pri kmetici«, Maribor, 
Koroška 7. 

Poslovodja: Kerec Vera. 
Reg št. 393/11 2774 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Spe- 
cerijo«, Maribor, Stolna 5. 

Poslovodja: Šprah Stanko. 
Reg št. 379/11 2759 

Poslovni predmet naštetih pod- 
jetij odslej: Trgovina z živili in 
gospodinjskimi potrebščinami, na 
drobno. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
jo »Brazda«, Maribor, trgovina »Ja- 
vor«, Mnribor, Tržaška 59. 

Poslovodja: Gajšek Valerija. 
"Reg št. 383/11 2761 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina 
»Klas«, Maribor, Koroška 47. 

Poslovodja: Rep Janez. 
Reg št. 376/11 2758 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Po- 
ljane«, Maribor, Gorkega 55. 

Poslovodja: Maček Ajndrej. 
Reg št. 384/• 2771 

Poslovni predmet naštetih pod- 
jetij odslej: Trgovina z 'živili in 
gospodinjskimi potrebščinami ter z 
mešanim industrijskim blagom, na 
drobno. 
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Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Ja- 
goda«, Maribor, Ptujska 142. 

Poslovodja: Rep Franjo. 
Reg št. 395/11 2766 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Jas- 
na«, Maribor, Rnška 101. 

Poslovodja: Mur Mirko. 
Reg št. 385/11 2762 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
i*e »Brazda«, Maribor, trgovina » Jel- 
še, Maribor, Radvanjska 106. 
Poslovodja: Marin Vali. 

Reg št. 386/11 2763 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Brazda«, Maribor, trgovina »Ko- 
laki«, Maribor, Šentiljska 77. 

Poslovodja: Kikel Herta. 
Reg št. 394/11 2775 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Lu- 
na«, Maribor, Pobrežje, Zrkovska 73. 

Poslovodja: Postružnik Milan. 
Reg št 387/11 2764 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Stra- 
nine, Maribor, Levčeva 10. 

Poslovodja: Fleisinger Jakob. 
Reg št. 388/11 2765 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna »V drevoredu«, Maribor, 
Tnmerjeva 41. 

Poslovodja: Fras Oto. 
Reg št. 381/11 2770 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, trgovina »Zo- 

ra«, Maribor, Cesta zmage 32 (prej 
prodajalna št. 8). 

Poslovodia: Kosec Marija. 
Reg št. 382/11 2760 

Poslovni predmet naštetih pod- 
jeäij odslej: Trgovina z živili in 
gospodinjskimi potrebščinami, z me- 
šanim industrijskim blagom, s tobač- 
nimi izdelki, vžigalicami in potreb- 
ščinami, na drobno. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Brazda«, Maribor, Gosposka 20, 
prodajalna »Ob Dravi«, Maribor, 
Kneza Koclja 24. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, s tobačnimi izdelki, vžigalicami 
in potrebščinami, na drobno. 

Poslovodja: Dešnik Poldka. 
Reg št. 396/11 2776 

Vse naštete trgovine bodo načel- 
no nabavljale vse blago, ki ga po- 
trebujejo za nadaljnjo prodajo pri 
podjetju. Pri drugih gospodarskih 
organizacijah bodo trgovine nabav- 
ljale blago le v primerih, če pod- 
jetje za trgovine potrebnega blaga 
ne bo imelo na zalogi, ali če bodo 
pri drugih gospodarskih organiza- 
cijah  za  nabavo ugodnejši pogoji. 

Maribor, 13. avgusta 1954. 
1488. 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Kamnica. 

Izbriše se Fluher Janez, in vpišeta 
ing. Frank Ivan, ravnatelj in Fluher 
Janez kot sopodpisovalec za pod- 
jetje. 

Reg št. 110/11 2777 

Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

•V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal. o nitrifiikaci^i, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in knnskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o oniranju 
in predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj zavali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani zaloßbj Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street, London, W. 1.) in drugi domači 
ter tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din. 

Besedilo: Mestne brivnice, Mari- 
bor. 

Besedilo odsler: Brivsko frizersko 
podjetje, Maribor. 

Reg št. 20/1 2778 
Maribor, 14. avgusta 1954. 

1489.' 
Besedilo: Prevozniško podjetje 

in špedicija »Transport«, Maribor, 
Meljska 16. 

Poslovni predmet odslej: Prevaža- 
nje tovora s cestnimi motornimi 
vozili in stranska delavnost: pre- 
važanje tovorov s konjsko vprego 
in špedicija; prevažanje oseb z 
osebnimi motornimi vozili; servisna 
in avtoremontna dela; organizacija 
in vodstvo dela drugih zadev, ki so 
v zvezi s prometom in mednarodna 
špedicija. 

Podjetje ima na podlagi odločbe 
Gospodarskega sveta vlade LRS, st. 
565/1-51 z dne 12. XI. 1951, dovolje- 
nje prevažanja s cestnimi motorni- 
mi vozili v Avstrijo' in Zahodno 
Nemčijo. 

Reg št. 181/1 2616 
Besedilo: »Kemikalija«, veletrgo- 

vina s kemikalijami, Maribor, Parti- 
zanska 34. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z barvami, laki, kemikalijami p- 
potrebščinami, z gradbenim materia- 
lom (samo za strešuo lepenko) ns 
debelo. 

Reg št. 254• 2818 
Maribor, 19. avgusta 1954. 

Izbrisi 
Okrožna  io(Ui£a   razglaSaJoi 

1490. 
Besedilo:     Trgovsko     gostinsko 

podjetje »Kale« v Knežaku. 
Zaradi prenehanja poslovanja in 

reorganizacije. 
Gorica, 16. avgusta 1954. 

Zt 19/54-6 2836 
1491 

Besedilo: »Plecivo-Vič«, Ljubljana. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ljubljana, 18. avgusta 1954. 
RLO IV 29/10 

Zadružni register 3 
Spremembe 

621. 
Besedilo: Kmetijska delovna *•" 

druga, Bočna. 
Na podlagi izrednega občneg» 

zbora zadruge dne 30. VI. 1954, s* 
je spremenil drugi stavek 14. člen* 
zadružnih pravil, ki se odslej gl,85« 
Upravni odbor je sestavljen iz 

članov. , 
Vpiše se nov član upravnega °°' 

bora: Čeplak Jože, Otok. 
Celje, 11. avgusta 1954.      .- 

Zadr VIÖ 68/4 2805 
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622. 

1 %se<Mo: Kmetijska zadruga z o. 
h Planina pri Rakeku. 
W« tr4° se člani upravnega od- 
Url» ^oJar Franc. Kušlan Franc, 
Anto • ~' Matìcie •<••. Kranjc 
•••?n m, Zigon Franc, vpišejo pa 
«Ji izvoljeni člani: 

PW^.Iranc> kmečki delavec, 
pu?;a 126. Ostank Anton, kmet, 
ŽaeE^j-11' Abrahamzberg Adolf, 
«govodja, Planina 30, Konig Er- 
kmlxC^ar- Planina 20, Beber Anton, 
£7', delavec, Planina 13, Kolar 
?„„' Jpnecki delavec, Planina 90, 
S 7?nik Edo> "Pivnik KZ, Pia- 

sedniL'POi1iP[sovanJA Je P°leS Pred- 
unrnln Urbasa Alojza in člana 
•••$• odb<>ra Koniga Ernesta 
Bov^ŽCeSa še Milavec Jožica, knji- 
ewodja, Planina pri Rakeku 163. 

V naSi 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- 
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 izSle 
tovrstne literature nepogrešljiv pripomoček za uspešno pripravo 
aa 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. 

Gorica, 30. julija 1954. 

623. 
Zad 

0. julr 
r VJ7-: •34 2612 

L 4^dil?: Kmetijska zadruga z o. 
'•ytoniaz, (Stornaž, okraj Gorica). 
z rtîL1*??^ sklepa občnega zbora 
UD??» 

4 riL 1954> se izbriše •1•• 
vPravnega odbora Bratina Ivani in 

Pavi. ni°vi   izvoljeni   član   Bratina av4 kmetica, Stornaž 2. 
Gorica, 4. avgusta 1954. 

624, Zadr VH/19-20 2668 

•••* Kmetiiska udruga z o. 
• ••^

1
^ 

sUePa občnega zbora 
fenS* Ai V1- 1954 se izbrišejo: Ste- 
ž6f j« r %' £ičen Janez- Cu,rk 1°- 
'svolipn^i ^ave^» in vpišejo novi 

UV£ ,ani upravnega odbora: 
••••1?•-^•1•- Budanje 34, Fer- 
MiWi Nl£olaJ. Budanje 51, Bolčina 
Valentin •••   PolJana   34-   Božič ientm, Dofga poljana 30. 

Gorica, H. avgusta  1954. 
425> Zadr VII/110-15 2730 

OkS'10^ Podjetje   »Mleko«   pri 
BA^družni zvezi v Sežani. 

Sežana.     odslei: podJetie »Mleko«, 

kot I»? •• R°ic Marija in vpiše 
••«•£••••1••   Miklavec   Albin, 

^&••••        Vse   astine   finančnega 

^zeljV,6 9-rel Franc- fakturist iz 
šotno,«   •     ' ^°   podpisoval v od- 

sn upravnika ali računovodje. 
^»ca, 13. avgusta 1954. 

626. ^dr VIII/39-9 2855 

0k2Sii>vsl£o P°4• Pri 
Bes •-i zni zvezi v Sežani. 

ìe »zÄnÄ^govsko podjet- 
g*ruznik«, Sežana. 
^•"*. 14. avgusta  1954. 

6^ «idr VIII/37-23 2790 
t> 

4L»kav^ KmetiJska zadruga z o. 
c IzbrS pn Ajdovščini. 
4Tv !?   Cemigoj   Bogomil, 

K*»tjan.   Coha   Martin   in 

Slokar Slava, vpišejo pa novi izvo- 
ljeni člani upravnega odbora: 

Lokar Rihard, Lokavec 55, Kovač 
Stefan, Lokavec 126, Kompara Miro, 
Lokavec 46, Čcrmelj Franc, Loka- 
vec 214, kmetic. Za podpisovanje v 
finančnih zadevah je pooblaščen 
'Velikonja Jože, knjigovodja, Loka- 
vec 128. 

Gorica, 19. avgusta 1954. 
Zadr VI/36-18 2848 

628. 
Besedilo: Oblačilna produktivna 

zadruga z omejenim jamstvom v 
Medvodah. 

Na izrednem občnem zboru 24. V. 
1954 so bila sprejeta nova pravila. 
Delež znaša 1000 din. Upravni od- 
bor šteje 3 člane in namestnike. Za 
zadrugo podpisuje samostojno po- 
slovodja ali druga pooblaščena ose- 
ba. V zadevah finančnega značaja 
pa podpisuje poleg poslovodjo še en 
član upravnega odbora. 

Besedilo odslej; Krojaška obrtna 
zadruga moških in damskih oblačil, 
Medvode. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
krojaške in šiviljske obrtne delav- 
nosti. 

Izbriše se član upravnega odbora 
Rahne Cilka in vpiše Tršan Viktor, 
krojaški pomočnik, Valburga 55. 

Ljubljana, 20. avgusta 1954. 
Zadr 'VI 237/4 2850 

629. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Podlehnik. 
Izbrišejo se Hernec Andrej, Dreu 

Vinko, Sakeljšek Franc, Koželj 
Martin, Cermcli Vilko, in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora: 

Vidovič Anton, Gruškovje, Maj- 
hen Ludvik, Gorca, in Koje Stefan, 
Gorca, kmetje. 

Za zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: Kozel Franc, 
upravnik, Seruga Marica, knjigo- 
vodja, Sirovnik Blaž, predsednik, in 
Koje Stefan, blagajnik. 

Maribor, 10. junija 1954. 
Zadr III 46 1901 

630. 
Besedilo: »Agromerkur«, zadruž- 

no trgovsko podjetje, Murska So- 
bota. 

Na podlagi odločbe LO MO Mur- 
ska Sobota z dne 29. VI. 1954, štev. 
1242/2, se vpiše, da se je >Agromer- 
kur«, zadružno trgovsko podjetje v 
Murski Soboti # spojilo s trgovskim 
podjetjem >Pridelki< v Murski So- 
boti. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na s kmetijskimi stroji in orodjem, 
umetnimi gnojili in sredstvi za var- 
stvo rastlin, čebelarskim materia- 
lom in potrebščinami, z nekovinskim 
gradbenim materialom in lesom, z 
živino in živinsko krmo, z žitom in 
mlevskimi izdelki, s semenskim 
blagom, z zelenjavo, sadjem in nji- 
hovimi izdelki, z alkoholnimi in 
brezalkoholnimi pijačami, z indu- 
strijskimi rastlinami, z zdravilnimi 
zelišči in gozdnimi sadeži, s perut- 
nino, jajci, perjem in divjačino, z 
izdelki domače in umetne obrti na 
debelo in drobno. 

Maribor, 3. avgusta 1954. 
Zadr IV 20 2754 

631. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Maribor. 
Izbrišejo se Boštjančič Leopold, 

Cagran Janko, Jarc Franc, Polanec 
Lujo, Kodrič Anton, Kaučič Ivan in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: 

Jerič Matija, Leskovec, Kranjc 
Franc, Cagran, Grašič Anton, Mali 
dol, kmetje. 

Za zvezo podpisujejo v bančnem 
poslovanju: Zorko Edo, predsednik, 
Pen Rudolf, tajnik in Slamič FTanc, 
računovodja OZZ. 

Maribor, 10 avgusta 1954. 
.      Zadr IIÏ/35 2786 

632. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarsko podjetje, OZZ, Selce. 
Izbriše se Rotman Ivan in vpiše 

novi imenovani sopodpisovalec Ceh 
Martin, Cermljenšak. 

Maribor, 14. avgusta 1954. 
Zadr VI 159 2785 
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633. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Zg. Duplek. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 12. VIII. 
1954 v likvidacijo. Likvidatorji eo: 
Črnčič Ivan, obč. tajnik, predsed- 
nik Lasbaher Franc, računovodja 
in Krapša Iran, kmet, Zg. Duplek, 
Slanic Franc, računvodja OZZ Ma- 
ribor, Santi Rudolf, ključavničar, 
Zg. Duplek, ki podpisujejo po dva 
skupaj. 

Likvidacijska firma:'kakor doslej, 
» pristavkom »v likvidaciji^ 

Maribor, 18. avgusta 1954. 
Zadr III 79 2812 

30.000 din v valorizirani vrednosti 
7.650 din. Koristnik zavarovanja: 
ing. Trobej Slavko iz Velenja oziro- 
ma za slučaj smrti prinositelj po- 
lice. Priglasitveni rok: 2 meseca od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, 
dne 15. marca 1954. 

Cene Jožef, Sp. Laže 20, p. L<# 
pri Poljčanah, osebno izkaznico« 
reg.   štev.   18839  in   vojaško •£2 
žico. 

VI- 

Izbrisi 
«34. __ 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Toplice na Dolenjskem. 

Po sklepu občnega zbora Kmetij- 
ske zadruge Gor. Polje z dne 9. V. 
1954 in sklepa o zboru Kmetijske 
zadruge Dol. Toplice z dne 20. VI. 
1954, se je Kmetijska zadruga Gor. 
Polje spojila s to zadrugo. 

Novo mesto, 18. avgusta 1954. 
Zadr III 1/12 2813 

Razne objave 
St. 809/54 

Razpis 
5531 

Poziv upnikom in dolžnikom 
5095 

KZ Ivanovci je po sklepu red- 
nega občnega zbora zadružnikov z 
dne 16. V. 1954 prešla v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej ob- 
java. 

Likvidacijska komisija 
5251 

Zadružno trgovsko podietje OZZ, 
Gornja Radgona je prešlo v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
St. 765/54 5175 

Kmetijsko delovna zadruga Gra- 
dišče (Sv. Trojica) v Slov. goricah, 
je prešla v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 
4902 

Kmetijska   delovna   zadruga  Sp. 
Kungota je prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

Cizl Avgust, Stanetinci 41, P : 
dem ob Sčavnici, osebno izkaza":. 
za obmejni pas, reg. št. 185, ser. » • 
0056895. izd. od OLO Radgona. 55* 

Colorič Angela, Ljubljana, A»* 
brožev trg 10 a, osebno izkazu.1• 
reg. številka 82835/51, ser. števiU» 
F-0105145. 53i" 

Cefarin Vencelj, Lazeč 22, •<#* 
Cerkno, osebno izkaznico št. 0538«« • 
izdano od OLO Idrija. 53bB 

Čemeli Rudolf, rojen 6. •$£ 
v Trstu. Scala Santa 79, zdaj AjO°\* 
ščina, Slomškova 37, potni list s}?;; 
9389/54 (prelaznico) iz Trsta, velja 
ven od 14. VII. do 14. X. 1954.   ?25J 

Češnovar Franc, Ljubljana, oseb' 
no izkaznico, reg. št. 29857/51, se*- 
Št. F-0052167. 5*18 

Derzaj ing. Gvido, Ljublj»»* 
Trdinova 7, knjižico za P,re?rH?j 
ško vzgojo, izdano v Ljubljani. ? 

Djurič Peter, Maribor, Erjavčev* 
18, pomočniško spričevalo za str°J 
nega ključavničarja, izdano v J* . 
riboru od »2ISc 1952. »** 

Univerza v Ljubljani razpisuje na 
filozofski fakulteti: 

mesto docenta, izrednega ali red- 
nega profesorja za predzgodovino 
pri seminarju za arheologijo, 

mesto asistenta za zgodovino slo- 
venske književnosti, 

mesto asistenta za uporabno psiho- 
logijo. 

mesto lektorja za sodobni ruski 
jezik, 

mesto lektorja za sodobni angle- 
ški jezik. 

Rok za vlaganje prošenj je 14 dni 
po objavi v >Uradnem listu LRS<. 
Prošnje je treba oddati na Rekto- 
ratu Univerze v Ljubljani. 

Rektorat Univerze v Ljubljani. 

Izgubljene listine 
prekllcnjejo 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih imetniki se polivajo, 
naj v danem roka priglasijo sodlISu tvoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnice izrekle 

za neveljavne. 
R 562/54-2 5492 

Trobej Kranja, Pesje 54 prosi za 
amortizacijo izgubljene življenjske 
zavarovalne police št 10245 >Jugo- 
slavijec Splošne zavarovalne družbe 
v Beogradu, prevzete po DZZ Ljub- 
ljana s pričetkom zavarovanja 
1. VIH. 1907 in koncem z dne 30. 
Vffl.    1947,   z   zavarovalno   vsoto 

Bardorfer Franc, Ljubljana, Ve- 
liki štradon 7, osebno izkaznico, 
reg. številka 40811/51, ser. številka 
F-0063121. 5415 

Beber Marija, Kokrica pri Kranju 
87, osebno izkaznico, reg. št. 4363, 
ser. št. 0193673. 5188 

Belec Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 20445, ser. štev. 
08779 .izdano v Ptuju. 5396 

Beline Erna, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 43845/51, ser. št 
F-0066155. 5416 

Beravs Olga, Ljubljana, Igriška 
3, osebno izkaznico, reg. št 23009/50, 
ser. št. 0045319. 5459 

Berk Marija Magdalena, Ihan, 
osebno izkaznico, reg. št. 27026/51, 
ser. št. F-0472936, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5460 

Brodnjak Nežka, Maribor, Us- 
njarska 21, osebno izkaznico reg. 
št. 17533, ser. št. 0274457 izdano v 
Ptuju. 5434 

Budihna ing. Karmelo, Maribor, 
Tomšičev drevored 11, potni list, iz- 
dan 1950 od Ministrstva za notranje 
zadeve LRS. 5262 

Eržen Anton, Prelovčeva 4, Idrjfc 
osebno izkaznico št. 0534484, iD„*ta 
žen roi. Tratnik Jožefa, Prelevi^? 
4, Idrija, osebno izkaznico stevu 
0534469. *' 

Finžgar Franc, Ljubljana, 0^5 
no izkaznico, reg. št. 62023.        3 

Golob Franc, Maribor, Tezno, J? 
borišče III, Dom 6, osebno iz*s|i<8 
co, reg, št. 35653. ser. št. 26166. 5*z 

Gradišar Terezija, Postojna, •*°' 
karjeva 2, osebno izkaznico, re£- ï 
13454, ser. št. F-0496764, izdano V^ 
OLO Črnomelj. 7l 

Grašič Dora, Sp. Tenetiše 4, ##* 
Golnik, osebno izkaznico, reg- *£.** 
5965, ser. št. 0195275. '** 

Grizold Emerik Maribor, MljJJgjj) 
13, osebno izkaznico, reg. št- *Y.it 
ser. št. 0038504. '*T 

Grlj Vanda. Topole 28, p. \{%. 
strica, osebno izkaznico, reg. =Lij 
3128. ser. it 0350438. ^ 

Gruntar Afra. Maribor, &°$^\£. 
4, osebno izkaznico, reg. žt-'®17'^? 
št. 0001926. ^ 

Hace Matevž, Gregorčičev ^[00 
red 5, Postojna, osebno izkaZS,2^ 
it. 90701/51. ** 

Henigman Jožefa, Nove If^co« 
p. Stara cerkev, osebno &*•* ••• 
reg. št 13063, ser. št. 0559373.   ** ^ 

Herek Drago. Ljubljana. o5
r
eb|t. 

izkaznico, reg. št. 89858/51, serW(,2 
0112168. 0 

Hostnik Terezija, Ljubljana, • 
Ijeva 3, osebno izkaznico, reg- ,*gg 
104561/53, ser. št. F-0478871.        7 
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Opozarjamo na knjižico 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI ZIVIL 
, t ..Pddelek za higieno in prehrano pri Higienskem zavodu v 
Drpr? • Je v teJ priročni knjižici zbral vse pomembne pravne 
jTeapise in navodila, ki so doslej izšli na področju zdravstvenih 
D 

SMni-'iarn'k ukrepov. Knjižici Je dodan tudi redko dostopen 
nari ° Pregledovanju klavnih živali in mesa ter o veteri- 
na jm nadzorstvu na° živili živalskega izvora, v slovenskem 
UV» "• UTrščeno Je tudi več tabelaričnih pregledov o fizikalnih 
vet?° •in hiBien8kl kvaliteti živil ter bo koristen pripomoček 

lerinarjem in vsem, ki imajo opravka v prometu z živili. 

Strani 160. cena 220 din. 

hka•£ * JosiP- Ljubljana, osebno 
F-04& re*- št- 105228/53, ser. št. 

!/   33•- 5486 

izkazn!LSlavko- Ljubljana, osebno 
8riwnico- **•. Štev. 13940. ser. štev. 

T 5499 

osebno •,^116' -Nova vas 13- P- i**•' 
Jt-0822104 a2ni0°' reg- st-13194- ser- 

îoït   T    . 4569 

osebi« ]-Vlh  Ravae na  Koroškem, 
" ° Paznico, št. 0274659.     5406 

«•ehm»1!??'  L>blJana'  Titova 37- 
«er ät P lazn,co' reS- ž*- 26758/51, 

£ «• F-0049068. 5398 

bor^Ciaf ,Vinko,  Bohova pri Mari- 
453•4 ?1    r °  »»kaznico.   reg. štev. 

J**' ser. št. 0878903. 5449 

ni ta
rl

nik B.emada, Ljubljana. Glav- 
13950 .oseb

v
no izkaznico, reg. štev. 

v0gt{;d
Ser- a'- 13919. izdano v Dra- 

va 
••1• Rudolf, Ljubljana, Veselo 

°U9359    ebno izkaznico,  ser.  štev 
v ,  :. 5464 

«elo jjlc •••••!, Maribor. Ribniško 
28760 ;'Q°

s!bno izkaznico, reg. štev. w- ser. št. 0040453. 5454 
V«n?a J^Žica' Dekliško vzgajališče. 
5828     S ra' osebno izkaznico, štev. 

K* A 5171 

s4°ÄnFta.n?' Cieinj 40, Tolmin- 
J%23 s?? ft »paznico, reg. številka • ser. Št. G-0397948. 5407 
•^•,1• Feliks, Maribor. Parti- 
37825 ,«:' .osebno izkaznico, reg. št. 

K .' Ser- št- 57337. 5451 

«enlcean.Pr e1, Plavški ">»* 4- Je' reS. št. HM. 
r,> osebno   izkaznico, 

-Koc 
UJ34, ser. št.. G-356044. 5471 

dano0d •••2•,•2•1•°. št- 16812> "• 
j,     u ULO Sežana. 4144 

î*ai*Pna A°Žef' Mar'bor, Pobrežje, 
tol°. št r'nÇ£°motno knjižico za 
botU 1948    ••• 3- izdano v Mari- 
„Koltai  Vi 545° 

.koiK»msć   iaJ   Ljubljana,   indeks 
01.     Wske   fakultete    v   Ljublja- 
. König , • 550° 
^cHkova ^     Vec Dan'ca, Maribor, 

• 49Hl ,-V osebno izkaznico, reg. 
'• ser- št. 49633. 5457 

Kornhauzer Alojz, Sv. Jurij 12, 
osebno izkaznico, reg. št. 25471, ser. 
št. 0107181. 4852 

Korošec Jože, Stročja vas, p. Lju- 
tomer, osebno izkaznico, reg. štev. 
9926, ser. št. 0234236. 5391 

Kos Ivana, Ribniško selo 47 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
28680, ser. št. 0040373. 5435 

Kosar Monika, Str. Makole, p. Ma- 
kole, osebno izkaznico, reg. št. 22426, 
ser. št. 0022844.' 5191 

Kosi Kristina, Maribor, Rajčeva 
10, osebno izkaznico, reg. št. 54580, 
ser. št. 0055452. . 5453 

Kosti Cvetka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 84849/52, ser. št. 
F-0107159. 5417 

Koštrin Marija, Selo 22, Ljublja- 
na, Moste, osebno izkaznico, reg. št. 
109425/54, ser. št. F-0136735. 5399 

Krašovec Pavel, ZgOT. Radvanje, 
Maroltova 36 pri Mariboru, delovno 
knjižico, št. 15590, ser. C-270395, iz- 
dano v Mariboru 1954. 5431 

Kričej Anton, Mala Mislinja 5, 
p. Mislinja, roj. 13. V. 1926, osebno 
izkaznico, izdano v Poljčanah. 5178 

Krivec Pavla, Ponikve 52, osebno 
izkaznico, reg. št. 7421, ser. številka 
0260131. 5425 

Kurtelj Janko, Livold 25, osebno 
izkaznico, reg. Št. 12786, ser. štev. 
0359096. 2511 

Lipič Angela, Maribor, Slomškov 
trg 11, osebno izkaznico, reg. štev. 
2138, ser. št. 0009450. 5442 

Lisjak Alojz, Hruševica 36, pošta 
Štanjel na Krasu, osebno izkaznico, 
reg. št. 4484, ser. št. 0205194, izdano 
od OLO Sežana. 5173 

Mahnič Anton, Ljubljana, Titova 
1 b, osebno izkaznico, reg. št. 30, ser. 
Št. F-0140340, knjižico za kolo, štev. 
ogrodja 57864 in knjižico za kolo, št. 
ogrodja 1262 na ime Mahnič Jo- 
žefa. 5509 

Marce vič Ivan, sedat Oreš j e 29, 
p. Sevnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 42620, ser. št. 0386930, izdano od 
OLO Krško. 5426 

Markovič Sonja, Ljubljana, Nje- 
goševa 10, osebno izkaznico, reg. št. 
49959/51, ser. Št. 0072269. 5510 

MendaŠ Elizabeta, Maribor, Slom- 
škov trg 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 53006, ser. št 005396. 5445 

Mesarec Lizika, Maribor, Pobrež- 
je, Tekstilna 12, osebno dzkaznico, 
reg. številka 12369, ser. številka 
0586453. 5433 

Miklavčič Ferdo, Ljubljana, Vod- 
nikova 74, osebno izkaznico, reg. št. 
19767/52. 5465 

Mravlje Bogomil, Labore 23, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. štev. 
1335. 5466 

Murekar Franc, elekro-radio, Lju- 
tomer, osebno izkaznico, reg. štev. 
11331, ser. št. 0844841. 5179 

Pece Ljubo, Maribor, Medvedova 
38, osebno izkaznico, reg. št. 49872, 
ser. št. 0050292. 5447 

Pekarija, Dol. Toplice, štampiljko 
na ime »Podjetje pekarija, Dol. 
Toplice«. 5172 

Perat Franc, Pera ti 33/11, pošta 
Kobarid, osebno izkaznico, reg. št. 
19662, ser. št. 0397987. 5404 

Petkovšek Franc, Bistra 7, osebno 
izikaznico, reg. št. 38568, izdano od 
OLO Ljubljana okolica. 5467 

Pfajfer Berta, Bučkovce 116 v 
Slovenskih goricah, osebno izkazni- 
co, reg. št. 16368, ser. št. 0240678. 5436 

Pipek Andrej, Zikarce 25 pri Bar- 
bari, osebno izkaznico, reg. štev. 
17897, ser. št. 0581175, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5446 

Pišlerič Adolf, Spod. Kungota 34 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 43934, sor. št. 0195175. 5452 

Plešnar Urban, Godovič 15, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2865, ser. št. 
F-0532875. 5192 

Poič Mate, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 77485/51, ser. štev. 
F-0099793. 5466 

Pogačnik Janez, Cirče 51, Kranj, 
osebno izkaznico, reg št. 1703, ser. 
št 0178013. 5351 

Pograjc Jože, Šumnik 5, Polšnik, 
p. Sava pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 7743, ser. št. F-0166147.   5257 

Potočki Jože, Maribor, Kopališka 
8, osebno izkaznico, rcg. št. 53170, 
ser. št. 0054122. 5440 

Potočnik Ferdo, Prevalje, osebno 
izkaznico, reg. št. 30138, ser. štev. 
373848. 54*0 

Totrč Ana, Malečnik pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, rcg. št. 2698, 
ser. št. F-0582709. 5439 

Preglej Barbara, Konovo 23, p. 
Velenje, osebno izkaznico, reg. št. 
20881, ser. št. F-044192. 5352 

Puh Bolti, Ravne na Koroškem, 
Trg Svobode 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 7498, ser. št. 0272208, izdano 
od OLO Slovenj Gradec. 5411 

Pušenjak Mirko, Maribor, Tru- 
barjeva 5, osebno izkaznico, reg. št. 
42444, ser. št. 44645. 5456 

Ravnikar Leopold, Dobovec 28, 
Trbovlje, osebno izkaznico, ser. št. 
F-0750826. 5241 
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Radoš Terezija, Primskovo 238, 
Kranj, osebno izkaznico, reg štev. 
9656, ser. št. 0186166. 5506 

Rosenstein Ivana, Nizka 2, pošta 
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, 
reg. št. 16981, izdana od OLO Šo- 
štanj. 5174 

Rugale Jože, Kranj, Huje 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 4884, ser. 
št. 0181294. 5400 

Sever Anton, Nestoplja vas 4, p. 
Semič, osebno izkaznico, reg. štev. 
9992, ser. št. F-0493302. 5258 

Simončič Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg št. 69766/51, ser. 
št. 0092076. _ 5419 

Skvarča Janez, Ravne na Blokah 
10, osebno izkaznico, reg št. 18278, 
ser. št. 628588, izdano od OLO Po- 
stojna. 5259 

Snedec Stefan, Prudina 11, pošta 
Vinica, osebno izkaznico, reg. štev. 
6675, ser. št. 0489987. 5512 

Stavar Albin, Nazin 11, p. Pivka, 
osebno izkaznico, reg. št. 21610, ser. 
št. F-0631920. 5428 

Steharnik Ido, Ravna na Koro- 
škem, osebno izkaznico, reg. štev. 
32168, ser. št. G-0374878. 5392 

Stopar Jožef, Veliko Brdo 56 pri 
Ilirski Bistrici, osebno izkaznico, 
reg. št. 8376, ser. št. 0355686, izdano 
v Postojni. 11135 

Strašček Milada, Slatina Radenci, 
osebno izkaznico, reg. št. 3400/1. 5193 

Strniša Marjan, Nova Gorica, 2e- 
lezničarska pot 7, osebno izikaznico, 
reg. št. 42233, ser. št. 0306667.     5380 

Stropnik Edmund, Zagreb, Senoi- 
na 26, spričevalo III. b razreda Drž. 
deške meščanske šole v Mariboru, 
šol. leto 1922/23. 5437 

Salamoi) Alojzij, Preserje, osebno 
izkaznico, reg. št. 6462/51, ser. št. 
F-O028772. 5501 

Skerbec Edmund, Poklek 1, pošta 
Podsreda, osebno izkaznico, reg. št. 
8786, ser. št. 0374096, izdano od OLO 
Krško. 5181 

Skvarč Terezija, Gorenje 7, p. 
Stara cerkev, osebno izikaznico, reg. 
št. 14173. ser. št. 0560483. 5338 

Slibar Marija, Ljubljana, Rozma- 
nova 10, osebno izkaznico, reg. št. 
39212. 5469 

Stimec Alojzij, tovarna glinice in 
aluminija, Kidričevo, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 42032, ser. št. 0876591, 
izkaznico rez.oficirjev, ser. ACPU, 
št. 2763, izdano od VP 8036 v Nišu, 
poročni list št. 211 na ime Stimec 
Alojzij — Fijačko Elizabeta, izdan 
v Hajdini, 10. VII. 1954 ter osebno 
izkaznico,  reg. št.  35470,  ser.  štev. 

0295166    na   ime   Fijačko   Eliza- 
bete. 5243 

Sulin Marija, Bovec 292, osebno 
izkaznico, reg. št. 10914, ser. štev. 
0263624. 5413 

Tekavec Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 64250-51, ser. 
št. F-0086560. 5470 

Teran roj. Stempel j Jožefa, Nova 
Gorica, osebno izkaznico, reg. št. 
16997, ser. št. 0333551. 5420 

Tomažič Anton, Zg. Bistrica pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
17069, ser. št. 0770589. 5438 

Tomažič Anton, Huje 24, osebno 
izkaznico, reg. št. 3766, ser. štev. 
0351076, izd. v Ilirski Bistrici.    5394 

Tomič Djordje, Ljubljana, Cesta 
dveh cesarjev 127, osebno izkaznico, 
reg. št. 95339-51, ser. št. 0117649. 5401 

Toplak Gregor, Martin pri Vur- 
bergu, osebno izkaznico, reg. štev. 
40836, ser. št. 0880182 izdano v Ma- 
riboru. 5455 

Trstenjak Alojz, Gorca 50, Pod- 
lehnik pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. št. 20524, ser. št. 0263834.     5261 

Tumpej Jožica, Maribor, Gorkega 
55, osebno izkaznico, reg. št. 13379, 
ser. št. 20062. 5448 

UnetiČ Jožefa, Dolžce 17 pri Ko- 
stanjevici, osebno izkaznico, reg. 
št. 25402, ser. št. 0403712. 5245 

Unterveger Pavla, Planina P" 
Kranju, osebno izkaznico, reg.. * • 
7611, ser. št, 0183921. **" 

Urbanija Jakob, vas Zgornja Sb£ 
na 24, osebno izkaznico, reg. °: J 
8757/51, ser. št. F-0167061. i-zdano^ 
OLO Ljubljana okolica. 5 

Varga Stefan, Ljubljana, osebi* 
izkaznico, reg. št. 67787. 5*^ 

Virtič Alojz, Poduršlja gora 4, P- 
Crna, osebno izkaznico, reg. SI .1 
30207, ser. št. 0372917. 5U 

Vončina Drago, Higienska P0*^' 
ja Ajdovščina, osebno ^••&• 
št. G 0348927, S 4217, izdano od U*£ 
Jesenice. 

• TU* 
Zadravec Ivan, Gibina 35, P- £> 

tomer, osebno izkaznico, reg. âI,J 
4919, ser. št. 0233729. " 

Zamljen Stane, Škof ja Loka, Ce- 
sta talcev 3, osebno izkaznico, s • 
št. 33437/50, ser. št. 0213547, &<•% 
v Kranju. ? 

Zep Marija, Josip dol na Pob««J; 
osebno izkaznico, reg. št. 23556, s 
št. 0368414. ?4. 

Zorman Izidor, Zapoge pri ^vîjja 
cah, osebno izkaznico, reg. šteri 
14285, ser. št. 0841595, izdano v M^ 
nju. , 

Zigman Pavel, Zagon 28,v P^' 
na, osebno izkaznico, reg. št. '' „« 
ser. št. 629879. 5* 

Ljudske odbore, gospodarska podjetja, zavode, urade, usta- 
nove in vse, ki so se naročili že prej, opozarjamo, da je zdaj v 

polnem teku tehnično delo za pomembno knjigo 

Leksikon 
krajev, naselil In zaselkov 1RS 

Slovenci smo pred letom 1918 imeli le repertorije za posa- 
mezne  razkosane  pokrajine  našega  narodnostnega  ozemlja, 
stari Jugoslaviji je sicer izšel leta  1939 splošni pregled bivše 
dravske banovine, nI pa bilo v njem velikega dela naše domo- 
vine. Slovenskega Primorja. Zato bo ta leksikon tembolj pomem- 
ben, ker bo tako rekoč po skoraj polstoletju nudil vpogled * 
gospodarsko  in   socialno  strukturo   velikega  dela   prebivalstvo 
Slovenije. Med drugim bodo v leksikonu, po popisu prebivalstva 
iz leta 1948, za vsak kraj, občino oziroma okraj podatki o po*1* 
šini. številu in socialni strukturi prebivalstva, o upravi, šolstvu- 
železniških postajah in pošti, o nadmorski višini itd. Bo to na 
prvi priročnik po vojni, ki bo združeval praktične podatke ^8 

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 zdravstveni 
ustanovah, železniških postajah, poštah, planinskih postojank8 

itd. Knjigo bodo poživile tudi lepe pokrajinske slike in s»156 

naših razvijajočih se industrijskih podjetij   Izšla bo iz knji? 
veznice predvidoma v septembru 

„Bil»" Izdaja  »Uradni  list LHS«  —  Direktor In  odgovorni  urednik: dr.   Rastko Močnik  —  Tiska  tiskarna  »Toneta  Toi 
v Ljubljeni 
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14. člen 
°dlok velja za območje okraja Novo mesto, 

te'6? Za mestno občino Novo mesto. Ljudski odbor 
sej. . ,e k° kot ljudski odbor mestne občine s po- 
lj.0.1111' pravicami izdal samostojen odlok o oprav- 

••• Suštinskih storitev izven poslovnih prostorov 
nih u1 P°^JetiJ m e°stibč, o oddajanju opremlje- 

sob potnikom in Juristom ter o oddajanju hrane 
^nentom v zasebnih gospodinjstvih. 

15. člen 
u i ? odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
üstu LRS«. 

St. 1-5883/1-54 
N°vo mesto, dne 15. julija  1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

517. 
li A i Poc^a£i 8- točke 64. člena zakona o okrajnih 
'&JU<Ukih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) in 
nJäe"a ureclD0 o pravicah ljudskih odborov, da lahko 
••••••• takse (Uradni list FLRJ, it. 19-118/53). 
Jt 55 ° Prometnem davku (Uradni list FLRJ, 
. \ 5^4/53) in 16. člena temeljnega zakona o pro- 
dnih (Uradni Ust FLRJ. št. 13-147/54) in po po- 
LRK^' Pritrditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
0v,J(^okrajni ljudski odbor Novo mesto na 12. seji 
^&••     °V dne 15' JuliJa 1954 sprejel v prečiščenem 

0 ODLOK 
uvedbi občinskih taks in občinskega prometnega 

davka 

L del: Splošne določbe 

1. člen 
po vp ^kß in prometnega davka, ki se plačujejo 
fctestov ••& 'Predpisih »p pobirajo v okraju Novo 
Pred • Se ^so in občinski  prometni   davek,  kd   so 

apisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

Taks. 
2. člen 

se 

Wbàr"!36 m P101116*11* davek se poberejo po do- 
Tjj^ , :eSa odloka, so dohodek občinskih proračunov. 
v^drž -Se smeJ° samo za komunalno graditev (za 
z<jra•

•••••,• • zidanje stanovanjskih hiš, za zidanje 
a«lnih v*1' prosvetniri *n drugih zavodov in komu- 
°ačin ° Je^ov), za graditev cest, mostov in podobno; 
&kim "P°ral>e bo določen z okrajnim oziroma občin- 
••1• Proračunom. 

tisti oh'-6 ^° ^0'0^^ teSa odloka pripadajo v celoti 
Talf301' i"a Patere območju so bile pobrane. 

razđeij- e*        ^ Po'5610 okrajni ljudski odbor, 
Ov/° Da P05311102110 občine v temle razmerju: 

B*ùsniSnS]d 1JUdski odbori: 

gJ*W» Toplic 

«inje 

^raa 

KaWflik 

4,6% Straža 3,7% 
4,0% Šentjernej 6,1% 
5,0% Skocijan 5,6% 
3.1% Smarjeta 5,0% 
5,1% Trebelno 4,2% 
3,3% Trebnje 5,0% 
3,7% Trška gora 3,6% 
4,2% Velika Loka 3,4% 
8,0% Veliki Gaber 3,0% 
3,4% Zagradec 3,8% 
4,2% Žužemberk 8,0% 

Občinski prometni davek pripada tistim občinam, 
na katerih območju je bil vplačan. 

4. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Ce stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse v gotovini. 

Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. Hen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks 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 občinski prometni davek po tem odloku 
se tudi ne pobirajo v primerih, določenih z medna- 
rodnimi pogodbami, in v primerih, ko izvira oprosti- 
tev iz mednarodnih običajev do držav, s katerimi 
obstoji o tem vzajemnost (reciprociteta). 

6. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

68-485/46), uredbe o prometnem davku in tarifi davka 
od prometa (Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi 
poznejšimi spremembami se primerno uporabljajo 
tudi glede taks in občinskega prometnega davka, 
predpisanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku 
drugače določeno. 

7. člen 
Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 

lahko po potrebi izda svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora. Za izvrševanje tega odloka skrbi 
tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati v 8 dneh po objavi v 

Uradnem listu LRS, obenem preneha veljati odlok o 
vpeljavi okrajnih take in prometnega davka z dne 
12. septembra 1953, št. I.-9190/1-53 (Uradni list LRS. 
št. 15-248/54). 

II. del: Tarifa 

A. Občinske takse 
Tarifna št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na 

okrajni ljudski odbor in na občinske ljudske 
odbore: 

a) za vsako vlogo, razen pritožbe 
b) za vsako pritožbo 
Tarifna št. 2: 
1. Za vse odločbe, ki jih izdajajo okrajni 

ljudski odbor in občinski ljudski od- 
bori in za katere v tarifi ni drugače 
predpisano, se plača 

2. Za odločbo, s katero se dovoljuje pri- 
ložnostno točenje alkoholnih pijač so 
plača 

Tarifna št. 3: Za potrdila, ki jih izdajajo 
okrajni ljudski odbori, občinski ljudski od- 
bori, njihovi organi, uradi in proračunske 
ustanovo s samostojnim finansiranjem, se 
plača: 

1. za vsako spričevalo ali potrdilo 
2. za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 

živine (živinski potmi list) 
a) za drobnico, od glave 
b) za živino, od glave 

din 
20 
90 

75 

500 

50 

10 
50 



Stran 634 URADNI LIST Štev. 54 - 2.1••95* 

3. za  vsako potrdilo o prenosu  lastnine 
živine na kupca se plača taksa kakor po 

točki 2. te tarifne številke. 

Tarifna št. 4: Za odhod uslužbencev okraj- 
nega in občinskega ljudskega odbora na zah- 
tevo stranke, razen kadar gre za stanovanj- 
ske zadeve ali zadeve neznatne vrednosti, 
in sicer 

i. za   pregled   stavbišč   ali   prostora   za        din 
naprave 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 500 

3. za vsako pot uslužbenca izven uradnih 
prostorov na zasebnikovo zahtevo, ne 
glede na število uslužbencev 100 

Tarifna št. 5: Za odločbe, s katerimi se 
daje dovoljenje za gospodarske delavnosti, 
se plača: 

1. za trgovske in obrtniške obrate: 
a) za trgovske obrate na debelo 1.200 
b) za trgovsko obrate na drobno 720 
c) za opravljanje obrti: 

s stalnim sedežem 2.400 
brez stalnega sedeža 900 

č) za trgovske agencije, komisijska 
podjetja in trgovine ter za posred- 
niška podjetja in posredniške pisane     4.800 

2. za gradbeno obrt 2.400 
3. za opravljanje tovarniške proizvodnjo      24.000 
4. za zasebno poklicno delo javnih pravnih 

zastopnikov, zdravnikov, inženirjev, 
geometrov, babic in podobnih poklicev 480 

5. za restavracije, gostilne, v  katerih se 
ne točijo alkoholne pijače 4.800 

6. za restavracije, gostilne, kavarne, 
krčme, bifeje, vinske kleti 2.000 

7. za mlekarne in obrate, v katerih se to- 
čita samo čaj in kava 1.200 

8. za dimnikarsko obrt 600 
9. za prodajo monopolskih izdelkov na 

drobno 250 

Tarifna št. 6: Potrjevanje pogodb in dru- 
gih listin: 

1. za vsako potrdilo vsake listine se plača: 
a) za prvo polo 35 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 
c) za potrditev samega podpisa 25 

2. za potrditev poslovnih knjig od vsa- 
kega lista po 2 

Tarifna št. 7: Za odločbe o kazni v po- 
stopku o prekrških, za katere je pristojen 
sodnik za prekrške 250 

Tarifna št. 8: Za registracijo motornih 
rozfl se plača: 

a) za vsak avtomobil, avtomobilsko pri- 
kolico in avtobus 2.000 

b) za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez prikolice 1.000 

Pripomba:Te takse ne plačajo JLA, LM, 
LO, Rdeči križ, Ljudska tehnika, Reševalna 
postaja, zdravstvene ustanove in gasilska 
društva za svoja vozila. Prav tako ne plačajo 
takse invalidi, ki uporabljajo zaradi svoje in- 
validnosti motorna vozila. 

Takse pobira tajništvo za notranje zadeve 
OLO Novo mesto ob letni registraciji vozil. 

Tarifna št. 9: Za ponudbe na ofertalnih 
licitacijah pri državnih uradih in zavodih, 
gospodarskih in drugih organzacijah 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 
za vrednost do 100.000 din 
za vrednost do 500.000 din 
za vrednost do 1,000.000 din 

2. za vrednost preko 1,000.000 din pa poleg 
3.000 din še 0,015%. 

Tarifna št. 10: Od napisne table (firme) 
se plača: 

a) za firmo do pol m2 velikosti 
b) za firmo do 1 m* velikosti 
c) za firmo nad 1 m1 velikosti 
Ta taksa se pobira od vseh državnih, za- 

družnih, družbenih in zasebnih obratov. 
Tarifna št, 11: Za glasbo v gostilnah in 

podobnih javnih lokalih ter za plesno glas- 
bo na veselicah na prostem, če je vstop po- 
vsod prost brez vstopnine: 

1. za glasbo v gostiščih, dnevno 
2. gostinski lokali s stalno glasbo: 

mesečno 
trimesečno 

3. za glasbo na veselicah in javnih druž- 
benih družabnih večerih brez dobro- 
delnega namena, se plača za vsak 
primer 

Pripomba: Taksni zavezanci morajo naj- 
kasneje do zadnjega dneva v mesecu prigla- 
siti glasbo in plačati takso za prihodnji mesec 
organu, ki jim izda dovoljenje za godbo. 
V primeru iz 3. točke te tarifne številke mo- 
rajo taksni zavezanci priglasiti glasbo in pla- 
čati takso najpozneje 48 ur pred prireditvijo. 

Tarifna št. 12: Za uporabo pločnikov in 
drugih javnih prostorov se plača: 

za postavitev stojnic, od m1 dnevno 
za postavitev vrtiljakov, cirkusa in po- 

dobno, dnevno od m* 
Pripomba: Taksni zavezanci morajo pri- 

drugih javnih prostorov se plača: 

Tarifna št. 13: 
1. Za dovolitev, da se podaljša obratovalni 

čas za gostinska podjetja ali gostišča, 
• za prireditve, trajajoče preko obra- 
tovalnega časa, se plača za vsak večer 

2. Za slnčajnostne prekoračitve obrato- 
valnega časa, ee plača 

Pripomba: Takso pod 1. točko prača go- 
stinsko podjetje ali gostišče ob izdaji dovo- 
ljenja, takso pod 2. točko je treba plačati pri 
blagajni občinskega ljudskega odbora do 12, 
ure prihodnjega dne. 

dii» 
500 

1.000 
2.0O0 
3.000 

400 
800 

1.500 

200 

600 
2.000 

800 

50 

20 

t.ooo 

200 
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B. Občinski prometni davek 

nuj0"11"1 ši i: °d Potrošnje alkoholnih 
Zl?sx!Seh vrst v gostinskih podjetjih in 
•&h se plača od prodajne cene 
Prem"" Št* 2: 0d nnkuPa in prodaje ne- 
ziir ^Cum Se plača od s'openj. predpisanih ureübo o tarifi prometnega davka 

St. I.-2597/3-54 
N^o mesto, dno 15. julija 1954. 

Predsednik 0L0: 
Viktor Zupančič 1. r, 

Osnova      % Davek Osnova      % Davek 

5% 

10% 

518. 

okrai l,^1*^ 2- odstavka t5. člena zakona o 
Urerlh Uudskih odborih ter 1. odstavka 6. člena 
v zvpe ° doh<>dnini (Uradni list FLRJ, št. 56/482-53) in 
•••'?•° VI/3 odloka ^vršnega sveta Ljudske 
leto to1-/5/TT ^ ° uP°rabi planskih instrumentov za 
slej 0P

4 'Uradni list LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljud- 
liifl m-?r Ovo m°sto na seji obeh zborov dne 15. ju- 
"ja 1934 sprejel 

o i    . . ODLOK 
km 7?ycnih stopnjah dopolnilne dohodnine od 
••\-     za lcto mi' ki Jlh odmerja okrajni 
juosk! odbor Novo mesto na podlagi katastra 

I 
7 

tljstva 12••••••••••° dopolnilne dohodnine 
Za «iT se

v Podpisuje tale davčna lestvica za 
J^mocje okraja Novo mesto: 

od kme- 
leto 1954 

Uova 

1.000 
2.000 
3.000 
t.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
•.000 
13.000 
13.000 
^.ooo 
tt-ooo 
16.000 
17.000 
18.000 
ts.ooo 
20.000 
31.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
2?.000 
28.000 
29.000 
••••• 
51.000 
32.000 
33.0O0 

• 34.000 

Davek Osnova      % Davek 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 

40 
80 

120 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
440 
480 
520 
560 
600 
640 
680 
720 
760 
800 
840 
880 
920 
960 

1.000 
1.040 
1.080 
1.120 
1.16*0 
1.200 
1.271 
1.344 
1.419 
1.496 

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 

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 
7,1 
7.2 
7,3 
7,4 
7.5 
7,6 
7,7 
7,8 

1.575 
1.656 
1.739 
1.824 
1.911 
2.000 
2.091 
2.184 
2.279 
2.376 
2.475 
2.567 
2.679 
2.784 
2.891 
3.000 
3.111 
3.224 
3.339 
3.456 
3.575 
3.696 
3.819 
3.944 
4.071 
4.200 
4.331 
4.464 
4.599 
4.736 
4.975 
5.016 
5.159 
5.304 

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 
95.000 
96.000 
97.000 
98.000 
99.000 

1O0.0OO 
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 

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 
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 

5.451 
5.600 
5.751 
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 
8.256 
8.459 
8.624 
8.811 
9.000 
9.191 
9.384 
9.579 
9.776 
9.973 
10.176 
10.379 
10.584 
10.791 
11.000 
12.075 
13.200 
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 

275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
293.000 
300.O00 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
555.000 
560.000 
365.000 
570.000 
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 
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 

28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
31,2 
31,4 
31,7 
32 
32,2 
32,4 
32,7 
33 
53,2 
33,4 
33,7 
34 
34,2 
34,4 
54,7 
35 
35,2 
35,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
56,7 
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 
42,5 
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 

78.375 
81.200 
84.075 
87.000 
89.975 
93.000 
95.160 
97.340 
99.855 
102.400 
104.650 
106.920 
109.545 
112.200 
114.540 
116.900 
119.639 
122.240 
124.830 
127.280 
130.125 
133.000 
133.520 
138.060 
141.015 
144.000 
146.610 
149.240 
152.305 
155.400 
158.100 
160.820 
165.995 
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 
20a565 
212.160 
215.785 
219.440 
225.125 
226.840 
230.585 
234.360 
238.165 
242.000 
245.865 
249.760 
233.685 
257.640 
261.625 
265.640 
269.685 
273.760 
277.865 
282.000 
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Osnova      % Davek Osnova     % Da,vek 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Radovljica vsa* 
na svoji seji dne 17. julija 1954 sprejela 

605.000 
610.000 
615.000 
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 

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 

285.560 
289.140 
292.740 
296.360 
300.000 
303.660 
307.340 
311.040 
314.760 
318.500 
322.260 
326.040 
329.840 
333.660 
337.500 
341.360 
345.240 
349.140 
353.060 
357.000 

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 

51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,4 
52,6 
52,8 
53 
53,2 
53,4 
53,6 
53,8 
54 
54,2 
54,4 
54,6 
54,8 
55 

360.960 
364.940 
368.940 
372.960 
577.000 
381.060 
385.140 
389.240 
393.360 
397.500 
401.660 
405.840 
410.040 
414200 
418.850 
422.760 
427.040 
431.340 
435.660 
440.000 

mad 800.000   55% t. j. 2.750 din več od vsakih na- 
daljnjih 5.000 osnove. 

II 

Osnove  za  izračunavanje  dopolnilne  dohodnine 
se zaokrožaijo takole: 

a) do 100.000 din na celih 1.000 din, tako da se 
zneski do 500 din zaokrožajo na nižjih 1.000 din, 
zneski nad 500 din pa na višjih 1.000 din; 

b) nad 100.000 din na celih 5.000 din, pri tem se 
zneski do 2.500 din zaokrožajo na nižjih 5.000 din, 
zneski nad 2.500 din pa na višjih 5.000 din. 

• 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katerega bi so mo- 
rala uporabiti višja davčna stopnja. 

IV 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih delavnosti 
kmetijstva predpiše OLO Novo mesto za leto 1954 
akontacijo. 

<V 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
LRS«, dopolnilna dohodnina kmetijstva pa se po teh 
stopnjah odmeri za leto 1954. 

St. 1-6374•-54 
Novo mesto, dne 15. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

519. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/53) in v zvezi s XVII/4 točko zakona 
o družbenem planu LRS za leto 1954 (Uradni list 
LRS, št. 14-43/54) sta okrajni zbor in zbor proizva- 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi stopenj dopolnilne 

dohodnine od kmetijstva 

Davčna lestvica v 1. točki odloka o določitvi stoy 
penj dopolnilne dohodnine od kmetijstva (Uradni 
list LRS, št. 6-78/54) ter sprejeti odlok o spremembi 
odloka o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od 
kmetijstva (Uradni list LRS, št. 11-172/54) se spremeni 
tako, da se glasi: 

2 o 
Ut 

SIS 
D.O O 
•••• 

do 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 
67.000 
68.000 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 
73.000 
74.000 
75.000 
76.000 

4 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,54 
4,69 
4,86 
5,1 
5,36 
5,63 
5,91 
6,1 
6,1 
6,1 
6,1 
6,2 
6,2 
6,2 
6,2 
6.3 
6.3 
6,3 
6,3 
6,4 
6,4 
6,4 
6,4 
6,5 
6.5 
6.5 
6,5 
6,6 
6,6 
6,6 
6,6 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,7 
6,8 
6,8 
6,8 
6,8 
6,9 
6,9 

•) o o 
Ï) O O s« 

N 
S o 
«"O 

1.271 
1.344 
1.419 
1.496 
1.589 
1.688 
1.798 
1.938 
2.090 
2.252 
2.423 
2.562 
2.623 
2.684 
2.745 
2.852 
2.914 
2.976 
3.038 
3.150 
3.213 
3.276 
3.339 
3.456 
3.520 
3.584 
3.648 
3.770 
3.835 
3.900 
3.965 
4.092 
4.158 
4.224 
4.290 
4.422 
4.489 
4.556 
4.623 
4.690 
4.828 
4.896 
4.964 
5.032 
5.175 
5.244 

77.000 
78.000 
79.000 
80.000 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.OO0 
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 

1O0.OOO 
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 
(95.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 

•E.O o 
a a«a co o 
•-••• 

6,9 
6,9 
7,0 
7,1 
7.2 
7,4 
7,6 
7,8 
8,0 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
9,0 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

10,0 
10,2 
10,4 
10,6 
10,8 
11.1 
11.3 
11.5 
11,8 
12,1 
12,4 
12,7 
13,0 
13,5 
13,7 
14,2 
14,8 
15,6 
16,4 
17,2 
18.0 
18,8 
19.6 
20,4 

J.2 
«O» 

N 

5.313 
5.382 
5.530 
5.680 
5.832 
6.068 
6.308 
6.552 
6.800 
7.052 
7.30S 
7.56S 
7.832 
8.100 
8.281 
8.461 
8.649 
8.836 
9.025 
9.216 
9.409 
9.60* 
9.801 

10.000 
10.710 
11.4*0 
12.190 
12.96° 
13.875 
14.690 
15.525 
16.520 
17.545 
18.600 
19.bS5 
20.800 
21.945 
23.290 
24.850 
26.640 
28.860 
51.160 
33.540 
36.000 
3S.540 
41.160 
4î86" 
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220.OO0 
225.000 
230.OOO 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.O0O 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
283.O0O 
290.000 
295,000 
•••.••• 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
540.000 
345.••0 
•••.••• 
•••.••• 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.••0 
385.000 
590.•0• 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 
430.000 
435.000 
440.000 
445.000 
430.000 
455.000 
460.•0• 

21.2 
22,0 
22,8 
23,6 
24,4 
25,2 
26,0 
26,6 
27,2 
27,8 
28,4 
29,0 
29,6 
30,2 
30,8 
31,4 
32,0 
32,6 
33,2/ 
35.8 
34,4 
35,0 
35,6 
36,2 
36,8 
37.4 
38,0 
38,6 
39,2 
39,8 
40,4 
41,0 
41,5 
41,9 
42.2 
42,5 
42,8 
43.1 
43,4 
43,7 
44,0 
44,3 
44,6 
44,9 
45,2 
45,5 
45,8 
46,1 
46,4 

•••• 

n o o g-o-o 

46.640 
49.500 
52.440 
55.460 
58.560 
61.740 
65.000 
67.830 
70.720 
73.670 
76.680 
79.750 
82.880 
86.070 
89,320 
92.630 
96.000 
99.430 

102.920 
106.470 
110.080 
113.750 
117.480 
121.270 
125.120 
129.030 
133.000 
137.030 
141.120 
145.270 
149.480 
153.750 
157.700 
161.315 
164.580 
167.875 
171.200 
174.555 
177.940 
181.355 
184.800 
188.275 
191.780 
195.315 
198.880 
202.475 
206.100 
209.755 
213.440 

3-0 

•=.o o 
Û.O  o 
0-OT3 

tri 

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 
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 

46,7 
47,0 
47,3 
47.6 
47.9 
48,2 
48,5 
48,8 
49,1 
49,4 
49,5 
50,0 
50,3 
50,6 
50,9 
51,2 
51,5 
51,7 
51,9 
52,1 
52,3 
52,5 
52,7 
52,9 
53,1 
53,3 
53,5 
53,7 
53,9 
54,1 
54,3 
54,5 
54,7 
54,9 
55,1 
55,3 
55,5 
55,7 
55,9 
56,1 
56,3 
56,5 
56,7 
56,9 
57,1 
57,3 
57,5 
57,7 

3-g 
K o o 
g-OTJ 
N 

217.155 
220.900 
224.675 
228.480 
232.315 
236.180 
240.075 
244.000 
247,955 
251.940 
255.955 
260.000 
264.075 
268.180 
272.315 
276.480 
280.675 
284.350 
288.045 
291.760 
295.495 
299.250 
303.025 
306.820 
310.635 
314.470 
318.325 
322.200 
326.095 
330.010 
333.945 
337.900 
341.875 
345.870 
349.885 
353.920 
357.975 
362.050 
366.145 
370.260 
374.393 
378.550 
382.725 
386.920 
391.135 
395.370 
399.625 
403.900 

t 2 
CrtaSka ?àhk!l se spremeni: 

doVk 1 SCi besedil<>: »• • • upoštevajoč katastrski do- 
jeti zaokrožitvijo po 2. točku. 

uSo odločbe odloka ostanejo v veljavi. 

T 4 
stu LRSt        Vcl^a od dneva objav« • »Uradnem li- 

la i7**'4-54 
ÜOvlJica, dne 17. julija  1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan L r. 

520. 

Na podlagi 15. člena zakona o ••••••• ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 46. 
členom temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13-147/54) sta okrajni zbor in zbor proizva- 
jalcev OLO Radovljica vsak na svoji seji dne 26. 
aprila 1954 sprejela 

ODLOK 
o pašnem skladu okraja Radovljica 

1. člen 
Ustanovijo se okrajni in občinski skladi za melio- 

racijo pašnih obratov (pašni skladi) v okraju Ra- 
dovljica. 

2. člen 
Sredstva pašnih skladov so namenjena: 
a) za načrtno urejanje, po potrebi tudi združe- 

vanje obstoječih pašnih obratov v skladu s perspek- 
tivnim razvojem živinoreje in pašništva, 

b) urejanje gozdne paše na način, ki bi omogočil 
racionalno gospodarjenje s pašniki in gozdovi s tem, 
da se bodo v skladu z gospodarskimi potrebami in na- 
ravnimi pogoji zemljišč iz gozda izločile za stalno 
pašo sposobne površine, ostali gozd pa se bo razbre- 
menil od paše, in da se bodo pogozdili obstoječi za 
stalno pašo nesposobni pašniki oziroma deli pašnikov, 

c) za postopno uvajanje sodobne obratovalne teh- 
nike v pašnem obratovanju, 

č) za postopno razvrščanje živine po posameznih 
pašnih obratih po proizvodnem namenu. 

3. člen 
V okrajni pašni sklad se stekajo tile prispevki: 
a) vrednost lesa na panju, posekanega na zemlji- 

ščih splošnega ljudskega premoženja pod upravo 
ljudskih odborov občin in mestnih občin po odbitku 
prispevka za gozdni sklad, 

b) prispevek koristnikov pašnih obratov, in sicer 
v znesku 50 din od 'živalske enote po dejanski zmog- 
ljivosti pašnih obratov, 

c) dotacije okrajnega ljudskega odbora in drugih 
organov. 

Od sredstev iz točke a) tega člena se plača v 
pašne sklade posameznih občin 20% od zneskov, po- 
branih od zemljišč splošnega ljudskega premoženja, 
ki je pod njihovo upravo. V občinske pašne sklade 
se razen tega stekajo sredstva, ki jih določijo ti 
odbori. 

4. člen 
Okrajni pašni sklad ima svoj predračun dohod- 

kov in izdatkov, ki ga sprejme okrajni ljudski odbor. 
Preostanek sklada iz preteklega leta gre v predračun 
prihodnjega leta kot dohodek. 

Odredbodajalec za izvajanje predračuna okraj- 
nega pašnega sklada je načelnik tajništva za gospo- 
darstvo okrajnega ljudskega odbora. 

5. člen 
Navodila za izvajanje tega odloka izda svet za 

gospodarstvo OLO Radovljica. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v »Uradnem 

listu LRSc 
St. 2788/1-54 
Radovljica, dne 4. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 
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521. 

Na podlagi 57., 58., in 59. člena uredbe o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, štev. 
6-63/54) in po zaslišanju okrajne trgovinske in go- 
stinske zbornice je okrajni zbor okrajnega ljudskega 
odbora Sežana na seji dne 27. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč na območju 
okraja Sežana — na sejmih, proslavah, raznih prire- 
ditvah in podobno — je potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačami ter samo za čas trajanja prireditve. 

2. člen 
Dovoljenje po prvem členu tega odloka izda taj- 

ništvo z gospodarstvo in komunalne zadeve 0L0 na 
prošnjo gospodarske ali družbene organizacije ali ti- 
stega, ki želi opravljati take storitve. 

Dovoljenje se izda samo, če prosilec nudi za- 
dostno poroštvo za higiensko in kulturno postrežbo, 
da se gostinske storitve opravljajo pod nadzorstvom 
kvalificiranega ali vsaj polkvalificiranega delavca, 
ki ima na razpolago zadosti gostinskega pribora in 
podobno. 

3. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo v turistič- 

ni sezoni ali ob večjih proslavah, izletih in podobno 
in tudi, kadar so vse sobe v gostinskih prenočiščih 
zasedene, potnikom in turistom opremljene- sobe v 
okviru svojega zasebnega stanovanja. Za zasebno sta- 
novanje se štejejo vsi prostori, v katerih stanovalec 
običajno stanuje s člani družine. 

Dovoljenje za izdajanje sob po tem členu izda 
občinski ljudski odbor. 

4. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost, za katero mora imeti zasebnik dovo- 
ljenje po 7. členu uredbe o zasebnih gostiščih (Urad- 
ni list LRS,  št.  14-49/54). 

5. člen 
Ce zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več kot 

petim abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci 
(oziroma člani družine), se to šteje za gostinsko de- 
lavnost, za katero je potrebno dovoljenje po določ- 
bah uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, št. 
14-49/54). 

6. člen 
Za prekršeJc se kaznuje: 
a) kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven gostinskih prostorov, z denarno kaznijo 
do 3000 dinarjev; 

b) kdor oddaja opremljene sobe potnikom ali tu- 
ristom brez dovoljenja občinskega ljudskega odbora, 
z denarno kaznijo do 1000 dinarjev. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-3746/2-1954-16 
Sežana, dne 27. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

522. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 6. člena uredbe o zasebnih 
gostiščih (Uradni list LRS, št. 14/54) jo okrajni Uud' 
ski odbor Slovenj Gradec na 17. skupni seji obe» 
zborov z dne 31. julija 1954 sprejel 

'      ODLOK 
o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih v 

okraju Slovenj Gradec 

1. člen 1. člen 
Zasebna gostišča na območju okraja Slovenj Gra- 

dec morajo voditi te-le poslovne knjige: 
a) knjigo o nabavljenem  materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu in stroških. 

2. člen 
Poslovne  knjige  kontrolirajo  finančni  kontrolo 

organi in  tržna inšpekcija. 

3. člen 
Zaradi pomanjkljivega, malomarnega ali lazneS 

vodstva predpisanih poslovnih knjig se lastnik £oS " 
šča kaznuje z denarno kaznijo do 3000 din, kolikor Z 
tako dejanje ni z drugimi predpisi določena strozj 
kazen. 

4. člen 
Podrobne predpise o poslovnih knjigah izda sv 

za gospodarstvo OLO Slovenj Gradec v obliki n 
vodil. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradne 

listu LRS«. 

St. P-3870/1-54 
Slovenj Gradec, dne 31. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skcrlovnik 1. r' 

523. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 64. členaL 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list J-»* ' 
št. 19-89/52) ter 57., 58. in 59. člena uredbe o S0*;1"" 
skih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ. ° .t 
6-63/54) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na 1<&•• 

sejah dne 24. julija 1954 sprejel 

ODLOK , 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovni» P . 
štorov   gostinskih   podjetij   in   gostišč,  o  °^^°J,8UL. 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o f>".J 

nju hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvi 

DOSM' 
1. člen 

Za opravljanje gostinskih  storitev  izven P061"';, 
nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč oa 
mih, priložnostnih shodih in prireditvah, na •''•••,•• 
prometnih krajih in v podobnih primerih je potre 

dovoljenje. #    ... • 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z i^ijei 
pijačo in le za določen čas oziroma najdalje,. *TD0. 
traja   iprireditev,   za   katero  je   dovoljenje   lZd 

2. člen za- 
Dovoljenje po 1. členu se daje gospodarski•'.^ 

družnim,    družbenim   in   množičnim   organisa01' 
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_   ..^f111 Pa tistim organizacijam, ki imajo lastna 
IV •°•)•{•& fa gostišča. 

stv nrr^en^e izda prosilcu tajništvo za gospodar- 
iztv>1 • l^ko Pa ob izdaji dovoljenja predpiše 

P^nitev določenih higienskih, sanitarnih in drugih 
vol" e-V' potre^niJl v z•i s kulturno postrežbo; do- 
(••:

••••* Pa ne teda prosilcu, o katerem meni, da ne 
ji izDol  .   °ega Poroštva, da bi bili ti potrebni pogo- 

3. člen 
ne tet vsako izdano dovoljenje se plača razen držav- 
toèV • P(> zaJconu o taksah tudi lokalna taksa po 3. 
TOeJi • l1 2 taksne tarife odloka 0L0 Šoštanj o 
ni tf.T?,??*"13^11 ^ i» prometnega davka (Urad- ûl list LRS, št. 30-452/54). 

4. člen 
ali obaSeb«n-ai. gosPodinistya lahko v turistični sezoni 
Prošla V(LCJ     slovesnostih, izletih, shodih in podobnih 
ttenoäSw *!!?' kad^  S0. VSe  "J* V  istinskih 
OPreml zas&dene, oddajajo potnikom in turistom 

jene sobe v okviru svojega stanovanja. 
»taiÜf110 stanovanje obsega prostore,    v katerih 
hvaleč običajno stanuje. 

•5. člen 
odloka ^dda^anJe opremljenih sob po 4. členu tega 
ski «viki0 Çotreino dovoljenje; izda ga občinski ljud- 

mibivališča zasebnika, ki oddaja sobe. 
a6 štei      "^^ V Podnaiem za T«<5 tot 15 dni se Je 2a oddajanje opremljenih sob po 4. členu. 

ne 
Odd, 

6. člen 
ajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

sko <jei "^0     r.eclnemu stanovanju, se šteje za gostin- 
•• T)rpt,AV>°0st 'n mora zasebnik zanj imeti dovoljenje 

f'enocisče po uredbi o zasebnih gostiščih. 

• 7. člen 
'n turici k' oddajajo opremljene sobe potnikom 
eospoda??' ^°raio v roku, ki ga določi tajništvo za 
^tt'dskem ^Ju*' Pri*lasiti pristojnemu občinskemu 
ki jih n °oru  število in opis opremljenih  sob, 
Wo •• me,ravaJo oddajati, in  pa cene, po katerih 

omajali te sobe. 

ob 
N 8. člen 

podlagi  prijave  po  prejšnjem  členu odredi očinski*]"~T1"- ,,I,Juve P° prejšnjem cienu oureui s°k da « odbor komisijski pregled priglašenih 
neoporeč6 Ug°.tovi' ali *° glede na splošne predpise 
'et s kak"0'- •^••••• *n pripravne za sprejem gostov 

in zaston^t''' ^a preg"'c'd sob morata biti zdravnik 
••> oziro       turislične organizacije, če obstaja v kra- 

ma zastopnik pristojne gostinske zbornice. 

La 9' člen 
đa izpoW -m- °••••1••••• s0°. za katere se ugotovi, 
dovoljeaiJUJi?K° P°g°Je' izda občinski ljudski odbor 
nia sob        hirati pa jih vpiše v seznam opremlje- 

staW bival-??'010 obsegati: ime, priimek, poklic in 
Ce'û0 vsak u lastnika, število sob, število postelj in 
Slc' ljudsV ^' ^° en izvod seznama posije obcin- 
Deoiu dru?» šo prcd •"••,•••• sezone turistič- 
Ptistojni /!iVU'. ^ tako društvo v kraju obstaja, in 

okrajni gostinski zbornici. 

10. člen 
Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne po- 

manjkljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da ae 
odpravijo, in šele po njihovi odpravi izda dovoljenje. 

11. člen 
Potniki in turisti so smejo sprejemati samo T ti- 

ste sobe, za katere je pristojni občinski ljudski od- 
bor izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam 
opremljenih sob po 9. členu tega odloka. 

Opremljene sobo se lahko oddajo potnikom in tu- 
ristom z zajtrkom ali brez njega, oddajanje drugih 
jedil ali pijač pa ni dovoljeno. 

12. člen 
Co zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več ka- 

kor 5 abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, se 
šteje to za gostinsko delavnost, za katero je potrebno 
dovoljenje po predpisih uredbe o zasebnih gostiščih. 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 

dinarjev: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč (1. člen), 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom. 

14. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 1000 

dinarjev: 
1. kdor v predpisanem roku po 7. člena ne pri- 

glasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom 
in turistom, 

2. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi, 

3. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi  še  drugo hrano ali pijačo  (11. člen), 

4. imetnik dovoljenja po 2. in 5. členu, ki ne iz- 
polnjuje pri svojem poslovanju higienskih in zdrav- 
stvenih predpisov ali drugače nekulturno posluje, 
kolikor za tako dejanje ni z drugimi predpisi dolo- 
čena strožja kazen. 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
Št 3115/2-54 
Šoštanj, dne 24. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

524. 
Ljudski odbor mestne občino Kamnik je na pod- 

lagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mostnih občin ter 
v zvezi s 16., 73., 90. in 92. členom uredbe o oprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, štev. 
52-432/53) na 19. seji dne 20. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi ter delitvi najemnin na sklade 

in njihovi uporabi 

1. filen 
Najemnina  za  stanovanjske  prostore se   določi 

glede na število točk, površino in na okoliš, r kate- 
rem je stanovanje. 
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Cena posamezne točke na m* stanovanjske povr- 
šine se določi z 0,30 din za I. stanovanjski okoliš, z 
0,28 din za II. stanovanjski okoliš in z 0,25 din za III. 
stanovanjski okoliš. 

V L stanovanjski okoliš spadajo tale območja 
mestne občine Kamnik: Mesto, Graben do železniške 
proge, Fužine, Novi trg, Podgora, Mekinje, Cankarje- 
va cesta do mostu preko Mlinščice in Zaprice, Kers- 
nikova ulica v podaljšku preko Jamežičevega drevo- 
reda na Kovinarsko cesto. 

V II. stanovanjski okoliš se razporede stanova- 
nja v naseljih: Žale, Košiše, Podgorje, Perovo, Bakov- 
nik, Duplica, Vrhpolje, Nevije, Oševek, Zduša, Jera- 
novo,  Podjelše in  del  Fužin  nad  železniško progo. 

V III. stanovanjski okoliš se razporede stanova- 
nja v naseljih: Tučna, Briše, Hrib, Poreber, 'Vir pri 
Nevljah, Sp. Palovče, Zg. Palovče, Trobelno, Vranja 
peč,  Tunjiice,  Tunjiška  mlaka in  Laniše. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

se no upošteva površina sob preko 30 m1, kuhinj pre- 
ko 20 m* in površina hodnikov v stanovanju preko 
20 m". 

3. člen 
Uživalci stanovanj v hišah, vključenih v stano- 

vanjsko skupnost, plačujejo za uporabo zelenjadnih 
vrtov, ki pripadajo posameznim hišam, posebni letni 
prispevek, in sicer: za zemljo 1. in 2. razreda 3 din, 
za zemljo 3. in 4. razreda 2 din in za ostalo 1 din 
za m*. 

Za uporabo sadovnjakov pa se plačuje letni pri- 
spevek na ••, in sicer: 

za 1. in 2. bon. razred 20 din, 
za 3. in 4. bon. razred 15 din, 

za ostale bon. razrede 10 din. 

O tem, v kateri bonitetni razred spada posamez- 
no zemljišče, odloča stanovanjska skupnost. 

Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 
skupnost, zaračunavajo k najemnini prispevek za 
uživanje zelenjadnih vrtov in sadovnjakov po gornji 
tarifi. 

Prispevek za uporabo vrtov pri hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, se obravnava ta- 
ko kot najemnina za stanovanja ter se razdeli v skla- 
de po enakih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
v sklade izplača del mesečne najemnine od hiše: 

1. do 10.000 din 10%, 
2. od 10.000 din do 50.000 din 7%, toda ne manj 

kot 1000 din, 
3. nad 50.000 5%, toda ne manj kot 3500 din, a 

največ 6000 din. 

5. ölen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko določi svet stanovanjske skupno- 
sti po predlogu sveta za zdravstvo in socialno po- 
litiko mestne občine Kamnik višji del mesečne na- 

jemnine, kot je določen v prejšnjem členu, vendai 
ne preko 50% najemnine od hiše. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasen* 
nemu lastniku po tem členu, je mogoča pritožba •• 
komisijo za reševanje pritožb LO MO Kamnik. 

6. člen 
Najemnina se razdeli: 
a) 40% v amortizacijski sklad, 
b) 7% v sklad za hišno upravo, 
c) 53% v sklad za vzdrževanje hiš. 

7. člen 
Uprava  stanovanjske  skupnosti odvaja meseca 

iz amortizacijskega sklada v sklad za zidanje s*aB^ 
vanjskih hiš pri ljudskem odboru mestne občine 20/" 
tistega dela najemnine, ki se plačuje v amortizacij" 
ski sklad. 

8. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki ^° 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih ' 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki s 

vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja upra\ 
stanovanjske skupnosti v sklad za zidanje stanovao/' 
kih hiš 50% najemnine za poslovne prostore, drugi 
50% pa •• razdeli v sklade po 6. členu tega odloK3- 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše. ki ni vključena v stanovanj* 

so skupnost in v kateri so poslovni prostori, odvaja 
sklad za zidanje hiš 50%  od najemnin  za poslovn 
prostore. 

10. člen 
Dosedanji  sklad za  vzdrževanje hiš, se  razde 

v nove sklade le za hiše, ki so vključene v stanovanj' 
sko skupnost, in sicer: 

a) 60% v amortizacijski sklad, 
b) 40% v sklad za vzdrževanje hiš. 
Lastniki hiš pa, ki niso vključene v stanojvaflJ' 

sko skupnost, črpajo še nadailje (75%) razpoložlj1^ 
sredstva obstoječega sklada za vzdrževanje his V" 
določbah odloka LO MO Kamnik o delitvi sklada ** 
vzdrževanje hiš (Uradni list LRS, šL 13-101/53). 

Se razpoložljivi in mestni občini namenjeni s*^ 
(25%) po omenjenem odloku pa pride v novi s*** 
za zidanje stanovanjskih hiš. 

11. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje zara1 

prekrška, kdor ne oddaja vplačane najemnine v skl 
de po 6., ?.. 8. in 9. členu tega odloka. 

di 

12. člen j 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala <** 

avgusta 1954. 
13. fiten ._ 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
etu LR5<. 

St. P-840/7-54 
Kamnik, dne 20. julija 1954. 

Predsednik LO •<?: 

Alfred Janko U- 

Izdaja »Uradni Ust LRS» - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« -" p0 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Stevlltca: 8 din -'.o 8 «rani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din ye.,«v. 
DOSU 8 din  »•• — Urednlitvo In uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica 11»   poStnl predal 338 — Telefon uprave ts-»" 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 
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131. 

132. 

133. 
134. 
135. 

525. 

526. 

VSEBINA 
aločba  o razglasitvi  Kobilarne  Lipica  za  finančno  sa-       527. 

mostojen zavod. 
T„Ì°„     ° Prenehanju  gospodarske  ustanove  »Kobilarne 
OdEÄ60 ~ PraSe«ko.« 
Odi ••    ° "^^novitvi  2rebčarne  Pragersko. 
OdlnS* ° •***1"•14^ Kobilarne Turnišče pri Ptuju, 
stal    «   °  ustanovItvl  Sadjarsko-vinarske  poskusne  po- 

je Bresternica  kot finančno samostojnega zavoda. 
°<Hokl ljudskih odborov: 
«„i5. ° odPlranJu In zapiranju obratov v glavnem me- s'" LJubljana. ., 

«ok o družbenem planu okraja Kranj za leto 1854. 

528. 

529. 
530. 

531. 

532. 

Odlok o oblikovanju investicijskega sklada in o posojil- 
nih pogojih za gospodarske Investicije v mestni občini 
Maribor 
Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Murska 
Sobota. 
Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Ptuj. 
Odlok o obratovalnem času trgovskih, obrtnih in gostin- 
skih  obratovalnic  na  območju mestne  občine  Trbovlje. 
Odlok o turistični taksi za osebe, ki se mudijo kot tu- 
risti na območju občine Dravograd. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 3. volilni enoti 
občine Logatec. 

131. 
Na 

^S?^r^Ti^m zav' skttV.f \î??aJa Izvršni svet Ljudske skupščine Ljud- 

Han£r Podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o fi- 
*. ???? samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 

»epuibKke Slovenije 

ODLOČBO 
° razglasitvi Kobilarne Lipica za finančno 

samostojen zavod 

Št. j?5pEaraa Li!Pica. ki je bila z odločbo vlade LRS, 
sp°đa 92•-52 z dne 30. juliju ustanovljena kot go- 
P^die*   us^aaiorva  s  samostojnim   finansiranjem, 

Soju« P^kwanje kot finančno samostojen zavod. 
°°o& zavoda je v Lipici (okraj Sežana). 

Nalo an vsa 
glavne de- 

„gj^^^oga zavoda je vzreja jplemenakih konj 
•*••<*• ^^J*1"1 proizvodnja za dosego glai 

SZaJa       ' 3 
j« dori-   gospodari e vsem premoženjem, s ikaterim 
0JegoveÌ ^1*0^^1' ia fci leži v okraju Sežana. Od 
••••••• f^^Je&a premoženja pa se izloči spo- 
°kraju P 2, . raJni,m ljudskim odborom Postojna v 
••^). ki °S P1* ležeče premoženje (posestvo Prestra- 
st°jn'a.    Se ••••1' okrajnemu ljudskemu odboru Po- 

sija, |Jì • • P° Prejšnjem odstavku izvede komi- 
Lj^     J10 imenuje državni sekretar za gospodarstvo 

Jav£d ima tele «klade: 
i JgJ 2a nagrade. 

StedsW * nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
3- -i^iMä? ^"^ 
z ' 

a 5 člajiUpraV^a   uprav,ni  odbor.  Upravni   odbor 

^lektiV]^. ®mw  upravnega odbora  voli  delovni 
Pa ini6uUjg .     se^e> druge člane upravnega odbora 

izmed strokovnih uslužbencev zavoda in 

drugih strokovnjakov organ, kd je pristojen za za- 
deve .m naloge zavoda. 

Predstojnik zavoda jo direktor. Direktorja ime- 
nuje organ, ki je pristojen za zadeve in naloge za- 
voda. 

6 

rlače uslužbencev se določijo po predpisih o pla- 
čah uslužbencem državnih organov, plače delavcev pa 
s posebnimi predpisi, ki jih izda Izvršni svet LRS. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Držav- 

ni sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1954. 
St. 985/2-54 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republik» Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj L r. 

132. 
Na podlagi 2., 48. in 49. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih izdaja Izvršni svet 
Ljudsko skupščine Ljudske  republike Slovenije 

ODLOČBO 
o prenehanju gospodarske ustanove »Kobilarne 

Turnišče-Pragersko« 

1 
Kobilarna Turnišče-Pragersko, ki je bila ustanov- 

ljena z odločbo vlade LRS z dne 22. III. 1950, štev. 
S-zak 96 kot gospodarsko .podjetje ter z odločbo vla- 
de LRS z dne 30. VII. 1952, štev. S-zak II 592/1-52 raz- 
glašena za gospodarsko ustanovo, preneha. 

2 
Likvidacija se izvede na ta način, da se premože- 

nje, s katerim je do ukinitve gospodarila Kobilarna 
Turnišče-Pragersko, razdeli v gospodarjenje med fi- 
nančno samostojnima zavodoma Kobilarna v Turni- 
šču pri Ptuju in Žrebčarna Pragersko. 
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Razdelitev premoženja po tej odločbi izvrši po- 
sebna komisija, ki jo imenuje državni sekretar za 
gospodarstvo LRS. 

5 
Ta odločba velja takoj. 
St. 986/2-54 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

133. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Zrebčarne Pragersko 

1 
Ustanovi se Zrebčama Pragersko kot finančno sa- 

mostojen zavod. 
Sedež zavoda je v Pragerskem. 

Zavod opravlja tele zadeve: 
Nabavlja, vzdržuje in strokovno razporeja ple- 

menske žrebce, licencira žrebce, vodi rodovnik ple- 
menskih kobil in naraščaja, pospešuje konjerejo v 
Sloveniji ter opravlja kmetijsko proizvodnjo za iz- 
polnitev glavne delavnosti zavoda. 

Zavod gospodari s tistim delom premoženja bivše 
Kobilarne Turnišče-Pragersko, ki jo določen po 2. 
točki odločbe o prenehanju Kobilarne Turnišče-Pra- 
gersko z dne 27. avgusta 1954, št. 986/2-54. 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade, 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev ter za velika popravila, 
3. rezervni sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor je 

sestavljen iz 5 članov. 
Dva člana upravnega odbora voli delovni kolek- 

tiv zavoda, tri člane pa imenuje izmed strokovnih 
uslužbencev zavoda in zunanjih strokovnjakov organ, 
ki je pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

Predstojnik zavoda je direktor, ki ga imenuje or- 
gan, pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

Plače uslužbencev se določijo po predpisih o pla- 
čah uslužbencev državnih organov, plače delavcev pa 
po predpisih, ki jih izda Izvršni svet LRS. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Držav- 
ni sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1954. 
St. 986/4-54 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republiko Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. '• 

134. 
Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o »" 

nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. *'e ' 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupi«De 

Ljudske repubbke Slovenije 
ODLOČBO 

o ustanovitvi Kobilarne Turnišče pri Ptuju 
f* 1 
Ustanovi  so  Kobilarna  Turnišče  pri  Ptuju k 

finančno samostojen zavod. 
Sedež zavoda je v Tnrnišču pri Ptuju. 

2 
Zavod opravlja tele zadeve: , 
•Vzreja toplokrvne konje kasače v tipu SosP°^;} 

skega in športnega konja za potrebe rajskih obraocu 
tega tipa ter proizvaja kmetijske pridelke za doses" 
glavne delavnosti zavoda. 

Zavod gospodari a tistim delom premoženja hi 
Kobilarne Tumišče-Pragorsko, ki   je  določen^ P£   ' 
točki odločbe o prenehanju Kobilarne Turnišče-"1 

gersko z dno 27. avgusta 1954, št. 986/2-54. 
4 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade, -jj 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osno?*1 

sredstev ter za velika popravila, 
3. rezervni sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje 5^•^ 
Dva člana upravnega odbora voli delovni ko• 

tiv zavoda izmed sebe, tri člane upravnega odbor* V 
imenuje izmed strokovnih uslužbencev zavoda in    e 
nan jih strokovnjakov organ, ki je pristojen za zad 

in naloge zavoda. .    r. 
Predstojnik zavoda je direktor, ki ga imenuje 

gan, pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

Plače uslužbencev se določijo po predpisih o v 
čah uslužbencev državnih organov, plače delavce17 V 
e predpisi, Jci jih izda Izvršni svet LRS. 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen C" 
ni sekretariat za gospodarstvo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. julija 1954. 
St. 986/3-54 
Ljubljana, dne 27. avgusta 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednic 
Marijan Brecelj J- r" 
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135. 

Na podlagi 2. člena temeljne uredbe o finančno 
«dostojnih zavodih (Uradni Ust FLRJ, št. 51/53)  iz- 

Ja Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske  repu- 
te Slovenije 

ODLOČBO 
ustanovitvi Sadjarsko-vinarske poskusne postaje 
"festernica kot iinančno samostojnega zavoda 

Br   i ^0^ so Sadjarsko-vinarska poskusna postaja 
faikiem*Ca pri Inštitutu za sadjarstvo in  vinarstvo 
Un     ete Za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo 

•
**•

e V Ljubljani kot finančno somostojen zavod. 
uedež zavoda je v Bresterniri. 

% Vin 0<* ?*uži za namene Inštituta «a sadjarstvo in 
v^

ars'^° in vodi in upravlja vzorno sadjarsko in 
jr   Sodniško posestvo ter  poskusno drevesnico in 

deli aT0<^ S°sPoclari e premoženjem, ki mu bo do- 
lica    ° °^ °^raJne&a ljudskega odbora Maribor oko- 

Zavod ima tele sklade: 
eJuad za nagrade delavcev in uslužbencev (sklad 2a nagrade), 

sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Zavod vodi upravnik, ki ga imenuje Svet za pro- 

sveto in kulturo LRS. 
6 

Plače uslužbencev se določajo po predpisih te- 
meljno uredbo o nazivih in plačah uslužbencev dr- 
žavnih organov in uredbe o nazivih in plačah usluž- 
bencev v prosvetno znanstveni službi, pri čemer se 
jim ne dajejo nazivi upravnih uslužbencev. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in zavodih. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen Svet za 

prosveto in kulturo LRS. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954. 

St. 894/5-54 
Ljubljana, dne 1. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
*25. 

na Twn lJud&ki odbor glavnega mesta Ljubljane je 
mest • gi 23'in 118- elena zakona o ljudskih odborih 
v zvV" mestnih oh&ia (Uradni list LRS, št. 19-90/52) 
jj^j, Zi s 66. členom uredbo o trgovanju ter o trgov- 
^-483A^ietjihvin trgovinah (Uiadni list FLRJ, št. 
ia ffJï-Jr 4S" členom uredbe o gostinskih podjetjih 
aorn u JL (Uradni Kst FLRJ, št. 6-65/54) in 25. čle- 
•••• • i ° °brtnih delavnicah in obrtnih podjetjih 

•ani 1,5* FLRj> gt 5.^/54) {er 3> im 8# čienom te. 

'*^•t\ •••°•• ° Prekrâkih (Uradni list FLRJ, št. 
zbora       *a ^11*. seJi mestnega zbora in XVI. seji 

Proizvajalcev  z dne  28.  maja   1954 sprejel 

ODLOK 
° odpiranju in zapiranju obratov 

Predmf=S •* ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane 
PJS^e s tem odlokom: 

^rtn'e ^4kraJ.si poslovni  čas za trgovine, leikarne, 
ki Dmi». .avn'ce in drugo gospodarske organizacije, 

^«•••• s strankami; 

^aniezn' a^^.P°sl°vni čas, do katerega smejo biti 
iy      a Suštinska podjetja in gostišča odprta; 

Šenn «j.^11 'popisanem najkrajšem oziroma najdalj- 
straake      ••• času  morajo  biti  obrati  odprti  za 

batova!  sptememba  ali  prestavitev  predpisanega 

Dol ^uSa Časa *e ned°Pustna- 
•* katere     vSa ^1^11 ne veljajo za tisto obrate, 
••••> 

•••••• posebni predpisi o obratovalnem 

2. člen 
Tajništvo za gospodarstvo mestnega ljudskega 

odbora glavnega mesta Ljubljane sme v izjemnih 
primerih — zaradi adaptacije, inventure in podobno, 
če je to nujno potrebno, dovoliti, da se obrat zapre 
med obratovalnim časom. 

Tajništvo za notranje zadeve mestnega ljudskega 
odbora glavnega mesta Ljubljane lahko v izjemnih 
primerih dovoli gostinskim obratom podaljšanje obra- 
tovalnega časa proti plačilu predpisane takse po od- 
loku mestnega ljudskega odbora o uvedbi mestnih 
taks in prometnega davka (Uradni list LRS, Št. 35- 
417/53). 

3. člen 
Ce je predpisano, da mora biti ob določenem času 

odprtih samo nekaj obratov, pa ti obrati niso dolo- 
čeni s tem odlokom, določi take obrate pristojna 
zbornica. Razpored določi pristojna zbornica tako, da 
se obrali izmenjavajo in tako, da so odprti obrati 
enakomerno razdeljeni po mestu. 

4. člen 
Obratovalni čas je različen pozimi in poleti. Zim- 

ski čas traja od 1. oktobra do 30. aprila. 

5. člen 
Obrati morajo biti odprti dopoldne in popoldn» 

Oh nedeljah in drugih dela prostih dnevih, ponoči in 
v opoldanskem odmoru so obrati načeloma zaprti. Iz- 
jemo od 1. odstavka določajo 6., 7. in 8. člen tega 
odloka. 

Kot nočni čas se računa čas od 22. do 5. ure, 
opoldanski pa vsaj čau od 12. do 14. ure. 
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Trgovine smejo biti odprte preko predpisanega 
najkrajšega poslovnega časa, če tako sklene delovni 
kolektiv. 

6. člen 
Vse dni morajo biti podnevi in ponoči nepretrgo- 

ma odprti: 
1. hoteli in prenočišča, 
2. centralna lekarna, Tromostovje, Ljubljana, 
3. restavracija na železniški postaji Ljubljana, 
4. ena trgovina hencina, avtomehanična delavnica, 

vodno inštalacijska delavnica, elektro-inštalacijska 
delavnica in  plinsko-inštalacijska  delavnica. 

Obrate pod 4. točko določi pristojna zbornica. 

7. člen 
Ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih morajo 

biti odprte: 
1. dopoldne: mlekarne, potovalne pisarne, ne- 

katere trgovine sadja in zelenjave, nekatere proda- 
jalne kruha in nekatere trafike. 

2. ves dan: vsi gostinski obrati razen bifejev. 

8. člen 
V opoldanskem odmoru morajo biti odprti vsi 

gostinski obrati ter nekatere trgovine sadja in zele- 
njave, kruha, bencina, trafike in brivnice. 

Potovalne pisarne morajo ob opoldanskem času 
uvesti obvezno dežurno službo. 

9. člen 
Obratovalni  čas delavskih  restavracij in  gostišč 

zaprtega tipa gospodarskih orgnizacij, uradov in usta- 
nov določajo ti organi sami v okviru teh predpisov. 

10. člen 
Ce so v istem prostoru ali prostorih, ki so med 

seboj zvezani, različni obrati, velja za vse isti obrato- 
valni čas, ki velja za glavni obrat. 

Ta odločba ne velja za gostišča. 

11. člen 
Obratovalni čas mora biti vidno objavljen. 
Če je obrat zaprt zaradi  izjemnega dovoljenja. 

izdanega na podlagi 2. člena tega odloka, morajo bi" 
i vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o teffl' 

koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenJe 

ter številka in datum odobritve. 

morajo biti odprte: 

12. člen 

I. Trgovine 

Trgovine Ob delavnikih 

pozimi poleti 

Ob nedeljah in drugih dela prostih 
dnevih: 

pozimi poleti 

a) živil in delikatese od ponedeljka 
do petka 

ob sobotah: 

8,00—12,00 
15,00—18,30 
8,00—13.00 

7,30—12,30 
17,00—19,30 
7,30—12,30 

zaprto 

b) svežega mesa 

c) kruha, mleka 

mlečne  restavracije in nekatere 
trgovine kruha 

č) sadja in zelenjave 

nekatere stojnice na trgih 

7,00—11,00 
15,00—18,00 

5,30—10,30 
16,00—18,00 

6,00—18,00 

7,30—12,00 
15,00—18,00 
7,00^-18,00 

6,00—11,00 
17,00—19,00 

5.30—10,30 
17.00—19,00 

5,30—19,00 

6,30—12,00 
17,00—19,00 
6.00—19,00 

7—11 

7—11 

6-10 

6—10 

nekatero stojnice na trgih 
8-11 7—U 

d) goriv in maziv od ponedeljka 
do petka 

ob sobotah: 

8,00—12,00 7,30—12,30 
15,00—18,00 17,00—19,30 
8,00—13,00 7,30—12,30 

nekatere 
8,00—18,00 7,30—19,30 

ena 

e) trafike 

7,30—12,00 6,30—12,00 
15,00—18,00 17,00—19,00 

nekatere 
6,00—20,00 6,00—20,00 

nekatere 
8—12 7-U 

f)   druge trgovine 
od ponedeljka do petka 

ob sobotah 

8,00—12,00 
15,00—18,30 

8,00—13,00 

7,30—12,30 
17,00—19,30 

7,30—12,30 zaprto 
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Ob državnih  praznikih  in   na   Novo  leto  ter ob 
da" *    ^• prost|b dnevih  lahiko tajništvo za  gospo- 

° določi krajši nI: daljši obratovalni čas. 

vej.  .°^čbe   pod   točkami   a)   do f)    tega   člena   ne 
j   .^aJ° za trgovska podjetja  na  debelo in  skladišča; 

a uravnavajo delovni čas po potrebi strank. 

POD 1H trgovlne Pod točkami a), b) in f) velja sobotni 
j^jPoldan kot dela prost dan, druge trgovine pa si 
usi *k Ured'J° poslovanje interno tako, da svojim 

Uzbencem zagotovijo en popoldan v tednu kot dela 
Prost dan. 

H. Lekarne 

Lekarne, razen Centralne lekarne na Tromostovju, 
Drt v. ^1^ nepretrgoma podnevi in ponoči, so od- 
J1gle ob delavnikih pozimi od 8. do 12. in od 15. do 

• "re, poleti pa od 8. do 12. in od 16. do 19. ure. Svet 
predi • StV° ^0 LJublJana pa lahko v okviru tega 
pis ^lsane£a minimalnega obratovalnega časa pred- 
treh Za posamczne lekarne krajevnim prilikam in po- 

am ustrezajoči obratovalni čas. 
^ej      .^ijske  apoteke  morajo biti  odprte  samo ob 

uuun, in sicer nepretrgoma od 7. do 14. ure. 

III. Potovalne pisarne 

kih    i ova^ne Pisarne morajo biti odprte ob delavni- 

in od 8' d° l2' in od 14, do 18, ure' po,eti od 7- do 12, 

o-. ... *'• do 19. ure, ob nedeljah in drugih dela 
gostih, dnevih pa od 7. do 11. ure. 

sta , lede opoldanskega časa  veljajo določbe 2. od- 
"" "uevm pa od 7. do 11. ure. 

stavV opoldansikega časa  veljajo 
VJSa 8. člena tega odloka. 

IV. Obrtne delavnice 

jo b'f delavnice, ki poslujejo s strankami, mora- 
12 „    °'dPrte poleti od ponedeljka do petka od 7. do 
uie i    1

A °d 15- do 18- ure- P,0,zimi Pa od 7-30 do 12-30 
a od 16. do 19. ure, ob sobotah pa od 6. do 14. ure. 

Obrtna11 KtV° -Za gospodarstvo lahko določi na predlog 
••• ° zbornice za glavno mesto Ljubljana za posa- 
li, ür °     nc stroke nedcljen obratovalni čas od 6. do 

j° biti    i°' ^rizers'cc in manikerske delavnice mora- 
la od 7^n rte ^1 7•0 do 12- in 15- do 18-30 ure P°zimi 

°<> do 12. in 15.30 do 19. ure poleti. 

Pretrmn a        takšne delavnice morajo biti odprte ne- 
Stvo za   a °d 6' do 21' urc- Te ddavIlice določi •••^ 
Slavna  eosP°darstvo na predlog Obrtne zbornice za 

no mesto Ljubljana. 

Pisane" ne, dc^avnice smejo biti odprte izven  pred- 
kol6lctf,a ?;bratovalnega časa/ čo sklene tako delovni 

lv črtnega podjetja. 

V. Gostinski obrati 
in ob°np!fS^i,ol)rati smejo biti odprti ob delavnikih 

"beljak ter dela prostih dnevih takole: 
tega odlok   t0'° in Pren°čišea vcUaJo določbe 6. člena 

c) ^StaTraciJe do 24. ure; 
kavarne ••1•• od 6" do *• ure P° polnoči; poleti so 

č)     
iahko odprte do 2. ure po polnoči; 

d) b0
f
St!!ne' P^imi do 23. ure, poleti do 24. ure; 

iu drUidh 'J1
 ', °k delavniikih do 21. ure, ob nedeljah 

Öela Prostih dnevih od 7. do 14. ure. 

RiMdv racije, gostilne in bifeji se ne smejo odpi- 
rati pred i. uro zjutraj, morajo pa se odpreti naj- 
pozneje ob 7. uri; 

e) slaščičarne gostinske narave smejo biti odprte 
ob delavnikih od 8. do 13. ure in od 14. do 20. ure, ob 
nedeljah ni drugih dela prostih dnevih od 8. do 13. ure. 

Druge slaščičarne so odprte tako kot trgovine 
živil z izjemo, da so odprte ob sobotah popoldne; 

f) delavske restavracije in gostišča zaprtega tipa 
smejo biti odprte največ od 12. do 21. ure, restavra- 
cij, ki dajejo zajtrk pa še od 3. do 8. ure; 

g) bari m drugi nočni lokali od 22. do 4. ure 
zjuraj. 

1. Podaljšanje obratovalnega časa za posamezne 
dneve oziroma prireditve v gostinskih obratih izven 
predpisanega obratovalnega časa odobri po 2. členu 
tega odloka tajništvo za notranje zadeve MLO v 
Ljubljani. 

2. Za sezonske gostinske obrate v začasnih pavi- 
ljonih se določi obratovalni čas ob izdaji dovoljenja 
za opravljanje gostinskih storitev. 

3. Za dneve pred priznanimi državnimi pravniki, 
ob posebnih množičnih prireditvah, festivalih in po- 
dobno določi obratovalni čas tajništvo za gospodar- 
stvo MLO na predlog prireditelja ali Gostinske zbor- 
nice za glavno mesto Ljubljana. 

Predlog mora biti predložen tajnitšvu za gospo- 
darstvo MLO najmanj 3 dni pred nastopom primera. 

4. Najpozneje pol ure pred uro, določeno za zapi- 
ranje gostinskih obratov, se ne smejo več izdajati 
pijače in hrana. 

13. člen 

Kršitve predpisov tega odloka so prekrški in se 
odgovorni uslužbenec kaznuje z denarno kaznijo: 

1. do 5000 din se kaznuje, kdor nima odprtega 
obrata za stranke ves predpisani obratovalni čas; 

2. do 10.000 din. toda najmanj 2000 din se kaznuje, 
kdor ima obrat odprt izven predpisanega obratoval- 
nega časa, ne da bi zato imel dovoljenje; 

3. do 5000 din, toda najmanj 1000 din se kaznuje, 
kdor nima odprtega obrata v času, odrejenem po 3„ 
6., 7. in 8. členu tega odloka; 

4. do 2000 din se kaznuje, kdor nima objavljenega 
obratovalnega časa na vhodu v obrat. 

14. člen 

Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem listu 
LRSc , 

S tem dnem preneha veljavnost odloka MLO o 
odpiranju in zapiranju obratov in odredbe o izvaja- 
nju tega odloka (Uradni vestnik MLO, št. 2 z dne 
12. V. 1952). 

Tajn št. 689/1-54 
Ljubljana, dne 28. maja 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 
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Da bi se predvideno povečanje proizvodnje tudi 
zares doseglo, bodo potrebni povečani napori delov- 
nih kolektivov za čhnvečjo izrabo zmogljivosti, za na- 
daljnje povečanje storilnosti dela, za izboljšanje kako- 
vosti izdelkov in za prilagoditev asortimenta proiz- 
vodnje potrebam domačega in zunanjega trga. 

Po posameznih strokah je predvideni razvoj in- 
dustrijske proizvodnje v letu 1954 naslednji: 

a) V elektrogospodarstvu se predvideva isti obseg 
proizvodnje kakor v letu 1953. Glede na znaten pri- 
manjkljaj električne energije, do katerega pride vsa- 
ko leto v zimskih mesecih in ki povzroča zastoje v 
proizvajalnih podjetij, je zaradi omejitve takih mo- 
tenj potrebno: 

da si podjetja, ki razpolagajo z lastnimi termo- 
elektrarnami, zagotovijo že med letom zadostne ko- 
ličine premoga za nemoteno obratovanje v času 
zmanjšanega obratovanja hidroelektrarn. 

b) V kovinski industriji se predvideva povečanje 
proizvodnje za 45%. Povečanje planirajo vsa podjet- 
ja. V Pilarni »Triglav« je planirano 67%-no poveča- 
nje, ki pa je vezano na pogoj, da bodo pravočasno 
dodeljena finančna sredstva za dovršitev opreme no- 
vega obratnega poslopja. Glede na veliko povpraše- 
vanje po izdelkih kovinske industrije je potrebno: 

da se čimbolj izkoristijo kapicetete za proizvod- 
njo strojev in drugega investicijskega materiala, ker 
bo zaradi večjih amortizacijskih sredstev znatno na- 
rastla potreba po teh proizvodih; « 

da se zaradi boljše zadovoljitve tržišča poveča 
proizvodnja in razširi asortiment predmetov široke 
potrošnje. 

c) V elektroindustriji izpade iz plana podjetje 
»Motor«, ki je uvrščeno med finainčno samostojne za- 
vode. Navzlic temu se predvideva povečanje proiz- 
vodnje za 18%, ki temelji na povečani izrabi kapa- 
citet, zlasti pri proizvodnji telefonskih central in 
aparatov oziroma kinoprojektorjev. 

Treba je povečati napore za uveljavljanje na zu- 
nanjih tržiščih, da se s tem pridobijo devizna sred- 
stva za nabavo tej stroki potrebnega specialnega ma- 
teriala iz uvoza. 

č) Kemična industrija, ki jo v okraju zastopa 
Tovarna mila v Kranju, predvideva enak obseg pro- 
izvodnje kakor v letu 1953. 

d) V industriji gradbenega materiala se pred- 
videva povečanje proizvod;-je za 49% z upoštevanjem 
povečane proizvodnje podjetja »Marmor« v Hotav- 
Ijah, medtem se proizvodnja opeke predvideva v 
enaki višini kakor lani. 

Da bi se preprečilo zvišanje cen gradbenemu ma- 
terialu — zlasti opeki — je potrebno 

da industrija gradbenega materiala izkoristi vse 
razpoložljive kapacitete, poveča storilnost dela in 
obdrži nivo cen iz lanskega leta. 

Zaradi obstoječih objektivnih pogojev in zaradi 
razpoložljive  kapacitete   poveča   storilnost   dela   in 

da podjetje »Marmor«, Hotavlje, uredi tehnološki 
proces proizvodnje in izvede pravilno organizacijo 
dela pod strokovnim, upravnim vodstvom; 

da novo podjetje »Skril olom«, Zali log, prične na 
podlagi opravljenih raziskovanj redno in v poveča- 

nem  obsegu  pridobiva-ti  škrilj   in   pa  mlet odpadni 
škriljat. 

e) V lesni industriji se predvideva znižanje pro- 
izvodnje rezanega lesa, namenjenega za prodajo, za 
22%, kar pa bo v glavnem izravnano s povecanjeiB 
proizvodnje končnih izdelkov, tako da znaša predvi- 
deno znižanje za celo stroko samo 2%. 

Lesni industriji so za tekoče leto dane tele naloge! 

da se opustijo vse odvečne žagarske kapacitete in 
organizira celotna lesna industrija tako, da bodo nje- 
ne kapacitete uravnovešeno z zmogljivostjo gozdov; 

da lesna industrija glede na omejitve poseka kar 
najbolj racionalno izrabi hlodovino in lesne odpadke 
in organizira v večji meri kot doslej odkup trdihi 
mehkih in plemenitih listavcev; 

da zmanjša izvoz in prodajo rezanega lesa na 
minimum in ga uporablja v glavnem le za predelavo 
v končne izdelke, izpad izvoza rezanega lesa pa na- 
domesti  z izvozom končnih lesnih izdelkov. 

f) V papirni industriji, ki jo v okraju zastopa 
Tovarna lepenke, Tržič, je izraba kapacitet odvisna 
od vodnega stanja ter je,potrebno, da v normalnih 
okoliščinah 

tovarna preseže postavljeni plan proizvodnje in 
poveča predvideni izvoz lepenke na že pridobljeno 
tržišče v tujini. 

g) V tekstilni industriji se predvideva povečanj6 

proizvodnje za 11%. Izdelovanje klobukov in tulce"? 
bo z zagotovitvijo potrebnih uvoznih surovin narasti0 

za 36%, v konfekcijski industriji se predvideva enak 
obseg proizvodnje kakor v preteklem letu, v bom* 
bazni industriji pa je letošnji plan postavljen v na- 
slednjih količinah: 

S 
o 
• 

W a 

T3 1• 

.*•* o 

Indeks 

&< 

Bombožna (in stanična) 
preja ton 6.365 6,427    101 

Tkanine 000 m» 29.440 34.063   116 

od tega: 
»Tiskanina« Kranj 000 m* 11.932 14.300 
IBI  Kranj 000 m* 1.958 2.089 
»Zvezda« Kranj OOOm* 89        120 
»Inteks«  Kranj 000 m2 7.217 8.100 
BPT Tržič 000 m' 8.244 9.454 

V tkalnicah imajo nekatere tovarne pri spredaj 
predvideni proizvodnji še proste zmogljivosti, z'aS 

za proizvodnjo surovih tkanin. 

Da bi  si  tekstilna industrija glede  na planiran' 
izvoz in zaradi zadovoljitve potreb na domačem "8 ^ 
zagotovila   izpolnitev   proizvajalnega   plana,    je  " 
trebno: 

da se izvede preselitev bivšega obrata Tekstili 
dus in dokonča montaža na novo nabavljenih stroj 
v »Tiskanini«; 

da se v okviru možnosti večjega plasmana s.Uj.r] 

vih tkanin poveča proizvodnja preko plana v "s ., 
tkalnicah, ki še razpolagajo s prostimi zmogljivost 
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da so poveča predelava cenejšega staničnega 
vlakna na račun bombaža; 

da se kljub povečanemu izvozu ne omeji asortiment 
Proizvodnjo za domači trg; 

da se na domačem trgu prepreči zvišanje ceo 
bombažnih tkanin nad nivo cen konec leta 1953; 

da se znatno povečana amortizacijska sredstva 
uporabijo za boljše vzdrževanje strojnega parka in 
za odstranitev grl. 

n) V industriji usnja in obutve se predvideva po- 
večanje proizvodnje za 13%. Povečanje bo zagotov- 
ljeno z boljšo preskrbo surovin za usnjarne in s po- 
večanjem storilnosti pri tovarni >Planika«, medtem 
•ko se v drugih tovarnah obutve pri sicer izboljšanem 
ûsortimentu predvideva dosedanji obseg proizvodnje. 

Da se zagotovi izpolnitev plana, je potrebno 

, da industrija obutve glede na težave plasmana 
izboljša svoje komercialno poslovanje, asortiment pa 
«mbolj prilagodi potrebam trga in izrabi vso možno- 
sti za izvoz obutve. 

J) V industriji gume se predvideva povečanje ob- 
seSa proizvodnje- za 10%. 

, Z montažo modernih strojev v novem obratu in z 
izboljšanjem delovnih pogojev v starem obratu bo 
kvarna povečala asortiment predmetov za široko po- 
rosnjo, prav tako bo v skladu s povečano kapaciteto 

vPeljala novo artikle. 

j) V živilski industriji se predvideva povečanje 
Proizvodnje za 10%. 

V mlinski industriji je glede na osamosvojitev 
"Hinov treba dvigniti konkurenčno sposobnost z iz- 
boljšanjem kakovosti izdelkov. 

,„ k.l.y grafični industriji je plan za leto 1954 za 
, višji od izvršitve v preteklem letu. Za izvršitev te 

nal°Se je treba 

zagotoviti sredstva za obnovitev strojnega parka 
Za Povečanje črkovnega materiala. 

Izvoz 

nifi P°dlagi realizacije v letu 1953 in ugodnih trž- 
a razmer v letu 1954 se predvideva povečanje izvoza 

va . % v višini 4.281 milijonov din. Predvideno pove- 
• ••• temelji na povečani industrijski proizvodnji 
1• boljši izrabi kapacitet. 

struktura izvoza v letu 1954 kaže povečanje iz- 
za industrijsikih izdelkov in zmanjšanje izvoza re- 

in. f5? *esa i° gozdnih produktov, kar jo razvidno iz 
"slednjega pregleda: 

Stroka     Panoga 

Udeležba v % 
pri izvozu pri skupnem 
industrije izvozu 

1952     1953    1954 1952    1955    1954 

117 Kovinska _ 1,0 1.1 
119 Elektro- 

industrija 1,1 4£    12,0 
122 Lesna 

industrija 19,9 6,4 3.2 
123 Industrija 

papirja 0,6 0,7 0,1 
124 Tektilna 

industrija 77,2 85,2    80,9 
125 Industrija usnja 

in obutve 1,2 1,9 2.7 
Industrija 
skupaj 100 100     100     57     93,8      97,1 
rezani les 41 5,8       2,8 
gozdarstvo 2 0,4       0,1 

Izvoz skup aj 100   100       100 

Primerjalni pregled vrednosti izvoza v letih 1952, 
1953 in 1954 je izračunan na bazi 600 din za USA $: 

(v 000 din) 
Indeks 

1952 1953 1954 1933 ~ 100 

117 Kovinska 
industrija 17.316 47.123 272 

119 Elektro- 
industrija 2.46? 84.987 498.000 586 

122 Lesna 
industrija 64.281 112.808 132.461 118 

123 Industrija 
papirja 1.500 13.087 4.320 33 

124 Tesktilna 
industrija 179.171 1,497.040 3,361.711 225 

125 Industrija « 
usnja in 
obutve 2,813 53.323 111.068 353 
Industrija 

skupaj 232.232 1,758.561 4,154.683 236 
rezani les 168,972 119.083 120.206 101 
gozdarstvo 8.201 7.546 6593 83 

Skupna vrednost 
izvoza 409.405 1,885.190 4,281.182 227 

. Pri izvozu industrijskih izdelkov je predvideno 
povečanje v vseh strokah, razen v industriji 
papirja. Največji porast izvoza je predviden v tek- 
stilni industriji za 1.865 milijonov dinarjev in v elek- 
troindustriji za 413 milijonov dinarjev nasproti letu 
1953. 

Po skupinah proizvodov in podjetij se predvideva 
naslednji izvoz: 

Stroka Podjetjo Predmet Enota mero      1954 

117 Tovarna kos in «srpov, Tržič kose kosov 67.034 

sekači za trs. kosov 15.000 
kosi rji kosov 80.000 

zidarsko omotače kosov 12.240 
pleskarske lopatice kosov 4.800 
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V nedržavnih gozdovih je bila leta 1953 oprav- 
ljena taksacija samo v občini Železniki za k. o. Draž- 
goše na površini 1312 ha in na celem območju občine 
Naklo za 2016 ha gozdne površine. 

c) Da se zagotovi potrebna količina gozdnih sadik, 
ki ustrezajo podnebnim in rastiščnim pogojem, so 
bile v letu 1953 na novo osnovane gozdne drevesnice 
na Cešnjici za Selško dolino, v Hotavljah za Poljan- 
sko dolino, v Olševku za ravninski del okraja, v Sred- 
nji vasi pri Šenčurju začasna drevesnica za vzgojo 
listavcev in v Ravnah na Senturški gori kot višinska 
drevesnica. 

č) Sečnje v gozdovih so bile v 1. 1953 omejevane, 
ker je zmanjševanje poseka poleg gozdnih gojitvenih 
del najpomembnejši ukrep za zboljšanje gospodar- 
skega stanja gozdov. Zaradi uravnovešenja sečnje s 
prirastkom lesa so se predpisi o obveznem odkazo- 
vanju izvajali z zaostritvijo in načeloma dovoljevale 
le tiste sečnje, ki so iz gozdnogojitvenih ozirov do- 
pustne: 

Dinamika sečenj v okraju Kranj za pretekla leta 
je v nedržavnem sektorju naslednja: 

Leto 1948 1949 1950 
Izvršene sečnje 

iglavcev in listavcev 
v m8 66.350       195.860       151.530 

Leto 
Izvršene sečnje 

iglavcev in listavcev 
r m3 

1951 

50.046 

1952 

46.000 

1953 

41.216 

K temu je treba prišteti še lastno porabo, ki 
znaša letno 50—60.000 m3. 

d) V letu 1953 se je iz prejšnjega gozdnega go- 
spodarstva za celo Gorenjsko izločilo samostojno 
Gozdno gospodarstvo Kranj, ki opravlja posle gospo- 
darjenja v gozdovih splošnega ljudskega premoženja. 

e) Rezanje lesa za trgovske namene na žagah 
veneciankah se je v letu 1953 omejilo. Od 109 žag 
samic je bilo izločenih iz obratovanja 76 žag. 

Žagarskih kapacitet je v okraju glede na suro- 
vinsko zaledje še vedno 60% preveč. 

Investicijska delavnost 
Obseg investicij  po vrednosti  v  letu  1933 je v 

primeri z letom 1952 narastel za 122%. Fizični porast 
investicij je nekoliko manjši zaradi zvišanja cen in- 
vesticijskemu materialu v letu 1953. 

a) Investicije  v  gospodarstvu 
Sredstva za finansiranje investicij v gospodarstvu 

na območju okraja so se formirala iz tehle virov: 

(v 000 din) 

1952 

Udeležba       In- 
sredstev      deks 

1953      1952 1953    1952 
%      %   =100 

1. Iz amortizacije        233.603   384.409     41     42   164 
2. Iz lastnih skla- 

dov podjetij 176.733   446.017     31     49   252 
3. Iz zveznih in 

republiških 
sredstev 
za investicije 158.872     85.130     28      9     54 

4. Iz sredstev za 
zavarovanje 13 557     —     —    — 

Skupaj 

Od skupno ustvarjenih sredstev za gospodarske 
investicije so posamezne gopodarske panoge udele- 
žene pri inveticijah takole: 

Indeks 
Panoga 1932 1953 1952 

znesek % znesek % = 100 

1. Industrija 457.046 80,3 657.439 71,8 144 
2. Kmetijstvo 59.822 10,5 73.300 8,0 125 
3. Gozdarstvo — — 18.554 2,0 — 
4. Gradbeništvo 28.388 5,0 46.113 5.0 162 
5. Promet 2.193 0,4 9.537 1,0 435 
6. Trgovina 8.749 1,5 56.569 6,2 647 
7. Gostinstvo 3.323 0,6 20.677 2,3 622 
8. Obrt 9.700 1,7 33.924 3,7 350 

Skupaj 569.221   100      916.113   100      161 

b) Negospodarske   (proračunske) 
investicije 

Ljudski odbori so Lz proračunskih sredstev inve- 
stirali za posamezne namene tale sredstva: 

Indeks 
Panoga 1952 1953 1952 

znesek % znesek % •» 100 

1. Elektrifikacija 6.287 5,2 70.663 11,5 1124 
2. Ceste 3.400 2,8 104.762 17,1 3081 
3. Stanovanjska 

in komunalna 
delavnost 50.459 41,9 256.093 41,8 5075 

4. Kulturno- 
prosvetna 
delavnost 38.801 52,2 90.049 14,7 232 

5. Zdravstvo 12.726 10,6 29.124 4,8 229 
6. Druga 

delavnost 8.857 7,3 62.083 10,1 701 

Skupaj 120.530   100      612.774   100        508 

Skupne investicije (gospodarske in proračunske) 
v letu 1953 znašajo 1528 milijonov din nasproti 689 
milijonom v letu 1952 P" 222%. 

Od skupnih investicij odpade za stanovanjsko 
izgradnjo v letu 1952 14%, v letu 1953 pa 21%. 

Od tega so investirali: 

1952 
gospodarske 

orglanizacije              63.224 
ljudski odbori 28.730   

skupaj 96.954 316.4% 326 

V skupnih investicijah za stanovanjsko izgradnj0 

niso vključena sredstva za zasebnike (delavce in na- 
meščence), ki jih je podeljevala Narodna banka iz 

republiških oziroma zveznih kreditov, in  sicer: 

1953 Indeks 
1952 ~ 100 

149.635 219 
166.861 581 _ 

(v tisočih din) 
1952 1953 

569.221   916.113   100   100   161 

Odobreni krediti 16.384 23,898 
Izrabljeni krediti 1.512 31.077' 

Podatki   za  stanovanjsko   izgradnjo,  finansiran" 
od  gospodarskih  organizacij,   so  nepopolni,  ker  s 

zajete samo nove gradnje in nabava nove oprem - 
niso pa  zajeta  velika  popravila obstoječega  stano- 
vanjskega sklada. 
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Denarni promet in kupna moč prebivalstva 

P°  podružnicah   Narodne  banke   je  bil  v   letih 
«2 in 1953 realiziran tale denarni promet: 

(v milijonih din) 
Indeks 

1952        1953      1932 = 10O 

a) Izdatki prebivalstva 
Iztržek trgovine 2519       3110 123 
Iztržek gostinstva 341 437 128 

L Blagovni promet 2860 3547 124 
2. Neblagovni izdatki 673 882 131 

Izdatki skupaj 3533 4429 125 
b) dohodki prebivalstva 

z  Plače 2034 2313 114 
Pokojnine 678 1023 151 
Odkupi kmetijskih 

pridelkov in lesa 650 884 136 
Dohodki od raznih 

storitev 427 683 160 

Dohodki skupaj 

Glav 

3789 4905 129 

ivna    karakteristika    povečanega    blagovnega 
Prometa je večja poraba živil za ca 17%, pri porabi 

austrijskih predmetov  pa  je zaznamovan  povečan 
akup tekstilnega blaga (znižanje cen) ter večja po- 
lna   umetnih   gnojil   in   nakup   kmetijskih   strojev 

. SOunost regresa, ki ga daje država). Povečanje iz- 
zka v gostinstvu je posledica zvišanih cen al kohol- 

mb- Pijač. 
Na povečanje neblagovnih izdatkov prebivalstva 

Je vplivalo boljše vplačevanje davkov in zvišanje cen 
razne komunalne storitve v mestnih občinah. 

. "zvečanje izplačanih plač je v sorazmerju s po- 
canim številom zaposlene delovne sile, razen tega 

0 dospele v plačilo tudi presežne plače iz leta 1952. 

zvišane pokojnine so posledica opravljenih pre- 
gib upokojencev. 
vnl zyišanje   vrednosti  odkupov  v   let.u   1953   jo 
na 1Va!a.vPredvseni konjunktura in pa zvišane cene 
, tržišču lesa kakor tudi ugodna prodaja zalog 
sr°mpirja iz letine 1952. 

te . 'šanJe dohodkov prebivalstva od raznih stori- 
lo-,^ Posledica živahnejše obrtne delavnosti v letu 
ni v.zvezi z razširjeno gradbeno delavnostjo; v zad- 
jem četrtletju je nastal tudi dvig hranilnih izplačil 

na<1 vplačili. 

Kupna moč prebivalstva 
(v milijonih din) 

Indeks 
1952        1953      1952 = 100 

3789 
673 

4903 
882 

129 
131 

bil, 

a) denarni dohodki 
°) neblagovni izdatki  

Kupna moč 3116       4021 129 

'   okrajnem  merilu  kupna  moč prebivalstva ni 
a izkoriščena za 

25<j milijonov din v letu 1952 ter 
*?4 milijonov din v letu 1953. 

dr"        .^kor je precejšen del odliva povzročilo za- 
•••••••• gotovine pri kmetih, določen del pa tudi 
Pre   .     c'n • nameščencih na podeželju, ki hranijo 

ezne   zaslužke   za   graditev   stanovanjskih  hišic. 

Odliv gotovine 
(emisijski efekt) 

(v milijonih din) 
Indeks 

1952       1955     1952 = 100 

a) skupni denarni dohodki    3789       4903 129 
b) skupni denarni izdatki      3533       4429 125 

Odliv gotovine 256 474 185 

Evidentiranje odliva gotovine v merilu okraja 
je nepopolno, ker se del gotovine odteka tudi na 
tržišča izven okraja. Enako ni mogoče zajeti priliva 
gotovine iz drugih okrajev niti ne vseh drugih med- 
sebojnih denarnih razmerij izven poslovanja Narodne 
banke. 

Drugi   del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU KRANJ V LETU 1954 

1 

Industrija 
Za leto 1934 se v primeri z letom 1953 predvideva 

povečanje industrijske proizvodnje za 11,5%. To po- 
večanje bo doseženo: 

z boljšo izrabo obstoječih  zmogljivosti; 
s pričetkom obratovanja novih zmogljivosti v 

podjetju »Tiskanma« (montaža novega sušilno-razpe- 
njalnega stroja in fotogravure), v Tovarni gumijevih 
izdelkov   »Savac   in   Pilarni   >Triglav<, Tržič; 

z racionalizacijo proizvodnje v tovarnah »lntoksc 
in »Sava« v zvezi s preselitvijo bivšega obrata Tek- 
stilindus ter v tovarni obutve »Planikac zaradi nor- 
malizacije proizvodnje; 

s povečanjem izvoza industrijskih izdelkov, ki bo 
omogočil boljšo preskrbo industrije z uvoznimi suro- 
vinami. 

Po posameznih industrijskih strokah so predvide- 
va naslednje povečanje fizičnega obsega proizvodnje: 

Indeks 
Stroka . 1953 = 100 

111 Proizvodnja električne energije             100 
117 Kovinska industrija 145 
119 Elektroindustrija 118 
120 Kemična industrija 100 
121 Industrija gradbenega materiala           149 
122 Lesna industrija 98 
123 Papirna industrija 79 
124 Tekstilna industrija ill 
125 Industrija usnja in obutve 113 
126 Industrija gume 110 
127 Živilska industrija HO 
128 Grafična mdustrijf  106 

Industrija   skupaj •.5 

Glede na povečanje industrijske proizvodnje se 
predvideva, da se bo število zaposlenih nasproti po- 
vprečnemu staležu v letu 1953 povečalo za 1.077 ozi- 
roma za 9%. Ce upoštevamo pri primerjavi indeks 
predvidenega povečanja proizvodnje, se bo storil- 
nost dela v letu 1954 povečala za 2,5%. 

Za leto 1954 se predvideva povečanje izvoza in- 
dustrijskih izdelkov za 227% nasproti izvozu, dose- 
ženemu v letu 1953. 
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Da bi se predvideno povečanje proizvodnje tudi 
zares doseglo, bodo potrebni povečani napori delov- 
nih kolektivov za čimvečjo izrabo zmogljivosti, za na- 
daljnje povečanje storilnosti dela, za izboljšanje kako- 
vosti izdelkov in za prilagoditev asortimenta proiz- 
vodnje potrebam domačega in zunanjega trga. 

Po posameznih strokah je predvideni razvoj in- 
dustrijske proizvodnje v letu 1954 naslednji: 

a) V elektrogospodarstvu se predvideva isti obseg 
proizvodnje kakor v letu 1953. Glede na znaten pri- 
manjkljaj električne energije, do katerega pride vsa- 
ko leto v zimskih mesecih in ki povzroča zastoje v 
proizvajalnih podjetij, je zaradi omejitve takih mo- 
tenj potrebno: 

da si podjetja, ki razpolagajo z lastnimi termo- 
elektrarnami, zagotovijo že med letom zadostne ko- 
ličine premoga za nemoteno obratovanje v času 
zmanjšanega obratovanja hidroelektrarn. 

b) V kovinski industriji se predvideva povečanje 
proizvodnje za 45%. Povečanje planirajo vsa podjet- 
ja. V Pilarni »Triglav« je planirano 67%-no poveča- 
nje, ki pa je vezano na pogoj, da bodo pravočasno 
dodeljena finančna sredstva za dovršitev opreme no- 
vega obratnega poslopja. Glede na veliko povpraše- 
vanje po izdelkih kovinske industrije je potrebno: 

da se čimbolj izkoristijo kapicetete za proizvod- 
njo strojev in drugega investicijskega materiala, ker 
bo zaradi večjih amortizacijskih sredstev znatno na- 
rastla potreba po teh proizvodih; « 

da se zaradi boljše zadovoljitve tržišča poveča 
proizvodnja in razširi asortiment predmetov široke 
potrošnje. 

c) V elektroindustriji izpade iz plana podjetje 
»Motor«, ki je uvrščeno med finančno samostojne za- 
vode. Navzlic temu se predvideva povečanje proiz- 
vodnje za 18%, ki temelji na povečani izrabi kapa- 
citet, zlasti pri proizvodnji telefonskih central in 
aparatov oziroma kinoprojektorjev. 

Treba je povečati napore za uveljavljanje na zu- 
nanjih tržiščih, da se s tem pridobijo devizna sred- 
stva za nabavo tej stroki potrebnega specialnega ma- 
teriala iz uvoza. 

č) Kemična industrija, ki jo v okraju zastopa 
Tovarna mila v Kranju, predvideva enak obseg pro- 
izvodnje kakor v letu 1953. 

d) V industriji gradbenega materiala se pred- 
videva povečanje proizvod;-je za 49% z upoštevanjem 
povečane proizvodnje podjetja »Marmor« v Hotav- 
ljah, medtem se proizvodnja opeke predvideva v 
enaki višini kakor lani. 

Da bi se preprečilo zvišanje cen gradbenemu ma- 
terialu — zlasti opeki — je potrebno 

da industrija gradbenega materiala izkoristi vse 
razpoložljive kapacitete, poveča storilnost dela in 
obdrži nivo cen iz lanskega leta. 

Zaradi obstoječih objektivnih pogojev in zaradi 
razpoložljive   kapacitete   poveča   storilnost   dela   in 

da podjetje »Marmor«, Hotavlje, uredi tehnološki 
proces proizvodnje in izvede pravilno organizacijo 
dela pod strokovnim, upravnim vodstvom; 

da ao\o podjetje »Skrilolom«, Zali log, prične na 
podlagi opravljenih raziskovanj redno in v poveča- 

nem obsegu  pridobivali  škrilj  in   pa  mlet odpadni 
škriljat. 

e) V lesni industriji se predvideva znižanje pi°" 
izvodnje rezanega lesa, namenjenega za prodajo, za 
22%, kar pa bo v glavnem izravnano s povečanjem 
proizvodnje končnih izdelkov, tako da znaša predvi- 
deno znižanje za celo stroko samo 2%. 

Lesni industriji so za tekoče leto dane tele naloge.' 

da se opustijo vse odvečne žagarske kapacitete in 
organizira celotna lesna industrija tako, da bodo nje- 
ne kapaciteto uravnovešeno z zmogljivostjo gozdovi 

da lesna industrija glede na omejitve poseka kar 
najbolj racionalno izrabi hlodovino in lesne odpadke 
in organizira v večji meri kot doslej odkup trdih, 
mehkih  in plemenitih listavcev; 

da zmanjša izvoz in prodajo rezanega lesa na 
minimum in ga uporablja v glavnem le za predelavo 
v končne izdelke, izpad izvoza rezanega lesa pa na- 
domesti z izvozom končnih lesnih izdelkov. 

f) V papirni industriji, ki jo v okraju zastopa 
Tovarna lepenke, Tržič, je izraba kapacitet odvisna 
od vodnega stanja ter je,potrebno, da v normalnih 
okoliščinah 

tovarna preseže postavljeni plan proizvodnje in 
poveča predvideni izvoz lepenke na že pridobljeno 
tržišče v tujini. 

g) V tekstilni industriji se predvideva povečanje 
proizvodnje za 11%. Izdelovanje klobukov in tulcev 
bo z zagotovitvijo potrebnih uvoznih surovin narastlo 
za 36%, v konfekcijski industriji se predvideva enak 
obseg proizvodnje kakor v preteklem letu, v bom* 
bazni industriji pa je letošnji plan postavljen v na- 
slednjih količinah: 

3 £ 

w a 

*o tn 

> 2 s 
Indeks 

1953 
«100 

Bombožna (in stanična) 
preja                                    ton 6.365     6,427   101 

Tkanine OOOm» 29.440 34.063   H& 

od tega: 
»Tiskanina« Kranj 000 m» 11.932 14.300 
IBI  Kranj 000 m* 1.958     2.089 
»Zvezda« Kranj OOOm« 89        120 
»Inteks«  Kranj 000 m- 7.217     8.100 
BPT Tržič 000 m- 8.244     9.454 

V tkalnicah imajo nekatere tovarne pri spredaj 
predvideni proizvodnji še proste  zmogljivosti, zlas 
za proizvodnjo surovih tkanin. 

Da bi  si tekstilna industrija glede  na planiranj 
izvoz in zaradi zadovoljitve potreb na domačem trg 
zagotovila   izpolnitev   proizvajalnega   plana,    je  P 
trebno: 

da se izvede preselitev bivšega obrata Tekstili * 
dus in dokonča montaža na novo nabavljenih stroj 
v »Tiskanini«; 

da se v okviru možnosti večjega plasmana sU^.j 
vih tkanin poveča proizvodnja preko plana v *lS V 
tkalnicah, ki še razpolagajo s prostimi zmogljivostm • 
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da so poveča predelava cenejšega staničnega 
vlakna na račun bombaža; 

da se kljub povečanemu izvozu ne omeji asortiment 
Proizvodnjo za domači trg; 

da se na domačem trgu prepreči zvišanje cen 
bombažnih tkanin nad nivo cen konec leta 1953; 

da se znatno povečana amortizacijska sredstva 
uporabijo za boljše vzdrževanje strojnega parka in 
2a odstranitev grl. 

h) V industriji usnja in obutve se predvideva po- 
večanje proizvodnje za 13%. Povečanje bo zagotov- 
ljeno z boljšo preskrbo surovin za usnjarne in s po- 
večanjem storilnosti pri tovarni »Planika<, medtem 
^o se v drugih tovarnah obutve pri sicer izboljšanem 
asortimentu predvideva dosedanji obseg proizvodnje. 

Da se zagotovi izpolnitev plana, je potrebno 

, da industrija obutve glede na težave plasmana 
izboljša svoje komercialno poslovanje, asortiment pa 
«mbolj prilagodi potrebam trga in izrabi vso možno- 
s« za izvoz obutve. 

i) V industriji gume se predvideva povečanje ob- 
sega proizvodnje, za 10%. 

, Z montažo modernih strojev v novem obratu in z 
izboljšanjem delovnih pogojev v starem obratu bo 
ovarna povečala asortimeat predmetov za široko po- 
rosnjo, prav tako bo r skladu s povečano kapaciteto 

vPeljala novo artikle. 

J) V živilski industriji se predvideva povečanje 
Proizvodnje za 10%. 

V mlinski industriji je glede na osamosvojitev 
mlinov treba dvigniti konkurenčno sposobnost z iz- 
boljšanjem kakovosti izdelkov. 

,_,   .) .V grafični industriji je plan za leto 1954 za 
"> višji od izvršitve v preteklem letu. Za izvršitev te 

naloge je treba 

zagotoviti sredstva za obnovitev strojnega parka 
za povečanje črkovnega materiala. 

Izvoz 

nih "Podlagi realizacije v letu 1953 Ln ugodnih trž- 
û razmer v letu 1954 se predvideva povečanje izvoza 

» ZfZvo v višini 4.281 milijonov din. Predvideno povc- 
• £e, temelji na povečani industrijski proizvodnji 
ia boljši izrabi kapacitet. 

vo .ru^tnra izvoza v letu 1954 kaže povečanje iz- 
za»a ^n^ustrUskih izdelkov in zmanjSanjo izvoza re- 
nn f^i1 a "* gozdnih produktov, kar jo razvidno iz 
"slednjega pregleda: 

Udeležba v % 
pri izvozu         pri skupnem 
industrije uvozu 

Stroka     Panoga 1952 1953 1954 1952 1953   1954 

117 Kovinska _ 1,0 1.1 
119 Elektro- 

industrija 1.1 4,6 12,0 
122 Lesna 

industrija 19,9 6,4 3.2 
123 Industrija 

papirja 0,6 0,7 0.1 
124 Tektilna 

industrija 77,2 85,2 80.9 
125 Industrija usnja 

in obutve 1,2 1,9 2.7 
Industrija 
skupaj 100 100 100     57 93,8      97,1 
rezani les 41 5,8       2,8 
gozdarstvo 2 0,4       0,1 

Izvoz skupaj 100 100       100 

Primerjalni pregled vrednosti izvoza v letih 1952, 
1953 in 1954 je izračunan na bazi 600 din za USA $: 

(v 000 din) 

1952 1953 
Indeks 

1954 1953 = 100 

117 Kovinska 
industrija 17.316 47.123 272 

119 Elektro- 
industrija 2,467 84.987 498.000 586 

122 Lesna 
industrija 64.281 112.808 132.461 118 

123 Industrija 
papirja 1.500 13.087 4.320 33 

124 Tesktilna 
industrija 179.171 1,497.040 3,361.711 225 

125 Industrija   ' 
usnja in 
obutve 2,813 53.323 111.063 353 

Industrija 
skupaj 232.232 1,758.561 4,154.683 236 

rezani les 168,972 119.083 120.206 101 
gozdarstvo 8.201 7.546 6.293 83 

Skupna vrednost 
izvoza 409.405 1,885.190 4,281.182 227 

. Pri izvozu industrijskih izdelkov je predvideno 
povečanje v vseh strokah, razen v industriji 
papirja. Največji porast izvoza je predviđen v tek- 
stilni industriji za 1.865 milijonov dinarjev in v elek- 
troindustriji za 413 milijonov dinarjev nasproti letu 
1953. 

Po skupinah proizvodov in podjetij se predvideva 
naslednji izvoz: 

Stroka Pod jet jo Predmet Enota mere      1954 

11? Tovarna kos in srpov. Tržič kose kosov 67.034 

sekači za trs. kosov 15.000 
kosi rji kosov 80.000 

zidarsko ometače kosov 12.240 

pleskarske lopatice kosov 4.800 
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Stroka Podjetje Predmet Enota mere       1954 

119 »Iskra«, Kranj 

122 Tovarna furnirja Bodovjo 

Tovarna lesenih žebljev Tržič 
Lesno industrijsko podjetje Kranj 

Kmetijska zadruga Cešnjica 
»Galanterija« Tržič 
Trgovsko podjetje OZZ Kranj 

123 Tovarna lepenke Tržič 

124 »Inteks«, Kranj 
IBI Kranj 
»Tiskamina« Kranj 
BPT Tržič 
»Sešir« Škofja Loka 

125 >Standard< Kranj 
»Runo« Tržič 

»Triglav« Tržič 

Težišče izvoza za leto 1954 je postavljeno na iz- 
voz tekstilne in elektroindustrije, kar tvori 90% ce- 
lotnega izvoza. 

V tekstilni industriji so še neizrabljene kapaci- 
tete, ki bi omogočale proizvodnjo za večjo zadovolji- 
tev domačih potreb in za povečanje izvoza. 

V elektroindustriji je poleg večjega izvoza kino- 
projektorjev dana možnost tudi za izvoz investicij- 
sike opreme, zlasti telefonskih central in ustreznih 
priključkov. 

Za izboljšanje zunanjetrgovinske bilance v letu 
1954 morajo podjetja 

povečati proizvodnjo preko plana, da so planira- 
ne kvote izvoza prekoračijo poleg zadovoljitve vseh 
domačih potreb; 

vzdrževati že ustvarjene trgovsko zveze s tuji- 
mi državami in jih nadalje razširili ter povečati iz- 
voz v te države; , 

dvigniti konkurenčno sposobnost in z boljšo ka- 
kovostjo doseči višje cene na zunanjih tržišča; 

povečati uvoz reprodukcijskega materiala z 
ustvarjenimi deviznimi sredstvi in s tem zagotoviti 
nadaljnje povečanje industrijske proizvodnje. 

Kmetijstvo 
Narodni dohodek leta 1954 je po planu za 2% 

manjši od lanskega narodnega dohodke, in to zaradi 
nižje cene krompirja, pri katerem pričakujejo le 80% 
od lanske vrednosti neto pridelka. 

Narodni dohodek bo po platnu 1954 znašal 
886,488.000 din, in sicer za 

državni sektor 12,774.000 
zadružni sektor        10,000.000 
privatni sektor       863,714.000 

števci 
kinoprojektorji 
telefonski aparati 
telefonske centralo s 5000 

priključki 000 din 
razni instrumenti, tuljave in 

investicijski material 000 din 

kom. 65.000 
kom. 150 
kom. 15.000 

150.000 

45.000 

trd rezan les 
plemeniti furnir 
leseni čevljarski žeblji 
zaboji za pomaranče »Jaffa« 
zaboji za rozine 
zaboji 
ščipalnike  za  perilo 
rezani les 
bukova celuloza 

m * 
t 

m3 

m3 

m3 

000 kom. 
m3 

t 

40 
60 

1.000 
500 

1.500 
13.000 

1.000 
120 

bela lepenka 

tkanine 
tkanine 
tkanine 
tkanine 
tulci 

t/m 
t/m 
t/m 
t/m 

kosov 

60 

3,392.950 
21.585 

13,300.000 
5,100.000 

80.000 

podplatno usnje 
usnje 
volna 
dlaka in odpadki 
vegetabilni odpadki 

t 
000 din 
000 din 
000 din 

kg 

50 
65.000 
12.000 
6.000 
6.000 

'Vrednost kmetijske proizvodnje po odtegnitvi ma- 
rialnih stroškov v naravi v 000 din: 

1953 

Poljedelstvo/ 308.566 
Sadjarstvo 26.074 
Živinoreja 623.280 
Domača predelava 4.991 
Dohodki od gozda 135.198 
Domača obrt 1.090 
Razni dohodki 6.990 

1954 

264.420 
32.633 

637.661 
7.670 

144.538 
1.301 
6.501 

Indeks 
1953 = 100 

87 
130 
103 
153 
110 
119 
93 

Skupaj   886,488.000 

Kmetijstvo skupaj    1,103.189        1,094.724 99 

a) Poljedelstvo: Planirani hektarski donosi 
bodo doseženi s setvijo selekcionamih semen, z večjo 
uporabo umetnih gnojil, z boljšim obdelovanjem zem- 
lje, t. j. z boljšo oskrbo rastlin in s smotrnim zatira- 
njem škodljivcev poljščin. Poljedelskih strojev bo 
nabavljenih okrog 300 v skupni vrednosti nad 25 mi" 
lijonov. Leta 1954 bo posvečena posebna skrb organi" 
zaciji strokovnega šolstva v kmetijstvu. 

b) Sadjarstvo: Sadjarstvo je v okraju zelo 
ekstenzivno in daje komaj 3% dohodka kmetijstvu. Z 
boljšo oskrbo sadnega drevja, t. j. z gnojenjem in z 

zatiranjem bolezni in škodljivcev, in pri normalnih 
razmerah se predvideva povečanje vrednosti sadne* 
ga pridelka za 50% v primeri z lanskim lotom. 

c) Živinoreja: Živinoreja je v našem okraju glav- 
na panoga kmetijstva. Najboljše pogoje za uspešen 
razvoj ima govedoreja. Zato je treba govedoreji P°* 
svetiti največ pažnje: 

predvideva se povečanje krmne osnove; 
nabavljenih  bo  okoli   80  novih  bikov   dobrega 

rodu; 
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zamenjanih bo približno isto število bikov, ki še 
plemeni jo v okraju, da ne bi prišlo do plemenitve v 
krvnem sorodstvu; 

prirejena bo okrajna živinorejska razstava, kjer 
bodo nagrajeni rejci plemenskih bikov in najboljših 
živali; 

da bi se kakovost mleka zboljšala, bodo letos 
Prirejeni tečaji za molzače in poslovodje mlekarskih 
zbiralnic; 

pričelo se bo sistematično urejanje planinskih 
pašnikov, t j, graditev in adaptacija objektov ter 
melioracije. 

Pogoji za prašičerejo so slabši kot za govedo- 
reJo, ker okraj ni žitoroden. Pomembna je le za zado- 
voljitev lastnih potreb po masti in mesu. 

Letos se predvideva znižanje števila ovac naspro- 
ti letu 1933. Vršila se bo selekcija ovac glede na koli- 
«no in kakovost volne, rastnost in telesne oblike. 

Storjeni bodo ukrepi za izboljšanje zdravstvene- 
Sa stanja živine, zlasti za zatiranje tubekuloze, kuž- 
0ln bolezni, jalovosti in ogrčavosti. 

Kmetijskim posestvom socialističnega sektorja bo 
Posvečena posebna pažnja. Zaradi slabega gospodar- 
jenja v preteklih letih posestva nimajo lastnih sred- 
ste^. Treba je 

zagotoviti   trem  že  formiranim  posestvom  in  ti- 
. "m, ki bodo na novo ustanovljena, sredstva v obliki 
nvesticijskih kreditov, s katerimi jim bo omogočeno 
sbaviti večje število goveje živine, izpopolniti stroj- 
' ^••     oz'roma adaptirati že obstoječe zgradbe. 

JJo konca leta 1954 bo posebna komisija, ki jo bi- 
a ustanovljena pri 0L0 Kranj, uredila pravna raž- 
nja, evidenco in upravljanje zemlje splošnega ljud- 

skega premoženja. 
CXU. J       v 
Uoaaveenje po katastru, ki se bo uporabljalo v 

tu 1954, bo spodbudno vplivalo na gospodarstva, ki 
Qo dosegla večjo proizvodnjo, ker jim bo presežni 

onodek nad katastrskim dohodkom ostal neobdavčen. 
oieg obremenjevanja po katastru začnejo letos ve- 
jati še predpisi o davčnih olajšavah za zemljišča, ki 

zasadijo s sadnim drevjem, pogozdijo po navodilih 
sozdarjev ali izboljšajo z melioracijami. 

Gozdarstvo 

Zaradi velike  izčrpanosti -in  čezmernega izkori- 
zaï#Ja ^02^07« ki seSa že več kot petdeset let nazaj, 

ûteva današnje stanje gozdov nujno znižanje seč- 
se LT ^°če,I1im' kvotami poseka jo predvideno, da 

"° ••••1 prirastek 
v državnih   gozdovih  z       91% 
^nedržavnih   gozdovih s  103% 

•••* na secwnje r anJe gozdov in na pomemb- 
nim ^'°.2l^ars^va v gospodarstvu komuno ter s poseb- 

ozirom na potrebe lesne industrije je potrebno 
vsal-     Se ^z^°Häa gozdarska služba, ki bo preprečila 

Ko samostojno in nepravilno sečnjo lesa, hkrati 
2   

2aSotovila posek s kvotami določenih količin lesa 
a "jdustrijo in rudnike; 

^ej   • ^e
v 

vsa predvidena obnovitvena in varstvena 
Vox  V državnih in nedržavnih gozdovih opravijo pra- 

jno in v polnem obsegu; 
Zag0,a se s pravilnim gojenjem sadik v drevesnicah 

,°•• potrebno število sadik za pogozdovanje; 
Sozd * -1° na^aHuJe taksacija gozdov, ki bo v državnih 
nib. e' i ••^•••••• do konca leta 1934, v nedržav- 
cia-1 , ovin Pa v letu 1954 izvedena na območju ob- 

• Železniki, Zminec, Besnica, Tržič; 

da se nadaljujejo dela za ureditev hudourniških 
področij in za konservacijo tal v povirju Tržiške Bi- 
strice in Kokre ter da se pričnejo enaka dela na ob- 
močju Podstoržiča, Komatevre, pod Begunjščico 
in na območju občine Ziri; 

da se prične sistematično obnavljanje gozdnih 
komunikacij; 

da se glede na pomembnost pridobivanja postran- 
gozdnih produktov nadaljuje izkoriščanje smole na 
šo do sedaj zasmoljarjenih borovih drevesih na ob- 
močju občine Naklo; 

da se skladno z zakonskimi predpisi uredi gozdna 
paša; 

da se izvršijo ukrepi za zavarovanje gozdov pred 
škodo po jelen jadi. 

Gradbeništvo 

Obseg gradbene delavnosti se bo v primeri z iz- 
vršitvijo preteklega leta nekoliko povečal, ker je 
treba pri gospodarskih investicijah računati s pove- 
čanjem v zvezi s sprostitvijo kreditov za potrebe pod- 
jetij. Komunalne investicije bodo zaradi manjših fi- 
nančnih sredstev zmanjšane. Pričakuje se pa živahna 
graditev zasebnih hiš delavcev in  nameščencev. 

Gradbena podjetja v okraju razpolagajo s kapa- 
citeto ca 1.300 milijonov din. Glede na pomanjkljivo 
mehanizacijo in razmeroma še slabo organizacijo je 
treba 

smotrno urediti gradbišča in racionalno uporab- 
ljati obstoječo mehanizacijo; 

povečati delovno storilnost in disciplino; 
varčevati z materialom; 
znižati režijske postavke in poceniti gradbene 

storitve. 
6 

Cestni promet 

V tovornem prometu so predvideva za leto 1934 
povečanje prevoza za 237.200 t/ikm. To povečanje bo 
doseženo z boljšo izrabo deloma obnovljenega vozne- 
ga parka. 

Avtobusni promet se bo povečal z intenzivno iz- 
rabo prevoznih sredstev. 

Pogoji za izkoriščanje lokalnih avtobusnih prog 
so neugodni, ker je vozni park obeh lokalnih avto- 
busnih podjetij že znatno izrabljen in zahteva pogo- 
sta popravila, možnost potrebnega uvoznega mate- 
riali pa je omejena. 

Potrebni bodo povečani napori delovnih kolekti- 
vov 

da so obstoječi vozni park redno in skrbno vzdr- 
žuje in tako podaljša njegova uporabna doba. 

Trgovina, gostinstvo in obrt 

V skladu s povečano industrijsko in obrtno pro- 
izvodnjo je računati s povečanjem obsega blagovne 
izmenjave. Nov način stimuliranja trgovino z odstot- 
kom od doseženega prometa bo vplival na prizadeva- 
nje trgovskih podjetij, da povečajo blagovni promet 
S tem bo trgovina tudi izvajala neposredni pritisk na 
industrijo da se kakovost in asortiment še nadalje 
dvigata. 

Glede na povečanje blagovnega prometa je po- 
trebno 

da trgovska podjetja in trgovine znižajo maržo 
in večajo svojo konkurenčno sposobnost; 
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da kolektivi trgovin v sestava trgovskih podjetij 
z rentabilnim poslovanjem dosežejo možnost osamo- 
svojitve, s čimer slabijo monopolizem večjih trgov- 
skih podjetij. 

Gostinstvo bo povečalo blagovni promet zaradi 
večje zainteresiranosti kolektivov na podlagi novih 
gospodarskih ukrepov. Potrebno je predvsem 

da se v današnjih okolišičnah s primerno uredi- 
tvijo gostišč, boljšo postrežbo in večjo reklamo po- 
veča dohodek tudi iz domačega turizma. 

Zmanjšani obseg komunalnih investicij bo sicer 
vplival na manjši obseg obrtniških storitev na pod- 
ročju komunalne delavnosti, računati pa je, da bo ta 
izpad nadomestilo povečanje obrtniških storitev za 
potrebe industrijo glede na povečanje sredstev za 
vzdrževanje. 

8 

Investicije 

Razvoj investicijske izgradnje v letu 1954 bo za- 
gotovljen s finansiranjem iz tehle virov: 

1. iz skladov za kreditiranje gospodarskih inve- 
sticij; 

2. s povečanjem amortizacijskega zneska za nado- 
mestitev in vzdrževanje osnovnih sredstev; 

3. iz lastnih skladov podjetij in presežnih sred- 
stev ljudskih odborov iz leta 1933; 

4. iz deležev gospodarskih organizacij pri dobičku 
(sredstva za samostojno razpolago) za leto 1954; 

5. iz sredstev sklada za urejenje voda; 
6. iz sredstev sklada za obnovo gozdov. 
Iz ustvarjenih sredstev po družbenem planu 0L0 

K. nj za leto 1954 in iz presežnih sredstev OLO iz 
leta 1953 se določijo tile zneski za negospodarske in- 
vesticije na območju ok-ija: 

din % 
1. LO  MO  Kranj 100,000.000       48,0 
2. LO MO Tržič 32,000.000       15,4 
3. LO MO Skofja Loka 7,380.000        3,5 
4. Besnica 5,291.000    .   2,5 
5. Cerklje 2,000.000        1,0 
6. Gorenja vas 3,200.000        1,5 
7. Gorice 4,000.000 1,9 
8. Jezersko 6,075.000        2,9 
9. Naklo 2,000.000 1,0 

10. Poljane 7,892.000 3,8 
11. Predoslje 830.000 0,4 
12. Selca 600.000 0,3 
13. Smlednik 1,000.000 0,5 
14. Sovodenj 1,700.000 0,8 
15. Šenčur 1,000.000 0,5 
16. Zali log 3,780.000 1,8 
17. Zminec 1,362.000 0,6 
18. Žabnica 1,600.000 0,8 
19. Železniki 5,365.000 2,6 
20. Žiri 3,000.000 1,4 
21. Preddvor 2,000.000 1,0 
22. OLO 16,285.000 7,8 

Skupaj     208,360.000     100 

Presežna sredstva LO MO Kranj, Tržič in Skofja 
Loka niso zajeta v tej vsoti. 

Razdelitev kreditov po objektih je naslednja: 
din 

1. gradnje LO MO Kranj 100,000.000 
2. gradnje LO MO Tržič 32,000.000 
3. gradnje LO MO Skofja Loka 7,380.000 
4. cesta Jamnik—Dražgoše 5,291.000 
5. šola Zalog (Obč. LO Cerklje) 2,000.000 

din 
6. elektrifikacija Leskovica—Hotavlje 3,200.000 
7. šola Trstenik (Obč. LO Gorice) 4,000.000 
8. elektrifikacija Jezersko 6,075.000 
9. dovršitev šolo Duplje (Obč. LO Naklo)      1,000.000 

10. prosvetni dom Naklo 1,000.000 
11. cesta Poljane—Javorje 4,892.000 
12. šola Javorje 1,500.000 
13. šola Malenski vrh 1,500.000 
14. poslopja Ljudsko milice, Predoslje 830.000 
15. urbanistični načrt in projekt občinske 

hiše Selca 600.000 
16. šola Stara Osehca 1,160.000 
17. elektrifikacija    Sovodenj    in    izdelava 

načrtov 540.000 
18. popravilo šole Smlednik 1,000.000 
19. cesta Šenčur 1,000.000 
20. elektrifikacija Potok—Ravne—Torka 3,400.000 
21. popravilo šol Davča in Zabrdo (Obč. LO 

ZaLi log) 380-5^ 
22. elektrifikacija Log (občina Zminec) 1,362.000 
23. elektrifikacija Pevno (občina Zabnica)       1,600.000 
24. šola Dražgoše (občina Železniki) 2,365.000 
25. učiteljska stanovanjska zgradba 

Železniki 3,000.000 
26. elektrifikacija Zirovski vrh 3,000.000 
27. vodovod Bašelj, Bela (občina Preddvor)     2,000.000 
28. OLO Kranj: 

popravilo šol 7,321.000 
projekti šol 731.000 
projekti cest 1,880.000 
projekt stavbe OLO Kranj   1,000.000 
oprema   poročnih   sob ob- 
činskih ljudskih odborov        1,000.000 
instrumentarji za zdravstvo   2,500.000 
izpopolnitev    katastrskega 
operata in drago 1,853.000       16,285.000 

Skupaj 200,360.000 

Investitorji naj čimprej preskrbe gradbene načrte 
in oddajo gradbena dela, da bodo dokončana še v 

letošnji gradbeni sezoni. 
Prioritetni red za vključitev objektov v plan 

investicij je določen glede na ekonomsko nujnost ID 
preprečitev gospodarske škode, ki bi nastala, ako se 
na novo dozidani objekti ne dokončajo v letu 1954. 

Za spodaj navedene investicijske objekte se oa" 
laga pristojnim občinskim ljudskim odborom, da iz 

sredstev, predvidenih z družbenim planom leta 195«. 
dokončajo investicijske objekte: 

Obč. LO din 
1. Cerklje - šola Zalog 2,000.000 
2. Gorenja vas — elektrifikacija Lesko- 

vica—Hotavlje 3,200.000 
3. Jezersko    —    elektrifikacija    Jezersko •• 

(do vrha)                                                        6,075.000 
4. Naklo — šola Duplje 1,000.000 

prosvetni dom 1,000.000 
5. Poljane — šola Javorje 1,500.000 
6. Predoslje - poslopje LM 830.000 
7. Selca —   urbanistični   načrt  in  projekt     •      „.» 

občinske hiše 600.O0O 
8. Smlednik — popravilo šole 1,000-000 
9. Sovodenj — šola Stara Oselica 1,160.000 

10. Šenčur — cesta Šenčur 1,000.000. 
11. Zali log — šola Davča in Zabrdo 380.000 
12. Železniki    —    učiteljska    stanovanjska ._,, 

zgradba                                                           3,000.000 
13. Preddvor — vodovod Bašelj, Bela 2,000.000 
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Investicije ljudskih odborov v letu 1954 

Investitor 
Viri sredstev 

proračun vodni   sklad gozdni sklad Skupaj 

LO MO Kranj 100,000.000 __ 1,295.000 101,295.000 
LO MO Tržič 32,000.000 — 5,262.000 37,262.000 
LO MO Skofja 

Loka 7,380.000 1,000.000 766.000 9,146.000 
Bcsnica 5,291.000 — 2,182.000 7,473.000 
Cerklje 2,000.000 — 3,542.000 5,542.000 
Gorenja vas 3.20O.O0O — 1,846.000 5,046.000 
Gorico 4,000.000 — 1,010.000 5,010.000 
Jezersko 6,075.000 1,000.000 1.855.000 8,950.000 
Mavčiče — — 2,687.000 2,687.000 
Naklo 2,000.000 4,400.000 923.000 7,323.000 
Poljano 7,892.000 — 2,119.000 10,011.000 

Preddvor 2,000.000 3,000.000 1,712.000 6,712.000 

Predoslje 830.000 — 704.000 1,534.000 

Selca 600.000 1,200.000 3.415.000 5,215.000 

Smlednik 1,000.000 — 743.000 1,745.000 

Sovodenj 1,700.000 — 1,443.000 3,145.000 

Šenčur 1,000.000 — 2,357.000 5,557.000 

Zali log 3,780.000 — 2,345.000 6,125.000 

Zminec 1,362.000 — 2,535.000 5,897.000 

Zabnica 1,600.000 800.000 794.000 3,194.000 

Z°lezniki 5,365.000 — 3,619.000 8.984.0OO 

Ziri 3,000.000 5,000.000 1,725.000 9,725.000 

OLO 
fiknnn i 

16,285.000 — 96,226.000 112,511.000 

365,865.000 208,360.000 16,400.000 141,105.000 

Celotni družbeni produkt in narodni dohodek 

Gledo na smernico in predvidevanja za razvoj gospodarstva v letu  1954 je pričakovati naslednjo iz- 
vršitev družbenega produkta in narodnega dohodka v letu 1954 v primerjavi z letoma 1955 in 1952: 

a) Celotni družbeni p rodukt 
(V cenah, predvidenih za leto 1954) 

v 000 din 

Celoletni družbeni 
produkt 

od tega: 
amortizacija 
narodni dohodek 

Panoga 

Industrija 
Cestni promet 
Gradbeništvo 
Gozdarstvo 
Kmetijstvo 
Trgovina 
Gostinstvo 

jObrt  

Skupaj 

1952 1955 1954 
Indeks Indeks 

1953 :1952     1954 :1955 
(1952 - 100)   (1955 -100) 

9,672.847 

681.147 
8,997.700 

11.095.287 

907.066 
10,186.221 

12,055.310 

1,247.477 
10,785.855 

115 

133 
113 

b) Celotni družbeni produkt 
po panogah 

1952 1955 1954 
Indeks 
1952 -100 

7,072.971 
15.644 

225.915 
208.927 

1,412.590 
278.000 
98.200 

562.800 

8,459.151 
15.281 

502.726 
185.856 

1,550.886 
295.194 
97.072 

411.141 

9,419.159 
20.018 

536.708 
143.408 

1,222.314 
324.752 
101.725 
465.226 

116 
112 
134 
88 
96 
105 
99 
113 

9.672.847 11,093.287 12,035.510 115 

108 

138 
105 

(v 000 din)" 

Indeks 
1955 -100 

111 
151 
111 
78 
91 
111 
105 
113 

108 
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c) Narodni   dohodek (v 000 din) 

Panoga 

Industrija 
Cestni promet 
Gradbeništvo 
Gozdarstvo 
Kmetijstvo 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

1952 1953 1954 
Indeks 

1952 - 100 

6,541.855 
9.889 

194.579 
180.926 

1,367.200 
260.651 

88.000 
348.500 

7,820.322 
9.961 

260.736 
135.015 

1,202.296 
279.966 

87.150 
390.775 

8,479.022 
13.049 

320.122 
105.312 

1,048.441 
300.251 

87.484 
432.152 

119 
112 
134 
75 
88 

107 
99 

112 

Indeks 
1953 - 100 

108 
131 
123 
78 
87 

116 
101 
108 

Skupaj 8,991.700 10,186.221 10,785.833 113 

d) Celotni  družbeni   produkt 
na enega  prebivalca 

Narodni  dohodek 
Število  prebival- 

stva 
Narodni dohodek 

na enega prebi- 
valca v dinarjih 

8,991.700 

79.234 

113.483 

10,186.221 

80.190 

127.026 

10,785.833 

81.146 

132.919 

113 

101 

112 

105 

(v 000 din) 

Indeks Indeks 
1952 1953 1954 1952 - 100 1953 -100 

Celotni družbeni 
produkt 9,672.847 11,093.287 12,033.310 115 108 

Število prebival- 
stva 79.234 80.190 81.146 101 101 

Celotni  družbeni 
produkt na ene- 
ga prebivalca v 
din                        • 122.079 138.338 148.292 113 107 

e) Narodni doho • de knaenega prebivalca (v 000 din) 

Indeks Indeks 1952 1953 1954 1952 -100 1953 -100 

105 

101 

105 

j* fi •»• "3 * «. 
Tretji   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 

Da bi se zagotovil razvoj, predviden z družbenim 
planom okraja Kranj za leto 1954, se dodatno k eko- 
nomskim instrumentom, določenim z družbenim pla- 
nom FLRJ in z družbenim planom LR Slovenije za 
leto 1954, predpisujejo še tile gospodarski instru- 
menti : 

Delež gospodarskih organizacij pri doseženem 
dobičku 

Za gospodarske organizacije panog industrija, 
cestni promet, gradbeništvo, gozdarstvo in obrt se 
delež pri dobičku, ki preostane po odtegnitvi zvez- 
nega davka, zneska za rezervni sklad in zneska za 
anuitete dolgoročnih kreditov, za katere je prevzel 
poroštvo OLO ali LO MO, ter najvišji odstotki, do 
katerih se ti deleži lahko uporabijo za izplačila plač, 
določijo po tejle tabeli: 

Panoga      Delež   gospodarske  organizacije  pri  delu    - „ 
Stroka       dobička,  ki  preostane  po  »vezni  obdav-    0>N ° 

'•221 
o. «es Stroka aoolcKa, Kl preostane po zvezni obdav- "s S.» 

„ ,. .. čitvi in izloiitvi rezervnega «klada in :s.TS o A 
Podjetje anuitet 'E^ofl 

% 
Industrija 

111 Proizvodnja in razdeljevanje elek- 
trične energije 30 

117 Pilama »Triglav<, Tržič 35 
Tovarna kos in srpov Tržič 25 
Druga podjetja kovinske stroke 20 

119 Elektroindustrija 15 
120 Kemična industrija 45 
121 Industrija gradbenega materiala 45 
122 Lesna industrija 25 

LIO KZ Cešnjica 35 
123 Tovarna lepenke, Tržič. 20 

Tovarna lovskih patron 35 
124 Bombažne predilnice in kombinati 15 

Ostala podjetja tekstilne industrije 20 

* bft« p,< 

% 

70 
70 
70 
70 
55 
70 
85 
70 
70 
70 
70 

55 
70 
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Zaključni račun  gospodarskih oiganizacij 

IZVLEČEK 
iz poročila o poslovanju podjetja »MEPROM«, avtoprevozi in mehanična delavnica, Ljubljana 

Podjetje je uspešno poslovalo in zaključilo poslovno leto 1953 s pozitivnim rezultatom. 
Planirana realizacija je znašala 
Dejanska realizacija 
Materialni stroški 
Amortizacija 
Doseženi zaslužki 
Akumulacija in skladi 

57,528.000 din 
74,157.805 din 

32,660.495 din 
13,761.000 din 
14.59S.038 
13,138.252 din 

Osnovna sredstva podjetja 

Po novi oceni  znaša  vrednost osnovnih   sredstev 118,738.800 din 
Današnja vrednost  (po odbitku  odpisov) 56,009.600 din 
Pri podjetju je bilo zaposlenih povprečno 82 delavcev in nameščencev. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane je na seji dne 28. V. 1954 po 23. členu uredbe 
0 zaključnih računih gospodarskih organizacij za leto 1953 izdal tole 

odločbo 
0 Pritrditvi k zaključnemu računu podjetja >Meprom«, Ljubljana, Savska cesta 47 a za leto 1953. 

Ljudski odbor je pregledal zaključni račun podjetja za leto 1953 glede pravilnosti obračuna 
dohodka in njegove razdelitve ter upravljanja s splošnim ljudskim premoženjem v letu 1953, in daje nanj 
svojo pritrditev, kakor sledi: 

Zap. 
it. Opis 

Od strani podjetja 
predlagani znesek 

Znesek, za katerega " 
•e daje soglasje 

Razlika 
+ (Î-4)        - (4-3) 

^Jt 2 3 4 S 

1 Bilančna vsota 
2 Sklad osnovnih sredstev 
3 Poprave vrednosti osnovnih sredstev 
4 Ostali skladi: 

a) Sklad za samostojno razpolaganje 
b) Amortizacij ski siki a d 
c) Rezervni sklad 

10 

11 

14 

16 
18 

19 

Struktura realizacije 
Znesek fakturirane realizacije 
Osrvarjeni dohodek 
Dohodek za razdelitev (6—7) 
Stopnja akumulacije in skladov 

Razdelitev dohodka 
Dohodek za razdelitev 
Dosežen zaslužek po višji stopnji AS 
a) •••••• - marec (manj) 
b) april . december (manj) 
Akumulacija in skladi po višja stopnji 

Razdelitev akumulacije in skladov 
Akumulacija in skladi po nižji stopnji 

74.717.425.77 74,717.425.77 — 
56,009.600.— 
62,729.200.— 

56,009.600.— 
62,729.200.— 

1,833.811.77 
4,350.750.— 

1,844.278.77 
4,350.750.— 

— 10.467.- 

74,139.001.— 
27,717.505.77 
27,717.505.77 

90% 

74,139.001.— 
27,736.309.77 
27,736.309.77 

— 18.804.- 
18.804.- 

27,717.503.77 27,736.309.77 — 18.804.- 

4,121.155.42 
10,467.005.35 

4,072.858.42 
10,525.199.35 

+ 48.297.- 
58.194.- 

13,129.345.— 13,138.252.— — 8.907.- 

13,129.545.- 13,258.252.- • 128.907.- 

Skupno 13,129.345.- 13,258.252.— • 128.907.- 

Sklad za prosto razpolaganje 840.278.— 840.848,— 
Prispevek za socialno zavarovanje: 
a> na izplačani del zaslužkov 969.845.— 969.845.— 
D> na neizplačani del zaslužkov _     51.091.— 51.091.— 

Skupno (16 + 17 + 18) 1,861.214.— 1,861.784.— 

Družbeni prispevek po nižji stopnji 11,268.131.— 11,276.468.— 

570.— 

—    8.337,— 



Stran 298 URADNI LIST Štev. 35 — 9. IX.  1954 
. 

Zap. 
it. Opis 

Od strani podjetja 
predlagani znesek 

Znesek, ta katerega 
te daje soglasje 

Razlika 
+ (î_4)        - tf-J) 

1 2 3 4 S 

21 
22 

23 
24 

25 

Doseženi sklad za plače in njegova razdelitev 
Doba januar—marec 1953 
Doseženi sklad za plače 4,121.155.42 
Od tega se odštejejo: 
a) nagrade,   za   katere   se   ne   evidentira   po- 

rabljeni delovni čas v I. tromesečju  1953 
(19. Člen uredbe)  32.968,— 

Ostane (21—22)           4,088.187.42 
Povprečni sklad za plače januar—marec     2,458.460.— 

Presežek sklada za plače (23—24) 1,629.727.42 
b) del  presežka  sklada  za  plače,  ki  se  raz- 

poredi v sklad za samostojno razpolaganje 1,129.727.42 
c) davek od presežka sklada za plačo 141.500.— 
č) presežek sklada za plače za izplačilo      358.500.— 

26 
27 
28 

29 
30 

31 
32 

33 

34 
55 

36 

37 
38 

39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

49 

4,072.858.42 

32.968.— 

4,039.890.42 
2,458.460.— 
1,581.430.42 

1,081430.42 
141.500.— 
358.500.— 

Skupno 1.629.727.42 1,581.430.42 

Sklad za plače za izplačilo 
Razporejeni del siklada za plače 
Nerazporejeni del skilada za plače za izplačilo 
namenjen 
Doba april—december 1953 
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  siklada  za  plače,  ki  se  raz- 

poredi v sklad za samostojno razpolaganje 
c) davek od sklada za plače 
č) presežek sklada za plače za izplačilo      

2,849.928.— 
2,295.799.— 

554.129.— 

10.467.005.35 

258.170.— 

2,849.928.— 
2,295.799.— 

554.129.— 

10,525.199.35 

258.170.- 

10.208.835.35 
6,175.216.— 

Skupno 

4,033.619.35 

3,033.619.35 
307.372.— 
692.628.— 

4,033.619.35 

10,267.029.35 
_6.175.216.— 

4,091.813.35 

4,091.813.55 
307.372.— 
692.628,— 

4,091.813.35 

Sklad za plače za izplačilo 7,126.014.— 
Razporejeni del sklada za plače 7,169.231.— 

Nerazporejeni del sklada za plače, za izplačilo 
namenjen 43.217.— 
Skupaj doseženi sklad za plače (21 + 29) 14,588.160.77 
Skupaj   znesiki  za  obvezno  kritje  po  uredbi 
(25 a + 33 a) — 
Skupaj preneseno v sklad za samostojno raz- 
polaganje (25b + 33b) 4,163.346.77 
Skupaj davek od sklada za plače (25 c + 33 c) 448.872,— 
Celotni   sklad  za  plače  za  izplačilo   (26 + 34) 9,975.942,— 
Celotni razporejeni del sklada za plače 9,465.030.— 
Nerazporejeni ostanek sklada za plače 31. XII. 1953 510.912,— 
Izplačano iz sklada za plače (141 in 146) 9,975.942.— 
Od tega akontacije na zaloge prenesene v 1.1954 441.561.— 
Dejanska izplačila iz sklada za plače 1953 10,465.906.— 
Struktura vkalkuliranih zaslužkov 31. XII. 1953 
a) razred 5 — Nedokončana proizvodnja 431.361.— 
Sklad za plače v nedokončani proizvodnji in 
izdelkih: 431.361,— 
a).povprečni siklad za plače, če ie tairifni pra- 

vilnik višji od povprečnega sklada za plače 413.800.— 
b) po  tarifnem   pravilniku,   če   je   povprečni 

sklad za plače višji od tarifnega pravilnika — 

Obveznosti podjetja do skupnosti 

7,126.014.— 
7,169.231.— 

43.217.— 
14,598.037.77 

4,173.243.77 
448.872,— 

9,975.942,— 
9,465.030.— 

510.912.— 
9,975.942.— 

441.361.— 
10,613.872.— 

431,361.— 

431,361.— 

413.800.— 

+ -48.297.— 

—  48.297.— 

+   48.297.— 

+   48.297.— 

+   48.297,— 

58.194.— 

—  58.194,— 

58.194,— 

58.194.— 

—  58.194,- 

9.897.— 

10.897.— 

Zap. 
it. 

Obvez- 
nost na 

kontu it. 

 Obveznosti od prej in iz dobe od 1. I. do 31. XII. 1953    
saldo Iz leta nastale v letu iV  plačano do odobritve 

»52 1_ ""P"0 zaključnega račnna 

Ostane za 
»plačilo (vračilo) 

1 130 
2 132 
3 135 
4 136 
5 139 

1,652.344.— 
582.201.— 

11,276.468.— 
1,020.936.— 

448.872.— 
22.841.— 
22.107.— 

12,928.812.— 
1.603.137.— 

448.872,— 
22.841.— 
22.107.— 

12,869.805.— 
1,541.993.— 

137.092.— 
22.841.— 
40.911.— 

2,234.545.— 12,791.224.- 15,025.769.— 14,612.642,- 

59.007.- 
+ 61.144.- 
+ 311.780.- 

—  18.804.; 
413.127.- 

M 



Štev. 35 — g. K. 1954 U RAUN 1 LISI Strun 299 

Obveznosti mora podjetje poravnati v  10 dneh po prejemu te odločbe. 
Proti tej odločbi je dopustna pritožba na Izvršni svet Ljudske skupščine LRS, ki jo je vložiti 

• 1' dneh po prejemu te odločbe pri tajništvu za gospodarstvo MLO glavnega mesta Ljubljane. Pritožba 
ie zavezana taksi po tarifni številki 5 z 90 din in mestni taksi pu tarifni štev. 1 odloka MLO Ljubljana 
z 20 din; vsaka priloga pa mora biti kolkovana s 25 din po tarifni številki 6 zakona o taksah. 

St. 1950/286-257-54 4735 
Ljubljana, dne 29. maja 1954. 

Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana 
Tajnik LO: Predsednik LO: 

Silvo Sivic 1. r. Dr. Marjan Dermastia 1. r. 

Kegister gospodarskih 
organizacij 

1492. 

Vpisi 
Okroina sodISEa razglaïajoi 

. Besedilo: Gostišče . »Kale« (Kne- 
*ak). 

Poslovni predmet: Priprava in 
Prodaja toplih in mrzlih jedil, to- 
"PJ alkoholnih in brezalkoholnih 
••••, prodaja tobačnih izdelkov na 

«.JI ••*•• Jo bilo ustanovljeno z 
odločbo Obč. LO Knežak z dne 29. 
VII. 1954. 

Poslovodja: Tomšič Jožko. Polleg 
sn**l•    Ie tó pooblaščena za podpi- 

Tomšič Marija. 
2827 

s°vanje še Tomšič Marija 
Zt 251/54-2 

Besedilo: Gostišče, »Mažun« (Bač 

n^V1" Predmet: Priprava in 
Prodaja toplih in mrzlih jedil, to- 
£ÇPJe alkoholnih in brezalkoholnih 
nt J *?• Prodaja tobačnih izdelkov na drobno. 
ftiijU^Je   je bilo   utsanovljeno z 

^ot%TioS:eKa • ^cžak z 

Poslovodja:   Novak   Jože.   Poleg 
Poslovodje je pooblašoena za pod- 
KSnje   tudi   nata,karica   Novak 

Gorica, 16. avgusta 1954. 
Zt 253/54-2 2825 

1493. 

Id jedilo:  »Zadružni avtop romei«, t0«ja   Idriia. VnikwwB  OM 
Posi. 

(Idrija, Vojkova 26) 
j^roslovni predmet:  Prevoz potni- 
sredatv-     ga s cestnimi prevoznimi 

odločK^^j^ *"lo ustanovljeno z 
jetfa iraneffa trgovskega pod- 
1 VîT Cooperativa« v Idriji z dne 
vol:"'. 4' St •>•- Na Potagi do- 
lo^ 1^2•• konstituiranje oz. od- 
$, h° M0 IdriJa z <^e 28- VIL 
«WvaV« /2' iP° volltvi ••?•••• 

trditvi uPrave in sprejemu in po- 
di ill P.^ïl, se vpiše istočasno tu UI constituir<.n;Q ^vJio*;n iranje podjetja. 
ka~^lt?>r.: Brence Franc iz Vrsni- 
WiW?3? Idri'Ja u'> P°le& direk- 
dina i^P'suJejo s« BevJc Leopol- 
ska '8

n JÌ£ovodja, Idrija, Studentov- 
"•   Grošelj   Ivan.   uslužbenec, 

Idrija,  Gradnikova 4,  Carl  Anton, 
delavec, šofer, Idrija, Vojkova 26. 

Gorica, 20. avgusta  1954. 
Zt 155/54-4 2828 

1494. 
Besedilo: »Projektbiro«, Gorica. 
Poslovni predmet: Projektiranje 

gradbenih objektov po veljavnih 
predpisih. 

iDrektor: Ing. arh. Teodor Lojk. 
Podjetje je bilo ustanovljeno z 

odločbo OLO Gorica z dne 3. VIII. 
1954, št. ••-2726/1-54. 

Gorica, 25. avgusta 1954. 
Zt 267/54-2 2877 

1495. 
Besedilo: »Izbira«, Skofja Loka 

(Mestni trg 8). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja galanterijskega, kratkega in 
pletenega blaga. 

Trgovina je bila ustanovljena z 
odločbo LO MO Skofja Loka, štev. 
805/6-54 z dne 12. VII. 1954. 

S podpisom .pravil po delovnem 
kolektivu ter • zvezi odločbe LO 
MO Skofja Loka z dne 29. VI. 1954 
je bila trgovina konstituirana. 

Za trgovino podpisujeta: Auser 
Angela, poslovodja, Skofja Loka, 
Spodnji trg 9, in Roblek Poldka, 
knjigovodja, Skofja Loka, Mestni 
trg 8. 

Zt 221/54 Rg II 149/1       2840 

Besedilo: Manufaktura »Pri mo- 
stu«, Skofja Loka (Cesta talcev 6). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja manufakturnega in galanterij- 
skega blaga. 

S podpisom pravil po delovenem 
kolektivu ter v zvezi z odločbo LO 
MO Skofja Loka z dne 29. VII. 1954 
je bila trgovina konstituirana. 

Trgovina je bila ustanovljena z 
odločbo LO MO Skofja Loka, štev. 
805/1-54 z dne 14. VII. 1954. 

Za trgovino podpisujeta: Okorn 
Helena, poslovodja, Skofja Loka, 
Spodnji trg 21, in Prevodnik Tilka, 
knjigovodja, Skofja Loka. 

Zt 210/54 Rg II 150/1      2839 

Besedilo: »Potrošnik«, Stara Loka 
(Stara Loka 16). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja špecenjskega in galanterijske- 
ga blaga ter drobnih izdelkov in to- 
baka. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena z odJočbo LO MO Skofja 
Loka, št. 805/2-54 z dne 10. VII. 1954. 

S podpisom pravil po delovnem 
kolektivu je bila trgovina konsti- 
tuirana. 

Poslovodja: Pustavrh Francka, 
Bester 24, ki podpisuje samostojno, 
v njeni odsotnosti pa pooblaščeni 
nameščenec, listine finančega zna- 
čaja pa podpisuje Prevodnik Tilka, 
Stara Loka 16, knjigovodja. 

Zt 233/54 Rg II 151/1       2838 
Ljubljana, 20. avgusta 1954. 

1496. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

vinar«, Jesenice  (Gosposvetska 36). 
Poslovni predmet: Živila in go- 

spodarske potrebščine, zelenjava, 
sadje in njihovi izdelki, alkoholne 
in brezalkoholne pijače, tobačni iz- 
delki, vžigalice in potrebščine, tek- 
stilno blago, kratko in pleteno bla- 
go in konfekcija, parfumerijsko 
in kozmetično blago. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo MO Jesenice, št. II/1-1449 z 
dne 21. VI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Po- 
lajnar Franc, Jesenice, Gregorči- 
čeva 14. 

Zt 152/54 Rg I 77/1 2892 

Besedilo: Trgovina »Pri Kocele- 
tu«,_Škofja Loka (Mestni trg 8). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja špecerijskega blaga. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena z odločbo LO MO Skofja 
Loka, št. 805/8-54 z dne 12. VIL 1954. 

S podpisom pravil po delovnem 
kolektivu in v zvezi z odi. LO MO 
Skofja Loka z dno 16. VHI. 1954 je 
bila trgovina konstituirana. 

Za trgovino podpisujeta: Rupar 
Hilda, poslovodja, Skofja Loka, 
Cankarjev trg 10, ki podpisuje sa- 
mostojno, oz. pooblaščeni namešče- 
nec. Vse listine finančnega značaja 
pa podpisuje poleg nje Roblek Pold- 
ka, knjigovodja, Skofja Loka, Mest- 
ni trg 8. 

Zt 235/54 Rg II 152/1      2893 
Ljubljana, 26. avgusta 1954. 

1497. 
Besedilo: Trgovina »Pri Ziheriu«, 

Skofja Loka (Cesta talcev 1). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja galanterijskega, kolonialnega 
in špecerijskega blaga ter deželnih 
pridelkov. 

Samostojna trgovina je bila usta- 
novljena z odločbo LO MO Skofja 
Loka, št 805/4 z dne 12. VIL 1954. 
S podpisom pravil po delovnem ko- 
lektivu je bila samostojna trgovina 
konstituirana. 

Upravnik: Zebre Fanc, Skofja Lo- 
ka, Kidričeva, 2, ki podpisuje samo- 
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st-jno, Košir Marinka, knjigovodja, 
Skof ja Loka, Cesta talcev 1, pa pod- 
pisuje listine finančnega značaja. 
V odsotnosti upravnika ga nadome- 
šča in zanj podpisuje pooMaščeni 
naiaeščenec. 

Ljubljana, 27. avgusta 1954. 
Zt 232/54 Rg II 154/1       2940 

1498. 
Besedilo: »Tkanina«, Ljubljana 

(Nazorjeiva 4). 
Gospodarska delavnost: Trgovina 

z meterskim in tekstilnim blagom, 
odej, puha, perja, krojaške vate, 
vate za odeje, rute, robci in pre- 
proge na drobno. 

Samostojna trgovina je bia usta- 
novljena z odločbo MLO Ljubljana, 
št. G 4436/1-54 z dne 9. VII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Buko- 
vec Lojze, Zalog 64. 

Ljubljana, 28. avgusta 1954. 
Zt 241/54 Rg III 743/1      2938 

1499. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Cirkulane, s sedežem na Borlu. 
Poslovni predmet: Kmetijska pro- 

Ì7 »dnja, zlasti vinogradništvo, sad- 
jarstvo in živinoreja ter vnovčeva- 
nje proizvodov v predelanem in ne- 
predelanem stanju. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Direktor: Petrovič Jožef. Za pod- 

jetje podpisujeta v bančnem poslo- 
vanju še: Svegl Anton, pomočnik 
direktorja in Dobravec Jutka, knji- 
govodja. 

Maribor, 21. avgusta 1954. 
Reg št. 218•• 2856 

1500. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Črnomelj. 
Poslovni predmet: Nakup, proda- 

ja, distribucija tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debelo 
in drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
VVI Slovenije, odločba z dne 12. VI. 
1954, št. 11-40/41-54. 

Direktor: Muc Anton, ki podpi- 
suje samostojno, v okviru zakonitih 
pooblastil. 

Zt 27/54 Rg III 28/1       2882 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Krško. 

Poslovni predmet: Nakup, proda- 
ja, distribucija tobačnih izdelkov, 
cigaretnega papirja, vžigalic, taks- 
nih in poštnih vrednotnic na debela 
in drobno. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
VVI Slovenije, odločba z dne 12. VI. 
1954, št. 11-40/45-54. 

Direktor: Gurman Drago, ki pod- 
pisuje samostojno v okviru zakoni- 
ti'  pooblastil. 

Zt 29/54 Rg III 30/1       2883 
Novo mesto, 24. avgusta 1954. 

1501. 
Besedilo: »Peko«, prodaja obutve, 

Novo mesto (Cesta komandanta Sta- 
neta 13). 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja na malo proizvodov podjetja 

po 33. členu uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih in trgovinah, 
prodaja tudi proizvodov drugih pro- 
izvajalcev, ki dopolnjujejo izbiro 
blaga matičnega proizvajalnega 
podjetja. Poleg obutve prodaja tudi 
pribor vseh vrst (kreme, vezalke 
natezalna kopita, nogavice, pudre, 
ščetke za čiščenje čevljev ipd.) 
ter opravlja kot uslužnostno delav- 
nost popravilo nogavic. 

Za prodajalno podpisujeta: Ber- 
ger Rudi, poslovodja, in Berger 
Marija, namestnik. 

Trgovina pripada Tovarni obutve 
»Peko«, Tržič. 

Novo mesto, 25. avgusta 1954. 
Zt 31/54 Rg III 32/1       2883 

1502. 

Spremembe 
Okroina sodlSia razglaSajoi 

Besedilo: »Ekonomija« OLO Celje 
okolica, Rimske Toplice. 

Besedilo odskj:   •> Kmetijsko   go- 
spodarstvo«, Rimske Toplice. 

Celje, 31. maja 1954. 
Rgo I 132 1756 

1503. 
Besedilo: Mehanična delavnica, 

Rogaška Slatina. 
Besedilo odslej: Ključavničarsko 

inštalaterska delavnica. Rogaška 
Slatina. 

Konstituiranje podjetja: Klju- 
čavničarsko inštalaterska delavnica, 
Rogaška Slatina.       *» 

Celje, 19. avgusta 1954. 
Rgo II 377/4 2821 

1504. 
Besedilo: Mestno trgovsko podjet- 

je, Velenje. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Bazen«, Velenje. 
Poslovanice: št. I Rudnik 132, št. 

II Velenje 46, št. III Pesje 10, št. 
IV. Stara vas 10. 

Celje, 23. avgusta 1954. 
Rgo I 76/2 2851 

1505. 
Besedilo: Elektro, Celje. 
Poslovni predmet odslej: osnovna 

delavnost: prenos, razdeljevanje in 
prodaja električne energije in vzdr- 
ževanje vseh naprav, ki služijo tej- 
rlelavnosti; pomožna in postranska 
delavnost: poravila in izdelovanje 
kovinske ter betonske opreme: ser- 
visna avtotransportna službe; grad- 
nja daljnovodov, omrežij, transfor- 
matorskih postaj; hišne inštalacije 
in priključki ter popravila električ- 
nih naprav in aparatov;projektira- 
nje daljnovodov, omrežij, transfor- 
matorskih postaj in elektro inštala- 
cij. 

Celje, 25. avgusta 1954. 
Rgo III 77/2 2876 

1506. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod- 

jetje LO MO Radeče. 
Besedilo odslej: »Splošno trgov- 

sko podjetje«, Radeče. 
Poslovni predmet: Podjetje se ba- 

vi  z nakupom in prodajo tekstila. 

kratkim in pletenim blagom in kon- 
fekcijo, galanterijskim blagom, vr- 
varskimi izdelki, usnjem in usnje- 
nimi izdelki, železnino, steklom in 
steklenimi izdelki, keramičnimi iz- 
delki, barvami, laki in ostalimi ke- 
mičnimi izdelki, parfumerijskimi in 
kozmetičnimi proizvodi, z živilskimi 
predmeti za splošno ljudsko pre- 
hrano, tobačnimi izdelki in vžigali- 
cami, z raznim blagom za gospo^ 
dinjske potrebo ter ostalimi artikli 
za potrebo potrošnje, ki spadajo v 
trgovino z mešanim blagom po do- 
ločilih toč. 2 uredbe o trgovskih 
strokah. 

Poslovalnice : Trgovina z mešanim 
blagom, Radeče 91, poslovodja Mar- 
tinčič Amalija, trgovina z mešanim 
blagom >Pri mostu«, Radeče 146, po-' 
slovodja Kramžar Vinko, trgovina z 
mešanim blagom. Zidani most, poslo- 
vodja Zupan Karel, trgovina z me- 
šanim blagom. Njivice pri Radečah, 
poslovodja Gorenjak Jože. 

Celje, 27. avgusta  1954. 
Rgo II 207/2 2927 

1507. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Gorica. 
Izbriše se Pajntar Franc in vpiše 

za v. d. direktorja Hribernik Vlami- 
mir. 

Sprememba vpisaua na. podlagi 
odločbe OLO Gorica z dne 20. VII. 
1954, št. II/3-2651/1-54 in 2651/2-54. 

Zt 60/54-11 2834 

Besedilo: Krojačnica v Idriji. 
Izbriše se pooblaščenko za podpi- 

sovanje Bernik Ivanko in vpiše 
Terpin Leopolda, upravnika pod- 
jetja. 

Zt 95/54-7 2835 
Gorica, 17. avgusta 1954. 

1508. 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Vi- 

pava. 
Poslovni predmet odslej: Tekstil- 

no blago, kratko m pleteno blago 
ter konfekcija, obutev, usnje, sed- 
larsko in jermenarsko blago in^po* 
trebščine 1er čevljarske potrebščine, 
železnina in kovinski izdelki, kole- 
sa in potrebščine, elektrotehnična 
material, gradbeni material, parfi|" 
merijsko, kozmetično in drogerij' 
sko blago, steklo, porcelan in kera- 
mika, živila in gospodinj sike potreb- 
ščine, zelenjava, sadje in njihov: iz- 
delki, mešano industrijsko blag^ 
galanterijsko blago, bazarsko blag0 

ter igrače, radijski aparati in P°" 
trebščine. 

Vpiše so spojitev poslovalnice 
(trgovine) št. 7 (Obutev in usnje"' 
izdelki) s poslovalnico (trgovino) • 

mešanim blagom, št. 4. . 
Vpiše se trgovine: »Jestvine«, y' 

para št. 159, >2ivila<, Vipava 1°8, 

>Teikstil«, Vipava 168, »Mešano •" 
got, Vipava št. 158, »Sadje-zelenia- 
va«, Vipava št. 166, Drogerija, »'" 
pava št. 166. 

Direktor: Ambrožič Karel. 

Gorica, 23. avgusta  1954.       » 
Zt 265/54-3 2853 

1 
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1509. 
Besedila:  »Pod  gradom«  v Idriji. 
i>a podlagi dovoljenja za konsti- 

tuiranja LO MO Idrija z dne 19. 
*•.  1954_  £t   79/3  jn   s,prejcmu  in 
Potrditvi pravil z dne 23. VII. 1954, 
i-i    '^' se vpišc konstituiranje go- 

stilne. 
Gorica, 26. avgusta  1954. 

15 Zt 90/54-7 2878 

Besedilo: Remontno podjetje, Di- 
vaca. 

Izbriše se direktor Vidav Jožef in 
vP'se Strajnar Milko. 

Gorica,  27.  avgusta   1954. 
15 Zt 47/54-6 2931 

Besedilo: Mestna žaga, Tržič. 
besedilo odslej: Žaga Tržič. 

Ljubljana, 5. junija 1954. 
15I2 Rg I 92/7 1805 

Mn5sec'''0:   Trgovina   z   mešanim 
wagon,  Črnuče. 
t«.    S!"10 odslej:   Trgovina  »Ccn- lLr«, Črnuče. 

Rg I 166/5 2798 
nisv    â'.k>: Trgovsko podjetje, Kam- 
•"Ska Bistrica, sedež: Godič 29. 
1 ;eovni kolektiv je na seji, d,ne 
•julija 1954 sprejel nova pravila, 

ozif p0,djet)je podpisuje direktor 
no 

ma njegov namestnik samostoj- 
••'•,•^2'   eva^  finančnega   značaja 

7P j,pis,uJc še fflavni knjigovodja. 
^•odločbo OLO Ljubljana okolica, 

«.^1-2-27/213-54 z dne 24. VII. 1954 
ICr»»S0 Poslovalnici Zagorica 8 a in 
^regarjevo št. 2 preimenovali v: 
tr••v•0V•VZaEo•ica<• Zagorica 8 a, 
št. 2 »Kregarjevo<,  Kregarjevo 

obriše se Golob Vera. 
. Rgll 215/7 2796 

J5J3 Jub'jana, 18. avgusta 1954. 

mSt,0di>- 9brln<>   Podjetje   »Rc- u,"nt«, Črnuče. 
VoH-xrišeta,   se   Kopušar   Maks   in 

«icar Slavka in vpišeta 
ven nÄal,.Franc, uPravni'k- in Med- 
Črn  « al"a,   računovodja,  oba   iz 

Rg II 78/8 2897 

kav?;!e«dil<?: Inđustrija pletenin, ro- Ka£c in konfekcije, Kranj. 
del«,     -ni Predmet: industrijsko iz- 
SDöÄe   konfckciije,   vrhnjih   in 

Na Jlh PIetenin. rokavic, 
dno  0<

Zas,e,danJu   delavskega   sveta 

^Pravila.1954  S°  bÌla   SPrCiCta 

y   a. Podjetje  podpisuje   ravnatelj. 
Podjetja .^•?8«.,Pa   sekretar 
ja ;X   J ^stme finančnega znača- 

"«podpisuje   računovodja  oziro- 
•• njegov namestnik. 

Rg I 33/4 2900 

rn5esodJlo: Vojno preduzeče za iz- 

Ijana     Cirske ^• 5 obućc' Ljnb' 

Stvo°Sed^!? odslei: »Obrtnik, kroja- 
H„ ' nn}torme in čevljarstvo, Ljub- 
l'inn„' ,5FaJšano: »Obrtnik«, Ljub- 
jana (Masarykova 34). 

Poslovni predmet odslej: Izdelava 
oblačil in obutve za civile in JLA 
iz lastnega ali prinesenega blaga na 
nalogo ali po naročilu ter prodaja 
teh predmetov. 

Izbriše so Zakrajšek Alojz in vpiše 
Pantić Branko, direktor, Ljubljana, 
Dvorni trg 3. 

Zt 231/54 Reg III 740/2     2903 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tiš- 

je«, Šmartno pri Litiji. 
Na zasedanju delavskega sveta 

dne 19. VII. 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Za podjetje podpisujeta samostoj- 
no direktor oziroma pooblaščeni na- 
mestnik. Listine finančnega značaja 
pa podpisuje poleg direktorja oziro- 
ma njegovega namestnika tudi raču- 
novodja. 

Izbriše se Peni.k Franc. 
Rg I 168/5 2898 

Bescdi'lo:Okrajna opekarna, Vo- 
dice. 

Besedilo odslej: Opekarna, Vodice. 
Rg II 54/3 2899 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
1514. 

Besedilo: Elcktro-Zirovnica. 
Na zasedanju delavskega sveta 

dno 23. VI. 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Predmet poslovanja odslej: 
Vzdrževanje, rekonstrukcija, grad- 

nja, montaža daljnovodov, transfor- 
matorskih postaj in nizkonapetost- 
nega omrežja, električne instalacije 
in priključki vodov, nakup, razde- 
ljevanje in prodaja električne ener- 
gije, projektiranje daljnovodov in 
transformatorskih postaj do 26 KV 
napetosti in nizkonapetostnega 
omrežja. 

Podjetje zastopajo in zanj pod- 
pisujejo samostojno direktor oziro- 
ma njegov namestnik, in pooblašče- 
nce direktorja za posle v določenih 
zadevah s ipristavkom »pp< ali »za« 
direktorja. Listine finančnega zna- 
čaja sopodpisuje računovodja oziro- 
ma njegov namestnik. 

Ljubljana, 27. avgusta 1954. 
Rg I 247/3 2941 

1515. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Pe- 

snica. 
Besedilo odslej: Pekarna, Pesnica. 
Izbriše se dosedanja sopodpiso- 

valka Suhodolčan Vida, nameščenka 
v knjigovodstvu. 

Reg št. 172/1 2782 
Besedilo: Krajevna krojaška de- 

lavnica, Pesnica. 
Besedilo odslej: Krojaška šivilj- 

ska delavnica, Pesnica. 
Izbriše se dosedanja sopodpiso- 

valka Suhodolčan Vida, nameščenka 
v knjigovodstvu. 

Reg št. 174/11 2781 
Maribor, 10. avgusta 1954. 

1516. 
Besedilo: Mestna mesarija in pre- 

kajevalnica, Ravne na Koroškem. 
Besedilo odslej: »Mesarija in pre- 

kajevalnicn«, Ravne na Koroškem. 
Maribor, 2. avgusta 1954. 

Reg št. 157 a/11 2637 

1517. 
Besedilo:   Mesarija,  Zg.  Kungota. 
Predmet poslovanja odslej je 

ludi: Trgovina z živino na debelo 
na področju OLO Maribor okolica. 

Izbriše se Klanjšek Stanka, in 
vpiše Fras Rudi, uslužbenec pod- 
jetja, ki sopodpisuje v okviru čl. 47 
szdgp. 

Maribor, 14. avgusta 1954. 
Reg št. 81/1 2817 

1518. 
Besedilo: Krajevna pekarna, Rače. 
Izbriše se Cerič Ivanka, in vpiše 

Stern Mira, računovodja, s pravico 
podpisovanja za podjetje po szdgp. 

Maribor, 21. avgusta 1954. 
Reg št. 228/11 2838 

1519. 
Besedilo: Podjetje za impregnira- 

njo lesa, Hoče. 
Vpiše se Knežević Dušah, komer- 

cialist kot sopodpisovalec za pod- 
jetje. 

Maribor, 23. avgusta 1954. 
Reg št. 325/11 2859 

1520. 
Besedilo: Tovarna igrač, Novo 

mesto. 
Na podlagi sklepa delavskih sve- 

tov Lesno industrijskega podjetja 
Novo mesto in Tovarne igrač, Novo 
mesto z dne 28. VI. 1954, ter odločbe 
OLO Novo mesto z dne 15. VIL 1954, 
št. 1-6371/1-54 se vpiše pripojitev 
Lesno industrijskega podjetja, Novo 
mesto k temu podjetju. 

Besedilo odslej: Dolenjska lesna 
industrija (skrajšano: »Novolesc), 
Novo mesto (Komandanta Staneta 
cesta 43). 

Poslovni predmet odslej: Nakup, 
izkoriščanje in žaganje lesa, indu- 
strijsko predelovanje lesa, prodaja 
proizvodov lesne industrije. 

Izbrišejo se Jožef Franc in Mar- 
kovič Joža ter vpišejo novi poobla- 
ščenci za podpisovanje: 

Pavlin MaTtin, sekretar, ki bo 
podpisoval v odsotnosti direktorja, 
v istem obsegu, Beltram Metod, šef 
gospodarsko-raČunskega sektorja, 
ki bo podpisoval v obsegu pooblastil 
in pravil podjetja. 

Novo mesto, 20. avgusta 1954. 
Rg • 24/2 2811 

1521. 
Besedilo: »Zeleznina in čevljarske 

potrebščine, Novo mesto. 
Na podlagi sklepa delavskega sve- 

ta Trgovskega podjetja na debelo 
in drobno »Zeleznina in čevljarske 
potrebščine«:. Novo mesto z dne 
17. VI. 1954 in odobritvene odločbe 
LO MO Novo mesto z dne 28. VIL 
1954, št. 1049/3-54 se je ^poslovna 
enota »čevljarsko potrebščine« iz- 
ločila iz podjetja, in postala samo- 
stojna trgovina. 

Besedilo odslej: »Usnje in čevljar- 
ske potrebščine«, Novo mesto (Glav- 
ni trg 20). 

Poslovni predmet: Trgovanje na 
drobno z usnjem, sedlarskim in jer- 
menarskim blagom ter potrebščina- 
mi vključno čevljarske potrebščine 
s tekstilnim blagom, z izdelki iz 
gume,   kavčuka  in  platnenih  mas, 
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z vrvarskimi izdelki, z izdelki iz 
konoplje in jute ter s kemičnimi 
izdelki. 

Ustanovitelj: LO MO Novo mesto, 
odločba z dne 16. VII. 1954, štev. 
1049/1-54. 

Poslovodja: Mum Vane (Ivan), 
njegov namestnik in pooblaščenec 
za sopodpisovanje pa je Gotlib 
Lojzka, uslužbenka. 

Novo mesto, 24. avgusta 1954. 
Zt 30/54 Rg III 31/1        2887 

Ustanovitelj: LO MO Sevnica, od- 
ločba št. P 572/1-54 z dne 22. IV. 1954. 

Upravnik:  BlaznOc Stane in  Se- 
gula Franc, računovodja; oba za za- 
vod podpisujeta. 

OLO Kršiko, 19. avgusta 1954 
St. 7640/3-54 2815 

Izbrisi 
Okrožna  codlSča  razelaîajoi 

1522. 
Besedilo: Gostilna »Pri Grapcu«, 

Miren. 
Zaradi prehoda v zasebno upravo, 

po sklepu obč. LO Miren z dne 
10. V. 1954, št. 320/5-54. 

Gorica, 25. avgusta 1954. 
Zt 269/54-2 2879 

1523. 
Besedilo: Modni salon za moška 

in ženska oblačila, Ljubljana (Ce- 
lovška 135). 

Ker se je na podlagi odločbe MLO 
Ljubljana, št. G 504/1-54 z dne 3. VII. 
1954 spojilo s podjetjem Modno kro- 
jaštvo Ljubljana, Celovška 97. 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Rg II 324/2 2904 

1524. 
Besedilo: »Tkanina«, Ljubljana 

(Trubarjeva 1). 
Ker se je na podlagi odločbe 

Mestnega ljudskega odbora Ljublja- 
na, št. G 4436/1-54 z dne 9. VII. 1954 
podjetje razdelilo na dve samostoj- 
ni gospodarski organizaciji, na pod- 
jetje >Svila« in trgovino »Tkanina«. 

Ljubljana, 28. avgusta 1954. 
Rg II 302/5 2934 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
1525. 

Besedilo: »Komunala«, Sevnica 
(Glavni trg 19). 

Poslovni predmet: Preskrba ko- 
ristnikov sevniškega vodovodnega 
omrežja z dobro in zdravo pitno 
vodo. Vzdrževanje in upravljanje 
sejmskih in tržnih prostorov. Tehta- 
nje na mostni tehtnici. Merjenje 
votle posode v meroizkusnem od- 
delku. Razsvetljava ulic, cest in po- 
tov. Skrb za sodobno in higiensko 
klanje živine za potrebe mesnic. 
Vzdrževanje občinskih cest IV. reda 
in objektov na teh cestah in ulicah 
v trgu. Pokop umrlih in vzdrževa- 
nje pokopališča. 

Izbrisi 
1526. 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Brežice. 

Ker je po določbah 54. člena te- 
meljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih začelo s 1. I. 1934 po- 
slovati kot gospodarsko podjetje. 

OLO Krško. 19. avgusta 1954. 
St. 4473/1-54 2820 

1527. 
Besedilo: Uprava za ceste in ne- 

Eremičnine    občine    Smarino    pri 
itiji. 
Ker je prešla v likvidacijo po od- 

ločbi Obč. LO Šmartno pri Litiji, št. 
997 z dne 25. VI. 1954. 

OLO Ljubljana okolica, 
5. avgusta 1954. 
1I-2-Z-27/206-54 2732 

Zadružni register 

Spremembe 
635. 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
Okrajne zadružne zveze, Šmartno 
ob Paki. 

Poslovni    predmet   odslej:    Pre- 
delava vseh gozdnih sortimentov. 

Celje, 19. avgusta 1954. 
Zadr Vili 33/15 2846 

636. 
Besedilo: Zadružno trgovsko çod- 

jetje »Kooperativa« v Idriji, Vojko- 
va 26. 

Poslovni predmet odslej: Podjetje 
nabavlja in prodaja kmetijske pri- 
delke, nabavlja, vsJdadiščuje in pro- 
daja semensko blago, krmo in krep- 
ka krmila na svojem področju in 
izven njega; nabavlja in prodaja 
gradbeni material: cement, apno, 
zidno in strešno opeko, betonsko 
železo in drugo; nabavlja in proda- 
ja reprodukcijski material, umetna 
gnojila, škropivo, orodje za škrop- 
ljenje, kmetijske stroje in orodje; 
odkupuje in prodaja klavno in ple- 
mensko živino. Promet z živino 
opravlja v živem in zaklanem sta- 
nju na debelo in na drobno; na- 
kupuje in prodaja les in lesne sorti- 
mjente na debelo. Podjetje v glav- 
nem opravlja ves promet na debelo, 
s posebnim dovoljenjem pa za po- 
samezne predmete tudi na drobno. 

Za podpisovanje so pooblaščeni: 
Stucin Franc, direktor, in knjigo- 
vodja Jemec Nežka. V odsotnosti 
podpisujeta za direktorja Zigon 
Ivan, komercialist, in Svagelj An- 
ton, nabavljač, za knjigovodjo pa 
Boilčina Bogomira, blagajnik. 

Gorica, 18. avgusta  1954. 
Zadr VIII722-23 2849 

637. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vuzenica. 
Izbrišejo se Berneker Martin, Kle- 

men Anton, Jeznik Gregor, Naber- 
nik Ferdo, Medved Jožef, Nabernik 
Avgust, in vpišejo novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: Save Franc, 
St. Janž, Peruš Alojz, Primož, Mrav- 
ljak Viktor, Primož, Kriče f Mirko, 
St. Janž, Strmenik Maks, Vid, Ple- 
men Lenard, Dravče, kmetje; Projc 
Jože, Vuzenica, Gabrovec Alojz, Vu- 
zenica, nameščenca in Uršnik Roža, 
gospodinja, Vuzenica. 

Za zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: Mravljak Viktor, 
predsednik, Jaronik Franc, uprav- 
nik, Viher Janko, tajnik, Pirečnik 
Ljuba, knjigovodja. 

Vpišejo se zadružni obrati: Kme- 
tijska zadruga z o. j., Vuzenica, po- 
slovalnica v Vuzenici, Zadružni dom, 
ki bo trgovala s kmetijskimi stroji, 
mešanim blagom, tobakom in tobač- 
nimi izdelki; lesni odsek, trgovska 
poslovalnica; valjčni mlin; sedlar- 
ska delavnica in kmetijska poslo- 
valnica. 

Maribor, 2. avgusta 1954, 
Zadr I 21 2649 

638. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Vrhloga. 
Izbrišejo se Gregorič Jože, šoštar 

Štefka, Zaje Simon, Sajko Simon, 
JernejŠek Dominik, DoTničar Leo- 
pold, Alt Jožef in sopodpisovalka 
Čelofiga Barbara, in vpišeio novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Golob Jožef, Vrhloga, Rudolf 
Alojz Vrhloga, Zunkovič Jože, Vrh- 
logu, Soršak Ivan, 'Vrhloga, Križanec 
Ivan, Trnovec, Kupčić Alojz, Pre- 
trež, Polanec Jože, Pretrež, kmetje, 
in Krajne Ivan kmet. sin, Farovec. 

Za  zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: Golob Jože, pred- 
sednik, Tomazič Dragoslav, knjigo- 
vodja, Sostar Štefka, poslovodja. 

Maribor, 16. avgusta 1954. 
Zadr VI 84 2819 

639. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Mokronog. 
Na podlagi sklepa o zboru z dne 

21. III. 1954 se izbrišejo Uhan Mar- 
jan, Strel Tomo, Strel Franc, Peče- 
lin Franc, Vovk Ivan, Skoda Anto- 
na, Majcen Pepca, Lindič Franc, 
Florjančič Jože in vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Pepelu jak Franc, uslužbenec, Mar- 
tinja vas 22, Filter Janez, Gor. Lak- 
nice 25. Knez Jože, Hrastovica 1». 
Kos Vinko, Martinja vas 8, Hočevar 
Karel, Slepšek 18, Beve Anton, Beli 
Grič 16, Pucelj Jože, kmet, Log 2> 

Zibret Franc, Vrh nad Mokrono- 
gom 33, Gačnik Franc, Mokronog 22, 
kmetje; Borštnar Pepca, gospodinjo- 
Bruna vas 15, in Borštnar Alojz, 
upokojenec, Mokronog 14. 

Novo mesto, 19. avgusta 1954. 
Zadr II 41/10 2814 
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Izbrisi 
640. 
. ^sedilo: Lesno proizvodno pod- 
jetje OZZ Šmartno ob Paki v likvi- 
daciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Celje, 19. avgusta 1954. 

Zadr Vin 53/16 2847 

Izgubljene listine 
pro k I ic u jejo 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavnem skrbniki boflo v tožbah zasto- 
kali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost in stroško dokler 
*•   sami   ne   zglasljo   aH   ne   Imenujejo 
G pooblaščence. 

562/4-54 5552 
Tožba za razvezo zakona: 
Polajnar   Tonči,    uslužbenka    iz 

aiska - Predgradje, proti Polajnarju 
Valterju   z   Jesenic.   Razprava   bo 

*• •.. 1954 ob 8. uri pri tem sodišču, 
^ sobi št. 341/III. Skrbnik je Geršak 
ötanko, Jesenice, Ukova št. 1. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
25. avgusta 1954. 

Razne objave 
St. 820-54 5630 

Razpis 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 

stvo ioi    veterinarstvo   v   Ljubljani 
»azpisujc mesta asistentov, strokov- 
niii   ali   znanstvenih   delavcev   pri 
r."itiltutu za sadjarstvo in vinograd- 
ništvo in sicer: 

za biololgijo sadnih rastlin 
za selekcijo vinske trte. 

pf^šnje   je   vložiti   na   Dekanat 
TAIJV V 14 dneh po objavi. 

Fakulteta za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo, 

v Ljubljani 

St. 336/54 5598 
Objava 

•o   l- ^anilo Milic je z dnem 1. sep- 
tembra   1954  vpisan   v   Odvetniško 
Crnico v Ljubljani kot odvetnik 
5 sedežem pisarne v Sežani. 

n Izvršilni odbor 
odvetniško zbornice v Ljubljani 

Poziv upnikem in dolžnikom 
7    „ 5472 

. <• odločbo št. II-2-Ra-3579/l-54 z 
•e 30. VII. 1954 je >Krajovna čev- 
jarska delavnica Rovtc« prenehala 

V VVV^ !" Prešla v 1'kvidacijo. 
s;x fv'«acMski komisiji so Malaya- 
ns-^•4••. Logar Franc in Grdodol- 
••.\r«n?' vsi iz Rovt- Priglasitveni roK- 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

v m7°-iJ&ka delovna zadruga Moste 
«^vidaciji. Rok: 14 dni po objavi 

7 »Uradnem listu LRS«. 
Likvidacijska komisija 

Abdula Ejupa Emin, Domžale, 
osebno izkaznico, reg. Št. 25815, iz- 
dano od OLO Tetovo, LR Makedo- 
nija. 5564 

Ajdnik Smiljana Zdenka, Sloven- 
ske Konjice, Partizanska 14, osebno 
izkaznico, št. 22000. 4753 

Barle Gabrijela, Dobernič, osebno 
izkaznico, registr. št. 31789, ser. št. 
0335861, izdano v Trebnjem.       5521 

Beraldi por. Palic Angela, Zagreb, 
maturitetno spričevalo IV. razreda 
XII. gimnazije, izdano 1. 1949.   5536 

Bevk Jakob, Oerkno 77, osebno 
izkaznico, registr. št. 10259, serijska 
št. F-0338869, izdano od Okrajnega 
LO Idrija. 5555 

Bočkor Stefan, Sulinci 11, p. Pe- 
trovci, Prekmurje, osebno izkaznico, 
reg. št. 37736, ser. št. 0119446, izdano 
od OLO Murska Sobota. 5476 

Boršak roj. Cirman Marija, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, registr. št. 
93983/51,, ser. št. ^-0116293. 5522 

Boštjančič Božidar, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 83287/51, 
ser. št. F-0105597. 5537 

Božič Stanislav, Hrušica 69, Jese- 
nka na Gorenjskem, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 41, ser. št. F-8150H, 
in režijsko vozno karto št. 202174, 
izdano na Jesenicah. 5542 

Božič Rafael, Idrija, Titova 12, 
osebno izkaznico, serijska štev!lka 
0536143. 5551 

Bremec Alojz. Lom Kanalski, 
Dolgi laz H, osebno izkaznico, reg. 
št. 8209, ser. št. G-0260919. 5599 

Brezar Jožef, Zgornja Hajdina 34, 
p. Hajdina, predvojaško knjižico, 
št. 122. 5336 

Cvirn Julija, Ljubljana, potni list, 
št 025301, veljaven od 14. V. 1952 
do 14. XI. 1952, izdan v Ljub- 
ljani. 5565 

Debevec Ana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 16982, ser. št. 
F-0039292. 5566 

Demšar Marija roj. Gartner, Sent- 
vid-Vižmarje, osebno izkaznico, reg. 
št. 96934/51, ser. št. F-0119244.   5600 

Draksler Alojz, Ljubljana, Jezica 
št. 88, osebno izkaznico, registr. št. 

. 30206/51, ser. št. F-0052615. 5567 
Gorjanc Nežka, Ljubljana, osebno 

izkaznico, reg. št. 1431, izdano v 
Novem mestu. 5568 

Gregi Marija, Hrastnik 194, oseb- 
no izkaznico, reg. št 28645, ser. št. 
F-0741955. 5560 

Hajdarovič Stefan, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 106819/54, 
ser. št. F-0014129. 5601 

Hribar Janez, Bičjc 6, Pod Tabor, 
osebno izkaznico, reg. št. 4354/50, 
ser. št. F-0004664, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5523 

Hudorovac Milan, Gradac 13, Bela 
Krajina, osebno izkaznico,  reg. št. 

•231, ser. št  04•2541, izdano od OLO 
Črnomelj. 5594 

HusiČ Dunica, Adlešiči 5, okraj 
Črnomelj, osebno izkaznico, reg. št. 
15324, ser. št. 47777537, izdano od 
OLO Karlovac, LR Hrvatska.   5314 

Jakič Jožef, Cepinci 3, p. Petrovci, 
osebno izkaznico, reg. št. 14812, ser. 
št. 0093522. 5595 

Jalovec Franc, Sevnica, Florjan- 
ska 37, osebno izkaznico, reg. št. 
42206, ser. št. 0386516, izdano od 
OLO Krško. 5495 

Karažinac Mato, Ljubljana, Ra- 
kovnik, osebno izkaznico, reg. št. 
27653, izdano od OLO Kotar Pre- 
log. 5569 

Karlin Ciril, Stožice 2, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 63864/51, ser. št. 
F-0086174. 5570 

Klančnik Viktor, Ljubljana, Pre- 
šernova 42, osebno izkaznico, reg. 
št. 102511/53, ser. št. F-0476621.   5602 

Kopše Janez, Grdina 21, p. Sto- 
perce, Mujšperk, osebno izkaznico, 
reg. št. 29487, ser. št. 0368197, izdano 
od OLO Slovenj Gradec. 5533 

Koroša Marija, Kobilje 132, p. Du- 
brovnik v Prekmurju, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 17696, serij. št. 
G-009S406, izdano od OLO Murska 
Sobota. 5580 

Kranjc Franc, Ormož, Ptujska 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 21235, ser. 
št. 0264545, izdano v Ptuju. 5177 

Krašovec Marjan, Prevalje pod 
Krimom 3, osebno izkaznico, reg. št. 
17745. ser. št. F-0154787. 5370 

Kudar Amalija, Zagorje ob Savi, 
Potoška vas 52, osebno izkaznico, 
reg. št. 16858, ser. št, F-0730168.   5516 

Kuhar Marjeta, Murska Sobota, 
Zvezna 12, osebno izJcaznico, registr. 
št. 48263, ser. št. 0129973. 5479 

Kumlanc Sonja, Hrastnik 74, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28652, ser. št. 
F-0741962. 5546 

Kunaver Mara, Vižmarje 47, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18836-50, ser. 
št. 0041146. 5524 

Kuželj Antonija, Boršt 33, osebno 
izkaznico, registr. št. 27333, ser. št. 
0405643. 5480 

Leva Marko, Javniik 37, p. Pod- 
velka, osebno izkaznico, registr. št. 
32512, ser. št 0176396, izdano od 
OLO Maribor okolica. 5559 

Magister Alojz, Trbovlje, Pod go- 
zdom 3, delavsko knjižico, reg. št. 
211, ser. št. 47961. izdano od OLO 
Kočevje. 5403 

Marentič Tone,Kapliišče 2, p. Gra- 
dac v Belokrajini .osebno izkaznico, 
Peg. št. 14054, ser. št. 0498364.   5517 

Maimič Joško, Slovrenc v Brdin, 
osebno izkaznico, reg. št. 2510, ser. 
št. 0292931, izdano od okrajnega LO 
Gorica. 5538 

Merhar Frančiška, Vižmarje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 35035, ser. št. 
F-0057345. 5605 

Müller Andreja, Ljubljana, Go- 
sposka 10, spričevalo 8. razreda XII. 
gimnazije, izdano za leto 1953-54 v 
Ljubljani. 5525 

Müller Anton, Hercegovščak 1, 
Gornja Radgona, delavsko knjižico, 
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številka 187930-3910, izdano v Ljuto- 
meru. 5497 

Naglic Janez, Prebačevo 16, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8859, ser. št. 
0198069. 5180 

Novinšek Iran, Šentilj pri Vele- 
nju, osebno izkaznico, reg. št. 34739, 
ser. št. 0659249. 5408 

Obolnar Vinko, Kresnice 9, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3874, ser. št. 
F-0162180. 5427 

Oprešnik Franc, Ljubljana, Kri- 
žanska ulica, osebno izkaznico, reg. 
št. 90849/51. 5572 

Osojnik Anton, Crešnjevci 42, 
osebno izkaznico, reg. št. 17341/V, 
ser. št. 0074551. 5581 

Palčar Frančiška, Velika Račna, 
osebno izkaznico, reg. št. 5995/50, 
ser. št. F-0004303, izdano od OLO 
Ljubljana okolica. 5539 

Palm Franc, Ljubljana, Trubarje- 
va 24, osebno izkaznico, registr. št. 
697/51, ser. št. K-011247. 5584 

Pančur Bronislava, Kamnik, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 11933/51, ser. 
št. F-0458243, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 5526 

Pele Jože, Ribnica 41, p. Ribnica 
na Dolenjskem, osebno izkaznico, 
reg. št. 11580, ser. št. F-0557890.   5481 

Perko Pavla, Opekarna 20, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 23043. 
ser. št. F-0724353. 5409 

Pestotnik Oton, Blejska cesta 8, 
Jesenice na Gorenjskem, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 10908, serij. št. 
G-555618. 5532 

Potočar Zdenka, Sevnica, Florjan- 
ska 17, osebno izkaznico, št. 13396S, 
izdano od MLO Ljubljana .        5379 

Potočar Franc, Cvibelj 2, Žužem- 
berk, osebno izkaznico, reg. št. 19952, 
ser. št: 6510812. 5313 

Povšič Jože, Orešje 9, p. Smarjeta 
pri Novem mestu, osebno izkaznico, 
reg. št. 27449, ser. št. 0315749.    5314 

Prelesnik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 35523/50.   5585 

Pucfher Lojze, Ig 38, spričevalo 
III. letnika in zaključno spričevalo 
vajenske šole za kovinsko stroko, 
izdano leta  1932 v Ljubljani.   5604 

Pustavrh Stane, ' Skofja Loka, 
Partizanska 3, osebno izkaznico, 
reg. št. 31920, ser. št. 0211430.   5586 

Ravbar Ivana, roj. Bizjak, Dol pri 
Vogljah 47, p. Sežana, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 2787, serijska št. 
S-0203497. 4012 

Regvar Slavo, Desenič, okraj Pre- 
grad, osebno izkaznico, registr. št. 
12625, ser. št. M-1854898, izdano v 
Pregradu, NRH. 5587 

Regrat Karolina roj. Gradt, Pil- 
štanj 30, osebno izkaznico, reg. št. 
2535, ser. št. F-0647846. 5317 

Repe Ana, Sp. Gorje 149, osebno 
izkaznico, registr. št. 19189, ser. št. 
0810099. 550? 

Sabo roj. Marton Marija, Centiba 
št. 6, p. Lendava, osebno izkaznico, 
registrska št. 9236, serijska Številka 
G-0231946. 5482 

Sbil roj. Trtnik Danica, Planina 
pri Rakeku 166, osebno izkaznico, 
reg. št. 70282, izdano od MLO Ljub- 
ljana leta 1950. 5573 

Sedaj Maksim, Ljubljana, ribiško 
izkaznico, št. 1002, izdano v Ljub- 
ljani. 5548 

Sever Draga, Savije 24, p. Jezica, 
osebno izkaznico, registrska štev. 
10940-53. / 5527 

Sever Olga, Savije 24, p. Jezica, 
osebno izkaznico, registrska štev. 
101448-53. 5528 

Sever Karel, Pečarovci 127, pošta 
Mačkovci, osebno izkaznico, reg. št. 
17466, ser. št. 0098176. 5402 

Slameršek por. Maric Nežka, 
Markovci 79, osebno izkaznico, reg. 
št. 17227, izdano v Ptuju. 5574 

Sod ja Marija, sedaj gosp. šola 
Groblje pri Domžalah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 1542, ser. št. 0484702, 
izdano od OLO Črnomelj. 5554 

Sračnjek Viktor, Nuskova št. 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 765, ser. 
št. 0154975. 5274 

Stajnko Ivana roj. Glogušek, Ga- 
berje 22, Dobova, osebno izkaznico, 
reg. št. 3533, ser. št. F-0368843   5519 

Stare Marica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 25375, ser. št. 
0128685. 5605 

Stemkrger Ivana, Jelšane 8, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5366, ser. št. 
0352676, izdano v Postojni. 5543 

Škofic Janez, Ljubljana, Trnovski 
pristan 4, osebno izkaznico, reg. št. 
54566/51, ser. št. F-0076876. 5606 

Škraba Franc, Lipe 4, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 84388.   5607 

Skrjanc Boris, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 104498/53, ser. št. 
F-0478808. 5540 

Sorli Ivanka, Kranj, Partizanska 
št. 2, osebno izkaznico, reg. št. 9921, 
ser. št. F-186231. 5588 

Špruk Albin, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 79232, serij, 
št. F-0101542. 5575 

Štalekar Rozalija, Cretež, pošta 
Krško, osebno izkaznico, registr. št. 
20010, ser. št. 0398320. 5596 

Stramec Jože, Ajdovščina, Prešer- 
nova 35, osebno izkaznico, reg. št. 
0045368, izdano v Mariboru.       5608 

Stupar Jože, Metlika 163, osebno 
izkaznico, registr. št. 3475, ser. št.. 
04867S5.      ' 5583 

Tavčar Frančiška, Sv. Florjan 1, 
p. Skofja Loka, osebno izkaznico, 
reg. št. 36873. 5183 

Tavželj Jožefa, Fredstruge št. 20, 
p. Videm-Dobrepolje, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 71317-51, serij. št. 
0093627, izdano od MLO Ljubljana 
mesto. ,        5275 

Tefik Ibrahim, Gregorčičeva 25, 
Ilirska Bistrica, osebno izkaznico, 
registr. št. 11736/50, izdano od OLO 
Vinkovci. 5561 

Temcnt Franc, Zabovci 50, p. Mar- 
kovci, osebno izkaznico, registr. št. 
33203, ser. št. 0295764. 5393 

Triikovič Marija, Ljubljana, delov- 
no knjižico, reg. št. 95126/3609, iz- 
dano v Mariboru. 5541 

Trdin Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 56938/51, ser. št. 
F-0079248. 5609 

Turel Nada, Kranj, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 13384, serijska št. 
0840694. 5589 

Turel Milan, Kranj, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 9391, serijska št. 
0185701. 5590 

Upraviteljstvo osnovne šole Cer- 
kljanski vrh, žig osnovne šole Cer- 
kljanski vrb. 5194 

Varga Jožef, Murska Sobota, Par- 
tizanska 26, osebno izkaznico, reg- 
st. 48065, ser. št. G-0129775. 5484 

Vodišek Franc, Trbovlje, Trg^ re- 
volucije 5, osebno izkaznico, štev. 
0717612. 5395 

Vrzel Ivanka, Hrašenski vrh 24, 
p. Slatina Radenci, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 16642/5, ser. št. 0073652, 
izdano od OLO Radgona. 5547 

Zabukovec Anica, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 4173, ser. 
št. 0004483, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. . 5591 

Zadergal Karel, Komenda' 42, 
osebno izkaznico, reg. št. 50319/54, 
serij. št. F-0171020, izdano v Ljub- 
ljani. 5576 

Zadnik Anton, Ljubljana, promet- 
no knjižico za osebni avtomobil, 
znamke »Fiat 1100« št. S-564. 5577 
izkaznico, reg. št. 109661/54, ser. št. 

Žemljic Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 109661/54, ser. št. 
F-0136971. 5549 

Zore Franc, Laško, Trnov hrib 25, 
osebno izkaznico, reg. št. 29541, ser. 
št. F-0742851. 5582 

Zupan Alojzija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 77722-51. 55?0 

Zupan Janko, Vodenska 7, Trbov- 
lje, osebno izkaznico, reg. Št. 8374, 
serij. št. 0312684, izdano v Treb- 
njem. 5498 

Zupan Edvard, Ziganja vas št. 4, 
p. Križe na Gorenjskem, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 2517. 5562 

Žagar Viktor, Litija, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 36621, izdano od 
OLO Kranj okolica. 5529 

Zelek Josip, sedaj v Trbovljah, 
naselje Betona, osebno izkaznico, 
reg. št. 1, ser. št. N-073243, izdano 
od OLO Trbovlje kot madžarskemu 
državljanu. 5565 

Zeleznik Marija, Ljubljana, Slaj- 
marjeva 3, osebno izkaznico, re£- 
št. 56783/51. 5530 

Zibert Anica, Prcserje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 27316/51, ser. sj- 
F-0473226. 559^ 

Zmavc Anton, Veliko Gradište, 
sečno dovoljenje za 20 kub. metrov 
mehkega lesa, izdano od OLO Šo- 
štanj. 27. III. 1953, št. 82-1313.   5?03 

Zupanek Aleksander, Predanovc1 

št. 21, osebno izikaznico, reSistri,o4 
12247, ser. št. 0094157. 518? 

Zvagen Marija, Kočna 2, Blejska 
Dobrava, osebno izkaznico, teS-Jb 
11327, ser. št. G-356037. 5•^ 

Izdaja   «Uradni  ust  LRS«  —  Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr    Rastko  Močnik   -   Tiska  tiskarna   »Toneta   TornSÜ3' 
v LJubljani 
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Punoga Dclež   gospodarske   organizacije   pri   delu 
Stroka dohjčka,   ki   preostane   po   zvezni   obdav- 
n čitvi   m   izločitvi    rezervnega   sklada   in 
Podjetje anuitet 

SM 
v es 

«•s •o • S o. o 

•=.-3 s = S 
•^ o "5 S 

Z"* o » 

125 Tovarna obutve »Triglav« 
Tovarna obutve  »Planika« 
Tovarna usnja »Standard« 

% % 
30 70 
30 70 
40 po zvezni 

lestvici 
40 85 
15 85 
40 70 
50 55 

Druga industrija usnja in obutve 
*26 Industrija gume 
J27 Živilska industrija 
128 Grafična industrija 

Gradbeništvo po zvezni 
4l2 gradbena podjetja 35   lestvici 

Projoktivni biro 35 85 
Cestni promet 50 70 
Gozdarstvo 
Gozdno gospodarstvo 50 70 
Silvaprodukt 50 70 
Obrt 50 85 
Znesek, kj ga gospodarska organizacija v okviru 

'goraj določeno omejitve plačilnega sklada uporabi 
Za izplačilo dopolnilnih plač in prispevka za socialno 
*avarovanje, no sme presegati zneska, ki se dobi pri 
uporabi zvezne lestvice na podlagi XXV. poglavja 
družbenega plana FLRJ (Uradni list FLRJ, št. 13/54). 

^Znesek, ki ga LIO Cešnjica uporabi za dopolnilne 
Place s socialnim zavarovanjem in za sklad za samo- 
stojno razpolago, se določi v višini 25% od dela do- 
°icka, ki preostane po zvezni obdavčitvi in izločitvi 
rezervnega sklada. Preostali dol svojega deleža pri 
dobičku, določenega s prednjo tabelo, t. j. 10% od 
•i ». dobička, ki preostane po zvezni obdavčitvi in 
izločitvi rezervnega sklada, odstopi LIO Cešnjica po 
f in 66. členu uredbe o kmetijskih zadrugah (Urad- 

n* list FLRJ, št. 5/54) v sklad KZ Cešnjica. 
Celotni rezervni sklad znaša za gospodarske orga- 

.^ac'Jo iz panog industrija, cestni promet, gradbe- 
ništvo,   gozdarstvo  in   obrt   10%   od   zneska   stalnih 
obratnih  sredstev.  Za  leto   1954  obračunavajo  pod- 

» i     Za  sreclstv£i  rezervnega  sklada  2%  od  zneska 
stalnih obratnih sredstev. 

o) Kmetijske zadrugo in podjetja OZZ odvajajo 
j Potrebo družbene skupnosti znesek v višini  10% 
?_. doseženega  dobička,  za  rezervni  sklad znesek  v 

h'tv1 ^ stalnih obratnih sredstev, preostali del do- 
ka, po odbitku morebitnega zveznega obdavčenja, 

^»^Porabijo za  druge svoje  sklade.  Kolik  del  do- 
°ka se sme uporabiti  za  dopolnilni  plačilni  sklad, 

_°•ci  gospodarski svet OLO v skladu z  zadevnimi 
ebnimi  zveznimi  predpisi. 
c) Državna kmetijska posestva uporabljajo celot- 

• 
UstvarJeni dobiček za izplačilo dopolnilu ih plač. 

n.n i] vaJe Predpisano omejitev z zvezno lestvico tia 
potuti xxv poglavja družbenega plana FLRJ, po 
škpe^DltV' zveznosti nasproti zveznemu in republi- 
na m-U      "lenemu planu. Za rezervni sklad obraču- 

^•|° 2%  od zneska  stalnih obratnih  sredstev, 
ko       "'Rovino praviloma no ustvarja dobička. Koli- 
doVn^ Se us*var'' sc obdavči z zveznim davkom od 

'«ka s tem, da ostanek v celoti pripade OLO: 
gj.i.      trgovinska podjetja se skupni  (dejanski) pia- 

i sklad določa v naslednjih stopnjah od doseže- 
neSa prometa: 

Trgovsko podjetje % 
>Kokra<, Kranj 1,08 
»Tkanina«, Kranj 3,14 
»Gorenje«, Kranj 2,27 
»Merkur«, Kranj 0,85 
»Sora«, Železniki 4,95 
»Zelczaina«, Kranj 2.10 
»Oprema«, Kranj 2.70 
»Zoleznina«, Skofja Loka 2,10 
»Vino«. Kranj 4,40 
»Sadje«, Kranj 8,50 
»Kurivo«, Kranj 7,00 
»Delikatesa«, Kranj 10,00 
»Živila«, Kranj 1,00 
»Preskrba«, Kranj 4,50 
»Loka«, Skofja Loka 3,20 
»Lubnik«, Skofja Loka 5,82 
»Preskrba«, Tržič 5,28 
»Prehrana«, Tržič 5,51 
»Prehrana«, Kranj 6,50 
Ziri 4,98 
Predoslje 4,30 
Jezersko 5,50 
Poljaae 3,10 
Cerklje 4,12 
Gorenja vas 5,57 
Golnik 4,01 
Preddvor 3,98 
Bitnje 4,35 
Naklo 3,85 
Selca 3,54 
Šenčur 4,26 
Smlednik 4,33 
Knjigarna, Skofja Loka 8,00 
Knjigarna »Simon Jenko«, Kranj 6,58 
Obrtna nabavno-prodajna zadruga, Kranj  1,53 
Ustvarjeni plačilni sklad se sme po odtegnitvi 

obračunskih plač in socialnega zavarovanja uporab- 
ljati za dopolnilne plače in socialno zavarovanje 
po tejle lestvici: 
Co znaša razlika med ustvar- 
jenim (dejanskim) plačilnim 
skladom in obračunskim pla- 
čilnim skladom vštevši social- 
no zavarovanje v odstotkih 
od obračunskega plačilnega 

sklada vštevši socialno 
zavarovanje 

65,0% + 59% od presežka nad 10— 15% 
63,0% + 53% od presežka nad 15— 20% 
60,5% + 47% od presežka nad 20— 25% 
58,0% +41% od presežka nad 25— 30% 
55,0% + 34% od presežka nad 30— 35% 
52,0% + 29% od presežka nad 35— 40% 
49,0% + 26% od presežka nad 40— 45% 
46,6% + 24% od presežka nad 45— 50% 
44,4% +22% od presežka nad 50— 55% 
42,0% + 20% od presežka nad 55— 60% 
40,5% + 18% od presežka nad 60— 65% 
38,7% + 17% od presežka nad 65— 70% 
37,2% + 16% od presežka nad 70— 75% 
35,8% + 15% od presežka nad 75— 80% 
34,4% + 14% od presežka nad 80— 90% 
32,1% + 12% od presežka nad 90—100% 
30.0% + 10% od presežka nad 100—120% 
26,7% +  7% od presežka nad 120—160% 
21,8% +  3% od presežka nad 160—200% 
18,0% +   1% od presežka nad 200—300% 
12,3% +0,5% od presežka nad 300% 

Znesek, ki se sme 
od te razlike po- 
rabiti za dopolnil- 
ne plače in social- 

no zavarovanje 

do 10% 
od 15% 
od 20% 
od 25% 
od 30% 
od 35% 
od 40% 
od 45% 
od 50% 
od 55% 
od 60% 
od 65% 
od 70% 
od 75% 
od 80% 
od 90% 
od 100% 
od 120% 
od 160% 
od 200% 
od 300% 
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Trgovsko podjetje OZZ Kranj se ne obravnava 
po predpisih za trgovine, temveč po predpisih za 
zadružni sektor kmetijstva. 

Za prodajalne industrijskih podjetij' določajo 
plačilne sklade, upoštevaje posebne zvezne predpise 
o tem, sveti za gospodarstvo mestnih občin, na ob- 
močju katerih imajo sedež prizadeta industrijska 
podjetja, oziroma svet za gospodarstvo OLO za trgov- 
sko mrežo tistih industrijskih podjetij, ki imajo sedež 
izven območja mestnih občin. 

Celotni rezervni sklad znaša za trgovska pod- 
jetja 10% od povprečnih letnih obratnih sredstev. 
Za leto 1954 obračunavajo podjetja za rezervni sklad 
2% od povprečnih letnih obratnih sredstev. 

c) Za gostinska podjetja, ki zaposlujejo več kakor 
3 ljudi, se skupni (dejanski) plačilni sklad določa v 
naslednjih stopnjah od cene gostinskih storitev, po 
katerih se opravljajo te potrošnikom: 

b) del zaostale in tekoče dohodnine samostojnih 
poklicev in premoženja, pobrane na območju OLO 
izven območij mestnih občin, v tehle odstotkih: 

% 
16,60 
21,40 
11,80 

Hotel »Evropa«, Kranj 
Restavracija, Kranj 
Gostilna >Pri Petcrčku«, Kranj 
Hotel »Pošta« s poslovalnico Kokovnica, 

Tržič 13,30 
Gostinstvo, Skofja Loka 11,20 
Dom na Jezerskem, Jezersko 16,70 
Gostinski obrat  »Delikatesa«,  Kranj 10,00 

Kolikor po obračunu prispevkov za skupnost in 
predpisanega dotiranja lastnih skladov navedenih 
gostinskih podjetij še preostane kaj dohodka (dobi- 
ček), se ta po zvezni obdavčitvi deli na sklad za 
samostojno razpolaganje podjetja in za potrebe OLO 
v razmerju 50% : 50%. 

Druga gostinska podjetja in gostišča, za katera 
se davki in obveznosti po odvedbah dobička za skup- 
nost pavšalirajo, uporabljajo ostanek dohodka za 
plačilni sklad in za sklad za samostojno razpolaganje 
v razmerju, kakor ga določi njihov delovni kolektiv. 

Za rezervni sklad obračunavajo gostinska pod- 
jetja in gostišča v letu 1954 2% od stalnih obratnih 
sredstev. 

Zbor proizvajalcev se pooblasti, da lahko stopnje 
za določitev plačilnega sklada trgovskih in gostin- 
skih podjetij na podlagi rezultatov, doseženih.po ob- 
računu za prva 3 četrtletja tekočega leta, spremeni. 

Delež občinskih ljudskih odborov pri dohodkih 
okraja 

Občinskim ljudskim odborom pripada za kritje 
njihovih proračunov: 

a) del tekoče dopolnilne dohodnine kmetijskih 
gospodarstev, pobrane na območju OLO izven ob- 
močij mestnih občin v tehle odstotkih: 

Besnica 
Cerklje 
Gorenja vas 
Gorice 
Jezersko 
Mavčiče 
Naklo 
Poljane 
Preddvor 
Predosije 

2,7 Selca 
5,5 Smlednik 
4,0 Sovodenj 
4,0 Šenčur 
0,6 Zali log 
1.7 Zminec 
5,0 Zabnica 
3,8 Železniki 
2,2 Ziri 
3.5 

4,3 
3,5 
1.0 
5,2 
1,4 
1,8 
5,5 
1,8 
3.0 

Besnica 2 Selca                              5 
Cerklje 17 Smlednik                       & 
Gorenja vas 4 Sovodenj                        i 
Gorice 5 Šenčur                           7 
Jezersko 1 Zali log                          1 
Mavčiče 4 Zminec                           4 
Naklo 14 Zabnica                           5 
Poljane 5 Železniki                       4 
Preddvor 6 Ziri                                 3 
Predosije 6 

c) del zaostalega in tekočega prometnega davka 
zadružnega in privatnega sektorja ter davčnih vred- 
notnic,   pobranih na območju   OLO   izven   območij 
mestnih občin, v tehi le odstotkih: 
Besnica 10 Sovodenj                       7 
Gorenja vas 9 Zali log                        11 
Gorice 7 Zminec                           3 
Jezersko 14 Železniki                      12 
Poljane 16 Ziri                               10 
Selca 1 

č) del zaostalega in tekočega davka od dediščin 
in daril, pobranega na območju OLO izven območij 
mestnih občin, v tehle odstotkih: 
Besnica 2 Selca 5 
Cerklje 20 Smlednik 6 
Gorenja vas 4 Sovodenj 1 
Gorice 5 Šenčur 12 
Jezersko 1 Zali log 1 
Mavčiče 4 Zminec 4 
Naklo 6 Zabnica 5 
Poljane 5 Železniki 4 
Preddvor 6 Ziri 3 
Predosije 6 

2 Selca 
20 Smlednik* 
4 Sovodenj 
5 Šenčur 
1 Zali log 
4 Zminec 
6 Zabnica 
5 Železniki 
6 Ziri 
6 

5 
6 
1 

12 
i 
4 
5 
4 
3 

d) del dohodka na celotnem območju OLO p<>" 
branih državnih taks, ki preostane po izvršeni parti- 
cipaciji   za   ljudske  odbore  mestnih  občin,  v  tehle 
odstotkih: 
Besnica 
Cerklje 
Gorenja vas 
Gorice 
Jezersko 
Mavčiče 
Naklo 
Poljano 
Preddvor 
Predosije 

e) Celotni dohodki uradov in nstanov 1er razni 
proračunski dohodki, pobrani na območju občinskega 
ljudskega odbora; 

f) delež pri ostanku dobička, ki pripada OLO 
Kranj v tehle odstotkih: 

0,05 
0,63 
1,35 
0,44 
2,80 
1,42 

Te participacije izvrši OLO iz ostanka posanieï- 
nih dohodkov iz točke a) do i) po odvedbi deleža 
LRS, določenega v IV. in XVI. pogla-vju zakona ° 
dru'žbenem planu LRS za leto 1954. 

Besnica 1,78 Selca 
Gorenja vas 1,28 Sovodenj 
Gorice 0,94 Zali log 
Jezersko 2,30 Zminec 
Naklo 0,57 Železniki 
Poljane 2,40 Ziri 
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Občina Preddvor prejme za kritje proračunskih 
Mvesticij 2,000.000 din iz presežnih sredstev OLO 
za leto 1953. 

Participacija občinskih ljudskih odborov je iz- 
računana na podlagi tehle proračunskih zneskov: 

Osnova       % Davek Osnova % Davek 

Besnica 
Cerklje 
Gorenja vas 
Gorice 
Jezersko 
Mavčiče 
Naklo 
Poljano 
Preddvor 

(v 000 din) 
6,891 
4,600 
6,600 
5,700 
7,475 
1,300 
4,700 

10,092 
3,800 

Predosljo 
Selca 
Smlednik 
Sovodenj 
Šenčur 
Zali log 
Zminec 
Zabnica 
Železniki 
Žiri 

2,430 
2,900 
2,400 
3,200 
3,600 
5,560 
2,762 
3,500 
8,865 
6.500 

Za izračunan je dopolnilno dohodnine od kmeti j- 
skih gospodarstev se za območje OLO Kranj izven 
mestnih občin predpiše za leto 1954 tale davčna 
'estviica: 

OSJI. ova 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 
50.000 
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 

4 40 
4 80 
4 120 
4 160 
4 200 
4 240 
4 280 
4 320 
4 360 
4 400 
4 440 
4 480 
4 520 
4 560 
4 600 
4 640 
4 680 
4 720 
4 760 
4 800 
4 840 
4 8S0 
4 920 
4 960 
4 1.000 
4 1.040 
4 1.080 
4 1.120 
4 1.160 
4 1.200 
4,1 1.271 
4,2 1.344 
4,3 1.419 
4,4 1.496 
4,5 1.575 
4,6 1.656 
4.7 1.739 
4,8 1.824 
4,9 1.911 
5,0 2.000 
5,2 2.132 
5,4 2.26S 
5,6 2.408 
5,8 2552 
6,0 2.7O0 

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 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
8S.00O 
89.000 
90.000 

6,2 
6,4 
6.6 
6,8 
7,0 
7,1 
7,2 
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 
8,8 
8,9 
9,0 
9,1 
9.2 
9.3 
9,4 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9.9 

10,0 
10,1 
10,2 
10,3 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
10,8 
10,9 
11,0 

2.852 
3.008 
5.168 
3.332 
3.500 
3.621 
3.744 
3.869 
3.996 
4.125 
4.256 
4.389 
4.524 
4.66) 
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.O0O 
8.181 
8.364 
8.549 
8.736 
8.925 
9.116 
9.309 
9.504 
9.701 
9.900 

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.O0O 
180.000 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.OÒ0 
210.000 
315.000 
220.000 
'225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.000 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
510.000 
515.000 
320.000 
325.000 
530.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
3 60.000 
365.000 
370.000 
575.000 
380.000 

H.l 
11,2 
11,3 
11,4 
11,5 
11,6 
11,7 
11,8 
11,9 
12,0 
12,5 
13.0 
13,5 
14,0 
14,5 
15,0 
15.5 
16,0 
16,5 
17.0 
17.5 
18,0 
18,6 
19,2 
19,8 
20,4 
21,0 
21,6 
22,3 
23,0 
23,6 
24,2 
24,8 
23,4 
26,0 
26,6 
27,2 
27,8 
48,4 
29,0 
29,6 
50,2 
50,8 
51,4 
32,0 
32,6 
33,2 
33.8 
34,4 
35.0 
35,4 
35,8 
36,2 
36,6 
37,0 
37,4 
37,8 
38,2 
38,5 
39,0 
39,4 
39,8 
40,2 
40,6 
41,0 
41,4 

10.101 
10.304 
10.509 
10.716 
10.925 
11.136 
11.549 
11.564 
11.781 
12.000 
15.125 
14.500 
15.525 
16.800 
18.125 
19.500 
20.925 
22.400 
23.925 
25.500 
27.125 
28.800 
30.690 
32.640 
54.650 
57.720 
38.850 
41.040 
43.483 
46.000 
4S.380 
50.820 
53.320 
55.880 
58.500 
61.180 
65.920 
66.720 
69.580 
72.500 
75.480 
78.520 
81.620 
84.780 
88.000 
91.280 
94.620 
98.020 
101.480 
105.000 
107.970 
110.980 
114.030 
117.120 
120.250 
123.420 
126.630 
129.880 
133.170 
136.500 
139.870 
143.280 
146.730 
150.220 
153.750 
157.320 

385.000 
390.000 
393.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
423.000 
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 
550.000 
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 
6°5.OO0 
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 
nad 
700.000 

41,8 
42,2 
42,6 
45,0 
43,3 
43,6 
43,9 
44,2 
44,5 
44,8 
45,1 
45,4 
45,7 
46,0 
46,5 
46,6 
46,9 
47,2 
47,5 
47,8 
48,1 
48,4 
48,7 
49,0 
49,3 
49,6 
49,9 
50,2 
50,5 
50,8 
51,1 
51,4 
51.7 
52,0 
52.2 
52,4 
52,6 
52,8 
53,0 
53,2 
53,4 
53,6 
53,8 
54,0 
54,2 
54,4 
54,6 
54.8 
55.0 
55,2 
55,4 
55,6 
55,8 
56,0 
56,2 
56,4 
56.6 
56,8 
57,0 
57,2 
57,4 
57,^ 
58,8 
58,0 

60,0 

160.930 
164.580 
168.270 
172.000 
175.565 
178.760 
182.183 
185.640 
189.125 
192.640 
196.185 
199.760 
203.365 
207.000 
210.665 
214.360 
218.085 
221.840 
225.625 
229.440 
233.285 
237.160 
241.065 
245.000 
248.965 
252.960 
256.985 
261.040 
265.125 
269.240 
273.385 
277.560 
281.765 
286.000 
289.710 
293.440 
297.190 
300.960 
304.750 
308.560 
312.390 
316.240 
320.110 
524.000 
327.910 
331.840 
535.790 
339.760 
343.750 
347.760 
351.790 
355.840 
359.910 
364.000 
363.110 
572.240 
376.390 
380.560 
384.750 
388.960 
393.190 
397.440 
401.710 
406.000 
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Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od kmetijstva se zaokrožujejo takole: 

a) osnove do 100.000 dinarjev se zaokrožijo na 
celili 1000 dinarjev tako, da se zneski do 500 dinarjev 
zaokrožijo na nižjih 1000 dinarjev, zneski nad 500 
dinarjev pa na višjih 1000 dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 dinarjev se zaokrožujejo 
na celih 5000 dinarjev tako, da se zneski do 2500 
dinarjev zaokrožijo na nižjih 5000, znesek nad 2500 
dinarjev  pa  na  višjih 5000 dinarjev. 

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. 

Za izračunanje dopolnilne dohodnine od samo- 
stojnih poklicev se za območje OLO Kranj izven 
mestnih občin predpisuje za leto 1954 tale davčna 
lestvica: 

Osnova       %       Davek Osnova % Davek 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 2 20 49.000 3,9 1.911 
2.000 2 40 50.000 4,0 2.000 
5.000 2 60 51.000 4,05 2.065 
4.000 2 80 52.000 4,10 2.132 
5.000 2 100 53.000 4,15 2.200 
6.O00 2 120 54.000 4,20 2.268 
7.000 2 140 55.000 4,25 2.338 
8.000 2 160 56.000 4.30 2.408 
9.000 2 180 57.000 4,35 2.480 

10.000 2 200 58.000 4,40 2.552 
11.000 2 220 59.000 4.45 2.626 
12.000 2 240 60.000 4,50 2.7O0 
13.000 2 260 61.000 4,55 2.776 
14.000 2 280 62.000 4,60 2.852 
15.000 2 300 63.000 4,65 2.930 
16.000 2 320 64.000 4,70 3.008 
17.000 2 340 65.000 4,75 3.088 
18.000 2 560 66.000 4,80 3.168 
19.000 2 380 67.000 4,85 3.250 
20.000 2 400 68.000 4,90 3.332 
21.000 2 420 69.000 4,95 3.416 
22.000 2 440 70.000 5,0 3.500 
23.000 2 460 71.000 5,1 3.621 
24.000 2 480 72.000 5,2 3.744 
25.000 2 500 73.000 5,3 3.869 
26.000   . 2 520 74.000 5,4 3.996 
27.000 2 540 75.000 5,5 4.125 
28.000 2 560 76.000 5,6 4.256 
29.000 2 580 77.000 5,7 4.389 
30.000 2 600 78.000 5,8 4.524 
31.000 2,1 651 79.000 5,9 4.661 
32.000 2,2 704 80.000 6,0 4.800 
33.000 2,5 759 81.000 6,1 4.941 
34.000 2,4 816 82.000 6,2 5.084 
35.000 2,5 875 83.000 6,3 5.229 
56.000 2.6 936 84.000 6,4 5.376 
37.000 2,7 999 85.000 6,5 5.525 
33.000 2,8 1.064 86.000 6,6 5.676 
39.000 2,9 1.131 87.000 6,7 5.829 
40.000 5,0 1.200 88.000 6,8 5.984 
41.000 3,1 1.271 89.000 6,9 6.141 
42.000 5,2 1.344 90.000 7,0 6.300 
43.000 3,3 1.419 91.000 7,1 6.461 
44.000 3,4 1.496 92.000 7,2 6.624 
45.000 3,5 1.575 93.000 7,3 6.789 
46.000 3,6 1.656 94.000 7,4 6.956 
47.000 3,7 1.739 95.000 7,5 7.125 
48.000 3,8 1.824 96.000 7,6 7.296 

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 
IS0.O0O 
185.000 
190.000 
195.000 
200.000 
205.000 
210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
2.::.ooo 
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 
350.000 
335.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
365.000 
370.000 
375.000 
380.000 
585.000 
590.000 
395.000 

7,7 
7,8 
7,9 
8,0 
8,5 
9,0 
9,5 

10,0 
10,5 
11,0 
12,0 
13,0 
14,0 
15,0 
16,0 
17,0 
18,0 
19,0 
20,0 
21,0 
22,0 
23,0 
24,0 
25,0 
25,8 
26,60 
27,40 
28,20 
29,0 
29,80 
30,60 
51,40 
32,20 
33,0 
53,60 
34,20 
34,80 
35,40 
36,0 
36,60 
37,20 
37.80 
38,40 
39,0 
39,30 
39,60 
39,90 
40,20 
40,50 
40,80 
41,10 
41,40 
41,70 
42,0 
42,30 
42,60 
42,90 
43,20 
43,50 
43,80 
44,10 
44,40 
44.70 

7.469 
7.644 
7.821 
8.000 
8.925 
9.900 

10.925 
12.000 
13.125 
14.300 
16.200 
18.200 
20.300 
22.500 
24.800 
27.200 
29.700 
32.300 
33.000 
37.800 
40.700 
43.700 
46.800 
50.000 
52.890 
55.860 
58.910 
62.040 
65.250 
68.540 
71.910 
75.360 
78.890 
82.500 
85.680 
88.920 
92.220 
95.580 
99.000 

102.480 
106.020 
109.620 
113.280 
117.000 
119.865 
122.760 
125.685 
128.640 
131.625 
134.640 
137.685 
140.760 
143.865 
147.000 
150.165 
153.360 
156.585 
159.840 
163.125 
166.440 
169.785 
173.160 
176.565 

400.000 
403.000 
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 
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 
nad 
700.000 

45,0 
45,25 
45,50 
45,75 
46,0 
46,25 
46,50 
46,75 
47,0 
47,25 
47.50 
47.75 
48,0 
48,25 
48,50 
48.75 
49,0 
49,25 
49,50 
49,75 
50,0 
50,25 
50,50 
50,75 
51,0 
51,25 
51,50 
51,75 
52,0 
52,25 
52,50 
52,75 
53,0 
53,23 
53,50 
53,75 
54.0 
54,25 
54,50 
54,75 
55,0 
55,25 
55,50 
55,75 
56,0 
56,25 
56,50 
56,75 
57,0 
57,25 
57,50 
57,75 
58,0 
58.25 
58,50 
58,75 
59,0 
59,25 
59,50 
59,75 
60,0 

64,0% 

1S0.0C0 
183.262 
186.550 
189.862 
193.200 
196.362 
199.950 
203.362 
206.800 
210.265 
215.750 
217.262 
220.800 
224.362 
227.930 
251.562 
235.200 
238.862 
242.550 
246.262 
250.000 
253.762 
257.550 
261.362 
265.200 
269.062 
272.950 
276.862 
23O.800 
284.762 
288.750 
292.762 
296.800 
300.862 
304.950 
309.062 
313.200 
317.362 
321.550 
325.762 
330.000 
334.262 
538.550 
542.662 
347.200 
351.562 
355.950 
360.362 
364.800 
369.262 
373.750 
378.262 
382.800 
387.362 
591.950 
396.562 
401.200 
405.862 
410.550 
415.262 
420.000 

Osnove  za obračunavanje dopolnilne dohod11 

od samostojnih poklicev se zaokrožujejo takole! 
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•)  osnove  do  lOO.OOO dinarjev  so  zaokrožijo na 
Celin 1.000 dinarjev tako, da se zneski do 500 dinar- 
5••  ?.ao^r°žiJo na nižjih  1.000  dinarjev, zneski nad 
00 carjev pa na višjih 1.000 dinarjev; 

h) osnove  nad  100.000 dinarjev se  zaokrožujejo 
na celih 5.O0O dinarjev tako, da se zneski do 2.500 di- 
narjev zaokrožijo na nižjih 5.000 dinarjev, zneski nad 

00 dinarjev pa na višjih 5.000 dinarjev. 
Uaveik po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
davka  P° najbližji  nižji  stopnji,  povečanega  za 

azliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se morala 
«Porabiti višja davčna  stopnja. 

£a izračunanje dopolnilne  dohodnine od premo- 
pnja se za območje OLO Kranj izven mestnih ob- 

&n predpi; 

Osnova      % Davek Osnova     % Davek 

Jisuje za leto 1954 tale davčna lestvica: 

Osnova 

1.000 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
•.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 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
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 
43.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 
51.000 

% Davek Osnova % Davek 

10 100 52.000 16,4 8.528 
10 200 53.000 16,6 8.798 
10 300 54.000 16,8 9.072 
10 400 55.000 17,0 . 9.350 
10 500 56.000 17,2 9.652 
10 600 57.000 17,4 9.918 
10 700 58.000 17.6 10.208 
10 800 56.000 17,8 10.502 
10 900 60.000 18,0 10.800 
10 1.000 61.000 18,2 11.102 
10 1.100 62.000 18,4 11.408 
10 1.200 63.000 18.6 11.718 
10 1.300 64.000 18,8 12.032 
10 1.400 65.000 19,0 12.550 
10 1.50O 66.000 19,2 12.672 
<0 1.600 67.000 19,4 12.998 
10 1.700 68.000 19,6 13.328 
iO i.800 69.000 19,8 13.662 
10 1.900 70.000 20,0 14.000 
Ï0 2.000 71.000 20,2 14.342 
10 2.100 72.000 20,4 14.688 
;o 2.200 73.000 20,6 15.038 
to 2.30O 74.000 20,8 15.392 
10 2.400 75.000 21,0 15.750 
10 2.5C0 76.000 21,2 16.112 
10 2.600 77.000 21,4 16.478 
10 2.700 78.000 21,6 17.848 
10 2.800 79.000 21,8 17.222 
10 2.900 80.000 22.0 17.600 
10 3.000 81.000 22,3 18.063 
10,3 3.193 82.000 22,6 18.532 
10,6 3.392 83.000 22,9 19.007 
10,9 3.597 84.000 23,2 19.488 
11.2 3.808 85.000 23,5 19.975 
11,5 4.025 86.000 23,8 20.468 
11,8 4.248 87.000 24,1 20.967 
12,1 4.477 88.000 24,4 21.472 
12,4 4.712 89.000 24,7 21.983 
12,7 4.953 90.000 25,0 22.500 
13,0 5.200 91.000 25,3 23.023 
13,3 5.453 92.000 25,6 23.552 
13,6 5.712 93.000 25,9 24.087 
13,9 5.977 94.000 26,2 24.628 
14,2 6.248 93.000 26,5 25.175 
14,5 6.525 96.000 26,8 25.728 
H.8 6.808 97.000 27,1 26.287 
15,1 7.097 98.000 27,4 26.852 
15,4 7.392 99.000 27,7 27.423 
15,7 7.693 100.000 28,0 28.000 
16,0 8.000 105.000 29,0 30.450" 
16,2 8.262 110.000 30,0 33.000 

115.000 
120.000 
125.000 
130.000 
135.000 
140.000 
145.000 
150.000 
155.000 
160.000 
163.000 
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 
230.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
303.O00 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
355.000 
340.000 
345.000 
350.000 
355.000 
360.000 
%5.000 
370.000 
375.000 
380.000 
585.000 
390.000 
395.000 
400.000 
405.000 
410.000 

31,0 
32,0 
33,25 
34,50 
35,75 
37.0 
38,25 
59,50 
40,75 
42.0 
43.0 
44,0 
45,0 
46,0 
47.0 
48,0 
49,0 
50,0 
50,5 
51,0 
51,5 
52,0 
52,5 
53,0 
55,5 
54,0 
54,5 
55,0 
55,5 
56,0 
56.5 
57,0 
57,5 
58,0 
58,5 
59,0 
59,5 
60,0 
60,25 
60,50 
60,75 
61,0 
61,25 
61,50. 
61,75 
62,0 
62,25 
62,50 
62,75 
63,0 
63,25 
63,50 
63,75 
64,0 
64,25 
64,50 
64,75 
65,0 
65,15 
65,30 

35.650 
38.400 
41.562 
44.850 
48.262 
51.800 
55.462 
59.250 
63.162 
67.200 
70.950 
74.800 
78.750 
82.800 
86.950 
91.200 
95.550 

100.000 
105.525 
107.100 
110.725 
114.400 
118.125 
121.900 
125.725 
129.600 
133.525 
137.500 
141.525 
145.600 
149.725 
153.900 
158.125 
162.400 
166.725 
171.100 
175.252 
180.000 
183.762 
187.550 
191.362 
195.200 
199.062 
202.950 
206.862 
210.800 
214.762 
218.750 
222.762 
226.800 
230.862 
234.950 
259.062 
243.200 
247.362 
251.550 
255.762 
260.000 
263.857 
267.730 

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 
595.000 
600.000 
605.000 
610.000 
615.000 
620.000 
625.000 
630.000- 
635.000 
640.•• 
645.000 
650.000 
655.000 
660.000 
665.000 
670.000 
675.000 
680.000 
685.000 
690.000 
695.000 
700,000 
nad 
700.000 

65,45 
65,60 
63,75 
65,90 
66.05 
66,20 
66.33 
66,50 
66,65 
66,80 
66,95 
67,10 
67,25 
67,40 
67,55 
67,70 
67,85 
6S,0 
68,10 
68,20 
68,30 
68,40 
68,50 
68,60 
6S.70 
68,80 
68.90 
69,0 
69,10 
69.20 
69,30 
69,40 
69,50 
69,60 
69,70 
69,80 
69,90 
70.0 
70,10 
70,20 
70,30 
70,40 
70,50 
70.60 
70,70 
70.80 
70,90 
71,0 
71,10 
71.20 
71,30 
71,40 
71,50 
71,60 
71,70 
71,80 
71,90 
72.0 

74.0 

271.617 
275.520 
279.437 
285.570 
287.317 
291.280- 
295.257 
299.250 
305.257 
507.2S0 
511.317 
315.570 
519.437 
323.520 
327.617 
531.730 
335.857 
540.000 
343.905 
347.820 
551.745 
355,680 
359.625 
363.580 
367.545 
571.520 
375.505 
379.500 
383.505 
387.520 
391.545 
395.580 
399.623 
403.680 

,407,745 
411.820 
415.905 
420.000 
424.105 
428.220 
432.345 
436.480 
440.625 
444.780 
448.945 
455.120 
437.505 

,461.500 
465.705 
469.920 
474.145 
478.580 
482.625 
486.880 
491.145 
495.420 
499.705 
504.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
od premoženja se zaokrožujejo takole: 

a) osnove do 100.000 dinarjev se zaokrožijo na 
celih 1.000 dinarjev tako, da so zneski do 500 dinar- 
jev zaokrožijo na nižjih 1.000 dinarjev, zneski nad 
500 dinarjev pa na višjih 1.000 dinarjev; 
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b) osnove nad 100.000 dinarjev se zaokrožujejo 
na celih 5.000 dinarjev tako, da se zneski do 2.500 di- 
narjev zaokrožijo na nižjih 5.000 dinarjev, zneski nad 
2.500 dinarjev pa na višjih 5.000 dinarjev. 

Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi so morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

Delež mestnih občin s posebnimi pravicami 

Ljudski  odbori   mestnih  občin   Kranj,  Tržič  in 
Skofja Loka uporabljajo za kritje svojih proračunov 

a) v celoti naslednje dohodke, ki se formirajo 
na njihovem območju: 

• 1. 50% prometnega davka zadružnega in privat- 
nega sektorja, 

2. dopolnilno dohodnino od kmetijskih gospo- 
darstev, 

3. dopolnilno dohodnino samostojnih poklicev in 
premoženja, 

4. zaostalo dohodnino obrtnikov, svobodnih po- 
klicev in hišarjev, 

5. davek od tuje delovne sile, 
6. zemljarino, 
7. davek od dediščin in daril, 
8. dohodke nradov in ustanov, 
9. razne proračunske dohodke. 

b) Delež mestnih občin Kranj in Tržič pri do- 
bičku, ki ga ustvarjajo nekomunalne gospodatske 
organizacije na njunem območju, se določa v nasled- 
njih odstotkih od ostanka dobička po odtegnitvi 
zveznega davka, rezervnega sklada podjetij, zneskov 
za anuitete in deleža gospodarskih organizacij pri 
ostanku dobička: 

Kranj 53% 
Tržič   77% 

Mestna občina Skofja Loka uporabi za delno 
kritje svojega proračuna celotni ostanek dobička po 
odtegnitvi zveznega davka, rezervnega sklada podje- 
tij, zneskov za anuitete in deleža gospodarskih orga- 
nizacij pri ostanku dobička. 

Za popolno kritje proračuna pripada LO MO Skof- 
ja Loka še participacija 7,4% od tistega dela ostanka 
dobička, ki po odbitku participacije mestnih občin 
preostne za OLO. 

c) Od prometnega davka gospodarskih organiza- 
cij odvajajo pristojne podružnice Narodne banke za 
potrebe mestnih občin od skupno ustvarjenega pro- 
metnega davka na njihovem območju po izvršeni od- 
vedbi zveznega in republiškega deleža zneske po 
tehle odstotkih: 

Kranj 41% 
Tržič 42% 
Skofja  Loka   55% 

Pristojne podružnice Narodne banke izvrše obra- 
čunavanje avtomatično in istočasno po določenih od- 
stotkih na koristnike. 

Preden se izvršijo participacije v korist mestnih 
občin, odvedejo pristojne podružnice Narodne banke 

od ustvarjenih dohodkov pod a, b in c prispevek za 
kritje potreb LRS po uredbi o načinu in rokih vpla- 
čila deleža LRS na dohodkih okrajev im mest (Uradni 
list LRS, št. 14/54) v višini 50%, ki je določen z lestvi- 
co po dohodkih okraja na 1 prebivalca. 

č) Skupno dohodke državnih taks, pobrane na 
območju OLO Kranj, odvajajo podružnice Narodne 
banko na zbirni račun državnih taks pri podružnici 
Narodne banko Kranj okolica. Ta podružnica izvaja 
delitev tega dohodka tako, da najprej obračuna in 
odvede prispevek za kritje potreb LRS, od ostanka 
pa izvrši participacije za ljudske odbore mestnih ob- 
čin, in sicer za: 

LO MO Kranj 37% 
LO MO Tržič 13% 
LO MO Skofja Loka 13% 

Plan sečnje gozdov v letu 1954 

Za posek lesa v letu 1954 se določajo naslednje 
kvote: 

a)  Za gozdove splošnega ljudskega premoženja 
pod upravo okrajnega ljudskega odbora, s katerimi 
gospodari  Gozdno  gospodarstvo  Kranj: 

skupaj neto 35.000 m* 

v tem za: 

industrijsko potrošnjo 32.550 m' 
lokalno potrošnjo 2.000 m' 
lastno potrošnjo 450 m' 

V okviru skupne kvote izkoriščanja 
gozdov ima Gozdno gospodarstvo Kranj 
zadolžitev, da doseže v ključnih asorti - 
mentih: 

jamskega lesa 
celuloznega lesa iglavcev 

4.600 in' 
4.000 m' 

S posebno pogodbo med OZZ in GG Kranj j« 
Gozdno gospodarstvo obvezano, da dobavi Okrajni 
zadružni zvezi Kranj 1.600 m* bukovih drv v zameno 
za 1.600 m3 borovega lesa, sposobnega za jamski les. 
S tem se kvota jamskega lesa Gozdnega gospoda*» 
stv Kranj zniža od 4.600 ms na 3.000 m3, Okrajna za- 
družna zveza Kranj pa je zadolžena, da dobavi 
1.600 m3 jamskega lesa iz nedržavnega sektorja, ki W 
ga sicer kmetje pokurili kot drva. 

b) Za vse druge gozdove (privatni, zadmžni Ier 

gozdovi  splošnega  ljudskega premoženja, ki niso • 

sestavu   Gozdnega  gospodarstva)  skupno  101.200 m 
neto, v tem za: 

industrijsko proizvodnjo 33.500 n- 
lokalno potrošnjo 7.400 m 
lastno potrošnjo 60.300 ms 

Od   ključnih   asortimentov   je   treba 
zagotoviti : 

jamskega lesa 5.000 m 
celuloznega lesa iglavcev 10.000 • 

Kvote izkoriščanja gozdov za območje občinski* 
ljudskih odborov so naslednje: 
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kvota poseka       1954 

Občina skupno 
m3 

od tega 
tehnični 
les ma 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26, 

Besnica 5.500 2.500 
Cerklje 4.50O 2.500 
Gorenja vas 6.000 2.500 
Gorice 2.900 1.400 
Jezersko 550 350 
Kranj 1.150 550 
Mavčiče 600 200 
Naklo 2.300 800 
Poljane 5.O00 2.600 
Preddvor 4.300 1.800 
Predoslje 1.100 400 
Selca 6.000 3.700 
Smlednik 700 20O 

SovO'denj 2.800 1.800 
Šenčur 1.700 500 
Škof j a Loka 2.100 600 
Tržič 7.500 4.500 
Zali   log 3.900 2.900 
Zminec 5.300 2.800 
Zabnica 2.355 890 
Železniki 9.700 7.000 
Ziri 2.200 1.200 

Gozdno  živin,   za- 
druga Jezersko 3.000 2.600 
Rezerva  za  nepred- 
videne   potrebe   (in- 
vesticije, obnova po- 
slopij, pogorelci, dr- 
va za mesta, urade, 
ustanove itd.)               20.045 7.825 
Plan v oblem: 
neto m3 101.200 51.915 
Skupaj   bruto  masa 
°a   panju   (masa   v 
oblem, prištevši 15% 
odpadka) 116.380 59.703 

drva 
m3 

3.O00 
2.000 
3.500 
1.500 

200 
800 
400 

1.500 
2.400 
2.500 

700 
2.300 

500 
1.000 
1.200 
1.500 
3.000 
1.000 
2.500 
1.465 
2.700 
1.O0O 

400 

12.200 

49.339 

56.677 

5 
Skladi 

a) Sklad za obnovo gozdov. V sklad za obnovo in 
ärstvo gozdov se vplačuje od lesa iz gozdov splošne- 

°a ljudskega premoženja celotna vrednost lesa na pa- 
JU, od lesa iz zadružnih in zasebnih gozdov pa pri- 
P&vek po tarifi, ki je določena z uredbo, objavljeno 

v Uradnem listu LRS, št. 10/1954. 
,   < Od vseh dohodkov, ki so od 1. I. 1934 dalje ste- 
bV-?-T sklad- odvaja OLO 35%-ni prispevek v repu- 

ls«i sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov. 
Preostala sredstva tega siklada se uporabljajo po 

OTn,   em  predračunu  gozdnih  skladov  na območju 
_.       Kranj za leto 1954, ki je sestavni del družbene- 
ga plana OLO za leto 1954. 
in K ^JeCj gozdni skladi pri kmetijskih zadrugah 
, kmetijskih delovnih zadrugah so odpravijo, nji- 
sk>-a srec^stva Pa se do 6. VI. •54 prenesejo v pri- 
lik''J

0
 občinske sklade za obnovo, gojitev in varstvo 

oOZtiov. 

se f *a gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
pooblašča, da odobri po izkazani potrebi prenose — 

ra.
mane ~ med posameznimi vrstami izdatkov pred- 

1•.;]"•• okrajnega gozdnega sklada in spreminja ude- 
P občinskih ljudskih odborov in ljudskih odborov 

ustnih občin. 

1. 

b) Sklad za kreditiranje investicij OLO Kranj 
Sredstva sklada za kreditiranje investicij v letu 

1954 se formirajo iz: 
neizrabljenega dela sklada za finan- dm 
siranje investicij v letu 1953 25,024.000 
presežka    proračunskih     dohodkov 
nad izdatki 34,800.000 
dela presežka A/S iz leta 1953 11,176.000 

Skupaj   71,000.000 
Iz investicijskega sklada odobri pristojna Narod- 

na banka kredite po veljavnih predpisih. 
c) Sklad za urejanje voda. Iz skladov sredstev za 

urejanje voda se bodo na območju OLO Kranj ure- 
jale vode, vzdrževale obstoječe in gradile nove regu- 
lacijske in melioracijske naprave, proučevala vpra- 
šanja vodnega gospodarstva ter delale preiskave v 
zvezi z izrabo vode. 

Sredstva iz tega sklada se bodo podeljevala tudi 
vodnim gospodarskim skupnostim. 

Sredstva skladov se formirajo iz: 
1. prispevkov za uporabo vode, ki jih plačujejo: 
a) vso vodne elektrarne izven elektroenergetske- 

ga sistema Slovenije od prodane ali v lastnih obratih 
porabljene električne energije v višini 0.72 din/kWh; 

b) vodni mlini in žage ter druge energetske na- 
prave z neposrednim prenosom energije; letni pri- 
spevek so določa pavšalno od instalirane bruto konj- 
ske moči, preračunane v kilovate, ob upoštevanju 
produkcije kWh, možne pri srednji letni vodi; 

c) industrijske in obrtne gospodarske organiza- 
cije, ki uporabljajo letno nad 10.000 m3 vode za oprav- 
ljanje kakršnegakoli fizikalnega ali kemičnega dela; 
prispevek se določi s %o celotnega bruto produkta 
gospodarske organizacije, in sicer do 2%o; 

2. prispevkov za odpadne vode, ki jih plačujejo 
industrijske in obrtne gospodarsko organizacije, ka- 
tere spuščajo v vodo snovi, ki kvarijo vodno gospo- 
darsko naprave ali škodujejo splošnim koristim; pri- 
spevek se določi kakor pod točko 1/c s promilom od 
celotnega bruto produkta, in sicer: 

a) za industrijo usnja 3%o. 
b) za industrijo celuloze, papirja in lepenke 4%o, 
c) za druge gospodarske organizacije 2%o. 
Zavezanci, ki  plačajo prispevek po točki  l.a in 

l.b), ne plačajo prispevka po točki 1. c). Zavezanci, 
ki plačajo prispevek po točki l.a), b) in c), niso opro- 
ščeni prispevka po 2. točki, če so za to podani pogoji. 

Obveznost plačevanja prispevkov za uporabo 
vode velja od 1. aprila 1954. 

Prispevka za uporabo vode so opuščeni: 
1. vodno elektrarne, vodni mlini in žage ter druge 

energetsko naprave, ki delajo za posamezna kmečka 
gospodarstva ali za manjše število kmečkih goispodar- 
stev, za kmečke delovne zadruge in za planinske 
domove ; 

2. industrijski vodni mlini, ki meljejo žito za 
široko potrošnjo; 

5. industrijske in obrtne naprave za uporabljeno 
vodo iz javnih  vodovodov. 

Prispevek po 2. točki preneha plačevati gospo- 
darska organizacija, ko zgradi ali izpopolni že ob- 
stoječe čistilne naprave, da so sposobne vode očistiti 
do neškodljivosti. 

Sredstva sklada v letu 1954 so predvidena v višini 
30,000.000 din. 

Prispevke gospodarskih organizacij ;n zas^brAkov 
bo določil okrajni zbor proizvajalcev po predlogu 
gospodarskega sveta OLO. O višini prispevka se izda 
pismena odločba. 
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Predračun sklada za urejanje voda 
za leto 1954 

Dohodki : 

a) prispevek za uporabo vode 21,000.000 dia 
b) prispevek za odpadne vode 9,000.000 din 

Skupaj   30,000.000 din 

Izdatki : 
a) zavarovanje obrežja ob Selški Sori 

v Škof j i Loki 1,000.000 din 
b) prispevek za ureditev hudournikov 

v Štengcah in Komatevri 
(ObLO Jezersko) 1,000.000 din 

c) regulacija Tržiške Bistrice 
(ObLO Naklo) 3,400.000 din 

č) regulacija Save na Okroglem 
(ObLO Naklo) 1,000.000 din 

d) regulacija Kokre v Kokri 
(ObLO Preddvor) 3,000.000 din 

e) regulacija Sore na Buk. polju 
(ObLO Selca) . 1,200.000 din 

f) projekt za regulacijo potoka 
Žabnica (ObLO Zabnica) 800.000 din 

_•)  preložitev  hudournika  Rakuljk 
(ObLO Ziri) 5,000.000 din 

h) nerazporejena sredstva 13,600.000 din 

Pooblašča so Zbor proizvajalcev OLO, da med 
letom odobrava morda potrebne virmane med gornji- 
mi postavkami oziroma da po predlogu sveta za go- 
spodarstvo OLO iz kvote nerazporejenih sredstev 
odobrava izdatke za druge nujne vodne regulacije 
m melioracije. 

č) Amortizacijski skladi za vzdrževanje in gradi- 
tev stanovanjskih hiš. V zvezi s 73. členom uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ. 
št. 52/53) se določi, da se plačuje v amortizacijski 
sklad 60% celotne najemnine hiš, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost. 

Amortizacijski  sklad se deli: 

v sklad za graditev novih hiš 20%, 

v sklad za vzdrževanje hiš 80%. 

Te določbe veljajo po 78. členu navedene uredbe 
tudi za del najemnine, k] ne pripada lastniku za- 
sebne hiše, ki ni vključeno v stanovanjsko skupnost 
in v kateri ne stanuje njen  lastnik. 

Ljudski odbori mestnih občin določijo za,svoje 
območje odstotek najemnine, ki se plačuje v amorti- 
zacijski sklad, in delitev amortizacijskega sklada 
samostojno. 

Skupaj   30,000.000 din 

Četrti  del 

1 

Vrednostni prikaz proizvodnje za leto 1954 

Industrija skupaj 
od tega: 

državni sektor 
zadružni sektor 

Cestni promet 
Gradbeništvo 
Gozdarstvo 
Kmetijstvo 
od tega: 

državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

13.887.356 

13,704.119 
183.237 

52.392 
436.720 
150.055 
221.851 

2.530 
178.697 
57.800 

940.137        1,336.244 

930.194 
9.943 
6.969 

16.586 

38.096 

168.359 

3.167 
35.706 

135.000 

1,289.515 
46.729 

6.482 

117.910 
56.780 

691.343 

7.361 

56.902 
630.728 

7,142.778 

7,040.488 
102.290 

6.567 

202.212 
48.532 

350.663 

5.413 
114.051 
253.986 

(v 000 din) 

Panoga — stroka Materialni Amorti- Plačilni Akumu- Bruto 
stroški zacija sklad lacija produkt 

Industrija: 

tU Proizvodnja in  razdeljevanje 

električne energije 130.385 111.367 17.586 64.734 324.072 

117 Kovinska industrija 213.072 30.726 60.632 140.942 445.592 

119 Elektroindustrija 1,581.585 123.553 259.885 1,131.924 3,096.947 

120 Kemična industrija 38.000 1.993 1.500 3.797 ^ 45.290 

121 Industrija gradbenega materiala 43.692 13.149 32.049 29.625 118.515 

122 Lesna industrija 725.012 68.204 124.473 226.229 1,141.918 

125 Papirna industrija 50.930 7.023 9.140 48.532 115.625 

124 Tekstilna industrija 6,790.924 437.109 566.512 4,309.163 12,103.708 

125 Industrija usnja in obutve 2,745.404 68.462 188.947 448.673 3,431.488 

126 Industrija gume 1,366.126 62.793 64.822 688.383 2,182.124 

127 Živilska industrija 187.286 12.183 5.639 41.308 246.416 

128 Grafična industrija 16.940 3.575 5.039 9.466 35.020 

23,306.515 

22,964.316 
342.199 

52.410 
775.428 
293.465 

1,432.216 

18.471 
385.356 

1.057.514 



Štev. 35 — •. IX. 1954 IIKADNI   LISI Stran 665 
(v 000 din) 

Panoga  —  stroka Materialni Amorti- Plačilni Akumu- Bruto 
stroški zacija sklad lacija produkt 

Trgovina 113.6S5 24.501 103.110 197..141 458.437 

od tega: 

državni sektor 102.455 23.251 98.043 181.065 404.794 

zadružni sektor 11.210 1.270 5.067 16.076 33.643 

Gostinstvo 131.738 14.241 24.152 63.332 233.463 

od tega: 

državni sektor 73.428 9.380 21.941 32.760 137.509 

zadružni sektor 5.310 481 1.119 1.664 8.574 

privalni sektor 53.000 4.380 1.092 28.908 87.380 

Obrt 800.005 33.074 230.160 201.992 1,265.251 

od tega: 

državni sektor 542.586 22.224 104.719 112.396 781.925 

zadružni sektor 119.071 1.286 10.771 10.578 141.706 

privatni sektor 138.348 9.564 114.670 79.018 541.600 

Gospodarstvo okraja 
skupaj 15,790.978 1,247.477 2,569.829 8,216.004 27,824.288 

od tega: 

državni sektor 15,044.285 1,049.847 1,702.751 7,629.453 25,426.316 

zadružni sektor 497.545 48.686 120.588 244.659 911.476 

privaitni setktor 249.148 148.944 746.490 341.912 1,486.494 

Struktura dohodka za leto 1954 
(družbeni sektor) (v 000 din) 

Obresti Obresti 
ranoga      Dohodek   od osnovnih  od obratnih 

sredstev sredstev 

Industrija 
Cestni promet 

Gradbeništvo 
Gozdarstvo 
Kmetijstvo 

Trgovina 

Gostinstvo 
Obrt 

3,479.022 
13.049 

320.122 
105.312 
183.727 
300.251 

57.484 
238.464 

431.599 
529 

5.906 
9.469 
9.726 
9.324 

919 
9.329 

82 
6.743 
1.232 
4.985 

55.944 
725 

5.456 

Obračunski 
Prometni       plačilni        Socialno 

davek sklad      zavarovanje 

9.50O 

59.090 
44.256 
20.484 
26.174 

Ostanek dohodka 
skladi     trg. dobiček 

479.558        3,041.826        1,301.691 
4.906 

95.071 
49.422 
58.934 
95.755 
22.661 

106.058 

585.548 
2.208 

42.731 
22.229 
26.024 
45.0S2 
10.208 
47.652 

59.698 

2,638.800 

5.324 
160.171 
22.960 
44.970 
12.212 
2.Ì8Ì 

43.815 

Sk upaj 9,697.451     476.801 554.725 5,181.550 1,754.458 779.682 59.698       2,950.739 

Razdelitev ostanka dohodka v trgovini 

Investicijski sklad trgovino 4.056 
Anuitete trgovino 4.557 
Rezervni sklad trgovine 14,202 
Dopolnilne plače v trgovini 7.575 
Socialno zavarovanje 5.318 
Sklad za samostojno razpolaganje 

iz dopolnilnega plačilnega sklada 6.190 

Skupaj   59.698 
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Razdelitev dobička za letu 1954 
(družbeni sektor) 

Zvezni 
Panoga        Dobiček      davek        Rezervni 

od dobička       sklad 

Anui- 
tete 

Delež podjetja pri ostanku dobička 

dopol. 
plače 

socialno 
zavar. 

sklad za 
sam. razp. Skupaj 

Industrija 
Cestni promet 
Gradbeništvo 
Gozdarstvo 
Kmetijstvo 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

2,638.800 

5.324 
160.171 
22.960 
44.970 
12.212 
2.487 

43.815 

1,319.400     141.436      22.213      81.514      36.682 
2.662 

80.086 
11.480 

4.441 

760 

21.806 

28 

2.248 

411 
1.566 

202 
1.853 

1.043 314 
17.026 
3.178 
5.408 

167 — 
5.913 

242 
7.662 
1.430 
2.435 

1.313 
2.661 

81.564 
239 

4.361 
1.974 

31.202 
2.996 
1.313 
1.513 

Skupaj 2,930.739        1,440.635     147.724      23.423     113.353        51.112 
+ Sklad za samostojno razpolaganje 

Osnova okrajnega dohodka za obdavčitev 

125.162 

199.760 
795 

29.049 
6.582 

39.045 
2.996 
1.313 

10.087 

(v 000 d:n) 

289.627 

Delež OLO 
in LRS 

955.991 
796 

48.788 

4.487 

4.359 
4.775 

45 
10.089 

1,029.330 

125.162 
1,154.492 

Razdelitev skupnih dohodkov OLO za leto 1954 

(v 000 din) 

7,573.919 

5,017.223 
1,394.111 

375.310   6,786.644 

Skupni dohodki 

se razdelijo na: 
FLRJ 
LRS 
delež podjetij 

ostane za potrebe podjetij 
in OLO 787.275 

za proračun brez investicij 
OLO 
LO MO Kranj 
LO MO Tržič 
LO MO Skof ja Loka 
Druge občine  40.000     510.600 

Ostanek 

Od tega: 

Sklad za prosto razpolaganje gospodarskih 
organizacij 

preostanek za negospodarske investicije 
ljudskih odborov iz leta 1954 

presežna sredstva OLO iz leta 1953 

Ostane na razpolago za negospodarske 
investicije 208.360 

Bilanca skupnih planiranih sredstev na območju 
okraja Kranj za leto 1954 

257.000 
130.600 
46.000 
37.000 
40.000 

276.675 

125.162 

151.513 

56.847 

Zap. 
št. Vrsta dohodka Znesek 

A. Dohodki iz gospodarstva socialističnega 
sektorja 

1. Ohresti od osnovnih sredtev 476.801 
2. Obresti od obratnih sredstev 554.723   1,031.524 

Zap. 
št. Vrsta dohodka Znesek 

Da viki: prometni davek gospo- 
darskih organizacij 
zemljarina 
Ostanek dohodka trgovine 
Dobiček: 
del dobička za FLRJ     1,440.635 
del dobička za LRS 577.246 
del dobička za OLO        452.084 
del dobička za gospo- 
darske organizacije 

3,181.330 
5.000   3,186.530 

39•698 

2,469.965 

460.774   2,930.739 

A. Skupaj   7,188.291 

B. Dohodki iz zasebnega in zadružnega 
sektorja 

Davki: 
prometni davek zadruž- 

nega, privatnega sek- 
torja 162.278 

davek od tuje delovne 
sile 1.150 

dohodnine od kmetij- 
stva 

— osnovna 38.500 
— dopolnilna 125.000 
dohodnina od samostoj- 

nih poklicev 

— osnovna 10.000 
— dopolnilna 25.000 

od dediščin in daril 
2. Državne takse 
3. Dohodki uradov in 

ustanov 

163.500 

35.000 

6.000 367.928 
12.000 

3.700 

• 4. Razni proračunski 
dohodki 2.000 

385Ì28 

A + B Skupaj    7£22.19 
B. Skupaj 
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Vrsta dohodka Znesek 

C Skladi: 
• Sklad za obnovo gozdov 

iz leta 1953 44.652 
iz leta 1954 148.274 

2- Vodni sklad 
3- Sklad za gospodarske 

investicije OLO 

192.926 
30.000 

71.000      293.926 

C.   Skupaj      293.926 

D. Dohodki, preneseni iz leta 1953 56.847 

A + B + C + D  Skupaj     7,924.692 

Zap. 
št. Razdelitev dohodka Znesek 

A- Sredstva za zvezne in republiške organe 
Za FLRJ — obresti od osnovnih 
sredstev 476.801 
Prometni  davek 80% 2,545.064 
del dobička 50% 1,440.635 
obresti od obratnih sredstev 554.723 

2- za LRS 
drž. prometni davek 15% 477.199 
0sn. dohodnina kmetov 38.500 
°sn. dohodnina prostih poklicev       10.000 
50%  od  prometnega   davka  za- 
sebnega sektorja 81.139 
50% od osnove okrajnih 
dohodkov: 
drž. prometni davek        159.067 
del dobička 1.154.492 

P'ornotni davek zaseb- 
nega sektorja 81.139 
davek od tuje delovne 
sile 

5,017.223 

Sk 

dopolnilna dohodnina 
kmetov 
dopolnilna dohodnina 
•jrugih poklicev 
dediščine in darila 
državne takse 
dohodki   uradov 
razni proračunski 
dohodki 
zemljarina 
upaj 

Prispevek republi- 
škemu skladu za ob- 
novo gozdov 

1.150 

125.000 

25.000 
6.000 

12.000 
3.700 

2.000 
5.000 

1,574.548 787.273 

51.821    1,445.932   6.463.155 

A   Skupaj   6,463.155 

B- Sredstva za potrebe OLO: 

• Prometni davek gospodarskih 
organizacij 

J ^mljarba 
Çl dobička gospodarskih orga- 

mzacij 

5' davek oid tuje delovne sile 

6* d<T°ln^Tla dono'dnina kmet®* 
ohodnina uradov  in  ustanov 

47.720 
1.850 

147.875 
325 

20.018 
500 

Zap. 
št. Razdelitev dohodka Znesek 

8, 

od raznih proračunskih do- 
hodkov 
preneseni   dohodki   iz   1.   1953 

C. Sredstva za potrebe mestnih 
občin: 

1. LO MO Kranj: 
prometni davek go- 
organizacij 
zemijarine 
del dobička gospodar- 
skih organizacij 
davek od tuje delov- 
ne sile 
dopolnilna dohodnina 
kmetov 
dopolnilna dohodnina 
drugih  poklicev 
davok od dediščin 
državne   takse 
uradi  in  ustanove 
razni proračunski 
dohodki 
prometni davek za- 
družnega in privat- 
nega  sektorja 

20.679 
200 

188.158 

125 

3.875 

4.000 
491 

2.250 
600 

225 

2. LO MO Tržič: 
prometni davok gospo 
darskih organizacij 
zemljarina 
del  dobička gospodar- 
skih orrganizacij 
da vele od tuje delov- 
ne sile 
dopolnilna dohodnina 
kmetov 
dopolnilna dohodnina 
drugih poklicev 
davok od dediščin 
državne  takse 
uradi  in  ustanove   
razni proračunski dohodki   225 
prometni davek zadruž- 
nega in privatnega sek- 
torja 6.411 

10.499 
300 

54.495 

75 

3.375 

1.250 
320 
750 
300 

LO MO Škof ja Loka: 
prometni davek gospo- 
darskih organizacij 
zemljarina 
del dobička gospodarskih 
organizacij 
davek od tuje delovne 
sile 
dopolnilna dohodnina 
kmciov 
dopolnilna dohodnina 
drugih poklicev 
davek od dediščin 
državno takse 
uradi in ustanove 
razni proračunski dohodki 
prometni davek zadružne- 
ga in privatnega sektorja   2.465 

636 
150 

33.519 

50 

4.750 

1.400 
185 
750 
250 
225 

150 
54.847 273.285 

9.997      230.600 

78.000 

44.380      352.980 
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D. Sredstva za potrebe občin: 
1. del dobička gospodarskih orga- 

nizacij 28.037 
2. dopolnilna dohodnina kmetov 30.482 
3. dopolnilna dohodnina drugih 

poklicev 5.850 
4. davek od dediščin 2.004 
5. državne takse 2.250 
6. uradi in ustanove 200 
7. razni proračunski dohodki 175 
8. prometni  davek  zadružnega in 

privatnega sektorja 21.697 
9. iz prenosnih sredstev 0L0 za 

1. 1953 2.000 92.695 

E. Sredstva za potrebe skladov: 
1. sklad za obnovo gozdov 141.105 
2. vodni sklad 30.000 
3. sklad za gospodarske investicije 

OLO 71.000      242.105 

F. Sredstva za razpolago gospo, 
darskih organizacij 

1. sredstva za samostojno razpolago 125.162 
2. dopolnilne plače in socialno za- 

varovanje 164.465 
3. anuitete in  trgovski  skladi 63.121 
4. rezervni sklad 147.724      500.472 

A + B + C + D + E + F Skupa j   7,924.692 

2. člen 

Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 4236/22-54 
Kranj, dne 14. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmclj 1. r. 

427. 

Na podlagi 23. in 117. člena zaikona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19-90/52), v zvezi s 17., 24. in 27. členom uredbe o po- 
sojilih za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, 
št. 4-30/54) ter v zvezi z določbami XIX. poglavja 
družbenega plana MLO za loto 1954, je mestni ljudski 
odbor v Mariboru na 37. skupnem zasedanju mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 20. avgusta 1954 
sprejel 

ODLOK 
o oblikovanju investicijskega sklada in o posojilnih 

pogojih za gospodarske investicije 

1. člen 
Sklad za kreditiranje se oblikuje: 
a) iz sredstev , ki jih določa odlok o družbenem 

planu mesta Maribor; 
b) iz izkupička za prodana osnovna sredstva po 

uredbi o prenehanju podjetij in obrtov; 
c) iz sredstev, ki jih za ta sklad določi MLO Ma- 

ribor iz proračuna. 
2. člen 

Posojila iz investicijskega sklada daje Narodna 
bamka FLRJ, centrala za LR Slovenijo, podružnica 640 
v Mariboru. Posojila iz investicijskega sklada sf» 
namenjena predvsem za manjše gospodarske organi- 
zacije in predvsem za tiste gospodarske investicije, 

ki po svojem investicijskem programu izkazujejo 
največjo rentabilnost' ter omogočajo doseči z naj- 
manjšimi sredstvi najvišji gospodarski uspeh (n. pr> 
odprava ozkih grl v proizvodnji, rekonstrukcije, racio- 
nalizacije in podobno). 

Investicije morajo biti v skladu s smernicami 
družbenega plana MLO. 

3. člen 
Rok za vračilo posojil iz investicijskega sklada 

ne sme biti daljši od pet let. 
Prednost pri dodeljevanju posojil imajo ponud- 

niki z ugodnejšimi odplačilnimi roki, in sicer ob 
enaikih pogojih. 

Ponujena obrestna mera za posojilo ne more biti 
nižja od 4%, za kmetijstvo pa ne nižja od 2%. 

4. člen 
Zahteva za posojilo mora obsegati: 
a) namen, za kaiterega se posojilo zahteva; 
b) višino vsega posojila in višino trans po letin; 
c) višino stalnih obratnih sredstev, ki se bodo 

hkrati zahtevala iz drugih virov in višino trans P° 
letih. 

d) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 
zahtevaleč kredita; 

e) rok za začetek ter rok za konec del ter dan, 
od katerega začne teči rok za odplačevanje posojil: 

f) znesek vseh zahtevalčevih dolgoročnih obvez- 
nosti in znesok letnih obresti ter odplačil teh ob- 
veznosti. 

Hkrati z vlogo za kredit iz investicijskega sklada 
je treba predložiti tudi revidiran investicijski elabo- 
rat (investicijski program in glavni projekt). Iz inve- 
sticijskega elaborata morajo biti razvidni podatki, s 
katerih se da' presoditi družbena in gospodarska 
koristnost investicij. Za opremo se predloži ponudba 
ali predračun o dobavi opreme, rcntabilnostni račun 
ter amortizacijski načrt. 

Ce zahteva posojilo gospodarsko podjetje, mora 
predložiti tudi sklep delavskega sveta, tako o njegovi 
pritrditvi glede zadolžitve, kakor tudi glede višine 
zadolžitve. 

5. člen 
Narodna banka FLRJ, podružnica Maribor, določi 

v sporazumu z mestnim ljudskim odborom Maribor 
glede na razpoložljiva sredstva mestnega investicij- 
skega sklada roke za razpis natečaja za investicijska 
posojila in vizino sredstev, iz katerih se bodo dala 
investicijska posojila. 

6. člen 
Na podlagi pooblastila mestnega ljudskega od- 

bora Maribor sklene kreditni zavod kreditno pogodbo, 
v kateri morajo biti določeni poleg vizine obrestne 
mere in vračilnih rokov, še zlasti tile pogoji: 

a) določitev tran! za črpanje kreditov; 
b) čas, kdaj se začnejo krediti izplačevati; 
c) sprejem obveznosti koristnilka kredita in sicer: 
1. da bo kredit uporabljen samo za določeni 

namen. 
2. da bo poleg nalogov za izplačilo iz dovoljenega 

kredita koristniik predlagal kreditnemu zavodu tudi 
listine, iz katerih bo razviden namen izplačila; 

3. da bo vračal porabljeni kredit z obrestmi vrC 

v roku zapadlosti v anuitetah, določenih v pogodbi in 

da tbo plačal stroške ter provizijo po posebnih pre°' 
pisih za fin an si ran j e investicij; 
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4. da bo koristnik obvestil kreditni  zavod o od- 
tujitvi osnovnih sredstev; 

5. da bo iz kredita  takoj  zavaroval  nabavljena 
snovna sredstva pri Državnem zavarovalnem zavodu. 

7. člen 
Svet za gospodarstvo se pooblašča, da po potrebi 

Predpiše navodila za izvajanje tega odloka. 

8. člen 

TT) Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 
•LUS«. 

St. P-3355/1-54 
Maribor, dne 20. avgusta 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Lcdinck 1. r. 

528. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
15 5 sl.užbe v okrajih in mestih (Uradni list LRS, št. 
] ' "A ^ v zvezi s 15. in 64. členom zakona o okrajnih 
ok ih odhoTih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 

, raJni ljudski odbor Murska Sobota na seji obeh 
ZD°rov dne 11. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
0 ureditvi gozdarske službe v okraju Murska Sobota 

I 
°ri okrajnem  ljudskem odboru  Murska  Sobota 

ustanovi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadalj- 
p°m besedilu:  uprava)  kot gozdarski organ okraj- 

na ljudskega odbora. 

II 

Uprava opravlja tele upravne zadeve: 

_ J 
nadzoruje, ali se na območju okraja, in sicer v 

aovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
ob • S02^071^- izvršujejo predpisi o gozdovih (o 
stv ^*' £°i'tv'' vû-rstvTi in izkoriščanju gozdov, o var- 
i • "~ konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 

skrbi za to. da se ti predpisi pravilno izvršujejo; 

taf 2" s^rb'* ^a se «delajo gozdni gospodarski elabo- 
_ '. in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
^darstvo LRS; 

1••• ^a^e UpraTi za £°zdarstvo LRS predloge za iz- 
. Uev zemljišč za pogozditvo in za gozdne me- 
laci je; 

s 
4* pripravlja predloge za sesiavo okrajnega go- 

„^ar&kega   plana   glede   gojitve   in   izkoriščanja 
flov in glede gozdnih graditev; 

&•»•   ^aJ° strokovna mnenja v zadevah s področja 
^darstva in hudourništva; 

b- vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 
aiili     P^Pira   vzgojo  gozdarskih  kadrov,  skrbi  za 
öM\

OV
° tokovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 

TOsvetno delo med ljudstvom; 

sto "izdaja  odločbe  v   upravnih  zadevah  na  prvi 
PnJi  s področja gozdarstva; 

g0 . ' °Pravlja vse druge upravne zadeve s področja 
stoi arstva« ki spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
Pos K S\ trajnega ljudskega odbora, kolikor ni to po 
okr •       Popisih dano v pristojnost zboru ali svetu 

III 

Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 
okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
upravljanjem vseh gozdov, ki so splošno ljudsko pre- 
moženje na območju okraja, razen tistih, ki jih po 
tretjem odstavku 24. člena zakona o gozdovih uprav- 
ljajo občinski  ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanja, 
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 • skrbi za 
pobiranje teh prispevkov; 

3. opravlja invostitorske naloge pri delih, ki se 
finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

Upravo vodi šef uprave. Sela 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 »koliše določi okraj- 
na uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

VII 

Okrajna upTava za gozdarstvo se vzdržuje i« 
okrajnega gozdnega sklada. 

Sredstva za vzdrževanje upravo 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. 

•• 

Pri 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 • 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. 
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IX 
Občinski ljudski odbori upravljajo tiste gozdove 

splošnega ljudskega premoženja, ki so jih upravljali 
do uveljavitve zakona o gozdovih (Uradni list LUS, 
št. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinsko 
gozdne sklade. V zvezi s tem občinski ljudsiki odbor 
sprejema predračun občinskega gozdnega sklada in 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki so fmonsi- 
rajo iz občinskega gozdnega sklada. 

Katera dela se fmansirajo 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 ljudskih 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 vprašanju gozdnih graditev na območju 
občine. 

X 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS<. 
St. 6917/1-54 
Murska Sobota, dne 11. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez 1. r. 

529, 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter XII. točke navodila Izvršnega sveta LRS 
o ureditvi gozdarske službo v okraijh in mestih (Urad- 
ni Ust LRS, št. 15-55/54) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na sejah okrajnega zbora iz zbora proizvajalcev dne 
9. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Ptuj 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Ptuj se ustanovi 

okrajna uprava za gozdarstvo kot gozdarski organ 
okrajnega ljudskega odbora. 

2. člen 
Uprava  opravlja  tele   upravno  zadeve: 
1. nadzoruje, ali se na območju mesta, 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 zemljiščih in po- 
dobno), in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno iz- 
vršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski ela- 
borati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi 
za gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predlog za 
izločitev zemljišč, za pogozdiive in za -gozdne melio- 
racije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega gospo- 
darskega 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 izobraževanje in za gozdarsko 
prosvetno delo mod ljudstvom; 

8. izdaja odločbe v upravnih zadevah na prvi 
stopnji s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne in operativne za- 
deve s področja gozdarstva, ki spadajo po veljavnih 
predpisih v pristojnost okrajnega ljudskega odbora, 
kolikor ni to po posebnih predpisih dano v pristoj- 
nost zboru ali svetu okrajnega ljudskega odbora. 

3. člen 
Uprava opravlja naloge okrajnega ljudskega od- 

bora v zvezi z neposrednim gospodarjenjem z vsenii 
gozdovi, Jci so splošno ljudsko premoženje na območ- 
ju okraja, razen glede tistih gozdov iz splošnega 
ljudskega premoženja, s katerimi po 3. 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 so ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

4.61 cm 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav- 

lja uprava zlasti tele naloge: 
1. izdela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

kov tìklada; 
2. odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 

pobiranje teh prispevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki e" 

fmansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 
Upravo vodi šef uprave. Sefa upravo imenuje 

okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 

imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno sve- 
tu za gospodarstvo. 

6. člen 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava potrebno 

število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo re- 

vami gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi Uprav** 
Revirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 

s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 
Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef upra- 

vo okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslu2- 
benskih razmerjih uslužbencev uprave izdaja pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora po predlogu seta 
uprave. 

7. člen 
Uprava se vzdržuje iz okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave so zagotovijo 

predračunom uprave, ki jo sestavni del predračuna 
okrajnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je 
uprave. 

8. člen 
Pri delu uprave sodeluje kot posvetovalni org 

okrajna   gozdarska   komisija   (29.   člen   zakona 
gozdovih). i k<> 

Šef   uprave   mora   zaslišati   okrajno  gozdars 
komisijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašan J   • 
ki so tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in iz'K° 

šef 
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anJa gozdov, zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in pri določanju načrta 

nove gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

0, .. 9- clen 

Občinski ljudski odbori gospodarijo s tistimi 
gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
°° gospodarili do uveljavitvo zaikona o gozdovih 
(Uradni list LRS, št. 22-78/53). 

Občinski ljudski odbori upravljajo občinske 
gozdno sklade. V zvezi s tem občinski ljudski odbor 

0n,rD,,e,ma Predračun občinskega gozdnega sklada in 
Pravlja investitorske nalogo pri delih, ki so finan- 
zio iz občinskega gozdnega sklada. 

u 0ra ^e'a se ftnansixaÌ° ù občinsikega gozdne- 
ga sklada, določi občinski ljudski odbor v skladu z 
«ajn'm gozdarskim planom. 

^"čjnska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
fi n občinskega ljudskega odbora v  zvezi  z uprav- 
Janjem občinskega gozdnega siklada. 
rih •°^•••5^° komisije pri občinskih ljudskih odbo- 

dajejo po občinskih ljudskih odborih okrajni upra- 
za gozdarstvo potrebno predloge o vprašanjih, ki 

šča •   J° u'prave> obnove, gojitve, varstva in izkori- 
#0,J?Jv. g°zdov in o vprašanjih gozdnih graditev  na 
območju občino. 

_ 10. člen 
1;.« la odlok  velja od dneva objave v  >Uradnem 

St. 1-6325/1-54 
ptuj, dne 9. avgusta 1934. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

530, 

j.   Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
Bfla zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 

r° (Uradni list LRS, ät. 19/52), 66. člena uredbe o 
/•^^••• ter o trgovskih podjetjih in trgovinah 
gladni Üst FLRJ, št. 56/53), 25. člena uredbo o obrt- 
gj   delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 

• 5/54) in 4•. člena uredbe o gostinskih podjetjih in 
piscih (Uradni list FLRJ, št. 6/54), je ljudski odbor 
T^s.tae občine Trbovlje na XXI. seji dne 29. julija 
*"* sprejel 

ooK ODLOK 
obra?atOVaînem ^" tr80vskih, obrtnih in gostinskih 

"tovalnic na območju  ljudskega odbora  mestne 
občine Trbovlje 

A. Splošne določbe 

1. člen 
,   "olovni   čas   trgovskih,   obrtnih   in   gostinskih 

ratovalnic določajo delovni koletivj trgovskih, obrt- 
l»"i ^ .e<>st•lSkili podjetij, obrti in gostišč in zasebni 

traki obrtnih delavnic in zasebnih gostišč. 
T>r*t •°7&•° in obrtne poslovalnico morajo biti od- 
ia V ?asu« ki ga določa ta odlok, gostinska podjetja 
ob ^?s^^ Pa morajo in smejo imeti odprte svoje 

atovalnice samo v določenem času. 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za posamez- 

ne ^°se^n° Prilike zaprosijo za podaljšanje poslov- 
izd .a' Dovoljenje za podaljšanjo poslovnega časa 
zad aJn^štvo sveta za gospodarstvo in komunalne 
nit6Ve' ^° P^Qca gostinsko podjetje ali gostišče pred- 
pono takso. 

2. člen 
Poletni čas po tem odloku je čas od 1. aprila d>> 

50. septembra; čas od I. oktobra do 51. marca je pa 
zimski čas. 

B. Obratovalni čas ob delavnikih 

I.   Trgovske   obratovalnice 

5. člen 
Trgovske obratovalnice, za katere v tem odloku 

ni določeno kaj drugega, morajo biti odprte v po- 
letnem času vsak dan od 7. do 11. in od 16. do 19. ure, 
razen ob sobotah, ko morajo biti te obratovalnice od- 
prte nepretrgoma od 7. do 14. ure. V zimskem času 
morajo biti te obratovalnice odprte vsak dan od 8. 
do 12. in od 14. do 17. ure, razen sobote, ko morajo 
biti odprte nepretrgoma od 7. do 14. ure. 

Co je v soboto plačilni dan morajo biti trgovske 
obratovalnice odprte ob vsakem letnem času, kakor 
druge dni. 

4. člen 
Prodajalne svežega in suhega mesa ter rib mo- 

rajo biti odprte v poletnem času od 6. do 11. in od 
17. do 19. ure, v zimskem času pa od 7. do 12. in od 
14. do 17. ure. Ob sobotah so te obratovalnice od- 
prte no glede na letni čas od 5. do 12. in od 15. do 
17. ure. 

Prodajalne kruha, mleka in mlečnih izdelkov ter 
prodajalne zelenjave morajo biti odprte ne glede na 
letni čas od 6. do 12. in od 14. do 18. ure. 

Slaščičarne morajo biti odprte v poletnem času 
nepretrgoma od 7.—20. ure, v zimskem času pa od 8. 
do 17. ure. 

II.  Obrtne obratovalnice 
5. člen 

Obrtno obratovalnice, ki poslujejo neposredno z 
naročniki, morajo biti odprte tako kakor trgovske 
obratovalnice. 

Ne glede na predpis prvega odstavka tega člena 
pa morajo biti odprte brivnice od 7. do 11. ure in od 
15. do 19. ure, ob sobotah in pred priznanimi prazniki 
pa od 7. do 12. in od 15. do 20. ure. Ob ponedeljkih 
popoldne so, brivnice zaprte. 

III.   Gostinske  obratovalnice 

6. člen 
Gostinske obratovalnice smejo biti odprte: 
1. kavarne od 7. do 24. ure; 
2. restavracije in gostilne od 6. do 23. ure, ob so- 

botah in dnevih pred priznanimi prazniki pa od 6. 
do 24. ure; 

3. okrepčevalnice, športnih, kulturnoprosvetnih in 
telesnovzgojnih društev od 10. do 24. ure. 

IV.  Druge  obratovalnice 

7. člen 
Za črpalke pogonskega goriva, mazivnih olj, tra- 

fike in prodajalne časopisov veljajo odredbe 3. člena 
tega odloka. 

8. člen 
Prodajanje blaga na sejmih in tržnih prostorih 

je določeno s sejmskim in tržnim redom. 

C Obratovalni čas ob nedeljah in priznanih 
praznikih 

9. člen 
Ob nedeljah in priznanih praznikih smejo biti 

vse trgovinsko in obrtne obratovalnice zaprte, razen 
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1. slaščičarn, ki morajo biti odprte v poletnem 
času od 8. do 20., v zimskem času pa od 8.—18. ure; 

2. fotografskih ateljejev, kd morajo biti odprti od 
7. do 12. ure. 

Gostinske obratovalnice se ob teh dnevih ravnajo 
po predpisih 6. člena tega odloka, kolikor predpisu- 
jejo obratovanje ob sobotah. 

Ć. Posebne določbe 

10. člen 
Svet za gospodarstvo ljudskega odbora jo poobla- 

ščen, da s posebno odredbo lahko določi drugačen 
obratovalni čas, kot je določen s tem odlokom, koli- 
kor to narekujejo potrebe. 

D. Kazenske določbe 
11. člen 

Zaradi prekrška se kaznujejo z denarno kaznijo 
do 2000 din: 

1. trgovska podjetja in trgovine, obrtna podjetja 
in obrtne delavnice ter zasebni obrtniki, ki nimajo 
odprtih svojih obratovalnic v času, določenem po tem 
odloku; 

2. gostinska podjetja, gostišča in lastniki zaseb- 
nih gostišč, ki nimajo svojih obratovalnic odprtih v 
določenem času ali ki jih zapirajo pozneje, kot je do- 
ločeno v tem odloku. 

12. člen 
Gostinske obratovalnice morajo nehati streči naj- 

pozneje čert ure pred določenim zapiralnim časom, 
poslovne prostore pa morajo izprazniti in zapreti naj- 
pozneje pol ure po tem času. 

E. Končne določbe 

13. člen 
Z uveljavljenjem tega odloka preneha veljati od- 

lok o obratovalnem času za gospodarska podjetja na 
območju ljudskega odbora mestne občine Trbovlje, 
ki ga je sprejel ljudski odbor na II. seji dne 22. ja- 
nuarja 1953. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc 
St. 318/24 
Trbovlje, dne 29. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r. 

531. 
Na podlagi 2. točke 50. člena zakona o občinskih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-88/52) in na 
podlagi 3. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo taikse in prometni davek. (Uradni 
list FLRJ, št. 19-118/53), izdaja občinski ljudski odbor 
Dravograd na XIV. redni seji dne 20. julija 1954 

ODLOK 
o turistični taksi za osebe, ki s» mudijo kot turisti 

na območju občine Dravograd 

1. člen 
Turist je vsakdo, ki nima v Dravogradu stalnega 

bivališča in prenočuje tu vsaj enkrat. 

2. člen 
Turistična taksa se pobira od nočnin in jo plača 

vsak turist, ki prenočuje v državnem, zadružnem ali 

privatnem   podjetju   oziroma   gostišču   proti   plačilu 
ustrezne najemnine za prenočišče. 

3. člen 
Turistična taksa znaša: 
a) v času glavno sezone, t. j. od 16. junija do 

31. avgusta po 20 din na osebo, 
b) izven sezone, t. j. od 1. januarja do 15. junija 

in od 1. septembra do 31. decembra po 10 din na 
osebo. 

4. člen 
Plačila turistične takse so oproščene osebe, ki jih 

kot svoje zavarovance pošilja na zdravljenje Zavod 
za socialno zavarovanje, in invalidi, ki prihajajo na 
območje občine na zdravljenje po zdravniški odredbi. 

Občinski ljudski odbor Dravograd lahko odobri 
že nadaljnje oprostitve oziroma olajšave v plačevanju 
turistične takse. 

Natančnejše predpise o tem izda občinski ljudski 
odbor s posebno odredbo.   . 

5. člen 
Srodstva, ki se bodo zbrala s •turistično takso, s« 

bodo uporabljala za komunalne in turistične graditve 
v mejah 5. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, 
da lahko predpisujejo taikse in prometni davek. 

6. člen _   , 
Gostinska podjetja in gostišča morajo odvajati 

pobrano turistično takso občinskemu ljudskemu od- 
boru Dravograd. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uiradnein 

listu LRS«. 
St. P-106/54 
Dravograd, dno 20. julija 1954. 

Predsednik Obč. LOt 
Jože Berce 1. r. 

532. 
Na podlagi 20. in 117. Člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor' 
nikov ljudskih odborov (Uradni Est LRS, št. 31-102/53). 
je občinski ljudski odbor Logaitec na seji dne 23. av> 
gusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo so nadomestne volitve v •. volib" 
enoti, ki obsega vas Dolenji Logatec, ker jo prenehal 
mandat umrlemu Trevnu Jakobu, odborniku občin* 
skiga ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

Volitve bodo v nedeljo, dne 26. septembra 1954. 

II 
Razveljavi se odlok št. 808-••-54 z dne 25. juliJa 

1954 o razpisu nadomestnih volitev, po katerem 0° 
bile razpisane nadomestno volitve za dne 19. septeffl' 
bra 1954. 

• 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« io na 

krajevno običajni način v III. volilni enoti. 
St. P-808/54 
Logatec, dne 23. avgusta 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan Zelene 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 Številna: 8 din 'o 8 strani vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P^ 
oožtl 8 din več  — UrednlJtvo in  uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica 11»   postni  predni 336 — Telefon uprave S3-579 - 

Čekovni račun: 601-»2«-l57 
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5«. oaiok 

VSE 

Odločba  o ustanovitvi  vodnogospodarskih  sekcij. 

Odloki ljudskih odborov: 
o   plačevanju   pavšalne   skočnlne   in   izplačevanju 

534   Vzđrževalnlne  rejcem  plemenskih bikov  v okraju Celje. 
*• Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Celje. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnino v okraju 
Krško. 
Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti ter o volitvah 
hišnih svetov in svetov stanovanjske skupnosti v okraju 
•••••. 
Odlok o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 
Kržko. 

8* 0đIok o najvišji tarili za dimnikarske storitve v okraju 
5j    Kräko. 

• Odlok o prometu z blagom na trgih in sejmih v okraju 
•••••• sobota 

535. 

536. 

537, 

BINA 

540. 

541. 

542. 

543. 

544. 

515. 

516. 

Odlok o  gostinskih storitvah  izven  poslovnih  prostorov 
gostinskih podjetij  tn  gostišč v  okraju  Murska  Sobota. 
Odlok o razpisu nadomestnih  volitev v 21.  volilni enoti 
okraja Radovljica 
Odlok  o  predračunih   finančno   samostojnih  zavodov,   ki 
so del proračuna okraja Slovenj Gradec za leto 1954. 
Odlok o  spremembi  In  dopolnitvi   odloka   o   proračunu 
okraja Tolmin za leto 1954. 
Odlok o reji psov na območju mestne občine Idrija. 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven  poslovnih 
prostorov  gostinskih podjetij  in gostišč v mestni občini 
Novo mesto. 
Odlok  o  dodatnem  proračunu  mestne   občine   Celje  za 
leto 1953. 
Popravek 

136. 

,Na podlagi 4. člena uredbe o ustanovitvi, orgoni- 
5cUi in delu Uprave za vodno gospodarstvo LRS 
Wiadrr 1- • »""   -•      •   (Uradni .list LRS, št. 9-23/54) in poprejšnje pritrditve 
«vršnega sveta Ljudske skupščine LRS z dne 23. VII. 

3*i št. 930/1-54 izdaja Uprava za vodno gospodar- 
evo LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi vodnogospodarskih sekcij 

1 
,   organizacijskem sestavu Uprave za vodno go- 

Podarstvo LRS se ustanovijo tele vodnogospodarske 
sekcije: 
ç   a) vodnogospodarska sekcija za Sočo s sedežem v 

... „'   vodnogospodarska  sekcija  za  gornjo  Savo s 
sedezem v Ljubljani, 
. , c) vodnogospodarska sekcija za spodnjo Savo s 
sedezera v Brežicah, 
s_ c) vodnogospodarska  sekcija  za Savinjo s sede- 
la, v Celj iijTl, —j «, 

Q)_ vodnogospodarska sekcija za Dravo s sedežem T Ptuju, 
e) vodnogospodarska sekcija za Muro s sedežem 

Gornji Radgoni. 

D 1 2 

sek •• / Vmo Pomočjo posameznih vodnogospodarskih 
vod01? u   ••(*•1••••• besedilu skrajšano VGS) obsega 

Bief • ^ Za Sočo: reko Sočo od izvira do državne 
•••^ la iraške ponikalnice, ki  tečejo v  Jadransko 

to vazen reko (Timav>; 
otK.-.     "S za gornjo Savo: reko Savo od izvira do 
PoniV11!0 -meJe Trbovlje—Krško, Ljubljanico, kraške 
inav) I?1?0' .^ tečei° y Ljubljanico, reko Reko (Ti- 
Ponji i ,lzvira do sifona v Škocjanski jami, kraške 
nikaìV -e na ozem^iu •••••• Kočevje in kra&kc po- 
vasi K°V 'Z Grosupeljske kotline do izvira Krke pri 

öieje T •?? za spodnjo Savo: reko Savo od okrajne 
roovlje—Krško do slovensko-hrvažke republi- 

ške meje, reko Krko ter reko Kolpo in del Sotle od 
okrajno mojo Celje—Krško do izliva, kolikor tečeta 
po ozemlju LR Slovenije; 

č) VGS za Savinjo: reko Savinjo in del Sotle od 
izvira okrajne meje Celje—Krško; 

d) VGS za Dravo: reko Dravo od državne meje 
do slovensko-krvaške republiške meje; 

e) VGS za Muro: reko Muro od državne meje do 
slovensko-hrvaško republiške meje. 

Glede dajanja strokovne in tehnične pomoči ljud- 
skim odborom obsega delovno področje posameznih 
vodnogospdarskih sekcij pritoke v 2. točki omenjenih 
vodotokov s temi izjemami: 

Višnjica, pritok Krke, spada pod VGS za gornjo 
Savo; 

Sevnična, pritok Save, spada od izvira do izliva 
pod VGS za spodnjo Savo; 

Meža, Mislinja in Dravinja, slednja do okrajne 
meje Celje—Maribor okolica, spadajo pod VGS za 
Savinjo. 

3 
Vodnogospodarske sekcije so organizacijske eno- 

te Uprave za vodno gospodarstvo LRS. 
Finančno poslovanje za VGS opravlja Uprava za 

vodno gospodarstvo LRS. 
Potrebni inventar in osnova sredstva dodeli VGS 

Uprava za vodno gospodarstvo LRS. 

4 
Poslovanje VGS vodi upravnik, imenuje ga di- 

rektor Uprave za vodno gospodarstvo LRS. 
Potrebno število tehničnega, strokovnega in ad- 

ministrativnega kadra VGS ter rečnih nadzornikov 
in čuvajev določi Uprava za vodno gospodarstvo 
LRS s pritrditvijo Državnega sekretariata za občo 
upravo in proračun LRS. 

5 
Vodnogospodarske sekcije imajo tele naloge: 
a) neposredno vzdržujejo dn nadzorujejo v 1. od- 

stavku 2. točke omenjeno vodotoke vzdržujejo javne 
regulacijske in melioracijske objekte in  odstranju- 
jejo pretočne ovire na teh vodotokih; 
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b) neposredno nadzorujejo vse druge regulacij- 
ske, energetske in hidrotehnične objekte na teh vo- 
dah, plavljenje, splavljenje in plovbo; 

c) tehnično nadzorujejo hidrološko službo; 
č) gospodarijo z vodnimi zemljišči, ki so del teh 

voda; e 

d) organizirajo službo za zaščito voda in službo 
za obrambo pred nevarnostmi od voda, vzdržujejo in 
obnavljajo naprave in invertar za obrambo pred po- 
plavami (nasipe, črpalke, čolne, splave itd.); 

e) opravljajo raziskave in druge študijske nalo- 
ge, ki jih jim poveri Uprava za vodno gospodarstvo 
LRS; 

f) dajejo strokovno in tehnično pomoč ljudskim 
odborom; 

g) opravljajo druge podobne naloge po naročilu 
Uprave za vodno gospodarstvo LRS. 

6 
Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St 290/1-54 
Ljubljana, dne 4. septembra 1954. 

Direktor 
Uprave za vodno gospodarstvo LRS: 

Ing. Lojze Kerin 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
535. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) v zvezi s 7. in 9. členom pravilnika o vzdrže- 
vanju državnih, zadružnih in zasebnih plemenjakov 
ter o načinu plačevanja skočnine (Uradni list LRS, 
št. 41-612/48) ter v zvezi s 3. in 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list LRS, št. 46/51) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o plačevanju pavšalne skočnine in izplačevanju 

vzdrževalnine rejcem plemenskih bikov 

I. Pavšalna skočnina 

1. člen 
Na območju OLO Celje se uvaja plačevanje pav- 

šalne skočnine. 
Pavšalno skočnino v znesku 300 din plačujejo 

lastniki in rejci od vsake krave in nad 1 leto stare 
telice. 

Bukorejci, ki držijo bike pogodbeno, plačujejo 
za krave in nad 1 leto stare telice, ki jih redijo na 
svojih gospodarstvih, pavšalno skočnino prav tako kot 
druga kmetijska gospodarstva. 

Pavšalne skočnino ne plačajo tista kmetijska go- 
spodarstva, ki redijo priznane plemenjake izključno 
za svojo potrebe. 

2. člen 
Pavšalno skočnino odmerjajo in pobirajo občin- 

ski ljudski odbori. Za odmero pavšalne skočnine je 
odločilno število krav in nad 1 leto starih telic na 
dan 1. januarja. 

Število živine, od katere se mora plačati pavšalna 
skočnina, ugotavljajo občinski ljudski odbori s po- 
sebnim popisom (rednim ali izrednim), ki se opravi 
vsako leto najkasneje do 1. januarja. 

Ob popisu krav in telic morajo občinski ljudski 
odbori ugotoviti tudi, koliko je za pleme sposobnih 
bikov in koliko jih je potrebno glede na število krav 
in za pleme sposobnih telic. Pri tem je potrebno upo- 
števati določbe 6. člena uredbe o odbiri plemenske 
živine (Uradni list LRS, št. 32/47). 

3. člen 
Pavšalno skočnino morajo občinski ljudski odbori 

pobrati najkasneje do 1. marca vsakega leta. 

4. člen 
Rejci plemenskih bikov ne smejo od kmetijskih 

gospodarstev in gospodarjev, ki so plačali pavšalno 

skočnino, pobirati nobenega drugega prispevka, na- 
grade ali plačila. 

II. Plačevanje vzdrževalnine rejcem 
plemenskih bikov 

5. člen 
Plačane pavšalne skočnine se smejo uporablja'1 

samo za izplačevanje vzdrževalnin rejcem plemen- 
skih bikov in za nabavo potrebnega števila pleme' 
njakov. 

6. člen 
Okvirno vzdrževalnino določi vsako leto v naprej 

svet za gospodaTstvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Občinski ljudski odbori določijo sporazumno z 

okrajno živinorejsko službo in v sodelovanju s kme; 
tijskimi zadrugami za vsakega plemenjaka posebej 
plemenski okoliš in višino vzdrževalnine. Določen0 

vzdrževalnino izplačujejo občinski ljudski odbori. 

8. člen 
Vzdrževalnina se plačuje v dveh obrokih, in sice1 

do 15. julija in do 15. januarja po poprejšnjem Pre' 
gledu skočninskih zapisnikov in bikov. 

9. člen 
Višina vzdrževalnine se določa po kakovosti pje" 

menjaka, njegovem oskrbovanju, starosti, številu 
oplojenih krav in telic ter v mejah okvirne vzdrže* 
valnine, ki jo določi svet za gospodarstvo OLO. 

10. člen 
Svet za gospodarstvo pri okrajnem ljudskem °"' 

boru se pooblašča, da izda potrebna navodila za izva' 
janje tega odloka. 

11. člen 
Za prekrške iz 4. člena tega odloka se krs»c 

kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din. Uprav11 

kazenski postopek izvede in kazen izreče sodnik z 

prekrške OLO Celje. 
12. člen 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradne 
listu LRSc in po vseh občinah tega okraja na »r 

jevno običajni način. 
St? 1/1-2552/4 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. *• 
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Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
je službo (Uradni list LRS, št. 15/54) v zvezi s 15. in 
M. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih, je 
£k*ajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
•&• avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Celje 

t. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Celje se ustanovi 

^krajna uprava za gozdarstvo  (v  nadaljnjem bese- 
"""U: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

2. člen 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, aii se na območju' okraja, in sicer v 

fjozdovih, ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh 
^ugih  gozdovih,  izvršujejo predpisi o gozdovih  (o 

obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov, o var- 
vu _ konservaciji — gozdnih zemljišč in podobno), 

n skrbi za to. da- se ti predpisi pravilno izvršujejo; 
2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski elabo- 

a*i, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi za 
eozdarstvo LRS; 
... '• daje Uprav) za gozdarstvo LRS predloge za iz- 
ocitev zemljišč za pogozditve in za gozdne me- 

moraci je; 
.-?• Pr'Pravlja predloge za sestavo okrajnega go- 
Podarskega. plana   glede   gojitve   in   izkoriščanja 

sozdov in giedo gozdnih graditev: 
5. daje strokovna mnenja • zadevah 6 področja 

gozdarstva in hudourništva; 
o. vodi gozdni kataster in predpisane evidence; 

..,*• podpira   vzgojo gozdarskih  kadrov,  skrbi  za 
ni«rOT<> s*ro,kovno izobraževanje; skrbi za gozdarsko- 
''«tevetno delo med ljudstvom; 
gj   °\ *2daja odločbe v  upravnih  zadevah na  prvi 

°P£Ü s področja gozdarstva; 
Bo A °Prav^a vse druge upravne zadeve s področja 
sto Ta' spadajo po veljavnih predpisih v pri- 
^jnost.okrajnega ljudskega odbora, kolikor ni to po 
at» • Predpisih dano v pristojnost zboru ali svetu 
bajnega ljudskega odbora. 

3. člen 
ofcj. . *raJna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 
•• ttJ^f Sa

# ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
mož* • ^em vse^ S02^07» ki so splošno ljudsko pre- 
tret.

enJ° na območju okraja, razen tistih, ki jih po 
lin sJ6ni. odstavku 24. člena zakona o gozdovih uprav- 
ni« občinski ljudski odbori. 

**iae~P1:ava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
pódi *•     ••^°3> ki izvirajo iz naslova upravljanja, 
•••^'••1•, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
pora MI drugim, državnim organom. 

4. člen 
okra} ZTea* 2 upravljanjem gozdnega sklada opravlja 

jna uprava za gozdarstvo zlasti tele naloge: 
L     • «dela predlog predračuna dohodkov in izdat- 

slctada; 
•••; °dnierja prispevke »a gozdni sklad is skrbi za 
^»'•aj* teh prispevkov; 
Koan" •°ip.rav^a fovestitorske naloge pri delih, ü se 

«rajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 
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. 

6. člen 
Za i opravljanje svojih nalog ima uprava za 

gozdarstvo potrebno število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo re- 

rirni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določa okraj- 
na uprava za gozdarstvo. 

Revirni gozdar mora bitì gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali pa gozdarski tehnik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef uprave 
okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o uslužben- 
skih razmerjih uslužbencev uprave izdaja predsed- 
nik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

7. člen 
Okrajna uprava za gozdarstvo se vzdržuje iz 

okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave za gozdarstvo so 

zagotovijo s predračunom uprave, ki je sestavni del 
predračuna okrajnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalee za izvrševanje predračuna je Sef 
okrajno uprave za gozdarstvo. 

8. člen 
Pri delu uprave za gozdarstvo sodeluje kot po- 

svetovalni organ okrajna gozdarska komisija (29. 
člen zakona o gozdovih). 

Sef uprave se mora posvetovati z okrajno gozdar- 
sko komisijo o vseh pomembnejših in načelnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva 
in izkoriščanja gozdov; zlasti jo mora zaslišati pri 
sestavi predloga za predračun sklada in pri določanju 
načrta obnove, gojitve, sečnjo in izkoriščanja gozdov 
ter gozdnih graditev. 

9. člen 
Občinski ljudski odbori upravljajo tisto gozdove 

splošnega ljudskega premoženja, ki so jih- upravljali 
do uveljavitve zakona o gozdovih (Uradni Est LRS, 
št. 22-76/53). ' 

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 fmansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada določi občinski ljudski odbor v skladu c 
okrajnim družbenim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
gan občinskega ljudskega odbora v zvena z upravlja- 
njem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih odborih 
dajejo po občinskih ljudskih, odborih okrajni upravi 
za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki so trčejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva in izkoriščanja 
gozdov in o vpraîaojin gozdnih graditev na območju 
občine. 
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10. člen 
Ta odlok velja tako], objavi pa se v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. 1/1-9859/2 
Celje, dae 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Osnova 
Dopolnilni 

%        davek Osnova 
Dopolnilni 

%        davek 

535. 

Okrajni ljudski odbor Krško izdaja na podlagi 
15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih, 6. člena 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) tor 
VI. točke odloka Izvršnega sveta LRS o uporabi plan- 
skih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 
3/54) na predlog sveta za gospodarstvo OLO Krško 
na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
7. julija 1954 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov samostojnih poklicev se .predpisuje tale davč- 
na lestvica: 

Osnova 
Dopolnilni 

i        davek Osnova 
Dopolnilni 

%        davek 

1.O0O 
2.000 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
7.000 
8.000 
9.000 

10.000 
12.000 
14.000 
16.000 
18.000 
20.000 
22.000 
24.000 
26.000 
28.000 
30.000 
32.000 
34.000 
36.000 
38.000 
40.000 
42.000 
44.000 
46.000 
48.000 
50.000 
52.000 
54.000 
56.000 
58.000 
60.000 
62.000 
64.000 
66.000 
68.000 

,1 
,2 
,3 
.4 
,5 
,6 
,7 
• 
,9 

2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
360 
440 
504 
572 
644 
720 
800 
884 
972 

1.054 
1.160 
1.260 
1.364 
1.472 
1.584 
1.700 

70.000 
72.000 
74.000 
76.000 
78.000 
80.000 
82.000 
84.000 
86.000 
88.000 
90.000 
92.000 
94.000 
96.000 
98.000 

100.000 
105.000 
110.000 
115.000 
1*?0.000 
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 

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 
4,5 
5 
5,5 
6 

. 6,5 
7 
7,5 
8 
8,5 
9 
9,5 

10 
10,5 
11 
•.5 
12 
12,5 
13 
13,5 
14 
14,5 
15 
16 
17 

1.820 
1.944 
2.072 
2.204 
2.340 
2.480 
2.624 
2.772 
2.924 
3.0S0 
3.240 
3.404 
3.572 
3.744 
3,920 
4.5O0 
5.250 
6.050 
6.900 
7.800 
8.750 
9.750 

10.800 
11.900 
13.050 
14.250 
15.500 
16.800 
18.150 
19.550 

.21.000 
22.500 
24.050 
25.650 
27.300 
29.000 
30.750 
33.600 
36.550 

220.000 
225.000 
230.000 
235.000 
240.000 
245.500 
250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
300.000 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
335.000 
340.000 
345.000 
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 

18 
19 
20 
21 
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 
30,4 
30,8 
31,2 
31,6 
32 
32,4 
32,8 
33,2 
33,6 
34 
34,4 
34,8 
35,2 
35,6 
36 
36,4 
36,8 
37,2 
37,6 
38 
38,4 
38,8 
39,2 

39.600 
42.750 
46.000 
49.350 
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 
98.800 

101.640 
104.520 
107.440 
110.400 
113.400 
116.440 
119.520 
122.640 
125.800 
129.000 
132.240 
135.520 
138.840 
142.200 
145.600 
149.040 
152.520 
156.040 
159.600 
163.200 
166.840 
170.520 

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 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 
580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
6S0.OO0 
690.000 
700.000 
710.000 
720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 

39,6 
40 
40,4 
40,8 
41,2 
41,6 
42 
42,4 
42,8 
43,2 
43,6 
44 
44,5 
45 
45,5 
46 
46,5 
47 
47,5 
48 
48,5 
49 
49,5 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
5.0,8 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,4 
52,6 
52,8 
53 
53,2 
53,4 
53,7 
54 

174.240 
178.000 
181.800 
185.640 
189.520 
193.440 
197.400 
201.400 
205.440 
209.520 
213.640 
217.800 
222.500 
229.500 
236.600 
243.800 
251.100 
258.500 
266.000 
273.600 
181.300 
289.100 
297.000 
305.000 
311.240 
317.520 
323.840 
330.200 
336.600 
343.040 
349.520 
356.040 
362.600 
369.200 
575.840 
382.520 
389.240 
396.O00 
402.600 
4O9.640 
416.520 
424.230 
432.000 

. t i- <$ 
dopoln'1' 

Pri osnovi nad 800.000 od razlike 66% 
vsakih nadaljnjih 10.000 osnove še 6600 din 
ne dohodnine. 

II 

Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih S 
plača dopolnilna dohodnina tako ene kakor drug 
oblike, plača dopolnilno dohodnino po stopnji. * 
ustreza seštevku prvih in drugih dohodkov. 

Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnin 
od kmetijstva ali dohodnina od samostojnih poklice, 
po pavšalni davčni osnovi za davčno leto vnaprej. 
poleg tega pa ima tudi dohodke iz drugih virov, J" 
se ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, ne vplivaj 
na odmero dopolnilne dohodnine od kmetijstva <>zir 

ma od samostojnih poklicev po pavšalni davčni osn 

vi dohodki iz drugih virov. Prav tako ne vpliva • 
stopnjo dopolnilne  dohodnine od  dohodkov iz dr 
gih virov višina davčne osnovo dohodnine iz kmetij 
stva  oziroma   pavšalne  davčne   osnove   samostojn 

poklicev. 
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III 
Osnove za obračunavanje dopolnilno  dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove do 10.000 se zaokrožijo na tisoče dinar- 

jev, in sicer tako, da se zneski do 5O0 din zaokrožijo 
na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa na tisoč 
"*& navzgor; 

b) osnove od 10.000 do 100.000 din se zaokrožijo 
mn • ^50* dinarjev, in sicer tako, da se zneski do- 
lervi ^n ^e^rožijo na dva tisoč navzdol, zneski nad 
°°0 din pa na dva tisoč navzgor; 

c) osnove od 1O0.O0O do 500.000 din se zaokrožijo 
n& pet tisoč  dinarjev,  in  sicer  tako,   da  se   zneski 
o 2.500 din zaokrožijo na pet tisoč navzdol, zneski 
ad 2.500 din pa na pet tisoč navzgor; 

č) osnove od 500.000 do 800.000 din se zaokrožijo 
a deset tisoč dinarjev, in  sicer tako, da se zneski 
o 5000 din zaokrožijo na deset tisoč navzdol, zneski 

nad 5000 din pa na deset tisoč navzgor. 

IV 

od  ?av°k P° y'šji davčni stopnji ne sme biti večji 
davka po najbližji  nižji  stopnji, povečanega za 

azk]H)> zanwjj  katere bi  se morala  uporabiti  višja 
«avena stopnja.      s 

V 
,    *a odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

li'J*' 
uP°rablja pa se za odmero dopolnilne do- 

noanme za leto 1954. 
St. 9592/2 
Krško, dne 7. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

536. 

. Na podlagi 15. in 10S. člena zakona o okrajnih 
uril odbt>rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), določb 
FLRT ° uPravHûnju stanovanjskih hiš (Uradni list 
n» 29-344/54) in 4. in 8. člena temeljnega zako- 
^ o, prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51)  je 

rajni ljudski odbor v Krškem na skupni seji okraj- 
ga zbora  in  zbora proizvajalcev dne  12.  avgusta 

1534 sprejel 

0 ODLOK 
ustanovitvi stanovanjske skupnosti ter o volitvah 

snih svetov in svetov stanovanjske skupnosti 

L Stanovanjska skupnost 

l.čkn 

So 
Stanovanjske hiše na območju okraja Krško, ki 

dru-n, .° Ijodsko premoženje, zadružna last ali last 
kate -L

11
'^ 

orffanizacij, in pa zemljiške parcele, na 
stan S-° *e ^e' *n zas°bne n'še z veë kot dvema 
Usta°Ta?.''e.ma tvor'J° stanovanjsko skupnost, ki jih 
RK. 

n.avljajo ljudski odbori mestnih občin in občin- 
4 4udski odbori okraja. 

nost ZJemoma se ne vključijo v stanovanjsko skup- 
stan Zasebne hiše s tremi stanovanji, ako nj skupna 

n^anjska površina nad 150 m!. 
süci   anovaniske skupnosti so pravno osebe in no- 
it, ••1•£'1• ia obveznosti, ki izvirajo iz najemninskih 
lj.an. uS" pogodb v zvezi z vzdrževanjem in uprav- 

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 stanovanjskih hišah stanovanjske skupnosti, ki 

imajo do dve stanovanji, sestavljajo hišni svet vsi 
uživalci  stanovanj  in  polnoletni  stanovalci, i 

V stanovanjskih hišah, kjer je tri do pet stano- 
vanj, izvolijo uživalci tričlanski hišni svet, v hišah, 
kjer imajo od šest do deset stanovanj, izvolijo pet- 
članski hišni svet in v hišah z nad deset stanovanj 
pa izvolijo sedemčlanski hišni svet. 

Zasebni lastniki hiš, ki imajo do dve stanovanji, 
lahko s pogodbo prepustijo svojo hiše stanovanjski 
skupnosti. 

4. člen 
Hišni svet volijo izmed sebe uživalci stanovanj 

isto hiše vsako leto v januarju na skupnem sestanku, 
kjer mora biti navzočih večina volilnih upravičencev. 
Ce se ob začetku sestanka ugotovi, da je na sestanku 
manj kot polovica volilnih upravičencev, se opravijo 
volitve pol ure kasneje ob vsakem številu udele- 
žencev. 

5. člen 
Volilni upravičenci odločajo, ali se hišni sveti 

volijo javno ali tajno. 
Javno se voli z dviganjem rok za posameznega 

kandidata. 
Tajno se voli na podlagi seznama kandidatov, na 

katerem volilni upravičenec podčrta tistega kandi- 
data, ki ga voli. Seznam kandidatov sestavijo volilni 
upravičenci na prevolilnem sestanku ali na samem 
volilnem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlan- 
ska volilna komisija. 

6. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 

vsak hišni svet po enega zastopnika v svet stano- 
vanjske skupnosti. Novi predsednik hišnega sveta 
sporoči v petih dneh po volitvah vsa imena izvolje- 
nih članov hišnega sveta upravi stanovanjske skup- 
nosti. 

7. člen 
Hišni sveti se sestajajo praviloma enkrat me- 

sečno. Sestanek skliče predsednik hišnega sveta, če 
to zahteva tretjina članov stanovanjskega hišnega 
svota. 

8. člen 
Vsi zastopniki hišnih svetov po 6. členu tega od- 

loka tvorijo svet stanovanjske skupnosti. V primeru 
3. odstavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš sodelujejo v svetu stanovanjske skupnoti kot 
enakopravni člani tudi zastopniki delavskega sveta 
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- 
rajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti izmed 
sebe predsednika, podpredsednika in tajnika, ki vo- 
dijo po navodilih sveta delo stanovonj-ske skupnosti. 
Volilni upravičenci odločajo, ali naj bodo volitve jav- 
no ali tajne. Svet stanovanjske skupnosti se mora 
zbrati praviloma vsaka dva meseca, po potrebi pa 
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tudi večkrat. Zasedanje sveta skliče predsednik, v 
njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Zasedanje sveta 
se lahko skliče tudi na zahtevo tretjine članov stano- 
vanjske skupnosti. 

9. člen 
Hišni sveti in svet stanovanjske skupnosti oprav- 

ljajo svoje zadeve do izvolitve novih svetov. 

III. Kategorizacija stanovanj 

iO.Čll5n 

Vsi stanovanjski prostori v hišah stanovanjske 
skupnosti kakor tudi stanovanja zasebnih lastnikov, 
ki jih ti oddajajo na območju okraja Krško v najem, 
morajo biti kategorizirani po predpisih odloka o ka- 
tegorizaciji stanovanj na območju okraja Krško. 

Višina najemnine je odvisna od kategorije sta- 
novanja. 

IV. Prevzem stanovanjskih his v upravo 

11. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje do 

30. IX. 1954 prevzeti v upravljanje vse stanovanjske 
hiše, ki spadajo po i. členu tega odloka v upravlja- 
nje stanovanjski skupnosti, razen tistih hiš, glede ka- 
terih okraj po določbi 3. odstavka 14. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš odloči, da ostanejo 
še nadalje v lastnikovi upravi. 

12. Člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 

komisije, ki jih imenuje svet stanovanjsko skupno- 
sti. Bri prevzemu mora biti praviloma navzoč hišni 
lastnik ali upravitelj, ki skupaj s člani komisije pod- 
piše zapisnik o p'revzemu hišo v upravljanje. Zapis- 
nik mora obsegati popis hiše, stanje, v katerem je 
hiša. Če se hišni lastnik ali njegov namestnik noće 
udeležiti prevzema ali noče podpisati zapisnika o pre- 
vzemu, se to zapiše v zapisnik. Zapisnik se napravi v 
treh izvodih, od katerih dobi enega uprava stanovanj- 
ske skupnosti, drugega predsednik hišnega sveta, 
tretjega pa lastnik ali upravitelj hiše. 

13. član 
Z dnem prevzema hiše preidejo na stanovanjsko 

skupnost 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 

. 2. točke 70. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš. 

14. člen 
Vse hiše s pruitklinami vred, ki po tem odloku 

preidejo v stanovanjsko skupnost, morajo hišni last- 
niki ali njih -upravitelji izročiti v stanju in obsegu, v 
•kakršnem so bile in se uporabljale, ko je začela ve- 
ljati uredba o upravljanja stanovanjskih hiš. 

V. Prehoda» in končne določbe 

15. člen 
Pirv« volitve hBnih svetov ho izvedel okrajni 

ljudski odbor v Krškem ter se morajo hišni sveti 
izvoliti d» 30. avgusta 1954, sveti stanovanjskih skup- 
nosti pa do 15. septembra 1954. 

16. člen 
Ljudski odbori mestnih občin in občinski ljudski 

odbori vodijo do formiranja stanovanjskih skupno- 
sti vse administrativno zadeve stanovanjskih skup- 
nosti na svojem območju, kakor jih določa uredba o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

17. člen 
Zaradi prekrška po tem odloku se kaznuje z de- 

narno kaznijo do 3000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

ne da pravih podatkov, 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prostorov 

pri zbiranju uradnih podatkov, 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 

vi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov, 
4. kdorkoli namerno odstrani ali pokvari in spre- 

meni inštalacijske naprave, vodnjake ali prikrije last- 
ništvo teh pritiklin ter zataji njih uporabo po sta- 
novalcih, kolikor ni dejanje kaznivo po drugih pred- 
pisih, 

5. kdor pred volitvami ali na samih volitvah one- 
mogoča izvolitev hišnega sveta. 

18. člen 
Ta odlok velja takoj, od dneva sprejetja, 12. av- 

gusta 1954 dalje. 
St. 77O0/4-54 
Krško, dne 12. avgusta 1934. 

Podpredsednik OLOs 
Stane Nunčič 1. r. 

537. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 5. točke 64. čle- 

na zakona o »okrajnih ljudskih odborih (Uradni lis' 
LRS, št. 19-89/52) v zvezi z 19. in 24. členom uredbe 

o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ> 
št. 29-344/54) je okrajni ljudski odbor v Krškem fla 

skupni soji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 12. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju okraja Krška 

l.člen 
Za določitev novih najemnin po stanovanjski ia" • 

rifi, ki jo bo pozneje predpisal okrajni ljudski odbor 
v Krškem, se razvrstijo vsa stanovanja na območju 
okraja   Krško   v   sedem   kategorij   po   kakovosti  z 

ustreznim številom točk za vsako Jcategoirjo, in sicer: 

I. kategorija stanovanj od 60 do 65 točk 
•. kategorija stanovanj od 50 do 59 točk 

III. kategorija stanovanj od 42 do 49 točk 
IV. kategorija stanovanj od 35 do 41 točk 
V. kategorija stanovanj od 30 do 34 točk 

VI. kategorija stanovanj od 25 do 29 točk 
VII. kategorija stanovanj pod 25 točk. 
V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki Pf 

sanitarna  inšpekcija   štejo  kot  neprimerna  za bi- 
vanje. 

2. člen 
Stanovanja se razvrstijo v kategorijo s točkova- 

njem posameznih prvin, ki so obsežena v 32 postav- 
kah razpredelnico 3. člena tega odloka. 
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3. fiten 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap. 
Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 
točke 

*• Lega  hiše:   zazidalni   ustroj,  ohsončenje, 
razgledi 

neugodna 
0 

srednja 
1 

ustrezna 
2 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
0.5 

brez 
1 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
0 

srednji 
1 

dober 

*• Dostop do stanovanj to ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0.5 

srednji 
1 

ugoden 
1.5 

'• Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 
dober 

1 

"• Uporabnost dvorišča, vrta to parka ne 
0.5 

deloma 
l 

v celoti 
1.5 

*• Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljive 
1 

dobra 
1.5 

8« Starost stavbe (oz. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

zgrajena 
1900—1914 

1.5 

zgrajena 
1915—1940 

2 

zgrajena 
po 1940 

3 

9- Vpliv nadstropij, če ni dvigala 
nad V. nadstr. 

0 
II. nadstr. 

2 

V. nadstr. 
0.5 

I. nadstr. 
2.5 

IV. nadstr. 
1 

pritličje 
3 

III. nadstr. 
1.5 

°"   Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
nad 1 m pod 

nivojem 
0 

L nadstr. 
4 

kletno, tla 
od 0—1 m 

pod nivojem 
1 

podstrešno 
stanovanje 

2 

navadno 
stanovanje 

3 

•  Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična 
1 

zadovoljiva 
2 

sodobna 
3 

•   Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

površina 
1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 
2 

površina 
4:1 

3 

•   Kvadratura kletnih prostorov, za katere 
46 plačuje najemnina 

do 5 
se m' 

5—10 
m» 

10—15 
m* 

15—20 
m* 

brez 
takih 
pritikL 

0 0.5 1 1,5 3 
za vsakih nadaljnjih 10 m* še 1 točka 

20—25 

*•   Dnevna razsvetlj ava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
2 

15. Višin, a prostorov do 2,4 m 
0.5 

2,4—2.8 m 
1.5 

2,8—3,2 m 
1 

nad 3,2 m 
0,7 

16<   Oskrba z vodo vodnjak 
vodovod 

izven 
stanovanja 

1 

vodovod 
1 iztok 

vodovod 
več iztokov 

17. Kopal: niča 
brez kad in peč      kad, peč in   bogato oprem, 

kopalnice ali prha umivalnica        kopalnica 
0 1 2 3 

t8-   Stra: nišče 
suho 

stranišče 
zunaj stanov. 

1 

WC za več 
stanovanj 

skupaj 
2 

WCv 
stanovanju 

3 
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Zap. 
Qpis vrednot, Jd so točkujejo 

Ocena 
St točke 

19.   Električna napeljava 

20.   Plin 

21.  Ogrevanje prostorov 

brez 
0 

pomanjkljiva    zadovoljiva 
1 2 

sodobna 
3 

ne 
0 

da 
2 

brez peči 

0 

nezadovoljivo 
ogrevanje 

1 

lončene 
pat. peči 

2 

central. 
kurjava 
top. zrak 

5 

22.    Toplotna osamitev (izolacija) 

23.   Sestava (konstrukcija) stropa 

mrzlo delno 
stanovanje     pomanjkljiva 

0 1 

zadovoljiva 

2 

neustrezen 
strop 

0 

lesen strop 
masiven 

strop 
2 

24.   Obvarovanje (izolacija)  proti  vlagi 
vlažno 

0,2 

mestoma 
vlažno 

0.5 

suho 
stanovanje 

1 

25. Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

0.5 

zelo solidna 
in  trpežna 

1 

26.   Kakovost tal v sobah in knhinji 
mehki les 

0.5 

deščična tla 
in ksilolit 

0,7 

linolej, klobuč., 
parketne 

ploščo 
1 

27.  Kakovost tal v pritiklinah 

opeka 
beton 

0.5 

teraco tlaki, 
ksilolit,   beton- 

ske plošče 
0,7 

naravni ka- 
men, keram., 

linolej 
1 

28.    Obloge sten, stranskih       štorov in kuhinje 
brez 

0 

oljnati plesk 

0,5 

lesene obloge 
keram. plošče 

naravni kamen 
1 

29. Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
0,5 

pomanjkljiva 
1 

zadovoljiva 
1,5 

30. Oddaljenost  stanovanja od  središča 
maniše večje občine 

Kostanjevica 
0 1 

mestne 
občine 

31.   Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah, z značajem barake, se odbije 10 točk 

Svet za komunalne zadeve OLO Krško se poobla- 
šča, da izda za uporabo te razpredelnice potrebna 
navodila za tolmačenje. 

4. člen 

Za izvedbo tega odloka so pristojni sveti za ko- 
munalne zadeve oziroma sveti za gospodarstvo ljud- 
skih odborov mestnih občin in občinskih ljudskih od- 
borov okraja Krško. ' 

5. člen 

Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last splošne- 
ga ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih 
organizacij, zasebni lastniki kot tudi stanovalci mo- 
rajo omogočiti uradnim osebam kategorizacjo stano- 
vanjskh prostorov in jim dati za to vse potrebne po- 
polne in resnične podatke in jim omogočiti dostop v 

vse hišo in vse stanovanjsko prostore, da te podatke 
preverijo. 

6. člen 

Prekršek stori in se kaznuje z denarno kazniJ0 

do 3.000 din, kdor ravna v nasrotju s predpisi 5. čle- 
na tega odloka. 

7. člen 

Ta odlok velja takoj, od dneva sprejetja, 12. av* 
gusta 1954 dalje. 

St. 7700/6 
Krško, dne 12. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Stane Nunčič 1- r. 
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V prvi polovici oktobra bo izšla v naši založbi znanstvena 
razpravo S t robi Majde: 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 

Kj i° je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz- 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sine in mora imeti v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razmotrivn- 
nja. Poleg preiskovanja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi našo družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nns v 
pravni praksi. Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
•n sljko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Du doseže čiinvečjo vaebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
Podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Švici, 
oštriji, Italiji in Nemčji. 

Ker navezuje avtorica v navedenem delu teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na našo pravno 
Prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
Knjiga lahko koristno služila pri delu vsem tistim organom, ki 
zvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
devajo — ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlnsti- 
,ev prizadene v njih premoženjskih pravicah. 

Razglasi in objave 
St- Org 43/48-471 

Prvi oklic 

5700 

S 
];j-?stavljen  je osnutek nove  zem- 
•••• ,knJ'Se  za k. o. Laže v sod- 

m okraju Sežana in se določi 

1. oktober 1954 

Posfdan' 0c* katerega dalje je treba 
»«.li-Pi1,1'  s tem osnutkom  kakor z 
ohko Vi*0' . navedenega dne dalje je samo 

kn TI V novo osnovano zemljiško 
lij«]/'? m°gočc  doseči  učinke  zem- 
liissOKnJIžnega   vpisa   glede   zem- 

*" ^sanili v tej zemljiški knjigi. 

Oh • 

uvafn
en°m se z dnem *• oktobra 1954 

v&deri ^toPGk za popravljanje na- 
knjjpp0 novoosnovane zemljiške 

Zato se pozivajo, naj pri- žge. 
S1J0 svoje zahteve na'jpoznéjc* 

aj    ^štetega 1. decembra 1954 
laJ Tf' usti, ki zahtevajo na pod- 
oktobr ice' Pridobljene pred 1. 
vPisi v•-1934' ^a k" se spremenili 
Zemljin.1 ^l   oüsega   novoosnovana 
1^tnffii1

kn/.isa in Hi se iièe)? 
pa nai    •    a     Posestnih   razmerij, 
z odnic Sl so izvede ta sprememba 
ali.* ••°•' Pripisom ali s prenosom 

P°Prav© označbe zemljišč ali s 

sestavo  zemljiškoknjižnih,  teles  ali 
kakorkoli drugače; 

b) vsi tisti, ki so pridobili še pred 
1. oktobrom 1954 na zemljiščih, vpi- 
sanih v novo osnovani zemljiški 
knjigi ali na njihovih delili zastav- 
ne, 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 
natančno navesti pravice in vrstni 
red ki se zanje zahteva, kakor tudi 
zemljiškoknjižne vložke, v katerih 
naj se izvrši vpis. Navesti je treba 
tudi, na kaj se opira priglašena 
pravica in na kaj zahtevani vrstni 
red. 

Priglasitvam pod a) in b) je treba 
priložiti izvirnik in prepis listine, 
iz katere izhaja dotična pravica 
oziroma dejstvo, in sicer v prime- 
rih, kjer so pravice ali dejstva na- 
stala po 6. Iv. 1941 brezpogojno, v 
primerih, kjer so nastala pred tem 
dnem, pa kolikor ima tako listino 
stranka ali njen zastopnik. 

Priglasitvene dolžnosti v ničemer 
no spreminja to, da je pravica, ki 
jo je treba priglasiti, morda raz- 
vidna iz kakšne listine, ki je že pri 
sodišču, ali iz kakšnega sodnega 
sklepa itd. Pač pa so od priglasitve- 
ne dolžnosti izvzete: 

1. Pravice in dejstva, za katera 
so ali bodo do vštetega 30. IX. 1954 
upravičenci položili listine zaradi 
prirobitve stvarnih pravic na ne- 
premičninah, ki niso vpisana v 
zemljiški knjigi; 

2. pravice, ki se ne opirajo na po- 
godbe (n. pr. pravice, pridobljene 
zaradi agrarne reforme, zaplembe 
in podobno), ker bodo te pravice 
itak uradoma priglašene. 

Kdor zamudi zgoraj dani rok 
1. decembra 1954 izgubi pravico 
uveljavljati priglasitvi zavezane 
zahtevke do tretjih oseh, ki si pri- 
dobijo 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 novo osnovani zemljiški 
knjigi obstajali na dan 1. X. 1954, 
naj vsi tisti, ki mislijo, da so z ob- 
stojem kakšnega teh vpisov ali z 
njegovim vrstnim redom oškodova- 
ni na svojih pravicah, 

vložijo ugovore do vštetega 
1. decembra 1954, 

ker dobijo sicer ti vpisi učinek zem- 
ljiškoknjižnih vpisov. 

IV 
Novo osnovana zemljiška knjiga 

je vsakomur na vpogled med red- 
nimi uradnimi urami pri okrajnem 
sodišču v Sežani. Morebitne prigla- 
sitve in ugovori po tem oklicu se 
lahko vlagajo pismeno ali ustno na 
zapisnik pri okrajnem sodišču v 
Sežani. 

Proti zamudi rokov za priglasitve 
in  ugovore ni  dopustna postavitev 
v prejšnji stan in se ti roki ne sme- 
jo podaljšati za posamezno stranke. 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS 

Ljubljana,  dne 9.  septembra  1954. 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna soaiäta razglaSaJol 

1528- ,    ^ ,. 
Besedilo: Gostišče pod »Celinami« 

(Mozirje). 
Poslovni predmet:  Prodaja alko- 

holnih in   brezalkoholnih   pijač na 
drobno ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja: Celinšek Zora. 

Celje, 31. avgusta 1954. 
Zt 129/54 2958 
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1529. 
Besedilo: Gostišče »Milanka« 

(Sembije 39). 
Poslovni predmet: Priprava in 

prodaja mrzlih in toplih jedil, to- 
čenje alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač, prodaja tobačnih izdelkov na 
drobno. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo Obč. LO Knežak z dne 
29. VII. 1954. 

Poslovodja:  Kastelic Marija.  Po- 
leg poslovodje je pooblaščen za pod- 
pisovanje še natakar Kastelic Franc. 

Gorica,  16.  avgusta  1954. 
Zt 250/54-2 2824 

1530. 
Besedilo: »Trgometal«, Solkan 

(Ulica IX. korpusa). 
Poslovni predmet: Trgovina z že- 

leznino in kovinskimi izdelki, teh- 
ničnim blagom, potrebščinami in 
stroji, barvami, laki, kemikalijami 
in potrebščinami, električnim mate- 
rialom, nekovinskim gradbenim ma- 
terialom, steklom, porcelanom in 
keramiko, na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet grosi- 
stičnega podjetja »Rovinare, Pivka 
na Krasa, odločba z dne 1. VIII. 1954. 

V . d. poslovodje: 2orž Dorčc, 
Gorica,  17. avgusta  1954. 

Zt 254/54-2 2822 
1531. 

Besedilo: Gostilna »Bela«, Vipava. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, mrz- 
lih jedil in tobačnih izdelkov. 

Obrat je bil osamosvojen s skle- 
pom delavskega sveta Gostinskega 
podjetja v Vipavi z dne 24. VII. 
1954 in konstituiran z dovoljenjem 
OLO Gorica z dne 18. VIII. 1954, št. 
II/3-2806/3-54. 

Poslovodja: Iljič Jelko; sopodpi- 
stijo skladiščnik Andlovec Anton, v 
obsegu pooblastil po pravilih obrata. 
Za denarno poslovanje zadostuje 
en podpis. 

Zt 259/54-5 2S90 

Besedilo: Hotel »Jadran«, Vipava 
(št. 204). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, top- 

0    lih in mrzlih jedil in tobačnih iz- 
delkov; oddaja prenočišč. 

Podružnica: Gostilna »Pod skal- 
co< v Vipavi. 

Obrat je bil osamosvojen s skle- 
pom delavskega sveta Gostinskega 
podjetja v Vipavi z dno 24. VII. 
1954 in konstituiran z dovoljenjem 
OLO Gorica z dno 18. VIII. 1954, št. 
II/3-2806/4-54. 

Upravnik: Jereb Srečko; poleg 
njega podpisujeta še Zorž Marija, 
računovodja in Posega Angelca, ku- 
harica, po dva skupaj, v obsegu 
pravil podjetja. 

Zt 258/54-4 2889 
Gorica, 26. avgusta 1954. 

1532. 
Besedilo: »Breskev«, trgovina s 

sadjem in zelenjavo, Ljubljana 
(Gosposretska 6). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja suhega in  svežega domačega 

ter južnega sadja, zelenjave in po- 
vrtninc, kmetijskih pridelkov, gozd- 
nih sadežev, zoleniadno povrtnin- 
skih izdelkov, živilske industrije ter 
mlečne proizvode in jajca, na 
drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet 
Trgovskega podjetja s kmetijskimi 
pridelki v Ljubljani, sklep z dne 
11. V. 1954. 

Poslovodja      do     konstituiranja: 
Gros Stanko, Ljubljana, Niprova 21. 

Zt 222/54 Rg III 741/1      2895 
Besedilo: »Restavracija Krona«, 

Škofjo Loka (Mestni trg 22). 
Poslovni predmet: Gostinstvo v 

restavraciji in gostilni. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Skofja Loka, odločba št. 842/1-54 z 
dne 20. VII. 1954. 

Na zasedanju delovnega kolektiva 
30. VII. 1954 so bili izvoljeni uprav- 
ni organi, na seji 12. VIII. 1954 pa 
sprejeta pravila. 

Za gostišče podpisujeta: Koložveri 
Geza, upravnik, Hofner Tončka, ra- 
čunovodja, oba Škofja Loka. 

Zt 236/54 Rg II 153/1       2896 
Ljubljana, 26. avgusta 1954. 

1533. 
Besedilo: Časopisno založniško 

podjetje »Ljudska pravica«, Ljub- 
ljana. 

Poslovni predmet: Izdajanie dnev- 
nika »Ljudska pravica-Borba«, ra- 
zen tega pa tudi po odobritvi usta- 
noviteljice izdajanje in zalaganje 
drugih časopisov in publikacij. 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo Socialistične zveze deJovne- 
ga ljudstva Slovenijo v Ljubljani z 
dne 12. 'VIII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Šin- 
kovec Ivan. 

Ljubljana, 28. avgusta 1954. 
Zt 240/54 Rg III 744/1       2939 

1534. 
Besedilo: Trgovina »Pohištvo«, 

Murska Sobota (Lendavska 20). 
Poslovni predmet: Prodaja izdel- 

kov finega in navadnega pohištva, 
tapetniški izdelki, zaboji, sodi in 
drugi proizvodi matičnega podjetja. 

Ustanovitelj poslovalnice: »Savi- 
nja<, lesna industrija, Celje.1 

Poslovodja: Ceh Franc. 
Maribor, 14. junija  1954. 

Reg št. 103/1 1955 
1535. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pla- 
nika«, Slovenj Gradec. 

Poslovni predmet: Tekstilno bla- 
go, kratke pletenine in konfekcija; 
živila in gospodinjsko potrebščine; 
železnina in Kovinski izdelki, kole- 
sa, šivalni stroji in potrebščine; 
naftini derivati in maziva oziroma 
masti; gradbeni material; stoklo, 
porcelan in keramika; pohištvo, 
lesni izdelki in lesna4 galanterija; 
vžigalice; mešano industrijsko bla- 
go;  prodaja  naštetega   na drobno. 

Podjetje jo nastalo iz poslovne 
enote, ki so jo izločila na podlagi 
sklepa delavkega sveta podjetja 
»Izbira«, Slovenj Gradec r samo- 
stojno podjetje. 

Upravnik: Arnold Armin, ki pod" 
pisujo za banko samostojno v me* 
jab zak. določb; Knez Tone, knjig?" 
vodja, v računskem, finančnem i° 
bančnem poslovanju v mejah zaJC. 
določb. 

Maribor, 30. julija 1954. 
Reg št. 23/VI 2622 

1536. 
Besedilo: »Komisijska trgovina«, 

Novo mesto (Glavni trg 21). 
Poslovni predmet: Prodaja Pie' 

mičnih stvari v lastnem imenu toda 
na račun tistega, ki ji je zaupa' 
prodajo stvari (komitenta), kot s 
svojim edinim poslovnim predme- 
tom. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg- 
podjetja »Rog«, Novo mesto, sklep 
z dne 24. VI. 1954. , 

Poslovodja: Kastelic Anica, P°d" 
pisuje samostojno, v vseh finančniB. 
materialnih in obračunkih zadevah 
pa skupaj s knjigovodjem Treti- 
njakom Zvonkom, kot njun namest- 
nik pa sopodpisuje ing. Barbone 
Karel. 

Novo mesto, 21. avgusta 1954. 
Zt 24/54 Rg III 25/1        2886 

1537. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Kočevje. 
Poslovni predmet: Naikup in pr<>* 

daja tobačnih izdelkov, vžigalic, ci- 
garetnega papirja, kadilskega P1.1/ 
bora, časopisov, taksnih in pošti"11 

vrednotnic, na debelo in drobno. 
Ustanovitelj: Glavni odbor ZvcZÇ 

VVI Slovenije, odločba št. 11-40/43-54 
z dne 12. VI. 1954. , 

Direktor:  Marine  Alojz,  ki  P°d' 
pisuje samostojno v okviru zakoni- 
tih pooblastil. „„. 

Zt 28/54 Rg III 29/1        25S0 
Besedilo: Trgovsko podjetje »T°- 

bak«, Novo mesto (Glavni trg 31). 
Poslovni predmet: Nakup, Pro°OJ

v 
in razdeljevanje tobačnih izdçlkoj' 
vžigalic, cigaretnega papirja, kaolj- 
skega pribora, taksnih in poštnin 
vrednotnic, na debelo in drobno. 

Podjetje ima skladišče v Novein 
mestu, podskladišče v Trebnjem u> 
enajst prodajalnih mest, in sicer- 
na Ragovski cesti, Glavnem *••£ 
Cesti komandanta Staneta in v "-0! 
lodvorski ulici v Novem mestu. 
Šentjerneju, Straži, Dol. Toplica"- 
Žužemberku, Trebnjem, Sentruper- 
tu in Mokronogu. 

Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 
VVI Slovenije, odločba št. 11-40/47" 
54 z dne 12. VI. 1954. A 

Direktor:  Kašnik  Tone,  ki P°°' 
pisuje samostojno, v obsegu za* 
nitih pooblastil;  namestnik  Carg 
nja Minka. no0< 

Zt 26/54 Rg III 27/1       28Ö1 
Novo mesto, 24. avgusta 19?*' 

Spremembe 
Okrožna   lOdISSa   razglaSâJoi 

1538. ,     nrj 
Besedilo:  »Remont«,  Šmarje P1 

Jelšah. _. 
Poslovni predmet odslej: Op*f. 

Ija remontna dela, nabavlja VoXX° 



Stgy. 56 — 16. IX. 1954 URADNI LIST Stran 307 

?'i??terial iz državnega, po potrebi 
vi i,12 P"vatnega sektorja. Izvršuje 
visoJcogradnje, gradnjo vseh vrst 
«! Ie impliciranih industrijskih, 
ret? iskih in : tanovanjskih ob- 
dn A ê° eneSa nadstropja oziroma 
uo aveh nadstropij, srednje kompli- 
KhA in vse v to stroko spadajo- 
iin, ,aPtaciJ v istem merilu, z iz- 
jemo fasad do treh nadstropij. Niz- 
«»gradnje: gradnja republiških cest 

•,teda in nižjih, okrajnih cest I. 
rl, SradnJa betonskih mostov do 
cazpetino 6 m in lesenih mostov do 
"petine 12 m, vse vrsto kanaliza- 
rek resulacija potokov in malih 
v?« °?orni zidovi, manjši nasipi in 
in ad?PtaciJc navedenih objektov 
j,je,ra"enj. Izdelovanje cementnih 
'zaelkov iz umetnega kamna. 

Vpiše   se   Kidrič   Ivan,   računo- 
vodja. 

Celje, 12. avgusta 1954. 
3       I559 Rgo I 33/2 2734 

Besedilo:   Občinska   restavracija, 

t.î?es<$il0 odslej: Gostilna »Savi- 
nja«, Nazarje. 

Izbrjje   se   Urbancelj   Marija   in 
»Piše podpisnik Zehelj Roža. 

Celje, 17. avgusta 1954. 
1540 Rgo I 90/2 2793 

.Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
DaÄ Celje. 
trtrn- so konstituiranje podjetja, 
tran ne na debel° in na drobno s 
,1 "cami na svojem področju. Po- 

183 Vnota: Smarje ?ri Jelšahl * 
Celi • rodaJa na debelo, skladišče 
ni-•• -ln Smarje pri Jelšah. Malo- 
SicwH* tobaka: Prešernova 2, Tom- 
16 \xč 12, Stanetova 3, Stanetova 
tO* » ikerceva kiosk, Ljubljanska 
oib âka Postaja, vhod. Želez- 
stal.Postaja, peron. Teharska ce- 
Sn' t? °l • Mariborska cesta, kiosk. 
Lnk udinJa kiosk, Sn. Trnovlje 7, 

j nik °T\ £aïec- Store- Probold, Voj- 
tel?',iUobrna, Rogatec, Smarje pri 
RoiÄ Rogaška Slatina (1. I 182) in 
rogaška Slatina (2. I 185). 
vod?à     Se ^naus Mariiai  računo- 

Celje, 27. avgusta 1954. 

isu Rs° IV 163/2 2973 

paBesedilo: Gostinsko podjetje v Vi- 

hotel1 T 
se zara^i osamosvojitve 

&kalco *Ja<*ran<   z   gostilno   >Pod 

Corica, 26. avgusta 1954. 
1542i Zt 41/54-9 2891 

•••-•»10:    Trgovina    »Metal«    v 
«i« Bistrici. 

Verbiss Ae Strenar Miro in vpiše 
°'c Jožko, poslovodja, 
^rica. 27. avgusta   1954.   . 

1543. Zt 211/54-5 2932 

U»Bom S:, Trgovina z mešanim 
St. i).      Rakek  (Tr? padlih borcev 

Poslovodja  Smodila  Jakob,  knji- 
govodja Vengust Franc. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Gorica, 28. avgusta  1954. 

Zt 144/54-6 2955 
1544. 

Besedilo: Krajevno kino podjetje, 
Mengeš. 

Besedilo odslej:  »Kino,  Mengeš«. 
Ljubljana, 18. avgusta 1954. 

Rg 1 59/5 2803 
1545. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 
skrba«, Domžale. 

Na zasedanju delavskega sveta 
dne Î8. junija 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Planina«, Domžale. 

Za podjetje samostojno podpisuje 
direktor oziroma po delavskem sve- 
tu pooblaščeni nameščenec, listine 
finančnega pomena podpisuje poleg 
direktorja oziroma njegovega na- 
mestnika  računovodja. 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Rg II 217/5 2902 

1546. 
Besedilo: Krajevna mizarska de- 

lavnica, Hotcdršica. 
Na sestanku delovnega kolektiva, 

dne 17. VII. 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna mizarska 
delavnica, Hotcdršica. 

Poslovni predmet: Stavbeno in po- 
hištveno mizarstvo ter žaganje hlo- 
dovine. 

Ljubljana, 28. avgusta 1954. 
Rg II 39/3 2935 

1547. 
Besedilo: »Steklo«, Ljubljana. 
Gospodarska delavnost odslej: 

Trgovina z votlim in ravnim stek- 
lon. keramiko in porcelanom, na 
debelo. 

Ljubljana, 31. avgusta 1934. 
Rg II 299/3 2961 

1548. 
Besedilo: Podjetje za oskrbo les- 

ne industrije »Oprema servis«, 
Ljubljana. 

Z odločbo Državnega sekretariata 
za gospodarstvo, št. 876 z dne 23. 
VIII. 1954 opravlja poleg trgovanja 
na debelo tudi trgovanje na 
drobno. 

Rg III 132/5 2967 

Besedilo: Trgovsko podjetje, Vrh- 
nika. 

Na zasedanju delavskega sveta 
9. VII. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Za podjetje samostojno podpisuje 
upravnik oziroma po delavskem 
svetu pooblaščeni nameščenec; listi- 
ne finančnega pomena sopodpisuje 
računovodja. 

Na podlagi odločbe OLO Ljublja- 
na okolica, št. 8190/2-54 z dne 13. 
VIII. 1954, se dovoli podjetju tudi 
trgovanje na debelo. 

Rg I 169/9 2989 
Ljubljana, 3. septembra 1954. 

1549. 
Besedilo: Tovarna obutve »Tri- 

glav«, Tržič, poslovalnica v Sloven- 
ski Bistrici. 

Besedilo odslej: Tovarna obutve 
»Peko«, Tržič, poslovalnica v Slo- 
venski Bistrici. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja 
obutve   in   čevljarskih    potrebščin 
ter prodaja in popravilo nogavic. 

Maribor,  10.  junija  1954. 
Reg št. 145/1 2992 

1550. 
Btsedilo: Mestno podjetje kamno- 

seštvo in cementnine v Murski So- 
boti. 

Besedilo odslej: Kamnoscštvo in 
ceirentnine, Murska Sobota. 

Reg št. 80/11 2809 

Besedilo: Mestno podjetje »Urar- 
stvo«, Murska Sobota. 

Besedilo odslej: »Urarstvo«, Mur- 
ska Sobota. 

Reg št. 75/• 2807 
Maribor, 6. avgusta 1954. 

1551. 
Besedilo: Krajevna čevljarska de- 

lavnica, Pesnica. 
Besedilo odslej: Čevljarska de- 

lavnica, Pesnica. 
Izbrišeta se sopodpisovalca za 

podjetje Suhodolčan Vida, name- 
ščenka v knjigovodstvu in Harc 
Ivan za operativno upravno vod- 
stvo. 

Maribor, 10. avgusta 1934. 
Reg št. 34/1 2780 

1552. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 

lezničar«, Maribor, Gorkcga ul. 34. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Kadetnica«, Maribor, Sarhova i. 

Poslovodja: Tučič Dragica. 
Reg št. 411/III 2865 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Kolonija«, Maribor, Vrazova 26. 

Poslovodja: Mislej Ivan. 
Reg št 400/• 2864 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Konzum«, Maribor, Gorkega ul. 34. 

Poslovodja: Rozman Jakob. 
Reg št. 398/•1 2862 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Pobrcžje«, Maribor, Ulica XIV. di- 
vizije 4. 

Poslovodja: Velikonja Ladislav. 
Reg št. 406/III 2870 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Poljanka«, Maribor, Ptujska 1. 

Poslovodja: Plevnik Milan. 
Reg št. 405/III 2869 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, trgovina »Ravena«, 
Maribor, Erjavčeva 5. 

Poslovodja: Žemljic Franc. 
Reg St. 409•• 2873 
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Besedilo odslej: Trgovsko pod j et- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Rušanka«, Maribor, Ruška 71. 

Poslovodja: Ul Anton. 
Reg št 408/III 2872 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Studenci«, Maribor, Ciril-Metodova 
ulica 1. 

Poslovodja: Peric Dinko. 
Reg št. 407/III 2871 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Tezno«, Maribor, Ptujska 87. 

Poslovodja: Sauperl Vida. 
Reg št. 404/III 2868 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je _ »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Žičnica«, Maribor, Ob ribniku 2. 

Poslovodja: Postogna Aldo. 
Reg št. 403/• 2867 

Poslovni predmet vseh navedenih 
podjetij odslej: Trgovine z živili in 
gospodinjskimi potrebščinami, alko- 
holnimi in brezalkoholnimi pijača- 
mi (v zaprtih steklenicah), tobačni- 
mi izdelki, vžigalicami in potrebšči- 
nami ter z mešanim industrijskim 
blagom na drobno. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Lignit«, Maribor, Kurilniška 4. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z drvmi in premogom ter grad- 
benim materialom na drobno. 

Poslovodja: Bari Kari. 
eg št. 397/III 

Jja 
2861 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Tabor«, Valvazorjeva 30. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z delikatesami, živili in gospo- 
dinjskimi potrebščinami, na drobno. 

Poslovodja: Rakovič Jože. 
Reg št. 399/III 2863 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Železničar«, Maribor, trgovina 
»Vida«, Maribor, Ulica 10. oktobra 
št. 2. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, alkoholnimi in brezalko- 
holnimi pijačami (samo v zaprtih 
steklenicah), na drobno. 

Poslovodja: Perhavec Rajko. 
Reg št. 402/III 2866 

Vse naštete trgovine samostojno 
nabavljajo blago in samostojno skle- 
pajo pogodbe o nakupu in prodaji 
blaga. 

Besedilo: »Železničar«, trgovsko 
podjetje, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: 
Trgovina na drobno v strokah: 

živila in gospodinjske potrebščine, 
delikatese, alkoholne in brezalko- 
holne pijače (samo v zaprtih ste- 
klenicah), tobačni izdelki, vžigalice 
in potrebščine, mešano industrijsko 
blago, gradbeni material, drva in 
premog. Trgovina na debelo samo 
na območju MLO Maribor, v vseh 
naštetih strokah. 

Reg št 46/11 2860 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
jetje »Potrošnik«, Rače. 

Izbrišeta se Rudolf Franc in Cerič 
Ivanka, ter vpišeta Sonc Vid, uprav- 
nik in Potočnik Ivan, poslovodja, 
ki sopodpisTijeta v mejah zak. do- 
ločb. 

Reg št. 223/11 2857 
Maribor, 21. avgusta 1954. 

1553. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hra- 

na«, Maribor, Glavni trg 16. 
Prodajalna št. 2, Maribor, Ulica 

10. oktobra 5; poslovodja Fančik 
Edo. 

Reg št. 411/III 2907 

Prodajalna št. 3, Maribor, Masary- 
kova 2; poslovodja Kosi Lizika. 

Reg št. 412/III 2908 

Prodajalna št. 4   Maribor, Glavni 
trg 21; poslovodja Janškovec Albina. 

Reg št. 413/III 2909 

Prodajalna št. 7, Maribor, Cankar- 
jeva  30;  poslovodja  Zuran  Slavko. 

Reg št. 416/III 2912 

Prodajalna št. 8, Maribor, Vodni- 
kov trg 1; poslovodja Iršič Vlado. 

Reg št. 417/III 2913 

Prodajalna št. 14, Maribor, Dvor- 
žakova 14; poslovodja Mraz Mirko. 

Reg št 422/• 2918 

Prodajalna št. 17, Maribor, Glavni 
trg 2;  poslovodja  Gomilar  Viktor. 

Reg št. 425/• 2921 

Prodajalna št. 20, Maribor, Gospo- 
ska 20; poslovodja Šaho Franjo. 

Reg št. 428/III 2924 
Pri vseh naštetih trgovinah je po- 

slovni predmet odslej: Trgovina z 
živili in gospodinjskimi potrebšči- 
nami, na drobno. 

Prodajalna št. 5, Pobrežje, Ulica 
Vojka Premrla 44; poslovodja Jau- 
nik Franc. 

Reg št. 414/III 2910 

Prodajalna št. 6, Razvanje pri 
Mariboru; poslovodja Majninger 
Anton. 

Reg št. 415/III 2911 
Prodajalna št 9, Maribor, Ljub- 

ljanska št. 37; poslovodja Renčelj 
Slavko. 

Reg št 418/III 2914 

Prodajalna št. 10, Radvanje 49; 
poslovodja Udovč Alfonz. 

Reg št. 419/III 2915 

Prodajalna št. 11, Pobrežje, Ulica 
XIV. divizije 29; poslovodja Premzl 
Martin. 

Reg št. 420/III 2916 

Prodajalna št. 16, Maribor, Limbu- 
ška 19; poslovodja Šprah Janko. 

Reg št. 424/III 2920 

Prodajalna št. 18, Maribor, Melj- 
ska št. 58; poslovodja Ahmetašcvič 
Nezir. 

Reg št. 426/• 2922 

Prodajalna št. 19, Maribor, Ptuj- 
ska 34; poslovodja Jan Alojz. 

Regšt 427•• 2923 

Prodajalna št. 1, obrat TAM, Tez- 
no pri Mariboru; poslovodja Ficko 
Jolie. 

Reg št. 410/II1 2906 

Pri vseh naštetih prodajalnah je 
poslovni predmet odslej: Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, z delikatesami in mešanim 
industrijskim, parfumerijskim in 
kozmetičnim blagom, s tobačnimi 
izdelki, vžigalicami in potrebščina- 
mi, na drobno. 

Prodajalna št. 15, Maribor, Parti- 
zanska 23; poslovodja Medved 
Stane. 

Reg Št. 423/111 2919 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, delikatesami, na drobno. 

Trgovina št. 12, Maribor, Gospo- 
ska 3; poslovodja Stanjko Branko. 

Reg št., 421/• 2917 

Vse naštete trgovine Trgovskega 
podjetja >Hrana«, Maribor, Glavni 
trg 16, nabavljajo blago in sklepajo 
pogodbe o nakupu in prodaji blaga 
samostojno. 

Besedilo: Tovarna dušika, Ruše. 
Vpišejo se: ing. Kotnik Srečko, 

glavni inženir, in ing. Toržan J0"" 
sip, šef komercialne službe, ki bosta 
podpisovala v odsotnosti direktorja« 
v okviru enakih pooblastil, ter Ajg- 
ner Danica, knjigovodja, ki bo pod- 
pisovala v odsotnosti glavnega ra- 
čunovodje. 

Reg št. 360/11 2943 
Maribor, 25. avgusta 1954. 

1554. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Mer- 

kur«, Prevalje. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na s prehrambenim blagom, indu" 
strijskimi in tobačnimi izdelki, trgo- 
vina z živili in gospodinjskimi P°" 
trebščinaimi, trgovina mešanega _i.D' 
dustrijskega blaga in konfekcije«' 
trgovina galanterijskega in bazar- 
skega blaga ter igrač, trgovina ten- 
ničnega blaga za proizvajalna pod" 
jetja in obrt in sicer: strojev, na" 
prav, tehnïèno železaine in kovin- 
skega blaga, barv in kemikalij. n.e" 
izgorljivega materiala in nekovin- 
nadomestnih delov, utensilij in P0' 
trebšoin, elektrotehničnega materia- 
la, gradbenega materiala, orodja« 
opreme in potrebščin za obrt, n» 
veliko. 

Izbrišeta se Zdovc Miloš in Dru- 
gič   Bogdan   in   vpišeta   sopodp'S°- 
valca Golob Marija in Koren Zk»*3« 
ki bosta podpisovali za podjetje 
mejah zak. določb. 

Maribor, 27. avgusta 1954. 
Reg št. 50/11 2944 

&&• t v. 
Besedilo: Trgovsko podjetje ste* 

stilom in galanterijo »Dom«. Mar 
bor, Gosposka 18. 

Besedilo poslovalnice odslej: Trg ^ 
vina »Biserka«, Maribor, Gospos* 
št. 14.   » 
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Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z galanterijo in hazarskim bla- 
gom, izdelki domače in umetne 
obrti, na drobno. 

"oslovodja: Ribič Franc. 
Reg št. 433/IH 2949 

Poslovni predmet prodajalne ^re- 
da«, Maribor, Grajski trg 2 odslej: 
trgovina s tekstilnim, kratkim in 
petenim blagom ter konfekcijo, 
krznarskim blagom, na drobno. 

Poslovodja: Ferlan Aleksander. 
Reg št. 430/• 2946 

Poslovni predmet prodajalne >Ko- 
rotan«, Maribor, Glavni trg 9 odslej: 
ygovina s tekstilnim, kratkim in 
P'etenim  blagom,  na  drobno. 

Poslovodja Gottlich Karl. 
Reg št. 432/• 2948 

Poslovni predmet prodajalne >Mla- 
*Y jod« v Mariboru, Gosposka 1 od- 
?_BJ:, Trgovina s tekstilnim, kratkim 

1558. 
Besedilo: Trgovsko podjetje OZZ 

Kočevje. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Zadružnik«, Kočevje v Kočevju 
(Zadružni dom). 

Poslovni predmet odslej: Od- 
kup in prodaja na debelo in na 
drobno vseh kmetijskih pridelkov, 
gradbenega materiala, gozdnih ze- 
lišč in sadežev, kmetijskih strojev, 
semen, umetnih gnojil, zaščitnih 
sredstev, čebelarskih potrebščin in 
izdelkov, perutnine, drobnice, klav- 
ne živine, jajc, alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač, mleka in mlečnih 
izdelkov, krmil za živino in perut- 
nino, gospodinjskih potrebščin in 
drugih potrebščin za kmetijstvo. Za 
prodajo na debelo in drobno usta- 
navlja podjetje v svojem sestavu 
trgovine po vsej državi. Podjetje 
nastopa tudi kot komisionaT za kme- 

ln pletenim blagom, konfekcijo ter   tijske zadruge v okraju Kočevje 
galanterijskim in bazarskim blagom.       T-

1
—*~ - J—J—-: •—W  

na drobno. 
Poslovodja: Bučar Slavica. 

Reg št. 431/III 294? 
Poslovni predmet prodajalne >Ve- 

loblagovnica«, Maribor, Gosposka 18 
odslej: Trgovina na drobno v tehle 
«govsikih strokah: tekstilno, kratko 
}n pleteno blago ter konfekcija, ga- 
lanterijsko in bazarsko blago ter 
•grace, vrvarski izdelki, izdelki iz 
konoplje in jute, iz gume, kavčuka 
In Plastičnih mas, kovinski izdelki, 
glasbila, radijski aparati in potreb- 
ščine, elektrotehnični material, ure 
•n izdelki iz plemenitih kovin, par- 
tiirncrijsko in kozmetično blago, 
steklo, porcelan in keramika, alko- 
nolno in brezalkoholne pijače, iz- 
j}elki iz domače in umetne obrti, 
stranska delavnost: bife s točenjem 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač 
te* prodaja mrzlih jedil. 

Poslovodja: Pernarčič Franjo. 
Reg št. 429/III 2945 

Vse trgovine nabavljajo blago in 
sklepajo pogodbe o nakupu in pro- 
daji blaga samostojno. 

Maribor, 28. avgusta 1954. 
1556. 
, Besedilo: Sladkogorska tovarna 
Kartona in papirja, Sladki vrh. 

«briše so Crne Lado in vpiše Fili- 
P'c Ivan, novi  imenovani  direktor. 

Maribor, 1. septembra 1954. 
Reg št. *357•1 2991 

155?. 
, Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
J?4e »Semena«, Maribor, Vclrinj- 
ska 30. 

w Izbrišeta se Kegl Viktor in Osim 
nSrm.an, ter vpišejo: 

•Upič Stefan, upravnik, ki bo pod- 
Pisoval   samostojno,   Kodrič   Hilda 

Izbriše se dosedanji direktor pod- 
jetja Vodopivec Jože in vpiše Zad- 
nik Franc, z  istimi  pooblastili. 

Novo mesto, 27. avgusta 1954. 
Rg III  17/2 2933 

Register 
ustanov s samostojnim 

imansiranjem 

Spremembo 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1563. 

Besedilo: Zavod za socialno zava- 
rovanje, Krško. 

Izbriše se Puhar Jože in vpiše no- 
vi direktor zavoda Lipovšek Franc, 
z istimi pooblastili. 

OLO Krško, 17. julija 1954. 
St.  10152/1-54 2926 

Izbrisi 
Okrožna  sodisfa  razglašajo: 

1559. 
Besedilo: Invalidsko skladišče to- 

baka, Celje, Tomšičev trg 13, malo- 
prodaja tobaka št. 160, 161, 162, 165, 
164, 165, 166, 168, .4, kiosk Ašker- 
čeva ulica, Sp. Trnovlje 7, Žalec, 
Mariborska cesta, kiosk, Laško, Do- 
brna, Vojnik, Polzela, Store in Pre- 
bold. 

Zaradi  osamosvojitve  Invalidske- 
ga skladišča »Tobak<, Celje v Trgov- 
sko podjetje > Tobak«, Celje. 

Celje, 27. avgusta 1954. 
Rtp IV 44/2 2974 

1560. 
Besedilo: Invalidsko skladišče to- 

baka, Šmarje pri Jelšah, malopro- 
daja tobaka v Rogatcu št. 276, v Ro- 
gaški Slatini št. 277 in Št. 279 ter v 
Šmarju pri Jelšah št. 282. 

Zaradi osamosvojitve  Invalidske- 
ga skladišča »Tobak<, Celje v Trgov- 
sko podjetje »Tobak«, Celje. 

Celje, 31. avgusta 1954. 
• Rtp I  194/3 2975 

1561. 
Besedilo:   »Gostilna   pri   Štoru«, 

Cesta 98, lastnik Štor Alojzij; 
Zaradi   prenehanja  poslovanja. 

Zt 23/52-6 2928 
Besedilo:   Gostilna  »pri  Potoku«, 

Miren. 
Zaradi prehoda v zasebno upravo. 

Zt  272/54-2 2930 
Gorica, 27. avgusta 1934. 

Zadružni register 

Vpisi 
641. 

Besedilo:   Splošna  obrtna   kovin- 
ska zadruga z o. j., Videm-Krško. 

Zadruga je bila ustanovljena za 
nedoločen čas. Izdelovala, predelo- 
vala in popravljala bo v«o kovinar- 
ske in ključavničarske izdelke, na- 
kupovala potrebne surovine in pro- 
dajala izdelke te stroke, opravljala 
bo t idi druga dela ključavničarske 
in kovinarske stroke. Delež znaša 
20.000 din, vpisnina pa 500 din. Za- 
družniki jamčijo za obveznosti za- 
druge z 20-kratnim zneskom vpisa- 
nega deleža. Upravni odbor sestav- 
lja 3 do 7 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Cebular Andrej, predsednik, Vi- 

dem-Krško, Gubčeva 4, Koritnik 
Franc, ključavničarski mojster, na- 
mestnik, Videm-Krško, Gubčeva 6, 
Mirt Maks, odbornik, Videm-Krško. 
Za zadrugo podpisujejo: Cebular 
Andrej, Koritnik Franc in sopod- 
pisnik Masnik Valter, gradbeni teh- 
nik, Vel. Mrašcvo 59. 

Novo mesto, 31. avgusta 1954. 
Zt 32/54 Zadr IV 100/1     2970 

^njigovodja in računovodja, Zupan 1562. 
hod*   ffosPodarski   poslovodja,   ki Besedilo: Gostinstvo, Škofja Loka. 
j°?°v,Podpisovali v mejah zakonskih Ker se je razdelilo na sedem sa- 
Öol°^. mostojnih gostišč. 

Maribor, 7. septembra 1954. Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Reg št. 117/11            3016 Rg I 186/6               2905 

Spremembe 
642. 

Besedilo: Okrajna zadružna zveza, 
Gorica. 

Na podlagi sklepa rednega občne- 
ga zbora Okrajne zadružne zveze v 
Gorici se izbrišejo Domeniš Mirko, 
Gorkič Pavel, Zgur Ivan in Furlan 
Anton, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Terčelj   ing.   Dušan,   Ajdovščina, 
Mcrljak   Alojz,   Šempeter,   Arčon 
Evgen, Volčja draga, nameščenci in 
Rebck Jožef, kmet, Vrtovin. 

Gorica, 21. avgusta 1954. 
Zadr IV/13-35 2854 
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643. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Branik. 
Na podlagi sklepa izrednih obč- 

nih zborov Kmetijske zadruge Bra- 
nik in Kmetijske zadruge Preserie 
z dne 15. VIII. 1954 in z dne 10. VIII. 
1954 se tej zadrugi pridruži Kmetij- 
ska zadruga Preserje. 

Gorica, 28. avgusta 1954. 
Zadr rVAr-22 2957 

644. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Lucine. 
Izbrišejo se Košir Ivana, Jurjevič 

Franc, Drmota Jože in Oblak Vinko 
in vpišejo novi člani upravnega od- 
bora: 

Buh Ignacij, Zadobje 2, Raztresen 
Franc, Lucine, Justin Jurij, Preles- 
ie 6, Peternelj Franc, Brebovnica 14, 
kmetje. 

Ljubljana, 28. junija 1954. 
Zadr VI 199/5-4 2087 

647. 
Besedilo: Čevljarska produktivna 

zadruga »Ratitovcc« v Studnem z 
o. j. 

Na I. zasedanju delavskega sveta 
dne 13. junija 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Besedilo odslej: Čevljarska obrt- 
na   zadruga   »Ratitovec«,   Studeno. 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
čevljarstva, izdelovanje copat in 
sandal obrtne stroke. Zadruga lahko 
izvršuje več obrtnih strok pod po- 
gojem, da se različne stroke oprav- 
ljajo v obrtnih delavnicah, obratih 
in poslovnih enotah v sestavu za- 
druge. Delež znala 1000 din. 

Za zadrugo podpisujejo: 
Nastran 'Vinko, čevljarski mojster, 

Studeno 13, direktor, Benedičič Lo- 
vrenc, čevljarski mojster, namest- 
nik, in Šturm Monika, knjigovodja, 
Železniki 144. 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Zadr I 51/15 2925 

646. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ 

Ljubljana okolica v Brestu pri Igu. 
Izbriše se Poglajen Mihaela in 

vtpiše Drolc Lucija, knjigovodja, 
Brest 26. 

Ljubljana, 28. avgusta 1954. 
Zadr VIII 93/2 2937 

647. 
Besedilo: »Mali dom«, stanovanj- 

ska zadruga z o. j. v Ljubljani. 
Izbriše se Cebohin Milovan in 

vpiše novi član upravnega odbora: 
Zupan Viljem, nameščenec, Ljub- 

ljana, Belokranjska 8. 
Zadr I 104/54 2964 

Besedilo: Obrtniška proizvajalna 
in predelovalna zadruga čevljarjev 
z o. j., Vrhnika. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Rode Vilibald, Dobrovoljc 
Ivan mL, Nagode Ignac, Bizjan 
Alojz, Vidmar Janez. 

Na izrednem občnem zboru dne 
25. V. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: Obrtna zadruga 
čevljarjev, Vrhnika. 

Poslovni predmet: Vsa dela te 
stroke. Zadruga lahko izvršuje tudi 
sorodno obrtno stroko, lahko pa 
tudi stroko, katera izpopolnjuje ozi- 
roma dopolnjuje čevljarsko stroko. 

Najvišji organ je delovni kolek- 
tiv, ki ga predstavljajo vsi člani 
kolektiva, ki polnoveljavno sklepa, 
če je prisotnih nad polovico njego- 
vih članov. Delež znaša 500 din. 

Za zadrugo podpisujejo: 
Nagode Ignacij, čevljarski moj- 

ster, Stara Vrhnika 89, poslovodja, 
Rodo 'Vilibald, knjigovodja, Vrh- 
nika, Tržaška 2. 

Zadr V 85/5 2965 
Ljubljana, 3. septembra 1954. 

648. 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga   z   652. 

o. j., Ruše. 
Izbrišejo se Zidarič Jože, Robnik 

Rado, Harič Alojz st., in sopodpiso- 
valec Frank Stanko, jn vpišejo novi 
imenovani člani upravnega odbora: 

Napotnik Miha, tehnik, Bezena, 
Jurko Gašper mL, Smolnik, Štem- 
berger Ivan mL, Bezena, Kovšc Mi- 
lan, Lobnica, Harič Drago mL, Smol- 
nik, kmečki sinovi; Brumen Berta, 
kmetica, Smolnik, Šerbina Pepca, 
poljska delavka, Ruše, Glazer Alojz, 
kmet, Ruše. 

Za  zadrugo  podpisujejo  v banč- 
nem poslovanju: Turk Angel, uprav- 
nik, Črnko Jernej, predsednik, Fuis 
Janez in Jauk Marija, knjigovodji. 

Maribor, 17. maja 1954. 
Zadr II 63 2997 

649. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Trbonje. 
Izbrišejo se Potočnik Franc, Urš- 

nil: Ignac, Laufco Otmar, Sušeč Jože, 
Valenti Ivan, Korat Anton, Brajnik 
Ivan, Brajnik Jožef, in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Doler Adolf, Kupljen Friderik, 
Skralovnik Jože. kmetje, vsi Daniel; 
Lauko Janko, kmet. sin, Trbonje, 
Turjak Jože, nameščenec KZ, Smart- 
no, Straser Marija, dijakinja, Trbo- 
nje, Ošlovnik Cilka, nameščenka, 
Trbonje. 

Za zadrugo poslujejo v bančnem 
poslovanju: Ramšak Maks, predsed- 
nik, Ošlovnik Cilka, član u. o. in 
Valenti Ivan, tajnik zadruge. 

Maribor, 29. junija 1954.     / 

Zadr V 1 2518 
650. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Orehova - Hotinja vas. 

Izbrišeta se Kopše Stefan in Hor- 
vat Ivan, in vpišeta nova izvoljena 
člana upravnega odbora Kobale 
Ivan, kmet, in Kac Alojz, obrtnik, 
oba Hotinja vas. 

Sminnaul Stanko je predsednik, 
in SuŠec Alojz, podpredsednik. 

Maribor, 2. avgusta  1954. 
Zadr III 108 2646 

651. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Limbuš. 
Izbrišejo so Povšič Milena, Kranjc 

Jože,   Robič   Jože,   Marinšek   Ivan, 

Sviligoj Dušan in  vpišejo novi iz- 
voljeni člani upravnega odbora: 

Berandijaš Martin, uslužbenec, 
Pekre, Mule Ivan, Boštjančič Leo- 
pold, kmeta, Limbuš, Bratuša Franc, 
krojač, Hojnik Srečko, upokojenec, 
Pekre, Gabersfck Marija, gospo- 
dinja, Hrastje. Podgoršek Anton j° 
predsednik, Hojnik Srečko, pod- 
predsednik, in Berendijaš Martin, 
tajnik. 

Za  zadrugo  podpisujejo  v banč- 
nem poslovanju: Podgoršek Anton, 
predsednik, Toš Franjo, knjigovod- 
ja in Bratuša Franc, član u. o. 

Maribor, 25. avgusta 1954. 
Zadr III 59 2953 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Jurovski dol. 

Izbrišejo se Bauman Franc, Gra- 
ger Stanislav, Horvat Ivan, Platajs 
Mirko, Fras Franc, in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: 

Repa Milan, Partinje, Standeker 
Alojz, Žitnice, Senekovič Franc, 
kmetje, Žitnice, Rotman Milan, Sp. 
Gasteraj, Kraner Jože, Maina, kmet- 
ska sinova. 

Za zadrugo podpisujejo v banč- 
nem poslovanju: Fras Slavko, pred- 
sednik, Klobasa Ivan, član uprav, 
odbora, Knuplež, Ivan, knjigovodja. 

Zadr IV 58 2723 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Polenšak. 

Vpišeta se Vičar Janko, predsed- 
nik, in Kovačič Ivan, podpredsed- 
nik u. o. 

Zadr III 63 2950 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Rački vrh. 

Izbrišejo se Stuhec Ivan, Kališ 
Janko, Divjak Janko, Zunič Ivan. 
Fras Anton, Cimerman Anton in 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
noga odbora: 

Nemec Alojz in Misleta Franc 
Hrastje-Mota, Basa Franc in Jurko- 
vič Andrej, Hrašenski vrh, kmetje.' 
Kovači 1 Alojz je predsednik, Mis- 
leta Franc podpredsednik, Nemec 
Alojz CL tajnik u. o. V bančnem po- 
slovan m podpisujeta Kovačič Alojz 
in Rodi Karel, poslovodja. 

Zadr IV 84 2951 

Maribor, 28j avgusta 1954. 
653. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 0> 

j., Obrez. 
Izbrišejo se Kolarič Martin, Alek; 

sič Jakob, Potočnik Jožef, MeznaxiÇ 
Ivan in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Dogša Jakob, Stampar Ivan, Cav- 
ničar Franc, in Tomažič Jakob. 
Obrez, kmetje. Za zadrugo sopod- 
pisufe Lukačič Franc, knjigovodja- 
Središče. 

Maribor, 2. septembra 1954. 
Zadr W 19 3000 
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654. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »Orač«, Maribor. 
Izbriše se Mesaric Zvonko, in vpi- 

se Obersnu Marjan, novi imenovani 
računovodja. 

Maribor, 3. septembra 1934. 
Zadr VI 160 2999 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
p»»tavljcnl skrbniki bodo v tožbah lasto- 
Pali tožence, katerih bivaUSEe nI znano, 
na njihovo nevarnost In UroSko dokler 
•• sami no zglasljo ali ne Imenujejo 
~ pooblaščence. 
G 532/54 5610 

Tožba za razvezo zakona 
Rozmane Olga, uslužbenka Ljub- 

lana, Novi trg 5 proti Rozmane 
Martinu, zdaj neznanega bivališča. 
Razprava bo 26. oktobra 1954 ob 
°- uri pri tem sodišču v sobi štev. 
«8/1. Skrbnik je Vogel Filip, pisar- 
niški referent pri Okrožnem sodi- 
šču v Ljubljani. 

Okrožno sodišče  v Ljubljani, 
dne 31. junija 1954. 

IR 601/50 5007 
Postavitev skrbnika v pravdni za- 

devi: 
V nepravdni stvari delitve skup- 

"ega premoženja predlagateljice 
ravšič Elizabete, Vitovlje 56, in na- 
sprotne stranke: Cernatič Hermine, 
Vitovljo 61, Pavšič Ivane, Vitovlje 
ol, Lorenzon Marije, Nova Gorica, 
Erjavčeva 34, ležeča zapuščina po 
Pp.K. Slejko Jožefe in ležeča zapu- 
ščina Kandus Bernarde, neznanegu 
oivališča v ZDA je po pristojnem 
!£rbstvenem oblastvu postavljen za 
skrbnika dedičem po pok. Slejko 
Jožefi in dedičem po pok. Kandus 
Bernardi, ki so neznanega bivališča 
•Ameriki, uslužbenec OLO Gorica 
Busa Edvard. 

Okrajno sodišče v Gorici, 
dne 17. julija 1954. 

Razne objave 

Poziv upnikem in dolžnikom 

L odločbo OLO Ljubljana okoli- 
?{}• st; II-2-4006/1-1954 z <lnc 30. IV. 
;PT Jo prešlo Mestno podjetje elck- 
jroinstalacija in mehanika, Vrhni- 
?a« v likvidacijo. Za likvidatorja 
je .imenovan Slabe Jože iz Vrhnike, 
^«glasitveni rok: 30 dni od te ob- 
,ave- Likvidator 

7     i, 57)0 

. * odločbo MLO Ljubljana, tnjni- 
•° /a gospodarstvo, St. 7322/1-54 z 
?nn_e•1•. 1954 preide z dnem 15. IX. 
viri v-veza mizarjcv' d- z o. z. Sent- 
lU-Vizmarjc  v  likvidacijo.  Prigla- 

Sllveni rok: 30 dni po tej objavi. 
Likvidacijska komisija 

Ambrožič Zdravko, Bled, Grad 47, 
osebno izkaznico, reg. št.21026, ser. 
št. 0811936, in vozniško dovoljenje 
kategorijo »A«, št. 504, izdano v 
Radovljici. 5733 

Andrcjčič Emil, Voice 47, osebno 
izkaznico, reg. št. 664, ser. številka 
G-0253374. 5719 

Avsec Marija, Ljubljana, Miklo- 
šičeva 1, osebno izkaznico, reg. št. 
11283, izdano v Trebnjem. 5734 

Avtopromet, Novo mesto, evid. 
tablico za poltovorni avtomobil, št. 
S-3692. 5615 

Bdjec Miroslav, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 92527/51, ser. 
št. 0114847. 5711 

Balkovec Rozalija roj. Kncževič, 
Vinica 54, osebno izkaznico, reg, št. 
7709, ser. št. 0491019. 5554 

Bartolme Jože, SGP »Zidar«, Ko- 
čevje, osebno izkaznico, rcg. štev. 
14273.  ser. št. 0560583. 5654 

Belina Ivan, Tržič, Mašičeva 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 28235, ser. 
številka 0367145. izdano v Slovenj 
Gradcu. 5493 

Beve Jože, Gor. Kartcljevo, poŠta 
Mirna peč, osebno izkaznico ser. št. 
033787. 5653 

Božičnik Jožef, Senovo 99, osebno 
izkaznico, reg. štev. 32173, ser. štev. 
F-0410483 izd. od OLO Krško.   5655 

Brezcc Fani, Postoina, Gregorči- 
čev drevored 15, osebno izkaznico, 
reg. št. 21640, ser. št. 0631950.     5405 

Budja Jožef, Murska Sobota, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 29656, ser. št. 
0111366. 5686 

Car Marija, Pcčarovci 71, p. Mač- 
kovci, osebno izkaznico, reg. štev. 
45318. ser.  Št. 0127028. 5477 

Canžek Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 10076/51. 5735 

Čemos Stanko, D. Ziljo 18, pošta 
Prcloka, osebno izkaznico, rcg. št. 
7516, ser. št 0490326. 5634 

Delie Estera por. Kapelj, Ljublja- 
na, preklic o izgubljeni osebni iz- 
kaznici, reg. štev. 19395, ser. štev. 
0073059, izdani v Splitu, objavljen 
v Uradnem listu LRS, ker se je na- 
šla. 5736 

Dobravec Julka. JancŽovski vrh, 
p. Desternik, osebno izkaznico, reg. 
št. 10094, ser. št. 0252407. 5376 

Drvarič Marija, Stari dvor, Skof- 
ja Loka, osebno izkaznico, rcg št. 
14009, ser. št. 0203219. 5617 

Frlež Anton, Grdina 30, p. Maj- 
šperk, osebno izkaznico, reg. Štev. 
42098, ser. štev. 0286335 izdano v 
Ptuju. 5494 

Gale Joža, Ljubljana, Rožna do- 
lina, osebno izkaznico, reg. štev. 
84221/52, ser. št. F-0106531. 5664 

Gregorio Stane, Ptuj, Vošnjakova 
13, osebno izkaznico, reg. št. 17527, 
ser. št. 0274451. 5557 

Grmadnik Ivan, Bele vode 88, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. Štev. 
7422, ser. št. F-430732. 5255 

Gutman Marija, Bogojina 128, 
osebno izkaznico, reg. št. 1270, ser. 
št. G-2239SO. izdano od OLO Len- 
dava. 5423 

Hočevar Jože, Zvirče 20, p. Hinje, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0335056. 5651 

Hotko Vinko, Dobova 33, osebno 
izkaznico, reg. št. 2591, ser. štev. 
0367901. 5679 

Hribernik Vida, Prihova 5, osebno 
izkaznico, reg. št. 27389, ser. štev. 
0782394. 5635 

Hudek Jure, Ljubljana, Njegoše- 
va 4, osebno izkaznico, rcg. št. 22955, 
izdano v Pulju. 5687 

Hvala Franc, Vojsko 30, p. Idrija, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0529328. 5650 

Jelenič Antonija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, rcg. št. 24286/51. 5665 

Jemcc Raoul, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rog. št. 84444/52, ser. št. 
F-0106754, in amatersko vozniško 
dovoljenje, št. 644. 5643 

Juteršek roj. Zebaljac Mihaela, 
Tuhinjska Srednja vas, oselbno iz- 
kaznico, reg. št. 48820/53, ser. 8tev. 
F-0171521. 5618 

Kalin Marija, Ljubljana, Crna 
vas, osebno izkaznico, rog. Številka 
36326/51, ser. št. F-0056636. 5737 

Kampelj Ida, Ljubljana, osebno 
izkaznico, rcg. št. 85247/52, ser. št. 
F-0107557. 5668 

Klančar Srečko, Javornik na Go- 
renjskem, Kidričeva 13, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 11443, ser. številka 
9356153. 5674 

Kmetijska zadruga z o. j., Smled- 
nik, štirioglato štampiljko z napi- 
som »Kmetijska zadruga z o. j„ 
Smlednik«:. 5644 

Knez Franc, Slatina Radenci, Zg. 
Kocjan 13, osebno izkaznico, reg. št. 
12416, ser. št. 12198, izdano v Mari- 
boru. 5390 

Kodela Miroslav, Rakek, osebno 
izkaznico, reg. št. 21068, ser. štev. 
F-0631378. v 5738 

Koderman Marija, Domžale, oseb- 
no izkaznico, reg. Št. 20167/51, ser. 
št. F-0466077. 5689 

Kološa roj. Klepec Marija, Murska 
Sobota, Titova 14, osebno izkaznico, 
ree. št. 49401, ser. št. 0131117.     5675 

Koren Ferdinand, MurŠcak 59, p. 
Slatina Radenti, osebno izkaznico, 
rcg. št. 3495/1, ser. št. 0060197.   5680 

Korošec Anton, Kamnik, osebno 
izkaznico, rcg. št. 25987/51, ser. št. 
F-0471897. 5619 

Kos Ivan, Ločna, Novo mesto, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0338151. 5616 

Kosmač Milan, Ljubljana, Kla- 
dezna 22, osebno izkaznico, reg. st. 
108322/54, ser. št. F-0851632.       5666 

Košenina Peter, Goričano 49, p. 
Medvode, diplomo o dovršenem iz- 
pitu elektromonterske stroke, izda- 
no leta 1946 v Liubljani. 5667 

Kovač Jože, Kočevska reka 19, 
osebno izkaznico, reg. št. 1500. ser. 
št. F-0547810. 5637 
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Kovač Marija, Zaboršt 19, osebno 
izkaznico, reg. št. 24295. 5620 

Kralj Boris, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 101445/53, ser. št. 
F-0475755. 5621 

Krese Leopold, Ljubljana, Rakov, 
nik, osebno izkaznico reg. št. 29994, 
ser. št. 0346194, izdano v Novem 
mestu. 5622 

Krušec Ivan, roj 8. IX. 1932, Ma- 
hovcd 18, p. Apače, osebno izkazni- 
co, ser. št. 0066556, 9756/1, izdano v 
Radgoni. 5681 

Mandeljc Ivan, Lesce, prometno 
dovoljenje za motorno kolo zamke 
>Harley Davidsonc, S-3006, izdano 
v Radovljici. 5739 

Maric Rozalija, Ljubljana, oseb- 
o izkaznico, reg. št. 80069/51, ser. št. 
F-0102570. 5668 

Marinčič Ernest, Ljubljana, tovar- 
niško izkaznico št. 4780, izdano od 
>Litostroja<. 5740 

Markič Matevž, Naklo 85, osebno 
izkaznico, reg. št. 146, ser. številka 
0189456, in orožni list za lovsko pu- 
ško, št. 271, izdan 21. II. 1953.    5712 

Maitkovič Jakob, Ujaševci, p. Kri- 
ževci, osebno izkaznico, reg. štev. 
6734, ser. št. F-0251044. 5550 

Matejka Franc, Kočevje 93, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6296, ser. št. 
0552606. 5623 

Meško Miroslav, Soberinci 7, p. 
Moškanjci, spričevalo o zaključnem 
izpitu. 5728 

Mihelič Olga, Ljubljana, Delav- 
ski dom, osebno izkaznico, reg. št. 
104810/53, ser. št. F-0479120.       5624 

MiklavčiČ Rudolf, Šentvid pri Stič- 
ni, osebno izkaznico, reg. št. 8281/50, 
ser.  št. F-0008591. 5690 

MiklavčiČ Štefanija? Šentvid pri 
Stični, osebno izkaznico, reg. štev. 
8324/50, ser. št F-0008634. 5691 

MiklavčiČ Jože, Vinji vrh 34. p. 
Bela cerkev, osebno izkaznico, ser. 
št. 0328207. 5697 

Močnik Jože, Triglavska 4, Idrija, 
osebno izkaznico, reg. št. 6842, ser. 
št. 0539752. 5747 

Mugerle roj. Pogačnik Ivana, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
4468/50, ser. št. F-0026778. 5669 

Mulič Angela, Rute 10, p. Voice, 
osebno izkaznico, reg. št. 19153, ser. 
št. G-0396271. 5748 

Muren Lojzka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 69714/51, ser. št. 
F-0092024. 5715 

Musar Terezija, Radoviči, pošta 
Metlika, osebno izkaznico, reg. št. 
3277, ser. št. 0486587. 5505 

Narobe Vlado, Ljubljana, Komen- 
skega 16, prometno dovoljenje za 
motorno vozilo, osebnega avtomobila 
znamke >Adler< Junior. 5670 

Obersnel Dušan, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 105504/53, ser. 
št. F-0479814. _ 5625 

Oprešnik Fani, Ljubljana, Erjav- 
čeva 31, osebno yikaznico, reg. št. 
2645, ser. štev. F-W15955, izdano v 
Trbovljah. 5671 

Pavev Ivan, Gerečja vas 22, p. 
Hajdina, osebno izkaznico, reg. št. 
36041,  ser. št 0293841. 5729 

Pavli Viktor, Ljubljana, Židovska 
stetza l/III, osebno izkaznico, reg. št. 
10174/51, ser. št F-0032485. 5741 

Pavlic Kristina, Buč v Tuhinju, 
osebno izkaznico, reg. št. 15024/50, 
ser. št. F-0460934. 5692 

Pavlic Pavla, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. št 6862/1. 5626 

Pavlic Anton, Lukovica 27, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 14675/50, izda- 
no od OLO Ljubljana okolica.   5714 

Peterlin Štefka, Livada 3, Ljub- 
ljana, osebno izkaznico, reg. štev. 
75641/51, ser. št F-0097951. 5693 

Pihler Elizabeta, Ljubljana, in- 
deks MVS v Ljubljani. 5645 

Poberžnik Franc, Selovec 41, p. 
Dravograd, osebno izkaznico, reg. 
št. 10875, ser. št 0275585. 5638 

Podgoršek Ivan, Draženci 41, p. 
Hajdina, osebno izkaznico, reg. št. 
16170, ser. štev. 0277853, izdano v 
Ptuju. 5662 

Pucelj Anton, Podgozd 11, p. Dvor, 
osebno izkaznico, serijska številka 
0318805. 5698 

Raduha Ivan, Odranci 163, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, reg. štev. 
17596. 4771 

Rajner Franc, Bakovci, Murska 
Sobota, osebno izkaznico, reg. štev. 
3294, sei. št. 0085004. 5534 

Rantaša Ema roj. Maric, Kupšinci, 
p. Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. Št. 5128, ser. št. 0086838.       5315 

Rebula Franc, Domžale, Bistriška 
12, osebno izkaznico, reg. številka 
23997. v 5646 

Repič Darinka, Ljubljana, osebno 
izikaznico, reg. št. 102245/53.        5647 

Repovž Peter, Litija, vojaško 
knjižico, izdano od Vojnega odseka 
Ljubljana okolica. 56-18 

Ritonja Terezija, Mali Brebrovnik 
54, p. Ivanjkovci pri Ormožu, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 1679, ser. štev. 
F-0225989, izdano od OLO Ljuto- 
mer, 5639 

Savnik Ana, Prešernova 14, Novo 
mesto, osebno izkaznico, ser. štev. 
0311853. 5652 

Sedeu Danijel, Ljubljana, Turno- 
grajska 4, osebno izkaznica, reg. št. 
12523/50, ser. št. 0034833. 5742 

Sefojlovič Mustafa Ferad, Gro- 
spulje, osebno izkaznico, reg. štev. 
6826, izdano od OLO Tetovo, LR 
Makedonija. 5672 

Sever Alojz, Brezovica, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 47009, ser. številka 
F-0157711, izdano v Ljubljani.   5627 

Skok Franc, Gruškovje 100, pošta 
Podlehnik, osebno izkaznico, reg. št. 
45417, ser. št. 0289654. 5518 

Srečo Rade, Litija, osebno izkaz- 
nico, reg. št 95887/51, ser. številka 
F-0118197. 5715 

Strahan Frančiška, Jugorjo 1, p. 
Brusnice, osebno izkaznico, ser. št. 
0323583. 5699 

Sijanec Martina, učiteljica, Mur- 
ska Sobota, Ivanocijeva 46, osebno 
izkaznico, reg. št. 14031, ser. št. G- 
00948. 5412 

Sijanec Marija, 'Vikerče 30, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 25762/51, ser. 
št.  F-0129072. 5716 

Šinkovec Milan, Ljubljana, Preč- 
na 2, osebno izkaznico, reg. številka 
52469/51, ser. št. F-0074779. 5717 

Škorjamc Adi, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 4538/50, izdano v 
Ljubljani. 5743 

Sneljer Peter, Gornji Suhor 6, 
p. Dragatuš, osebno izkaznico, reg. 
št. 15266, ser. št. 0498577. 5707 

Suman Lili, Ljubljana, Resljeva 
12, študentsko izkaznico MVS, izda- 
no v Ljubljani. 5673 

Švarc Adolf, Koroška 17, Tržič, 
osebno izkaznico, reg. št. 3553.   5708 

Tihelj Ivana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 28483/51, ser. št. 
F-0050793. 5649 

Trampuš Ivan, Svetje 3, p. Med- 
vode, osebno izkaznico, reg. številka 
71209/51, ser. št. F-0093519. 5694 

Tratnik Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 89723/51, ser. št. 
F-0112033. 5718 

Udovč Matilda, Domžale, Savska 
4, osebno izkaznico, reg. št. 24132/51, 
ser. št F-0470042. 5628 

Vadnal Terezija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 95220/31, ser. 
št.  F-0117530. 5744 

Vajde Alojz, Bukovje, p. Dravo- 
grad, osebno izkaznico, reg. štev. 
28762, ser. št. 0367472. 5709 

Vetrih Ignac, Lukanja 15, osebno 
izkaznico, reg. št. 42302, ser. štev. 
974366, izdano od OLO Maribor 
okolica. 5641 

Vičič Alojzij, Neverke 6, pošta 
Košana, osebno izkaznico, reg. št. 
12014. ser. št. F-622329. 5320 

Vidmar Stanislav, Dednja vas 61, 
p. Globoko, Brežice, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 11956, ser. številka 
0377266. 566-> 

Vizjak Alojz, Pavlovci 9, poŠta 
Ormož, osebno- izkaznico, reg. štev. 
21143, ser. št. F-0269453. 5597 

Vohar Katarina, Dokležovje 84, 
p. Beltinci, osebno izkaznico, reg. st 
15629, ser. št. 0096339. 5696 

'Vrabl Alenka, Celje, osebno^ iz- 
kaznico, reg. štev. 393/51, ser. štev. 
F-O0227O3, izdano v Ljubljani.    5745 

Zadravec Stefan, Lipa 87, pošta 
Beltinci, oseibno izkaznico, reg. štev- 
16367, ser. št. G-0240677. 5684 

Završniik Albina, Kamnik H•, 
osebno izikaznico, reg. št. 1280O, ser. 
Št. 0459110. 5629 

Zevnik  Stane,  Ljubljana, osebno, 
izkaznico, reg. štev. 14992, izdano v 
Kočevju. 5695 

Zupančič Anton, Klinja vas 51> 
Kočevje, osebno izkaznico, rcg;. |£ 
12719, ser. št. 0559029. 5WP 

>2ag£u, Lendava, štampiljko na 
ime »Žaga«, Lendava. 5* 

Izdaja   «Uradni  Ust  LRS«  —  Direktor In  odgovorni  urednik:  dr   Rastko Močnik 
v LJubljani 

Tiska tiskarna  tToneta  TomSiW« 
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538. 

Na podlagi 15. člena in 5. točko 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) in v zvezi s 4. točko odločbe o državnih or- 
ganih, ki smejo predpisovati ceno in tarife (Uradni 
"St FLRJ, št. 39-486/52) ter 8. člena temeljnega zako- 
°a o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-824/51) je 
okrajni ljudski odbor v Krškem na skupni seji okraj, 
n&ga zbora in zbora proizvajalcev dne 12. avgusta 
1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

l.člen 
.v-Na območju okraja Krško so predpisuje tale naj- 

Vlsja tarifa, do katere lahko dimnikarski obrati   (v 
nadaljnjem   besedilu:   dimnikarji)   določijo  cene   za 
vse vrste dimnikarskih storitev: 

din 
!• Odprto kuhinjsko ognjišče 60 

2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 90 

3. Plezalni dimniki vseh kurilnih naprav, 
razen naprav pod 1. točko: 
a) v pritlični hiši 50 
b) v hiši  z  več nastropji, za  vsako na- 

daljnjo nadstropje .        20 
4- Ruski ali valjasti dimniki: 

a) v pritlični hiši 20 
b) v hiši z več nadstropij, za vsako na- 

daljnjo nadstropje i 

5- Dimna cev do dveh metrov 10 
za vsak nadaljnji meter 2 

6- Dimniki  centralnih ogrevalnih naprav 
ali parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 70 
b) za vsako nadaljnjo nadstropje 20 
c) od etažnih peči in gostilniških in za- 

vodskih štedilnikov  do I. nadstropja 20 
č) za  vsako nadaljnje nadstropje 8 

'• Kanal centralno ogrevalno naprave, pe- 
kovsko parne peči, velikih zavodskih šte- 
dilnikov in podobno: 
a) mali, do 5 metrov 80 
b) veliki, od 5 motrov naprej 160 

8. Štedilniki, vštevši dimno cev do lm: 
a) z eno pečico in kotličem ali z 2 peči- 

cama • 30 
b) z dvema pečicama in kotličem ali s 

tremi pečicami 46 

9- Štedilniki v gostinskih obratih in zavodih: 
a) navadni, v malem gostinskem obratu      60 
o) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom 

v gostinskem obratu, javnih kuhinjah 
in podobno 90 

c) mizni veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah in podobno 160 

ï(>. Grelci vode (bojler) ' 30 
4- Grelci posodo 50 
2- Pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima 20 
'• Običajna železna poč do 2 m cevi 30 

din 
14. Peč sistema Lutz in podobno: 

a) brez pečice 30 
b) z eno pečico 40 
c) z dvema ali več pečicami 50 
č) izredno velika                                                80 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna,   vštevši   dimnik,   kanal   in 

duške 90 
b) dimnik  peči,   (poda)   za  vsako  na- 
daljnjo nadstropje 20 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo (pečjo) 170 
b) z dvema etažama 220 

17. Etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode 70 

18. Centralne    ogrevalne    naprave,    vštevši 
dimne odvode: 

a) z  majhnim  kotlom   do 8 m1  ogrevne 
površine (do 9 členov) 120 

b) s  srednje   velikim  kotlom  do   12 m1 

ogrevne površine (do 14 členov) 220 
c) z  velikim  kotlom nad  15 m* ogrevne 

površine (nad 14 členov) 280 

19. Odpiranje,  zapiranje in  čiščenje  lonče- 
nih peči z materialom 360 

20. Izžiganje dimnikov z materialom 220 

21. Pregled dimnikov v novih stavbah in od- 
stranjevanje malte iz novih dimnikov, za 
vsak dimnik 60 

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 oda'ljeni 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 so združena s poseb- 
nimi nevarnostmi ali ki se opravljajo po posebnem 
naročilu strank. 

3. člen 
Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 

deljah in praznikih, so sme zaračunati največ 30% 
pribitka, za nočno nadurno delo, f. j. v času od 22. do 
6. ure, pa 35% pribitka k tarifi iz 1. člena tega odloka. 

4. člen 
Pavšalno plačevanje dimnikarskih storitev je do- 

voljeno po dogovoru med dimnikarjem in strankami. 

5. ölen 

Zđ kontrolni pregled dimnikov in peči, ki jih 
dimnikar ne čisti, so plača 50% veljavne tarife iz 1. 
člena tega odloka. 

Ce dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati noben© pristojbine. 

Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 1. členu 
tega odloka, se določi odškodnina sporazumno med 
strankami na podlagi zamude časa. 
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6. člen 
Dimnikar mora na zahtevo plačnika dimnika rekih, 

storitev izstaviti veljavno plačilno potrdilo s specifi- 
kacijo dimnikarskih storitev in navedbo tarifne po- 
stavke. 

7. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se zaradi prekrška 

kaznujejo: 
a) kdor zaračuna za dimnikarske storitve višje 

cene kakor so določene v 1., 2., 3. in 5. členu, 
b) če dimnikar zahteva in sprejme pristojbino, 

čeprav ni izvršil določenega dela ali ni izvršil kon- 
kretnega pregleda, 

c) dimnikar, ki na zahtevo plačnika ne izda po- 
trdila o plačilu z navedbo storitev in tarifnih postavk. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS« 
St. 7000 
Krško, dno 12. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Stane Nunčič 1. r. 

539. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi 
z 78. členom uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56/53)' in po 
3. in 8. členu temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Murska 
Sobota na XVI. skupni seji odbornikov okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dno 7. avgusta 1954 
sprejel 

ODLOK 
o prometa z blagom na trgih in sejmih 

I. Krajevna veljavnost 

1. člen 
Ta odlok ivelja za vsa sejmišča na območju 

okraja Murska Sobota, ki so v krajih, navedenih 
v drugem členu tega odloka. 

Razen za sejmišča se predpisi tega odloka upo- 
rabljajo tudi za trge oziroma prostore, kjer se pro- 
daja izven poslovnega prostora gospodarske organi- 
zacije ali proizvajalca. 

•. Določitev sejmov in sejmišč 

2. člen 
Sejmi so v spodaj navedenih krajih ob tehle 

dnevih: 

Beltinci: Živinski in kramarski sejmi: 20. ja- 
nuarja, 24. februarja, 25. aprila, 
27. junija, 15. julija in 5. novembra. 
Živinski sejmi: Vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu. 
Svinjski sejmi: Vsako drugo in če- 
trto sredo v mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 20. fe- 
bruarja, 20. marca, 19. maja, 20. ju- 
lija, 9. septembra in 16. novembra. 
Živinski sejmi: Vsak drugi in četrti 
torek v mesecu. 

Cankova: 

Crenšovd: 

Dolenci: 
Dobróvnik: 

Dokležovje: 

Gornji Petrovci: 

Gornji Slaveči: 

Grad: 

Hodoš: 

Križevci: 

Kuzma: 

Lendava: 

Bogojina: 

Martjanci: 

Mačkovcd: 

Odranci: 

Pečarovci: 

Prosen jakovci: 

Puconci: 

Puževci: 

Živinski in kramarski sejmi: 24. sep- 
tembra in 11» novembra. 
Živinski sejmi: Vsak prvi in tretji 
ponedeljek v mesecu. •'" ' 
Živinski in kramarski sejmi: 14. mar- 
ca, ponedeljek po 3. maju, ponede-" 
ljek po 14. septembru in 20. oktobra. 
Živinski sejmi: Vsak drugi in četrti 
ponedeljek v mesecu. 
Kramarski sejem: 6. decembra. 
Živinski in kramarski sejmi: Prvi 
torek v aprilu, 25. julija, 20. sep- 
tembra. 
Živinski sejmi: Vsak prvi in tretji 
ponedeljek v mesecu. 
Svinjski sejmi: Vsak drugi in četrti 
ponedeljek v mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 18. ju- 
nija, 21. avgusta. 
Kramarski sejmi: 8. junija, 4. julija» 
8. septembra, 28. oktobra. 
Živinski sejmi: Vsak drugi in četrti 
ponedeljek v mesecu. 
Živinski sejem: Vsak drugi in četrti 
torek v mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 28. mar- 
ca, 21. junija, 16. avgusta, 29. sep- 
tembra in 30. oktobra. 
Živinski sejmi: Vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu. 
Kramarski sejmi: 6. januarja, i0- 
marca in 19. novembra. 
Živinski in kramarski sejmi: 16. apri- 
la, 4. junija in 27. oktobra. 
Živinski sejmi: Vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu. 

Živinski in kramarski sejmi: 24. sep- 
tembra in 11. novembra. 
Živinski in kramarski sejmi: 25. ja- 
nuarja, 14. februarja, 15. marca. 
15. aprila, 14. junija, 28. julija. 
28. septembra, 28. oktobra in 23. de- 
cembra. 
Živinski sejmi: Vsak torek r tednu. 

Živinski in kramarski sejmi: 6. ma- 
ja, 6. avgusta in 23. oktobra. 
Živinski sejmi: Vsak prvi petek v 
mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 1. mar- 
ca, drugi torek v maju, 1. septem- 
bra in 30. novembra. 
Kramarski siejmi: 20. januarja, 15. 
junija in 21. decembra. 
Živinski in kramarski sejmi: 28. no- 
vembra. 
Živinski sejmi: Vsak prvi in tretji 
ponedeljek v mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 28- ma" 
ja, 10. julija, 10. septembra & 
10. novembra. 
živinski sejmi: Vsako drugo in četr- 
to sredo v mesecu. 
Živinski sejem: Vsak prvi torek f 
mesecu. 
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Salovci: 

••••: 

Tttraišče: 

Živinski in kramarski sejmi: Vsako 
prvo nedeljo v mesecu juniju, av- 
gustu in oktobru. 
Živinski sejmi: Vsako prvo in tretjo 
srodov mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: 10. apri- 
la in 7. septembra. 
Živinski sejmi: Vsako prvo in tretjo 
sredo v mesecu. 
Živinski in kramarski sejmi: Prvi 
četrtek v aprilu, četrtek pred 15. av- 
gustom, 9. septembra in 4. oktobra. 
Živinski sejmi: Prvi in tretji torek 
v mesecu. 
Svinjski sejmi: Vsak četrtek v tednu. 

Velika Polana:      Živinski in kramarski sejmi: 7. ja- 
nuarja, 7. avgusta in 11. novembra. 

Ce pade kateri od spredaj navedenih dnevov na 
O-rzavni ali od državo priznani praznik, jo sejem na- 
slednji delavnik. 

3. člen 
Sejmi so na za to določenih prostorih, ki so v 

te namene urejeni. Če v kraju, navedenem v 2. členu 
tega odloka, ni urejenega sejmišča, mora pristojni 
übLO v treh mesecih po objavi tega odloka to urediti, 

očinski ljudski odbor mora tudi poskrbeti, da bo 
T bližin] sejmišča uporabna mostna tehtnica.. 

4. člen 
Poleg sejmov, določenih v 2. členu tega odloka, 

Je v Lendavi vsak torek še tržni promet (trg). 
Tržni prostor je na Cerkvenem trgu v Lendavi. 
Tržni red na trgu predpiše LO MO Lendava. 

III. Blago — prodajalci in kupci 

5. člen 
Sejem se deli v živinski in kramarski sejem. 

, Na živinskem sojmu se prodaja in kupuje živina 
ïzjemo iz 14. člena tega odloka. Kot živina so po 

tea odloku mišljeni: 
a) kopitarji (konji, osli, mule itd.), 
") parkljarji (govedo, ovce, koze, prašiči itd.), 
c) perutnina, 
č) male živali. 
Svinjski sejmi pa so posebni sejmi, na katerih 

smejo prodajati in kupovati samo prašiči. 

Na kramarskom sejmu  jo  dovoljeno prodajati 
j ?, Vrste predelanih in nepredelanih kmetijskih pri« 
«jfcov,   vse  obrtno  izdelke,  izdelke   domače  obrti, 

galanterijsko   predmete,   tekstilno   in   konfekcijsko 
aSo vseh vrst ter razna vrtna semena in sadike. 

j.   Na sejmih jo prepovedano prodajati vsako drugo 
fieb^'-^ ai nave^eno v *• odstavku tega člena. Po- 

eJ je prepovedana prodaja svežega mesa. 
Alkoholne  pijačo  in   jedila  smejo prodajati   in 

j-    .  na sejmih le upravičenci po odloku o oprav- 
n• gostinskih storitev izven poslovnih prostorov. 

• 6. člen 
^'»dajati smejo: 

j.,,    °"rtne delavnice in podjetja svoje lastne iz- - 

2. kmetijski proizvajalci svoje lastne pridelke, 
5. proizvajalci   predmetov   domače   obrti   svoje 

lastne izdelke domače obrti, 
4. druge gospodarske organizacije, ki imajo pra- 

vico trgovanja. 
Zasebni proizvajalci smejo prodajati svoje iz- 

delke sami ali po svojih družinskih članih, ne pa z 
najeto delovno silo, gospodarske organizacije pa samo 
po svojih stalnih uslužbencih. 

7. člen 
Kupovati smejo: 
Predmete, ki se prodajajo na kramarskem, živin- 

skem in svinjskem sejmu, lahko kupuje vsak po- 
sameznik, kakor tudi gospodarska organizacija za 
svojo potrebe. 

Za podjetja, katerih predmet poslovanja je trgo- 
vina z živino ali predelava mesa, smejo kupovati 
živino le njihovi posebej za to pooblaščeni stalni 
uslužbenci strokovnjaki. 

Živino kupi tisti ponudnik, ki ponudi najboljše 
kupno pogoje, prodaja so lahko tudi z licitacijo. 

IV. Prodajna mesta, mere in čistoča 

8. člen 
Kramarsko blago, ki se prodaja •• sejmih, mora 

biti na stojnicah ali na vozilih. Na tleh se blago 
ne smo prodajati, razen v izjemnih primerih. V vsa- 
kem primeru pa morajo prodajalci vse na sejem pri- 
neseno blago razložiti na vidnem mestu in na vsaki 
vrsti blaga natanko označiti ceno. 

Gospodarske organizacije, obrtniki in stalni pro- 
dajalci semen morajo imeti na vidnem mestu izobe- 
šeno svojo firmo oziroma naslov. 

9. člen 
Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 

posebno pristojbino — stojnino. 
Stojnina se plača od vrednosti predmeta, ki so 

prodaja, ali od površine (m1) zavzetega prostora aH 
od komada. 

Višino stojnino določi pristojni ObLO za svoje 
območje s posebnim predpisom. Stojnino mora plačati 
prodajalce takoj, ko zasede prostor. 

10. člen 
Stojnino pobira občinski ljudski odbor po za to 

pooblaščeni osebi, ki mora prodajalcu za plačano 
stojnino izdati potrdilo. 

11. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 

jo dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali 
metre oziroma višjo ali nižjo enoto teh mer. 

Živina se lahko kupuje tudi povprek. 
Uporabljati se smejo samo po veljavnih pred- 

pisih uradno preizkušene in potriene merilne na- 
prave (uteži, tehtnice, votle mere in metri). 

12. člen 
Obiskovalci vseh sejmov morajo skrbeti za snago 

na sejmiščih. Tisti, ki prodajajo živila, morajo biti 
čisti in snažno oblečeni. 
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Živila morajo biti v čistih posodah, morajo biti 
pristna, zdrava, nepokvarjena in čista. 

Zivil ni dovoljeno otipavati aid poskušati. 
Sadje mora biti zrelo in ne sme biti gnilo in 

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

13. člen 
Pri prometu blaga na sejmih se uporabljajo 

ustrezne določbe temeljnega zakona o varstvu živine 
pred živalskimi in kužnimi boleznimi (Uradni list 
FLRJ, 26-291/54). 

V. Končne določbe 

14. člen 
Praviloma se rodovniška in plemenska živina 

prodaja in kupuje na plemenskih sejmih. 
Razen na sejmu se na domu proizvajalca lahko 

kupuje le: 
1. plemenska živina, 
2. teleta, pitani prašiči in pujski, 
3. perutnina in jajca, 
4. vsi drugi pridelki rastlinske proizvodnje. 

15. člen 
Plemenski sejmi so v krajih in ob dnevih, ki jih 

posebej določi OLO Murska Sobota. 
Za te sejme se uporabljajo ustrezne določbe tega 

odloka. 
16. člen 

Prepovedano je prodajati kakršno koli blago po 
ulicah oziroma izven za prodajo določenega tržnega 
prostora kakor tudi izven dnevov, določenih v 2. členu 
tega odloka. 

17. člen 
Kršitev tega odloka se kaznuje po predpisih te- 

meljnega zakona o prekrških z denarno kaznijo do 
3000 din, če za kršitev nd po drugih predpisih za- 
grožena ostrejša kazen, in sicer: 

1. do 3000 din denarne kazni za kršitev določb 
4. in 5. odstavka 5. člena ter kršitev 8. in 13. člena 
tega odloka; 

2. do 2000 din denarne kazni za kršitev določb 
2., 6., 7., 11. in 14. člena tega odloka; 

3. do 1000 din denarne kazni za kršitev določb 
9. ter 12. člena tega odloka; * 

4. do 100 din denarne kazni za kršitev določb 
16. člena tega odloka tudi v mandatnem postopku. 

Upravni kazenski postopek vodi na prvi stopnji 
sodnik za prekrške pri OLO Murska Sobota. 

18. «en 
Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 

izda po potrebi svet za gospodarstvo OLO Murska 
Sobota. 

19. člen 
Ta odlok velja od osmega dne po objavi v >Urad- 

nem listu LRS<. 
St. 5203/3-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Flcko 1. r. 

540. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 57., 58. in 59. 
člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni ust FLRJ, št. 6/54) je okrajni ljudski odbor 
Murska Sobota na XVI. skupni seji obeh zborov dne 
7. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o gostinskih storitvah izven poslovnih prostorov go- 
stinskih podjetij in gostišč, o oddajanju opremljenih 
sob potnikom in turistom ter o dajanju hrane abonen- 

tom v zasebnih gospodinjstvih 

l.člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč, na sej- 
mih, prireditvah, priložnostnih shodih, na ulicah • 
prometnih krajih in ob drugih prilikah je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda za čas trajanja prireditve. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu tega odloka izda tajništvo 

za gospodarstvo OLO na prošnjo gospodarske ah 
družbene organizacije, društva ali osebe, ki namera- 
va opravljati tako storitve. 

Dovoljenje se ne more izdati: 
1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za stro- 

kovno izvedbo storitev, predvsem za kulturno Po- 
strežbo, 

2. če niso izpolnjeni predpisani sanitarni in hi- 
gionski pogoji za opravljanje storitev, 

3. če prosilec ne plača prej predpisane takse. 

3. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezon* 

ali ob večjih elavnostih, zletih, shodih in podobnih 
proslavah, kakor tudi kadar so vse sobe v gostinskih 
prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom opremljen0 

sobe o okviru njihovega  zasebnega  stanovanja. 

4. člen 
Opremljene sobe smejo izdajati zasebna gospo- 

dinjstva v primerih iz tretjega člena tega odloka, ven- 
dar pa jih mora prej pregledati komisija občinskega 
ljudskega odbora. V občinski komisiji mora biti tudi 
zastopnik okrajne zdravstveno službe in okrajno go- 
stinske zbornice. 

Oddajanje sob za daljši čas od 15 dni se ne šte- 
' je za oddajanje sob po 4. členu tega odloka. 

5. člen 
Občinski ljudski odbori morajo voditi poseben se- 

znam, opremljenih sob za oddajo po 4. členu tega od- 
loka. Seznam mora obsegati priimek in ime, poklic 1D 

stalno bivališče lastnika, število sob in število P°" 
stelj. En izvod seznama pošlje občinski ljudski odo0 

gostinski zbornici in enega krajevni turistični ali P0' 
dobni organizaciji. 

6. člen 
Ce zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več ko 

5 abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, se štej 
to za gostinsko delavnost, za katero je potrebno^do- 
voljenje po predpisih  uredbe o zasebnih  gostišči -^ 



jtor- 36 — 16. IX. 1954 URADNI LIST Stran 685 

7. Slon 

Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo do 
3000 din: 

.    1. kdor brez  dovoljenja opravlja  gostinske  sto- 
ntvo izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč, 

2. kdor pri opravljanju gostinskih storitev izven 
Poslovnih prostorov nestrokovno in nekulturno po- 
sluje ali ne izpolnjuje predpisanih sanitarnih in 
zdravstvenih pogojev, 

3. kdor oddaja opremljene sobe po 4. členu, kate- 
rih primernost ni potrdila komisija občinskega ljud- 
skega odbora. 

8. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
kstu LRSc. 

St. 7053/2-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Ficko 1. r. 

542. 

Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter v 
skladu z -2. in 28. členom temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) in 3. točke 
1. člena odloka o proračunu okraja Slovenj Gradec 
za lete 1954 (Uradni list LRS, št. 24/54) je okrajni 
ljudski odbor Slovenj Gradec na skupni seji obeh 
zborov dne 31. julija 1954 izdal 

ODLOK 
o predračunih finančno samostojnih zavodov, ki so 
del  proračuna okraja Slovenj Gradec  za leto 1954 

1. člen 

Okrajni proračun za leto 1954 s posebnimi pri- 
logami obsega tudi 

3 predračune finančno samostojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 132,168.000 din 
z izdatki v znesku 132,982.000 din 
ter s primanjkljajem 1,348.000 din 
in s presežkom dohodkov 534.000 din 

541. 

, Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
ah in dopolnitvah  zakona o volitvah in odpoklicu 

°dbomikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 
1-102/53) in v zvezi s 121. in 123. členom zakona o 

okrajnih ljudskih odborih je okrajni ljudski odbor 
Radovljica na seji dne 30. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo   se   nadomestne   volitve   v   21.   volilni 

°u.  ki  obsega   Tovarno  verig  Lesce  in   Tovarno 
gavic in pletenin Lesce, za volitve v zbor proizva- 

odK^V ?krajnega ljudskega odbora Radovljica, ker jo 
zborniku   tega* zbora   Novaku   Matevžu   prenehalo 
lovno   razmerje   oziroma   članstvo   v   gospodarski 
Sanizaciji na območju okraja, v kateri je bil iz- 

bijen. 

2. člen 
,     Nadomestno volitve bodo v četrtek dne 28. okto- bra 1954. 

3. člen 

v rp a odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«  ter 
giovami verig in  v Tovarni  pletenin in  nogavic 

St. 4361/1-54 
Radovljica, dne 30. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan. Kristan 1. r. 

2. člen 

Primanjkljaj v predračunih finančno samostoj- 
nih zavodov v skupnem znesku 1,348.000 din se krije 
z dotacijami iz proračuna OLO, presežki' dohodkov 
pa gredo v proračun okrajnega ljudskega odbora. 

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 te- 
meljno uredbo o finančno samostojnih zavodih tako, 
da vplačajo: 

a) v sklad za nagrajevanje največ 30% od pre- 
sežka z omejitvijo, da plačilo v ta sklad ne sme pre- 
segati 10% zneska realiziranih osebnih izdatkov 
zavoda za leto 1954; 

b) v sklad za nadomestitev in dopolnitev osnov- 
nih sredstev in za velika 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 Slovenj Gradec za 
leto 1954. 

Za lekarne bo okrajni ljudski odbor določil deli- 
tev presežka na sklade posebej, skladno s predpisi, 
ki bodo veljali za te zavode. 

Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 
ga dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o 
finansiranju in • poslovanju zdravstvenih zavodov 
(Uradni list FLRJ, št. 14-58/53) in odredba o skladih 
zdravstvenih zavodov s samostojnim fin ansi ran jem 
(Uradni list LRS, SL 17-59/53). 

Finančno samostojnim zavodom, ki bodo ustanov- 
ljeni v letu 1954, bo okrajni ljudski odbor z odločbo 
o ustanovitvi zavoda določal delitev presežka na 
sklade. 
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4. člen 

Komisija za proračun je pooblaščena, da raz- 
polaga 

t. s proračunsko rezervo, 
2. da porazdeli ob izvedbi novega plačnega siste- 

ma kredite, določene v ta namen. 

5. člen 
Ta odlok velja od 31. julija 1934, izvaja pa se 

od 1. januarja 1934 in se objavi v »Uradnem listu 
LRS«. 

St. P-2403/2-54 
Slovenj Gradec, dne 31. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skcrlovnik 1. r. 

545. 

Na podlagi 19. člena in 3. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter 2. odstavka 28. člena temeljnega zakona 
o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147^54) je okraj- 
ni ljudski odbor Tolmin na skupni seji obeh zborov 
dne 12. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 

*   okraja Tolmin za leto 1954 

1. člen 

1. člen odloka o proračunu okraja Tolmin za 
leto 1934 (Uradni list LRS, št. 19-304/54) se spremeni 
tako, da znašajo v okrajnem proračunu pod točko L: 

dohodki 348,200.400 din 
izdatki 348,200.400 din 

2. člen 
Ta odlok se objavi v  »Uradnem listu LRS«  in 

v«lja od dneva objave. 
St. 177/72-1954 
Tolmin, dne 2. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

544. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 2. točke 
78. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 8. člena zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) ter v 
zvezi s predpisi 2., 3. in 31. člena uredbe o zatiranju 
in preprečevanju živalskih kužnih bolezni (Uradni 
list FLRJ, 3t. 48-378/48), je ljudski odbor mestne ob- 
čine Idrija na XII. redni seji dne 27. februarja 1954 
izdal 

ODLOK 
o reji psov na območju mestne občine Idrija 

1. člen 
Na območju mestne občine Idrija sme imeti psa 

lizična in pravna oseba pod pogoji, ki jih določa 
ta odlok. 

2. člen 
Lastniki, ki imajo pse starejšo od 6 mesecev, jih 

morajo priglasiti v 8 dneh oddelku za gospodarstvo 
ljudskega odbora mestne občine Idrija. V istem roku 
mora priglasiti psa vsak lastnik, ki pride s psom na 
območje mestile občine Idrija za več kot 30 dni. 

Pso do 6 mesecev starosti ni treba priglašati in 
plačevati zanje takse. 

Prijave psov se morajo obnoviti vsako leto do 
31. januarja in plačati predpisane takse. 

Ce prijavljeni pes pogiine ali pobegne, je lastnik 
dolžan to spremembo priglasiti v 30 dneh. 

H komur se zateče ali kdor ujame neznanega psa 
ali psa potepuha, mora to takoj priglasiti oddelku za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine Idrija- 

3. člen 
Višina in način plačevanja takse se določi s po- 

sebnim odlokom. 
Takse so prosti psi varnostnih organov državne 

uprave, psi vodniki slepcev in psi, ki služijo gorskim 
reševalcem  za reševanje ponesrečencev v planinah. 

4. člen 
Oddelek za gospodarstvo ljudskega odbora mest- 

ne občine bo izdal za vsakega priglašenega psa pasjo 
znamkico in potrdilo o plačani taksi. Na potrdilu 
morajo biti vpisani tile podatki: ime lastnika, opis 
psa in pasma, za kakšne namene se ima pes, številka 
znamkice in plačana vsota. 

Pasja znamkica velja samo za tisto leto, v kate- 
rem je izdana in samo. za psa, za katerega je bila 
izdana. Pes jo mora imeti stalno pritrjeno na ovrat- 
niku tako, da jo je lahko videti. 

Co pes znamkico izgubi, mora lastnik to priglasiti 
oddelku za gospodarstvo, ki bo izdal drugo znamkico 
ter izgubljeno razveljavil. 

5. člen 
Po namenu in po službi, za katere so uporabljajo, 

so psi razdeljeni takole: 
1. psi čuvaji za čuvanje hiš, skladišč, vrtov iu 

drugega imetja izven strnjenega naselja; 
2. lovski psi za lov, z rodovnikom ali pa so Pn* 

znani za lov; njih lastniki morajo imeti lovsko 
pravico; 

3. pastirski psi za čuvanje živine; 
4. psi vodniki slepcev; 
5. psi reševalci gorskih reševalnih postaj, ki po- 

magajo ponesrečencem v planinah; 
6. luksuzni psi. 
Razvrstftev psov izvrši oddelek za gospodarstvo 

ljudskega odbora mestne občine Idrija. 

6. člen 
Lastnik psa mora skrbeti za njegovo čistočo J? 

prehrano. Ce zboli, ga mora zdraviti. 
Prepovedano je hraniti psa z odpadki zaklani» 

ali poginulih živali, ki niso dovolj prekuhani. 
Oddelek za gospodarstvo lahko prepove lastnik" 

rejo psa, če ga ne vzdržuje pravilno. 
Ce pes zboli za steklino ali se pojavi sum ^.tfjj 

bolezni, mora imetnik psa to takoj priglasiti1 oddel* 
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za. gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine. Psa 
mora do prihoda pristojnega organa zapreti in po- 
skrbeti, da ne pride pes v stik z ljudmi ali živalmi. 
Ce takšen pes ugrizne človeka, mora imetnik psa to 
takoj priglasiti pristojni sanitarni inšpekciji. 

7. člen 
Prepovedano je: 
a) voditi pse v javne UTade, zavode in lokale; 
b) puščati hude in nevarne pse izven zaprtega 

ali dobro ograjenega prostora. Izven tega prostora se 
mora hude in nevarne pse voditi na vrvici, imeti 
Morajo nagobčnik. 

8. člen 

Nevarni   (popadljivi)   psi   morajo   biti   podnevi 
ln  Ponoči  privezani   na  močni   verigi   v  ograjenem 
Prostoru,   vendar   tako,   da   podnevi   ni  onemogočen 
ohod osebam, ki po svoji  dolžnosti morajo v tujo 

, , „°ri  vhodu   v  hišo  ali  ograjen   prostor,  kjer  je 
.en  Pes, mora biti  na  vidnem  mestu  postavljen 

lapis >hud pes« ali podobno. 

9. člen 

v mestu ali v bližini stanovanj ne smejo biti psi, 
»* tulijo aH zavijnjo in s tem motijo nočni mir. 

Oddelek za gospodarstvo lahko odloči, da se taks- 
neSa psa odstrani ali pokonča. 

10. člen 
Psi vseh vrst, ki so staiejši od 6 mesecev, se 

morajo vsako leto cepiti proti steklini. Necepljeni 
PSi s.e morajo pokončati na stroške lastnika, psi ne- 
Danih   lastnikov   pa   na   stroške   ljudskega   odbora 

mestno občine Idrija. 

11. člen 

Zaradi zatiranja stekline se smejo poloviti in po- 

, a) Psi, ki se potepajo ali se ne vzdržujejo po do- 
'ocbah tega odloka, 

b) psi, ki nimajo pasje znamke. 
Pse  lovi  oseba,  ki   jo za  to  pooblasti  oddelek 

TJ .Sospodarstvo   ljudskega   odbora   mestne   občine 

x    /'ov'ljenega psa se lahko vrne lastniku po pla- 
ani kazni in če se dokaže, da je pes prijavljen ter 

cePlJen proti steklini. 

12. člen 

ođl ?••'4°•' predpisov 2., 4., 6.. 7., 8. in 9. člena tega 
'oka se kaznujejo z denarno kaznijo do 2000 din. 

,     •• izrekanje kazni  po tem odloku je pristojna 
*°misija  za  —-'--« •   i--*---—     -«-- ---- 
OD&me Idrija. 

•misija  za  prekrške  pri   ljudskem odboru mestne 

13. člen 

*a odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
St. 5/10-55 
Mrija. dne 27. februarja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

545. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) 
ter 57., 58. in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) je ljudski 
odbor mestne občine Novo mesto na seji dne 28. julija 
1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih  sob potnikom  in turistom  ter o odda- 

janju- hrano abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Na območju mestne občine je za opravljanje 

gostinskih storitev izven prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč na sejmih, priložnostnih shodih in priredit- 
vah, na ulicah in prometnih krajih in v podobnih pri- 
likah potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačami in le za določen čas oziroma najdalje, dokler 
traja prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu tega odloka izda tajništvo 

za gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine na prošnjo gospodarske organi- 
zacije ali osebe, ki namerava opravljati kake storitve 
in po zaslišanju okrajne gostinske zbornice. 

Dovoljenje se ne more izdati: 

1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za kulturno 
postrežbo; 

2. če prosilec ne nudi jamstva, da bo izpolnil 
higienske in druge pogoje, ki jih ob izdaji dovoljenja 
predpiše tajništvo za gospodarstvo in komunalne za- 
deve ljudskega odbora mestne občine Novo mesto. 

Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO ob izdaji dovoljenja odredi, da nadzoruje 
opravljanje takih gostinskih storitev kvalificirana 
oseba. Za manjše prireditve se lahko nadzorstvo po 
kvalificirani osebi spregleda. 

3. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih svečanostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah, kakor tudi kadar so vse sobe v gostinskih 
prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru njihovega zasebnega sta- 
novanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

4. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 3. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda svet za 
gospodarstvo ljudskega odbora mestne občine. 

Oddajanje sob v podnajem za daljši čas od 15 dni, 
se ne šteje za oddajanje sob po 3. členu tega odloka. 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost in mora zasebnik zanj imeti dovoljenje 
za prenočišča po uredbi o zasebnih gostiščih. 
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6. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo v roku, ki ga določi ljudski od- 
bor mestne občine, priglasiti temu odboru število in 
opis opremljenih sob, ki jih namerava oddajati, in pa 
cene za oddane sobe. 

7. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

ljudski odbor mestne občine komisijski ogled pri- 
glašenih sob, da ugotovi, ali so glede na splošne pred- 
pise neoporečne, primerne in pripravne za sprejem 
gostov oziroma pod kakšnimi pogoji. 

V komisiji za pregled sob mora biti zdravnik in 
zastopnik turistične organizacije, oziroma zastopnik 
pristojne okrajne gostinske zbornice. 

8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda svet za gospodarstvo 
dovoljenje, hkrati pa jih vpiše v seznam lastnikov 
opremljenih sob. 

Spznam mora obsegati ime, priimek in poklic 
in stalno bivališče lastnika, število oseb, število po- 
stelj in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama dostavi 
ljudski odbor mestne občine še pred pričetkom sezone 
turističnemu društvu in pristojni okrajni gostinski 
zbornici. 

9. člen 
Ce ugotovi komisija pri pregledu kakšne po- 

manjkljivosti, odredi tajništvo sveta za gospodarstvo 
in komunalne zadevo ljudskega odbora mestne obči- 
ne, da se odpravijo in šele po njihovi odpravi izda 
dovoljenje. 

10. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v tiste 

sobe, za katere je ljudski odbor mestne občine izdal 
dovoljenje in ki so vpisane v seznamu opremljenih 
sob po 8. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, oddajanje drugih 
jedil in pijač ni dovoljeno. 

11. člen 
Ce zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več kot 

5 abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci, se šteje 
to za gostinsko delavnost, za katero je potrebno do- 
voljenje po predpisih uredbe o zasebnih gostiščih. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2000 dinarjev: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč (1. člen); 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 3. in 4. členom tega odloka. 

13. člen 
Za prekršek, z denarno kaznijo do 1000 din, se 

kaznuje: 
1. kdor v predpisanem roku po 6. členu tega od- 

loka ne priglasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja 
potnikom in turistom; 

2. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi še drugo hrano in pijačo (10. člen); 

3. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi; ( 

4. imetnik dovoljenja po 1. in 4. členu tega od- 
loka, ki ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higien* 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno 
posluje, kolikor za tako dejanje • z drugimi pred- 
pisi določena strožja kazen. 

14. člen 

Ta  odlok   velja  od   dneva  objavo  v  >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 1179/1-54 
Novo mesto,   dne 28. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1. r. 

546. 

Na podlagi 5. 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. tor 32. člena za- 
kona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 58/57-51) je 
ljudski odbor mestne občine Celje na seji dne 29. ju- 
nija 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu ljudskega odbora mestne 

občine Celje za leto 1953 

1. člen 

Dodatni  proračun  ljudskega odbora  mestne ** 
čine Celje za leto 1955 obsega 

dohodke v višini 250,601.400 din 
izdatke v višini 250,601.400 din 

2. člen 
Dohodki po dodatnem proračunu se smejo UP°' 

rahljati za proračunske investicije, predvidene v do- 
datnem proračunu. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejetja, uporablja se 

od 1. junija 1953 naprej in so objavi v lUrad-nei" 
listu LRSc 

Si 4032/54 
Celje, dne 29. junija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r- 

POPRAVEK 

V zakonu o sladkovodnem ribištvu (Uradni • 
LRS, št. 26-95/54) je treba popraviti tiskovno napako 
v 36. členu in se točka I. tega člena pravilno gl'asi: 

»I. z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev ali z za- 
porom do 30 dni:t 

Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik: dr. Bastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna števil••: e din -lo 8 etranl. vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
ooäti 8 din  »•• —  Uredništvo in  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica 11»   poStnl predai 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»2«-157 



Poštnina plačana v gotovini CENA 20 din 

URADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

J-eio XI V LJUBLJANI, dne 23 septembra 1954 Številka 37 
VSE 

Odloki ljudskih odborov: 
• Odlok  o  pogojih  za  sklepanje  stanovanjskih  pogodb  v 

mestu Izubijana. 
MS- Odločba o razglasitvi Mladinskega doma »MIha Pintarjac 
» •• DoDrru za Mnančno samostojen zavod. 
*•• Odločba o razglasitvi Prehodnega mladinskega doma 

'Ivanke Uranjekove« na Dobrni za finančno samostojen 
zavod. 

">. Odločba o razglasitvi Otroškega doma »Vere Slandrove« 
,,    "e Polzeli za finančno samostojen zavod. 

• Odločba o razglasitvi Doma onemoglih v Slovenskih Ko- 
.      "Jlcah za finančno samostojen zavod. 
«• Odločba o razglasitvi Doma onemoglih v Vojniku za fl- 

s     nančno samostojen zavod. 
554 Ođlok ° ureditvi gozdarske službe v okraju Črnomelj. 

**• Odlok o razpisu nadomestnih volitev v volilni enoti lndu- 
555 EtrlJske skupine št. 1 okraja  Črnomelj. 

»5. Odlok  o spremembi odloka  o  družbenem  planu okraja 
Izubijana okolica za leto 1954. 

BINA: 
556. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o oprostitvi 

In olajšavah samoplačnikov za zdravstvene storitve na 
območju okraja LJubljana okolica. • 

557. Odlok o tržnem In sejemskem redu v okraju LJubljana 
okolica. 

558. Odlok o Javnem redu In miru v okraju Ljutomer. 
559. Odločba o ustanovitvi knjigovodsko-revizijskega zavoda 

v Murski Soboti. 
560. Odlok o potrditvi sklepnega računa OLO Postojna za 

leto 1952. 
561. Odlok o spremembi odloka o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Slovenj  Gradec. 
562. Odlok o proračunu ljudskega odbora mestne občine Celje 

za leto 1954. 
563. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti 

občine Cepovan. 
'   564. Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije LO MO Kamnik. 

Odloki ljudskih odborov 
547. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 5. točke 65. In 
'j7- člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
°••• (Uradni list LRS, št. 19/90-52) v zvezi s 25. čle- 
nom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni 
ust FLRJ, št. 29/344-54) izdaja mestni ljudski odbor 
glavnega mesta Ljubljane po sklepu 39. in 42. skupne 
spje mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljub- 
ke, z dne 23. julija 1954 in 17. septembra 1954 

ODLOK 
° pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

1. člen 
Na območju mesta Ljubljane sklepajo stanovanj- 

•f? pogodbe hišni sveti, za stanovanja v hišah, ki se 
Wjucijo v družbeno upravljanje, in lastniki hiš, za 
snovanja v hišah, ki se ne vključijo v  družbeno 
AtavIjanje, z najemniki in sostanovalci, ki na dan 

Tipanja  stanovanjske  pogodbe  zadostijo  pogojem 
teSa odloka. 

2. člen 
Ne more se skleniti stanovanjska pogodba po 

:V^niem členu z najemniki in sostanovalci, ki na 
00močju mesta Ljubljane: 

a) nimajo stalnega bivališča, 
b) nimajo namena trajno bivati, 
c) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

n;, "'alno bivališče pod a) se izka'ie s potrdilom taj- 
ne Za mo'ranJe zadeve MLO Ljubljana — prijav- 
na*^ ura<*a> Pravico do določenega stanovanja pod c) 

z dosedanjo najemno pogodbo, odločbo pristoj- 
vftf-a stanovanjskega organa ali s kakim drugim 
veljavmim naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklepa le z najemniki in sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Samska oseba sklene lahko stanovanjsko pogodbo 
le za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega 
stanovanja pa le podnajemno pogodbo. 

Izjemno lahko samska oseba sklene stanovanjsko 
pogodbo največ za enosobno stanovanje z običajnimi 
pritiklinami, če ji je iz zdravstvenih ali starostnih 
razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez otrok 
ali sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

Z osebami, ki živijo v nedovoljenem razmerju 
(divjem zakonu), se ne sklene stanovanjska pogodba 
za družinsko stanovanje. 

4. člen 
Z najemniki, ki stanujejo v hišniških stanovanjih, 

se sklene samo začasna stanovanjska pogodba, ako 
je za tako hišo po veljavnih predpisih določen hišnik. 

Za hišniška stanovanja, v katerih stanujejo hiš- 
niki, se sklene stanovanjska pogodba. Z njimi se 
sklene delovna pogodba po 4. členu uredbe o plačah 
hišnikov  (Uradni list LRS, št. 23/124-52). 

Hišniška stanovanja so tista stanovanja, ki se 
kot taka uporabljajo ali so za to določena. V pri- 
meru, da hišniško stanovanje ni določeno, a je hišni- 
ška služba določena, določa, katero bo hišniško stano- 
vanje, na prvi stopnji hišni svet, na drugi stopnji 
pa svet za stanovanjske skupnosti. 

5. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

so jih zgradile gospodarske organizacije, ustanove 
in uradi, katere pa preidejo v družbeno upravljanje, 
se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe, če delavci 
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in uslužbenci na dan sklepanja pogodbe z njimi niso 
več v delovnem razmerju, če je delovno razmerje 
prenehalo po njihovi krivdi, ali po njihovi volji. 

6. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejo v stano- 

vanjih, ki so jim pravnomočno odpovedana oziroma 
odvzeta, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe. 

7. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

nje, se ne sklene stanovanjska pogodba. 
Hišni svet sklene pismeno pogodbo s takim hiš- 

nim lastnikom o pravicah in dolžnostih iz 7. poglavja 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš in drugih 
veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za tiste 
osebe, ki se z veljavno listino izkažejo, da jim pritiče 
pravica do brezplačnega stanovanja (užitek). 

8. člen 
Stanovanjske pogodbe, za katere pristojni organ 

mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane 
ugotovi, da so sklenjene v nasprotju z določbami 
tega odloka, razglasi za neveljavne. 

9. člen 
Za hiše, za katere je dvomljivo ali preidejo v 

družbeno upravljanje, sklepa stanovanjske pogodbe 
hišni lastnik. 

10. člen 
Spore, ki nastanejo pri sklepanju stanovanjskih 

pogodb, rešuje na predlog prizadete stranke tajništvo 
za stanovanjske zadeve MLO Ljubljana. 

Pri reševanju predlogov in pritožb je treba 
strogo čuvati pridobljene pravice na podlagi odločb 
stanovanjskega organa in načela tega odloka. 

Zoper odločbo tajništva za stanovanjske zadeve 
MLO je dopustna v 15 dneh pritožba na Komisijo 
ljudskih odbornikov, ki je dokončna. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 5000 din: 
1. kdor od pogodbenih strank iz 1. člena tega 

odloka noče skleniti stanovanjske pogodbe z dmgo 
stranko, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev stanovanj- 
ske pogodbe po tem odloku; 

2. tisti hišni lastnik in člani hišnega sveta, ki 
določijo nižjo ali višjo najemnino, kot ga določa 
odlok o stanovanjski tarifi, ki izplačajo hišnemu last- 
niku višji ali nižji znesek kot ga določa v 4. in 5. 
ölenu odlok o stanovanjski .tarifi, razdelitvi najemnin 
in skladih MLO Ljubljana. 

Enako se kaznuje z denarno kaznijo do 5000 din 
tisti zasebni lastnik In člani hišnega sveta, ki ne od- 
vedejo, ali odvedejo nižji znesek kot je to določeno 
v 6., 7., 8., 9. in 10. členu odloka o stanovanjski tarifi, 
razdelitvi najemnin in skladih MLO Ljubljana. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
Tajn št. 849/1-54 
Ljubljana, dne 17. septembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1. r. 

548. 

Na podlagi 32. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19-89'52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LR& 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLBJ. 
št 51-426'53) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh zborov dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Mladinskega doma »Mihe Pintarja« 

na Dobrni za finančno samostojen zavod 

1 
Mladinski dom >Mihe Pintarja« na Dobrni, ki Je 

bil doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen socialni zavod. 

2 
Dom ima nalogo, da oskrbuje in vzgaja otroke 

od sedmega do štirinajstega leta starosti. 

Dom   ima   pravico,   gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članoVi 
vštevši upravnika doma. člane upravnega odbora 
imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno P0" 
litiko OLO Celje. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Celje. 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 
t 

6 , 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se o°- 

1. maja 1954. 
St. 1/1-7868/2-54 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

549. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajni" 
ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list Lrw< 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. Členom temeljne •••<••• 

o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLHJ; 
št. 51-426153) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh zborov dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Prehodnega mladinskega dom» 
»Ivanke Uranjekove« na Dobrni za finančno 

samostojen zavod 

Prehodni mladinski dom »Ivanke Uranjekove« na 
Dobrni, ki je bil doslej proračunski zavod, se raz- 
glasi za finančno samostojen socialni zavod. 

Dom ima nalogo, da oskrbuje in vzgaja 
od sedmega do štirinajstega leta starosti. 

otroke 
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Dom   ima   pravico,  gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

4 
__   Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 

vstevšl   upravnika   doma.   Člane   upravnega   odbora 
imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko OLO Celje. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Celje.  , 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

6 
Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od 

*• maja 1954. 
St. 1/1-7867/2-54 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

550. 
Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
"• člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
s'- 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
° finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
st* 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
°heh zborov dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
° razglasitvi Otroškega doma »Vere Slandrove« 

na Polzeli za finančno samostojen zavod 

1 
Otroški dom >Vere Slandrove« na Polzeli, ki je 

!l doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen socialni zavod. 

2 
Dom ima nalogo, da oskrbuje in vzgaja otroke 

£d tretjega do sedmega leta starosti, izjemoma pa 
••1 starejše otroke. 

3 
, Doni   ima   pravico,   gospodariti   s   premoženjem, 
Katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

4 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 

stevši   upravnika   doma.   Clane   upravnega   odbora 
WoDUJe svet za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
lUdco OLO Celje. 
P ..Pravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

lind i   Za<*eve in naloge doma je pristojen svet za 
juasko zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

T 6 

i   _  .   °dločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se   od l- »laja 195^ 
St. 1/1-7805/2-54 
*-elje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

551. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh zborov dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma onemoglih v Slovenskih Konjicah 

za finančno samostojen zavod 
1 

Dom onemoglih v Slovenskih Konjicah, ki je bil 
doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen socialni zavod. 

2 
Dom ima nalogo, da daje starim, bolnim in one- 

moglim oskrbovancem oskrbo in zdravstveno varstvo. 

• 3 

Dom   ima   pravico,   gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

4 
Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 

vštevši   upravnika   doma.   Clane   upravnega   odbora 
imenuje  svet za  ljudsko zdravstvo in  socialno po- 
litiko OLO Celje. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Celje. 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

6 

Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 
1. maja 1934. 

St. 1/1-7869/2-54 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

552. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) jo okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh zborov dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma onemoglih v Vojniku za finančno 

samostojen zavod 

Dom onemoglih v Vojniku, ki je bil doslej pro- 
računski zavod, se razglasi za finančno samostojen 
socialni zavod. 

2 
Dom ima nalogo, da daje starim, bolnim in one- 

moglim oskrbovancem oskrbo in zdravstveno varstvo. 

Dom   ima   pravico,   gospodariti   s   premoženjem, 
s katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 
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Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 7 članov, 
vžtevši upravnika doma. Clane upravnega odbora 
imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno po- 
litiko OLO Celje. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Celje. 

5 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Celje. 

6 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 

1. maja 1934. 
St. 1/1-7870/2-54 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

553, 

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 
•••••• ljudski odbor Črnomelj na seji obeh zborov 
dne 7. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Črnomelj 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Črnomelj se usta- 

novi okrajna uprava za gozdarstvo (v nadaljnjem be- 
sedilu: uprava) kot gozdarski organ okrajnega ljud- 
skega odbora. 

2. člen 
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 zemljiščih in po- 
dobno), in skrbi za to, da se ti predpisi pravilno iz- 
vršujejo; 

2. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski ela- 
borati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi 
za gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predlog za 
izločitev zemljišč, za pogozditve in za gozdne melio- 
racije; 

4. pripravlja predloge za sestavo okrajnega gospo- 
darskega 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 izobraževanje in za gozdarsko 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja na prvi stopnji odločbe v upravnih za- 
devah s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne in operativne za- 
deve s področja gozdarstva, ki spadajo po veljavnih 
predpisih v pristojnost okrajnega ljudskega odbora, 
kolikor ni to po posebnih predpisih dano v pristoj- 
nost zboru ali svetu okrajnega ljudskega odbora. 

3. člen 
Uprava opravlja naloge okrajnega ljudskega od- 

bora v zvezi z neposrednim upravljanjem z vsemi 

gozdovi, ki so splošno ljudsko premoženje na območ- 
ju okraja, razen glede tistih gozdov iz splošnega 
ljudskega premoženja, s katerimi po 3. odstavku 24. 
člena zakona o gozdovih upravljajo občinski ljudski 
odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanja 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

4. člen 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav- 

lja uprava zlasti tele naloge: 
1. izdaja predlog o predračunu dohodkov in iz- 

datkov sklada; 
2. odmerja prispevke za gozdni sklad ìD skrbi za 

pobiranje teh prispevkov; 
3. opravlja investitorske naloge pri delih, ki se 

finansirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

5. člen 
Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje 

okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno sve- 
tu za gospodarstvo. 

6. člen 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava potrebno 

število uslužbencev. 
Stalno terensko delo v gozdovih opravljajo rc- 

virni gozdarji po gozdnih revirjih in logarji po logar- 
skih okoliših. 

Gozdne revirje in logarske okoliše določi uprava. 
Rcvirni gozdar mora biti gozdarski strokovnjak 

s fakultetno izobrazbo ali  pa gozdarski tehnik. 
Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef upra- 

vo okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o usluž- 
benskih razmerjih uslužbencev uprave izdaja pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora po predlogu šefa 
uprave. 

7. člen 
Uprava se vzdržuje iz okrajnega gozdnega sklada. 
Sredstva za vzdrževanje uprave se zagotovijo s 

predračunom uprave, ki je sestavni del predračuna 
okrajnega gozdnega sklada. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna je še' 
uprave. 

8. člen 
Pri delu uprave sodeluje kot posvetovalni organ 

okrajna gozdarska komisija (29. člen zakona ° 
gozdovih). 

Sef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko 
komisijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izkori- 
ščanja gozdov, zlasti jo mora zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in pri določanju načrta 
obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

9. člen 
Občinski ljudski odbori upravljajo s tistimi 

gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
so upravljali 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 w 
opravlja investitorske naloge pri delih, ki se finan- 
sirajo iz občinskega gozdnega sklada. 
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'Katera dela se finansirajo iz občinskega gozdne- 
ga sklada, dolo/j občinski ljudski odbor v skladu z 
okrajn m gozdarskim planom. 

Občinska gozdarska komisija je posvetovalni or- 
jjan občinskega ljudskega odbora v zvezi z uprav- 
'janjem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pn občinskih ljudskih odbo- 
• dajejo po občinskih ljudskih odborih okrijni upra- 
1 za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
prave, obnove, gojitve, varstva in zkoriščanja goz- 
°v • o vprašanjih gozdnih graditev na območju 

občine. 
10. îlen 

la odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
ll*tu LRS*. 

St. 1-3323/1-54 
Črnomelj, dne 7. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič L r. 

554. 

,    okrajni ljudski odbor Črnomelj je na skupni seji 
öeh zborov dne 7. septembra 1954 na podlagi 20. m 

,    • člena zakona o spremembah in  dopolnitvah za- 
ona v volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih od- 

borov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisa nadomestnih volitev 

l.člen 
,, "a4>isujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 
j    Ust^jske skupine št. 1, ki obsega gospodarsko pod- 
• Je Rudnik  Kanižarica, za  volitve  v  zbor proizva- 

cev okrajnega ljudskega odbora Črnomelj, ker je 
„  nehal   mandat  odbornikoma   zbora   proizvajalcev 

ryatu Janku in Stajdoharju Antonu zaradi prenc- 
nJ^ delovnega razmerja v podjetju, 

»olitvo bodo v soboto dne 6. novembra 1954. 

T 2. člen 
VoVi ^kk se ODJavi v >Uradnem listu LRS« in v 
••-L eno*e industrijske skupine št. 1 na krajevno 
°blcajni način. 

Št. 1-3330/1-54 
Črnomelj, dno 7. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1. r. 

555. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
l9.g^jnih ljudskih odborih  (Uradni list LRS, štev. 
na" io      ^e okrainl ljudski odbor Ljubljana okolica 
;„1       skupni seji okrajnega zbora in zbora proizva- 

1Cev dno 23. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 
okraja Ljubljano okolica za leto 1954 

(Uradni list LRS, št. 27-398/54) 

VO(j     
x^l- poglavju — Skladi, B. Sklad za urejanje 

stark ~~  Se  namesto  zadnjega  in   predzadnjega  od- 
OKVstavita tale odstavka: 

SredVt st  •,••••••••  vcIJa  od   *•  aprila   1954. 
a sklada so predvidena v  letu   1954 v višini 

45 milijonov dinarjev. Gospodarski svet bo posamez- 
nim gospodarskim organizacijam z odločbo določil 
odstotke prispevka. 

Sredstva sklada za urejanje voda se bodo upo- 
rabila za tole namene: 

1. za regulacijo Ljubljanskega barja 28,000.000 din 
2. za regulacijo Kamniške Bistrice    12,000.000 din 
3. za regulacijo Borovniščicc 5,000.000 dine 

2. člen 
V XXIII. poglavju — Skupna sredstva okraja in 

viri sredstev — se spremenijo tile zneski, ki znašajo: 
A. V letu 1954 bo razpolagal okraj Ljubljana 

okolica s skupnimi sredstvi v višini 3,347.125 
tisoč dinarjev. 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 
(v tisočih dinarjev): 
I. Sredstva po planu  1954 

1. ostanek dobička gospodar- 
skih organizacij 2,046.040 din 

2. 5% prometnega davka go- 
spodarskih organizacij (iz- 
vzemši zadružne organiza- 
cije in izvoz) 108.885 din 

i. 50% prometnega davka za- 
zadružnega in zasebnega 
sektorja 84.000 din 

4. davek od tuje delovne sile 2.900 din 
5. obresti od osnovnih sred- 

stev   komunalnih   podjetij — 
6. dopolnilna dohodnina od 

kmetijskih gospodarstev 207.448 din 
7. dopolnilna dohodnina od 

samostojnih poklicev in 
premoženja 38.572 din 

S. davek od dediščin in daril        14.899 din 
9. zemljarina 8.000 din 

10. državne takse 12.200 din 
11. dohodki uradov in zavodov 4.500 din 
12. drugi dohodki  9.200 din 

2,536.644 din 
U. Sredstva iz leta 1953 

Presežek proračunskih dohod- 
kov, presežek in davek na 
presežne plače 810.481 din 

3. člen 
V XXIV. poglavju — Uporaba sredstev okraja 

Ljubljana okolica — se spremenijo tile zneski, ki 
znašajo: 

Sredstva v višini 3.347,125.000 dinarjev, s katerimi 
razpolaga v letu 1954 okraj Ljubljana okolica, se 
bodo uporabila za telo namene (v tisočih din): 

a) negospodarsko investicije 655.632 din 
b) proračunski  izdatki za  prosveto, 

skrbstvo   in   zdravstvo,   državno 
upravo in rezerva 690.000 din 

c) okrajni   kreditni  sklad  za  inve- 
sticije 866.983 din 

č) prispevek za kritje potreb Ljud- 
ske republike Slovenije 1,134.508 din 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >TJradnem 

listu LRSt. 
St. 5992/3-1954 
Ljubljana, dne 25. septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 
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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) je okrajni ljudski 
odbor Ljubljana okolica na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 28. avgusta 1954 sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o oprostitvi In 
olajšavah samoplačnikov za zdravstvene storitve na 

območju okraja Ljubljana okolica 

Odlok o oprostitvi in oljšavah samoplačnikov sa 
zdravstvene storitve na območju okraja Ljubljana 
okolica z dne 31. oktobra 1953 (Uradni list LRS, št. 
43-491/53) se spremeni in dopolni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o oprostitvi in olajšavah  samoplačnikov  za  zdrav- 
stvene storitve na območju okraja Ljubljana okolica 

1. člen 
Popolnoma se oproščajo plačevanja stroškov za 

zdravstvene storitve: 
a) plačila nezmožni ne glede na bolezen, ako 

davčni predpis od bolnikovega premoženja ali do- 
hodka družinske skupnosti ne presega 150 din letno 
na družinskega člana; pri tem se v družinsko skup- 
nost štejejo le člani, ki niso drugje stalno zaposleni; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdravljenje; 

c) bolniki z nalezljivimi boleznimi, ki se zdravijo 
T bolnišnici, pa brezplačne«! 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 
bolezen, zaradi katere so bili napoteni v bolnišnico; 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi 
odloka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradni 
list LRS, št. 23-79/53). 

2. člen 
Tistim, 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 Ce znaša davčni predpis 
predpisane  zdravstvene od premoženja ali dohodka 

storitve na družinskega člana letno 
25% 151 din do 300 din 
50% 301 din do 450 din 
75% 451 din do 600 din 

Će 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 predpis se lahko popolnoma 

ali delno oprostijo od plačevanja zdravstvenih stori- 
tev tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih 
pridobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, 
ako bi morali plačati stroške za zdravstvene storitve 
v delnem ali (polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoze z reševalnima 

vozili so popolnoma oproščeni: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo 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, če jo odredil prevoz 
pristojni zdravnik 

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  v vseh drugih  zdravstvenih zavodih; 
c) prejemanje  zdravil in  sanitetnega  materiala; 
č) izjemoma in po prosti presoji sveta za ljudsko 

zdrastvo in socialno politiko OLO v vsakem po- 
sameznem primeru: prejemanje ortopedskih in drugih 
zdravstvenih pripomočkov, zdraviliško in klimatsko 
zdravljenje ter specialni zdravniški pregledi. 

6. člen 
Tisti, ki po zveznih predpisih ne plačajo oskrb- 

nine oziroma plačajo samo polovico oskrbnine v 
zdravstvenih zavodih, so prav tako popolnoma ali 
delno oproščeni prevoznih stroškov za prevoz z reše- 
valnimi vozili, če je zaradi nujnosti tak prevoz od- 
redil zdravnik. Ti so popolnoma oziroma delno opro- 
ščeni tudi plačevanja tistih zdravstvenih storitev iz 
5. člena tega odloka, do katerih po zveznih predpisih 
sicer ne bi bili upravičeni. 

7. člen 
Olajšave In oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi P0* 
sebnega potrdila o upravičenosti. To potrdilo morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob 
prvem iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih 
puimerih, ko se lahko potrdilo predloži najkasneje 
8 dni po prejemu obračuna za opravljeno storitev. 

8. člen 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja za opravljeno zdravstveno 
storitev, ki mora obsegati konkretno navedene okoH- 
ščine 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 jn 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. 

9. 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 Ijud- 
skega odbora svet za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO. 

10. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 8. členu 

tega odloka je dopustna pritožba na tajništvo za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko OLO po splošnih 
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Razglasi in objave 
St. •-79/54-28 5960 

Objava 
^ odločbo .državnega sekretarja 

jra Pravosodno upravo LIIS z dne 
">• IX. 1954, št. 111-79/54-26. je bil 
Postavljen za stalnega sodnega tol- 
niaca za francoski, italijanski in 
aemski jezik dr. Vilfan Igor, pravni 
referent MLO Maribor, Maribor, 
•^•ajunova 9, za območje okrožnega 
sodasča v Mariboru. 

la odločba se objavlja po 5. členu 
uredbe o stalnih sodnih tolmačih 
f,<toe 16. II. 1949, Uradni list LRS, 
st. 7/49. 

r^avni sekretariat za pravosodno 
upravo LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna sodišča razglašajo: 

1564. 
Besedilo:   Gostišče   na »Križišču« 

Šmartno ob Paki 10). 
hol   ini  Predmet:   Prodaja  alko- 
•   î.     in   brezalkoholnih   pijač na 
«robno ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
*• d. poslovodje: Banko Karel. 

Celje, 29. julija 1954. 
£ Zt 111/54 2569 

2e
Besedilo: Tovarna pohištva, Pol- 

Poslovni  predmet:  NakuR hlodo- 
*ne in razrez hlodovine, industrij- 

nih lzd<r^ava vseh vrst pohištva, les- 
ia proizvodov ter prodaja navede- 

na. 
Ustanovitelj: OLO Celje, 
začasni direktor: Breznik Verner. 

Zt 132/54 3031 
•Besedilo:    »Aurea«,    proizvodnja 

«»Une bižuterije  (Celje, Stanetova 

L- j ^Wni predmet: Proizvodnja 
ter eriJ.e> značk alpaka posode 
v raznih kovinskih predmetov ši- 

ro
T

k.e Potrošnje. 
Ustanovitelj: LO MO Celje. 

Lutiri4rav^alni  ravnatelj: Leskošek 
vod      ' Kocmur Frančiška, račun o- 

Zt 121/54 3030 
' Celje, 10. septembra 1954. 

1566. 

saj?
sedilo:   »Marelica«,   trgovina   s 

klo--^m *n Menjavo, Ljubljana (Mi- 

domačega ter južnega sadja, zele- 
njave in povrtnine, kmetijskih pri- 
delkov, gozdnih sadežev, zelenjad- 
no povrtninskih izdelkov živilske 
industrije ter mlečne proizvode in 
jajca, ûa drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet Trgov- 
skega podjetja s kmetijskimi pridel- 
ki v Ljubljani, sklep z dne-11. V. 
1954. 

Poslovodja do konstituiranja. No- 
vak Jože, Ljubljana, Dravska 2. 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Zt 223/54 Rg III 742/1        2894 

1567. 
Besedilo: Gostišče »Pri Koniču«, 

Jesenice (Kidričeva 52). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih In brezalkoholnih pijač, pro- 
daja jestvin in tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, od- 
ločba št. 1772/1-54 z dne 10. VIII. 1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

Poslovodja: Razinger Mirko, Je- 
senice 

' Zt 249/54 Rg I 78/1 2969 
Besedilo: »Zcleznina Lubnik«, 

Skoîja Loka (Mestni trg 3). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja železnine, kovinskih izdelkov, 
barv, lakov, kemikalij in potreb- 
ščin, nekovinskega gradbenega ma- 
teriala, stekla, porcelana in kera- 
mike. 

Ustanovitelj: LO MO Škof ja Loka, 
odločba št. 803/3*4 z dne 10. VII. 1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva v zvezi z odločbo LO MO 
Skofja Loka z dne 16. VIII. 1954 je 
bila trgovina konstituirana. 

Poslovodja: Potočnik Avgust, 
Skofja Loka, Mestni trg 30, ki pod- 
pisuje samostojno ali pooblaščeni 
nameščenec. Listine finančnega po- 
mena sopodpisuje računovodja. 

Zt 238/34 Rg II 156/1 2968 
Ljubljana, 3. septembra 1954. 

1Ç68. 
Besedilo: Gostilna »Triglav«, 

Ljubljana (Šišenska 48). 
Poslovni predmet: Nuđenje jedil 

in pijače. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6433/54 z dne 24. VIII. 1954. 
S podpisom pravil delovnega ko- 

lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

Poslovodja: Martine Iran, Ljub- 
ljana, Šišenska 48. 

Zt 255/54 Rg III 745/1        3012 
Besedilo: Gostilna »Pri Gašperli- 

nu«, Šenčur (88). 
Poslovni predmet: Točenje" vseh 

vrst pijače in postrežba z jedili. 
Ustanovitelj: Obč. LO Šenčur, od- 

ločba št. 565/54 z dne 27. VIL 1954. 
S podpisom pravil delovnega ko- 

lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

eva 30) klošič, 

da"j?slovn' predmet: Nakup in pro 
J    vseh  vrst suhega  in  svežega 

V prvi polovici oktobra bo izšla v naši založbi znanstvena 
razprava S t robi Majde: 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 
ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz- 
lastitve v fìsti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imeti v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razmotriva- 
uja. Poleg prpiskovanja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi našo družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nas v 
pravni praksi. Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Švici, 
Avstriji, Italiji in Nemčji. 

Ker navezuje avtorica v navedenem delu teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na našo ^ pravno 
prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri delu vsem tistim organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
htevajo — ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlasti- 
tev prizadene v njih premoženjskih pravicah. 
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Poslovodja: Blagne Ludvik, Šen- 
čur 56. 

Zt 230/54 Rg II 157/1 3013 

Besedilo: Gostilna »Na Jami«, 
Šenčur (101). 

Poslovni predmet: Točenje vseh 
vrst pijač in postrežba z jedili ter 
oddajanje sob. 

Ustanovitelj: Ob. LO Šenčur, od- 
ločba št. 565/54 z dne 27. VII. 1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

Poslovodja: Remic Anton, Šenčur 
101. 

Zt 231/54 Rg • 158/1        3014 
Ljubljana, 8. septembra  1954. 

1569. 
Besedilo: Gostilna »Podrožnik«, 

Ljubljana (Cesta na Rožnik 34). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6604/1-54 z dne 25. VIII. 
1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva Je bilo gostišče konstitui- 
rano.     * ' 

Poslovodja: Peklaj Angela, Ljub- 
ljana, Prešernova c. 7. 

Zt 258/54 Rg III 746/1        3036 
Besedilo: Gostilna »Vrhovck, 

Ljubljana (Vrbovci 6). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve* 
Ustanovitelj: NILO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6404/2-54 z dne 23. VIII. 
1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

Poslovodja: Jamnik Vinko, Ljub- 
ljana, Vrhovci 6. 

Zt 261/54 Rg III 749/1        3033 
Ljubljana, 9. septembra 1954. 

1570. 
Besedilo: Bife »Knin«, Ljubljana 

(Celovška 65). 
Poslovni predmet: Delavnost za 

bifeje. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 5452/3-54- z dne 23. VIII. 
1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. 

Poslovodja: Grgič Marko, Ljub- 
ljana, Celovška cesta 65. 

Ljubljana, 13. septembra 1954. 
Zt 270/54 Rg III 756/1       3110 

1571. 
Besedilo: Gostilna »Rožna dolina«, 

Ljubljana (Rožna dolina cesta II, 
št. 3). 

Poslovni predmet: Gostinske 
usluge. 

Ustanovitelj: MLO Ljubiiana, od- 
ločba 6400/3-54 z dne 23. VIII. 1954. 

S podpisom pravil delovnega ko- 
lektiva je bilo gostišče konstitui- 
rano. , 

Poslovodja: Zalar Franc, Ljub- 
ljana, Predjamska 72/a. 

Ljubljana, 15. septembra 1954. 
Zt 283/54 Rg III 764/1       3157 

1572. 
Besedilo: »Novoteks — manufak- 

tura«, prodajalna tekstilnega blaga 
in konfekcije, Novo mesto (Glavni 
tr- 25). 

Poslovni predmet: Prodaja tekstil- 
nega blaga in konfekcije, na drob- 
ni po 33. členu uredbe o trgovanju 
ter o trgovskih podjetjih in trgovi- 
nah (Ur. list FLRJ, št. 56/53). 

Ustanovitelj: * Novoteks«, tekstil- 
na tovarna, Novo mesto. 

Za prodajalno podpisujeta: Mo- 
rela Leopold, poslovodja, ki vodi 
priprave za začetek dela in Kozina 
Bogdan, šef komerciale »Novoteks«, 
Novo mesto. Komercialno vodstvo 
»Novoteks-a« Novo mesto lahko po- 
oblasti poslovodjo, da naroči blago 
samostojno v okviru pooblastila. 

Novo mesto, 2. septembra 1954, 
Rg III 18/4 2972 

1573. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

drobno »Zarja«, Novo mesto (Glav- 
ni trg 16).        .     . ' 

Poslovni predmet: Trgovanje s 
trgovskim blagom in sicer: tekstil- 
no, kratko in pleteno blago ter kon- 
fekcija; galanterijsko in bazarsko 
blago ter igrače; glasbila, radijski 
aparati in potrebščine; elektroteh- 
nični material; parfumerijsko in 
kozmetično blago; steklo, porcelan 
in keramika; pohištvo; živila in go- 
spodinjske potrebščine; deliktese; 
izdelki s sladkorjem in kakavom; 
alkoholne in brezalkoholne pijače; 
mešano industrijsko blago in proda- 
ja otroških vozičkov. 

Podjetje ima v svojem sestavu 
tele trgovine: 

»Moda«, Glavni trg 12, »Oprema«, 
Glavni trg 3, »Sriegnljčica«, Koman- 
danta-Staneta cesta 19, »Koloniale«, 
Glavni trg 16. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
na debelo in drobno »Rog«, Novo 
mesto. 

Direktor: ing. Barborič Karel, 
podpisuje samostojno, v seh obra- 
čunskih, finančnih in materialnih 
zadevah pa skupaj s knjigovodjo 
Tretinjakom Zvonkom. Kot namest- 
nik v odsotnosti direktorja bo pod- 
pisovala Saje Zinka, poslovodja. 

No,-o mesto, 6. septembra 1954. 
Zt 35/54 Rg III 34/1 3022 

1574. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

veliko »Krka«, Brežice s sedežem v 
Brežicah, Cesta bratov Milavccv 1. 

Poslo\ni predmet: Nakup in pro- 
daja živil in kolonialnega bìaga, že- 
leznine irî gradbenega materiala ter 
tekstila in galanterije. 

Podjetje ima skladišče živil in 
kolonialnega blaga, železnine in 
gradbenega materiala, ter tekstila in 
galanterije. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Ljudska potrošnja«, 
Brežice .odločba z dne 31. V. 1954. 

Podjetje se je konstituiralo 14. VII. 
1954 na podlagi odločbe OI,Ö Krško, 
št. 8133/3-54 z dne 28. VI. 1954. 

Direktor: Vučajnk Vinko, podpi- 
suje samostojno. V njegovi odsot- 
nosti podpisuje za podjetje Kostevc 
Ivan. Vse listine denarnega pome- 
na pa sopodpisuje Kovačič Štefka. 

Novo mesto, 10. septembra 1954. 
Zt 38/54 Rg III 35/1 3061 

t 

Spremembe 
Okrožna   «odLSča   razglaSaloi 

1575. ' .     " 
Besedilo: Trgovska poslovalnica 

št. I Kmetijske zadruge, Rečica ob 
Savinji. 

Poslovni predmet se dopolni: Pro- 
daja vrvarskih izdelkov, izdelkov iz 
konoplje, parfumerije in kozmetič- 
nega bkga, usnja, sedlarskega • 
jermenarskega blaga, drv ter pre- 
moga, krme in komisijsko zbiranje 
odpadkov, za podjetje »Odpad«, 
Ljubljana. 

Celje, 31. avgusta 1954. 
Rtp I 31/2 2960 

1576. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje »Standard«, Tolmin. 
Izbrišeta se Bergant Ernest, ope- 

rativni pomočnik in Viduč Marjan, 
komercialni pomočnik. 

Odslci podpisujejo poleg Lušina 
Gabrijela, direktorja še pooblaščen- 
ci: Slokar Anton, komercialni Po- 
močnik direktorja, Horvat Ladislav 
in Viduč Marjan, račuuovodja. Od 
pooblaščencev podpisujeta po dva 
skupaj v mejah zakonitih pooblastil 
in pravil podjetja. 

Gorica, 27. avgusta  1954. 
Zt 268/54-2 29S6 

1577. 
Besedilo: Remontno podjetje, Bo- 

vec. , 
Izbrišeta se pooblaščenca za pO"* 

pisovanje Durjava Anton in •*•; 
kič Jožef, ter vpišeta Martinu0 

Franc, upravnik in Mrakič Cin'> 
zidar. 

Gorica, 3, septembra 1954. 
Zt 279/54-2 2976 

1578. * .   ' 
Besedilo:, Čevljarska delavnica» 

Sežana. 
Izbriše se Rener Danica, računo- 

vodja in vpiše Bole Franc, sopod- 
pisnik za Narodno banko. 

Gorica, 10. septembra 1954. 
Zt 284/54-2 >0ii 

1579
- * T .   fc Besedilo: Modno krojaštvo, Ljun- 

Ijana. „„., 
Z odločbo MLO Ljubljana, št. 504/ 

1-54 z dne 3. VII. 1954 se je gospo- 
darska organizacija Modni salon za 
moška in ženska oblačila Ljubljana 
spojila s tem podjetjem. 

Sedež podjetja odslej: Celovška 
št. 97. . 

Ljubljana. 26. avgusta 1954. 
RLO II 54/5 2901 

1580. , 
Besedilo: Industrijski biro, pod- 

jetje za projektiranje, izvedbo, in- 
vesticij in tehnično pomoč, Ljub- 
ljana. 
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Besedilo odslej: Industrijski biro, 
Podjetje za izvoz in uvoz industrij- 
ske opreme in naprav ter ugradnjo 
industrije. 
, Poskvni predmet odslej: Uvoz In 
12VOZ industrijske opreme in naprav 
Posameznih strojev ;n Laciomcìtù.h 
delov, projektov JI eksp^ri za vse 
panoge industrije. Vsa dela, ki so v 
zvezi z zgraditvijo, rekonstrukcijo 
• racionalizacijo ;n to predvsem: 
ekspertize, ekonomske îaalize, pro- 
jektiranje industrijskih naprav in 
opreme ter vseh vrst gradbenih 
objektov, konstruiranje strojnih na- 
prav in njih delov, >rganizacija in 
izvedba montažnih del n gradbenih 
objektov ter strokovni nasveti. 

Ljubljana, 3. septembra  1054. 
Rg III 619/4 2990 

1•81. 
Resedilo: Dolenjsko gradbeno 

Podjetje, Grosuplje. 
i "oslovni predmet odslej: Gradnja 
v Vseh  objektov   iz področja   visoko- 

gradenj', industrijskih gradenj, od 
pizkih gradeiij predvsem manjši ob- 
jekti, od hidrogradenj pa vodovodi 
W podobni objekti; glavni delavno- 
•t! Pr'Padajo še mizarska in kova- 
ška delavnica ter nvtopark in žaga; 
Projektiranje za lastne potrebe. 

Rg I 1/7 3003 
. Resedilo:   Občinska   obrtna pod- 
jetja, Naklo, 
N lfiSW^° °^s^eJ: Predilnica volne, 

. Gospodarska delavnost: Predenje 
in mikanje volne. 

Rg I 143/8 3003 
>   Ljubljana, 6. septembra  1954. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Na- 
Prcdek«, Domžale. 
Vi t -c^ delavskega sveta, dne 15. 
»1. 1934 so bila sprejeta nova pra- 

j. a.Podjetje samostojno podpisuje 
itektor oziroma po delavskem sve- 

-, fin P?0^'aščeni   uslužbenec.   Listino 
inanenega pomena sopodpisuje ra- 

čunovodja. 
Rg II 237/5 3008 

„.Besedilo: Obrtno podjetje »Ple- 
skarstvo«, Kranj. 
• & odločbo LO mestne občino 
£ranj, št. 1074/54 z dne 20. IV. 1954, 
.zvezi z zapisnikom zasedanja dc- 
l9-7e?a k?lektiva z dne 7- in ll- v- 34> jo bilo podjetje konstituirano. 

,        Rg II 125/2 3011 
Besedilo: Mestno podjetje »Kiju- 

cavnicarstv<K, Ljubljana. 
stv«es T.^°   odslej:    »Kljnčavničar- 

iVO«. Ljubijann (Kolodvorska 18). 
T . ,,      Rg I 163/5 3007 

158-? na* 8' sePtCmbra  1954> 

no^ndilo: Obrtno podjetje »Kam- n»sestvo«, Kranj. 
^ odločbo LO MO Kranj, št. 1075/ 

zn • !ic. 20- 1V- Ì954 in z zapisnikom 
dni o °Ja delovnega kolektiva z 
te V ' '?. 12- V- ml, je bilo podjet- Je kons ituirano. 

MUbljana, 9. septembra  1934. 
Rg II 124/2 3037 

1584. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »De- 

likatesa«:, Jesenice. 
Sedež odslej: Jesenice, Gosposvet- 

ska 13. 
Gospodarska delavnost odslej: 

Prodaja živil in gospodinjskih po- 
trebščin, delikates, mesnih izdelkov, 
zelenjave, sadja in njihovih izdel- 
kov, kmetijskih pridölkov, tobačnih 
izdelkov, vžigalic m potrebščin, ga- 
lanterijskega blaga, alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač. 

Rg I 63/2 3079 

Besedilo: Trgovsko podjetje '»Zar- 
ja«, Jesenice. 

Na podlagi zapisnika zasedanja 
delavskega sveta z dne 23. VI. 1954 
o izv litvi organov delavske uprave 
in zapisnikov z dne 30. VII. in 4. 
VIIL 1954 o sprejemu tarifnega pra- 
vilnika in pravil ter odločbo LO 
MO Jesenice z dne 26. VIII. 1954, št. 
1447/2-54 je bilo podjetje konstitu- 
irano. 

Za podjetje podpisuje samostojno 
direktor oziroma po upravnem od- 
boru pooblaščeni uslužbenec. Listine 
finančnega pomena sopodpisuje ra- 
čunovodja. 

Direktor: Beznec Bela, Jesenice. 
Rg I 76/2 3075 

Besedilo: »Izbira«, trgovsko nod- 
jetje z izdelki proste prodaje, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej: Trgovsko pod- 
jetje »Izbira«, Ljubljana. 

Gospodarska delavnost odslej: 
Trgovina s kratkim modnim in 
galanterijskim blagom ter usnjeno 
galanterijo, na drobno. 

Rg I 272/8 3078 
Ljubljana, 11. septembra 1954. 

1585. 
Besedilo: Krajevni mlin in oljar- 

na, Trate. 
Besedilo odslej: Mlin in oljarna, 

Trate. 
Izbriše se Levstik Franc In vpiše 

Petek Jožef, novi imenovani uprav- 
nik. 

Maribor, 11. avgusta 1954. 
Reg št. 308/11 2779 

1586. 
Besedilo: »Državno posestvo, Bel- 

tinci«. 
Besedilo odslej: »Kmetijstvo go- 

spodarstvo, Beltinci«. 
Za podjetje podpisujeta: Škafar 

Jožef, predsednik u. o. v odsotnosti 
direktorja, v mejah zak. določb; 
Adam Helena, nižji knjigovodja v 
odsotnosti računovodje, z istimi po- 
oblastili. 

Maribor, 3. septembra 1954. 
Reg št. 98/ III 2994 

1587. 
Besedilo: Pekarsko podjetje »De- 

lavska pekarna«, Maribor, Slomškov 
tre 6. 

Vpiše se otvoritev nove ustanov- 
ljene prodajalne v Mariboru, Glav- 
ni trg 15 za ptodajo kruha in peciva, 
proizvodov tega podjetja. 

Reg št. 237 3027 

Besedilo: »Svila«, mehanična tkal- 
nica svilenih izdelkov, barvarna, 
apretura in tiskarna, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Tkanje, 
oplemenjevanje in razprodaja pol- 
svilenih, umetnih svilenih, naravnih 
svilenih in bombažnih tkanin, na in- 
dustrijski način, ter opravljanje 
uslužnostnih naročil te stroke. 

Reg št. 69/11 3021 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

podjetje za popravljanje voz, Ptuj. 
Vpiše se konstituiranje podjetja 

in Rajh Franc, računovodja, k bo 
podpisoval v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah, v mejah zak. 
določb. 

Reg št. 178 3026 
Besedilo: Železarna Ravne v Rav- 

nah. 
Besedilo odslej: »Železarna Ravne, 

tovarna plemenitih jekel«, skraj- 
šano: »Železarna Ravne«. 

Poslovni predmet odslej: Proiz- 
vodnja in predelava surovega jekla 
z valjanjem in kovanjem, livanje 
jeklene litine in njena obdelava, 
termična in mehanska obdelava pie- " 
menitih jekel v finalne, serijske in 
individualne proizvode, in organizi- 
ranje in vodstvo drugih poslov, ki 
so v neposredni zvezi z delom pod- 
jetja. 

Reg št. 53/IV 3017 
Besedilo: »Gostilna pri kostanjih« 

z buie jem, Zg. Bistrica. 
Besedilo odslej: Gostinsko podjet- 

je »Gostilna pri kostanjih« z bule- 
jem v Zg. Bistrici 28. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
vseh pijač in potrežba z raznimi 
jedili. 

Reg št. 282/11 3019 
Maribor, 6. septembra 1954. 

1588. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z ži- 

vino in mesom »Rog«, Maribor, Jur- 
čičeva 5. 

Vpiše   so   ustanovitev   prodajalne 
v  Mariboru-,  Slovenska  ulica 3  za 
prodajo rib in divjačine na drobno. 

Reg št. 242/11 3056 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Les« 

OZZ Ptuj. 
Izbriše se zaradi ukinitve poslo- 

valnica — trgovina v Ptuju, Mikloši- 
čeva 1. 

Reg žt. 200 3047 
Besedilo: »Čevljarna«, Selnica ob 

Dravi. 
Izbriše se Robič Rozika, in vpiše 
Javornik Zeljko, novi imenovani 

poslovodja, ki bo podpisoval samo- 
stojno, v mejah zakl določb, ter 
Trabe Rozika, knjigovodja, ki bo 
podpisovala v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah poleg pošlo* 
vodje, v mejah zak. določb. 

Reg št. 180 3028 
Maribor, 8. septembra 1954. 

1589. 
Besedilo: »Merkur«, trgovina .% 

mešanim blagom Ljutomer, Tiiov 
trg 5. 

'Vpiše se Ozmec Jože, novi imeno- 
vani knjigovodja, ki bo podpisoval 
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poleg direktorja vse računske, fi- 
nančne in bančne zadeve, v mejah 
zak. določb. 

Reg št. 149/H 3034 

Besedilo: Trgovsko pod jet jp s pre- 
hranbenim blagom »Brazda«, Mari- 
bor, Gosposka 20. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, tobačnimi izdelki, vžigalica- 
mi in potrebščinami, mešanim indu- 
strijskim blagom, na drobno; na 
področju MLO Maribor pa tudi na 
debelo. 

Reg št. 211/54 3059 

Besedilo: Trgovsko podjptje s tek- 
stilom in galanterijo »Dom«, Mari- 
bor, Gosposka 18/11. 

Poslovni predmet odslej: Trgovina 
na drobno v strokah: 

tekstilno, kratko in pleteno blago 
ter konfekcija; galanterijsko in ba- 
zarsko blago ter igrače; krznarsko 
blago; vrvarski izdelki ter izdelki 
iz konoplje in jute; izdelki iz gume, 
kavčuka in plastičnih mas; kovinski 
izdelki; glasbila, radijski aparati in 
potrebščine; elektrotehnični mate- 
rial; ure in izdelki iz plemenitih 
kovin; parfumerijsko in kozmetično 
blago; steklo, porcelan in keramika; 
muzikalije; alkoholne in brezalko- 
holne pijače; izdelki iz domače in 
umetne obrti. Kot stranska delav- 
nost: bife s točenjem alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač ter prodaja 
mrzlih jedil. 

Reg št. 212 3050 
Besedilo: Trgovsko podjetje s pre- 

hranbenim blagom »Gruda«, Mari- 
bor, Rotovški trg 2. 

Poslovni predmet odslej : Trgovina 
z živili in gospodinjskimi potrebšči- 
nami , z delikatesami, tobačnimi iz- 
delki, vžigalicami in potrebščinami, 
z mešanim industrijskim blagom, 
na drobno; na področju MLO Mari- 
bor pa tudi na debelo. 

Reg št. 239 3051 
Besedilo: Gostilna in prenočišče 

»Boč«, Poljčane. 
Besedilo odslej: Gostišče gostilna 

in prenočišče »Boč«, Pekel 23. 
Poslovni predmet odslej: Točenje 

vseh pijač, postrežba z raznimi je- 
dili in oddaja sob. 

Reg št. 326 3037 
Besedilo: Trgovsko grosistično 

podjetje »Preskrba«, Poljčane. 
Besedilo odslej: Trgovsko grosi- 

stično podjetje »Preskrba«, Poljča- 
ne; skrajšano: »Preskrba«, Poljčane, 
Pekel 22. 

Poslovni predmet odslej: Trgovina 
na'debelo tekstilnega, kratkega in 
pletenega, blaga ter konfekcije; ga- 
lanterijskega in bazarskega blaga 
ter igrač, naftinih derivatov, maziv- 

• nih olj in masti, pisarniškega ma- 
teriala, papirja, pisalnih in šolskih 
potrebščin, stekla, porcelana in ke- 
ramike, živil in gospodinjskih po- 
trebščin, mešanega industrijskega 
blaga, alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač, elektrotehničnega materiala, 
železnine   in    kovinskih    izdelkov, 

kole- šivalnih strojev in potrebščin, 
barv, lakov, kemikalij in potrebščin, 
mesa in mesnih izdelkov ter tobač- 
nih izdelkov, vžigalic, in potrebščin. 

Reg št. 274/11 3058 
Maribor, 9. septembra 1954. 

1590. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ma- 

jolika«, Maribor, Rotovški trg 2. 
Izbriše se poslovna enota gostilna 

»Lovec« v Mariboru, Radvanj-ska 59. 
Reg št. 241 3087 

Besedilo:      Invalidsko     podjetje 
»Trak«, Maribor, Studenci. 

Besedilo odslej: »Trak«, Maribor, 
Studenci. 

Reg št. 105/11 3083 
Maribor, 11. septembra 1954. 

Izbrisi 
OkroZna sodisfa razglašajo: 

1591. 
Besedilo: Invalidsko podjetje mi- 

zarstvo, Polzela. 
Zaradi osamosvojitve. 

Celje, 10. septembra 1954. 
k 3031 

1592. 
Besedilo:  »Gostilna  pri  kostanju 

Orehovlje«. 
Zaradi prehoda v zasebno upravo. 

Gorica, 27. avgusta 1954. 
Zt 271/54-2 2929 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnlb 

ljudskih odborov razglašajo: 
1593. 

Besedilo:   Okrajna   lekarna,   Šo- 
štanj. 

Izbriše se Mr. ph. Holovatyj Mi- 
hael in vpiše Mr. ph. Kurent Julij. 

OLO Šoštanj, 10. septembra 1954. 
St. V-4661/1-54 3029 

Zadružni register 

Spremembe 
655. 

Besedilo: OZZ »Vino«, Celje. 
Poslovni predmet odslej: Odkup 

in prodaja vseh alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač, žganjekuha, pol- 
njenje steklenic vina in žganja, 
opravljanje lastnih prevozov s svo- 
jim voznim parkom. Posluje le na 
debelo. 

Izbriše se Naglav Jurij, in vpiše 
Znidar Ivan, direktor. 

Celje, 11. septembra 1934. 
Zadr VI 165/22 3070 

656. . i 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Grahovo ob Bači. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 20. III. 1954 so. bila sprejeta 
nova pravila: Član odgovarja ,za 
obveznosti z 10-kratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Na podlagi sklepa občnega zbora   , 
se   izbrišejo   Osmuk   Jožef,   Grego 
Milan, Hožič Ferdo, Lesjak Andrej « 
in Rejc Franc, in vpišejo novi iz- 
voljeni    člani    upravnega   odbora: 

Serjun Alojz, Spodnje Bukovo 10, 
Sorli Jakob, Kori tn i ca 27, kmeta, 
Maraž Viktor, delavec, Grahovo 66, 
in Volf Miloš, Koritnica 31. 

Zadr VII/27-26 2988 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Ročinj. 

Na podlagi, sklepa občnega zbora 
z dno 7. III. 1954 se izbrišejo Mah; 
nič Rafael, Kuk Jožef in Kragelj 
Marija, in vpišejo novi izvoljeni 
člani: Močilnik Ivan, Ročinj 91, Bre- 
zavšček Fani, Tločinj 7, in Gerbec 
Anton, Doblar 28. 

Zadr V/22-4 2987 
Gorica, 2. septembra 1954. 

657. 
Besedilo: Obrtna nabavno prodaj- 

na zadruga pletilcev z o. j., Ljub- 
ljana. 

Izbrišeta se člana upravnega <xj" 
bora Javornik Anica in Zadnek 
Božena in vpišeta Polanjko Marjan, 
pletilec, Mestni trg 6, in Laievic Ma- 
rija, pletilja, Titova 61, oba Ljub- 
ljana. 

Ljubljana, 6. septembra 1954. 
Zadr VI '6/5 3O0Ó 

658. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga Bučecovci, »v  likvidaciji«- 
Izbriše se Cvetko Janez, in vpiše 

novi izvoljeni član likvidacijske ko- 
misije: Safarič Matija, kmet, Buče- 
covci. 

Maribor, 9. marca 1954. • 
Zadr 'VI 7 1432 

659. 
Besedilo: Kmetijska zadruga t 

o. j., Bresternica. 
Izbrišejo se Skrabl Ivan, Lipovnik 

Marija, Demšar Jože, Golob Anton, 
Čelofiga Srečko, Majster Jože, Pivec 
Ivan, in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: 

Jurše Mirko, kmet, Slemen, Čepe 
Blaž, sodar, Jelovec, Merlar Franc 
posi, pek., Bresternica, Ožim Ferdo, 
posi, kolarstva, Jelovec, Matičič An- 
ton, kmet, Sober, Korošec Vinko, 
posi, trg., Laznica, Skrbinek Anton, 
kovač, Bresternica, Demšar Stanko, 
uslužb. KZ Slemen, Straus Ljudmila- 
kmet., Bresternica. 

Zaznamuje se, da je Goznik Hin- 
ko, predsednik, Straus Ljudmila» 
podpredsednik, Demšar Stanko, taj- 
nik. 

Za zadrugo podpisujejo*v banč- 
nem poslovanju: Frangeš Viljem, 
knjig.,    Maribor,    Goznik     Hinko, 
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ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI, XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946. 1948 in' 1930 se pridružuje 
*daj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Gorica r: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabi jevega zakonika — Dr. Gorazd Ku- 
s e j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf S a jo vic: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd K u š e j in dr. Rudolf S a j o v i c : Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri >Uradnem listu LRSc. Ljub- 
ljana, Erjavčeva  Ila in po knjigarnah. Cena 460 din. 

Predsednik, Merhar Franc in Korošec 
Vinko, člana u. o., Demšar Stanko, 
«jnik zadruge. 

Vpišejo se zadružni obrati: 
kmetijska zadruga z o. j., Brester- 

nica, zadružna čevljarska delavnica 
'•Bresternica 39): Zadružna krojaška 
delavnica, Bresternica (št. 48) ; Kme- 
TU.ska zadruga z o. j., Bresternica, 
»Polarstvo< Bresternica; Kmetijska 
zadruga z o. j., Bresternica, obrat 
Pekarna (Bresternica 35); Kmetijska 
aaruga z o. j., Bresternica, zadruž- 

napisari ja (Bresternica 48). 
"oslovni predmet: Trgovina z me- 

50111 in mesnimi izdelki, na drobno. 
Maribor, 27. julija 1954. 

,_„ Zadr III 61 2522 
*59. a 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°-J., Dokležovje. 

zadruga je prešla na podlagi skle- 
Pa občnega zbora z dno 24. VI. 1954 
v T";kvidacijo. 
x-x'^idatorii: Porle Jožef, Klemen- 
•• I1 rane, Žemljic Anton, Gregor 
; rane, in Kavaš Jožef, vsi iz Doklc- 
zovja. 

Likvidacijska firma kakor doslej 
Pristavkom >v likvidaciju. 

ci ; Iridato rji  podpisujejo  likvida- 
vit       irmo *••°, da po dva prista- 
^ Pod besedilo svoja podpisa. 

Maribor, 28. avgusta 1954. 
66o Zadr III 46 2996 

o  •   Sjfilo:   Kmetijska   zadruga   z 
Vu      ^nn^ 2" Dravogradu. 

A izV/lšejo se Zanoškar Viktor, Bart 
enSlfVJeromeI Anica- Goršek Av- 
?us'' Kaudik Terezija, Cas Franc, 
nr>„ ,'° novi izvoljeni člani uprav- ne£a odbora: 
h<JA 7£i ,Ivan> Bukovska vas, Gcr- 
r•. Stefan, Otiški vrh, Sirnik Oto, 

vrh, Prednik Pavel, Vrhe, Breznik 
Peter, Otiški vrh, Višner Ivan, Se- 
lovc, Artman Ivan, Bukovska vas, 
Skrabec Jože, Selovc, kmetje in 
Gnamuš Franc, nameščenec, št. Janž. 

Maribor, 3. septembra 1954. 
Zadr IV 83 3001 

Izbrisi 
661. 

Besedila: 
Kmetijska zadruga z o. j.: v Buč- 

ki, Zadr II 145, Gorjane, Zadr III 
68, Dolenja Pirošica, Zadr III 106, 
Skopice, Zadr III 108, Pečice, Zadr 
III 114, Malo Mrašcvo, Zadr III 116, 
Jclovec, Zadr • 121, Brege, Zadr • 
122, Kompolje, Zadr III 125, Log pri 
Sevnici, Zadr III 127, Šmarje pri 
Sevnici, Zadr III 133, Poklek, Zadr 
III 136, Veliki Podlog, Zadr III 152. 

Na  podlagi odločbe  OLO,  sveta 
za  gospodarstvo v Krškem, z dne 
5. V. 1954, št. 7131 do 7142 in 6716/ 
54-1  ter končane likvidacije. 

Novo mesto, 29. junija 1954. 
2108 

662. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Preserje. 
Zaradi priključitve h Kmetijski 

zadrugi Branik. 
Gorica, 28.  avgusta  1954. 

Zadr VI76-18 2956 

Trgovinski* register 

Otiški vrh, Navotnik Fra^c, Otiški 

Izbrisi 
663. 

Besedilo: Gostilna Brafina Marija, 
imetnik Bratina Marija, Ajdovščina, 
Titov trg 5. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zf 14/51-7 2982 

Besedilo: »Gostilna v Snici« Marc 
Danilo,   Ajdovščina,   Levstikova   3, 
imetnik:  Marc  Danilo,  Ajdovščina, 
Levstikova 3. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 19/53-4 2981 

Besedilo: »Gostilna na brodu«, 
Baiagelj Ivan, Lokavec pri Ajdov- 
ščini 156, imetnik Batagelj Ivan, 
Lokavec 156. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Zt 29/52-4 2983 
Gorica, 1. septembra 1954. 

664. 
Besedilo: »Gostilna Triglav« (Col). 
Imetnik: Tratnik Albina, Col  13. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 2. septembra 1954. 
Zt 16/53-5 2980 

665. 
Besedilo: »Gostilna Mikuž Tere- 

zija« (Budan je). 
Imetnik: Mikuž Terezija, Buda- 

nje 140. 
Zaradi  vpisa pri OLO Gorica. 

Zt 10/51-7 2979 
Besedilo:   »Gostilna  Skvarča An- 

ton«    (Podkraj),   imetnik   Skvarča 
Anton, Podkraj 82. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 10/53-6 2977 

Gorica, 3. septembra 1954. 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tolbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njibovo nevarnost In stiolke dokler 

. se   sami   ne   zglasljo   ali   ne   Imenujejo 
pooblaščence. 

G 1868/54-2 591* 
Tožba za razvezo zakona 
Križan Marija, tkalka, Maribor, 

Kolodvorska 3, proti Križanu Anto- 
nu, trg. pomočniku, neznanokje v 
Francoski tujski legiji. Razprava bo 
dne 18. X. 1954 ob 9. uri pri tem 
sodišču v sobi št. 86/11. Skrbnik je 
Klemen Franc, uslužbenec okraj- 
nega sodišča I, Maribor. 

Okrožno sodišče r Maribora, 
14. septembra 1954. 

Oklici dedičem 
O 456/53-15 5701 

Pečjak Alojzij, Smihel pri Žužem- 
berku je umrl 18. Vin. 1933 v ZDA 
3942 st Clor Ave Cleveland, Ohio, 
brez naredbe poslednje volje. Sodi- 
šču ni znano, ali so po njem kakšni 
sorodniki, ki bi bih upoštevni kot 
zakoniti dediči. Skrbnik je Zveglič 
Jože, uradnik pri tem sodišču. Pri- 
glasitveni rok: eno leto od te ob- 
jave. 
Okrajno  sodišče  v  Norem   mestu, 

dne 14. aprila 1954. 
O 56/53-23 . 5702 

Habjan Ana roj. Brezovar, upoko- 
jenka, Irca vas 26, roj. 7. VII. 1873 
v Stopičah, je umrla 10. novembra 
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1953 v Irci vasi pri Novem mestu, 
brez naredbe poslednje volje. Sodi- 
šču ni znano, ali so po njej kakšni 
sorodniki, ki bi bili upoštevni kot 
zakoniti dediči. Skrbnik je Zveglič 
Jože, uradnik pri tem sodišču. Pri- 
glasitveni rok: eno leto od te ob- 

1 jave. 
Okrajno   sodišče   v   Novem   mestu, 

dne 24. julija 1954. 

Razne objave 
St. 418/54 5849 

Objava 
Rudolf Šmld je z dnem  10. sep- 

tembra   1954   vpisan   v   Odvetniško 
zbornico v Ljubljani  kot odvetnik 
g sedežem pisarne v Kamniku. 

Izvršilni odbor 
Odvetniške zbornico v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
5631 

Kmetijske delovne zadruge: Zero- 
vinci, Boreči, Vogričevci, Razkrižje, 
Radomerje, Branoslavci, Radoslavci, 
Tomaž pri Ormožu, Miklavž, Lut- 
verci, Stogovci, Segovci, Podgorje, 
Negova, Sejanci, Logarovci, Grabe 
pri Ljutomeru, Ključarovci pri Or- 
možu, Bučečovci, Rožički vrh, Kri- 
ževci pri Ljutomeru, Mota pri Lju- 
tomeru, so prešle v likvidacijo. Pri- 
glasitvcni ••• za prijave upnikov 
oziroma dolžnikov na naslov: Okraj- 
na zadružna zveza,, Ljutomer je: 
30 dni od te objave. 

Premoženjska komisija 

5632 
, Občinsko podjetje >Krzno«, Dom- 
žale, je prešlo z odločbo LO MO 
Domžale, št. 1901/2 z dne 20. VIII. 
1954, in odločbo OLO Ljubljana 
okolica, št. II-2-9649/1-1954 z dne 
28. VIII. 1954, v likvidacijo. Prigla- 
sltveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 228/54 5875 

Na .podlagi sklepa občnega zbora 
je z dne 7. IX. 1954 prešla Kmetij- 
ska delovna zadruga Apače v likvi- 
dacijo. Priglasitveni rok za prijave 
upnikov oziroma dolžnikov je: 
30 dni od te objave. 

Likvidatorji 

Izgubljene listine 
preklienjejo 

Aokovič Radmila, Ljubljana, spri- 
čevalo II. dela diplomskega izpita 
vzgojiteljske šole, izdano leta 1952 
v Ljubljani. 5760 

Avtomotociklistično društvo, Vi- 
dem-Dobrdpolje, prom. knjižico za 
osebni avtomobil, znamke »Steyer<, 
št. S-205. 5850 

Babic Cvetko, Gračišče 9, p. Gra- 
čišce-Sočerga, osebno izkaznico, reg. 
št. 10860, ser. št. 211570, izdano od 
OLO Sežana. 5676 

Babic Franc, Spodnje Hoče pri 
Mariboru,/ osebno izkaznico, reg. št. 
39142, ser. št. 0570201.   _ 5838 

Baje Franjo, Maribor, Partizan- 
ska 48, osebno izkaznico, reg. št. 
38042, ser. št. 0036854. 5824 

Baloh Karel, Doslovce, Žirovnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 11085, ser. 
št. 9383305. 5920 

Bočaj Ivanka, Cesta talcev št. 9, 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
207018, ser. št. F-0444012. 5474 

Belaj' Peter, Maribor, Cvetlična 
št. 11, osebno izkaznico, reg. št. 7780, 
ser. št. 0003990. 5830 

Belak Edita, Maribor, Radvanjska 
št. 30, osebno izkaznico, registr. št. 
13050, ser. št. 19832. 5831 

Benkše Franc, roj. 3. IX. 1924 v 
Lokvici, okraj Črnomelj, osebno 
izkaznico, registr. št. 11350, ser. št. 
2304-360, izdano od OLO Labin.   5724 

Blatnik Benjamin, Maribor, knji- 
žico predvojaške vzgoje, št. 197, iz- 
dano v Ljubljani. 5910 

Bocak dr. Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3856, izdano 
v Kranju. 5876 

Bonjolo Ante, Split, indeks Eko- 
nomske fakultete v Ljubljani.   5932 

Brenčič Jože, Godovič 49, osebno 
izkaznico, reg. št. 0532758, izdano v 
Idriji. 5761 

Budja Jože, Ključarevci 46, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6389, ser. št. 
0230691, ter vojaško knjižico, izdano 
od voj. odseka Ljutomer. 5703 

Cimerman Franc, Ljubljana, in- 
deks TVS, izdan v Ljubljani.     5762 

Crnjac Ante, Ljubljana, knjižico 
Îiredvojasko vzgoje, izdano v Ljub- 
jani, št. 191. 5851 

Cvetko Ivanka, Maribor, Brezje, 
Dupleška 38, osebno izkaznico, reg. 
št. 15559, ser. št. 0007468. 5789 

Čečelič Matilda, Pogancc pri No- 
vem mestu, osebno izkaznico, ser. 
št. 0493997. 5889 

Detiček Davorin, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 59123/51, ser. 
št. F-0081433, in delavsko knjižico, 
reg. št. 14749, ser. št. 8259, izdano 
13. III. 1953 v Ljubljani. 5948 

Divjak Franc, Skoke 34 pri Hočah, 
osebno izkaznico, reg. št. 34176, ser. 
št. 0843849.    ' 5807 

Dominko Jožica, Maribor, Pobrež- 
je, Zrkovska 36, osebno izkaznico, 
reg. št 54469, ser. št. 0055341.     5829 

Donko Marta, Maribor, Praprotni- 
kova 19, uveljavlja izgubljeno oseb- 
no izkaznico, reg. št. 45256, ser. št. 
0047442. 5796 

Drobnič Slavko, Tabor 29, Cerk- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 17890, 
ser. št. 0628200. 5896 

Drožnik Vida, Hrenovic 56, osebno 
izkaznico, registr. št. 11293, ser. št. 
F-O621603. 2270 

Duh Ivan (Stefan), Ljubljana, Lin- 
hartova 47, osebno izkaznico, reg- 
st. 19544, izdano od OLO Murska 
Sobota. 5949 

Dvorjak Viktor, Završe 90, p. Mi- 
slinja, osebno izkaznico, registr. št. 
24205, ser. št. 0359515. 5750 

Elektro-Sežana, podjetje Sežana, 
prom. knjižico poltovornega avto- 
mobila znamke Jepp, tipa Wyllis, 
tablica št. S-0578. 5656 

Farasin Ivan, Maribor, Studenci, 
Obrežna 83} osebno izkaznico, reg. 
št. 37590, ser. št. 0037302. 5805 

Findakovska Pavlina, Maribor, 
Pobrežje, Ob Dravi 12, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3745, ser. št. 0292445, 
izdano v Stipu. 5847 

Flandi Franc, Bukovski vrh 8, 
p. Hudajužina, osebno izkaznico, rep. 
št. 17699, ser. št. 0396777. 5478 

Furiar  Mira, Ljubljana,  Postojn- 
ska,   osebno   izkaznico,   registr.   št-        r, 
89312/51. 5877       ^ 

Gajšek Malči, Ljubljana, Bobcnč- 
kova 1, osebno izkaznico, reg. št. 
9012, ser. št. 1273607, izdano v Pre- 
gradu. 5878 

Ganzer Marjeta, Maločnik pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, registr. št. 
55113, ser. št. 0372031. 5797 

Germ Stefan, Meten vrh 10, P- 
Sevnica ob Savi, osebno izkaznico, 
reg. št. 40382, ser. št. 0385692.   5751 

Gombosi Karel, Salnmemci 64, P- 
Puconci, osebno izkaznico, reg. št. 
19572, ser. št. G-0101282. 5556 

Gor Ladislav, Kapca 134, p. Len- 
dava, osebno izkaznico, reg. št. 13259, 
ser. št. G-235969, izdano v Murski 
Soboti. 5658 

Gorišek Dragotin, Fram 48 pn 
Mariboru, osebno izkaznico, reg- 
st. 53058, ser. št. 0022177. 583? 

Grohar roj. Mlakar Ema, Prjm- 
skovo 63, Kranj, osebno izkaznico, 
reg. št. 1990, ser. št. 0178300.       572? 

Grozdek  Stjevan,  Držimurcu pj1 

Prelogu, osebno izkaznico,  reg. št.        / 
10809, ser. št. 0013519, izdano v Prc; 
logu. 579?   , 

Hafner Angel, Trst, Via Commer- 
cialo 161, maturitetno spričevalo 
III. državne gimnazije, izdano leta 
1947 v Ljubljani. 5763 

Hardman Franc, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 36039, ser. 
št. 0199555. 5619 

Hiršelj Ivan, Kontšica 20, Zagorje 
ob Savi, osebno izkaznico, reg. št. 
23652, ser. št. F-0724962. 5958 

Hotko    Franc,    sedaj    Gaberjc,  - 
osebno izkaznico, reg. št. 17135, ser. 
št. 0395445, izdano v Krškem.     5659 

Hren Magdalena, Kočevje 229. 
osebno izkaznico, reg. št. 15624, ser. 
št. 0561934. 5865 

Hvalic Jakob, Janžev vrh 36, P°" 
sta Slatina Radenci, osebno izkazni- 
co, reg. številka 1353, ser. številka 
G-0058052. 5946 

Istenič Marko, Vrhnika, osebno Iz- 
kaznico, reg. št. 11174/51. ,5911 

Ivkovič Strelja, Ljubljana, indeks 
TVS. izdan v Ljubi ïani. 5852 
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Jakob Dragotin, Ljubljana, oscb- 
jo izkaznico, reg. št. 109356/54, ser. 
st. F-0136666. 5933 

Jakše Slavko, Gor. Gradišče 22, 
P- Šentjernej, osebno izikaznico, ser. 
št. 0320793. 5890 

Januš Konrad, Tržič, Bečanova 5, 
osebno izkaznico, reg. 3771.        5912 

Japelj Mirko, Maribor, Livada 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 9976, ser. 
št. 00H186. 5843 

Jurič Stanko, Hočko na Pohorju, 
"ramino knjižico Mestne Hranilni- 
ce v Mariboru, št. 48805, ki je zgo- 
IeIa- 5816 

Jurše Franc, Sleme, Srednje v 
?;ov- Goricah, osebno izkaznico, reg. 
st. 35484, ser. št. 0199603. 5808 
. Kadirič Ramiz, Ljubljana, Dom- 
^„^ 12, osebno izkaznico, reg. št. 
y>81, izdano od OLO Ključ, LR Bos- 
na in Hercegovina. 5950 

Kaluža Anton, Dolenje 62, p. Jel- 
!anc> osebno izkaznico, reg. številka 
>M)2, ser. številka 0352912, izdano v 
Jurski  Bistrici. 5746 
. %nmik Marija, Ljubljana, Mi- 
klošičeva c, osebno izkaznico, reg. 
st. 1785/50, izdano v Celju. 5853 

Kancler Genovefa, Njiverce št. 25, 
P- Kidričevo, osebno izkaznico, reg. 
st- 3003, ser. št. 0245318. 5660 
v.Kavdik Ferdinand, Smiklavž, po- 

a slovenj Gradec, osebno izkazni- 
X°> ree- številka 12045, ser. številka 
0364755.      • 5779 

Kehe Jožef, starše 45 pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 36118, ser. 
st. 6261355. 5809 

Kiralj Viktor, Kot 37, p. Lendava, 
osebno izikaznico, reg. št. 7542, ser. 
st. G-0230232. 5704 

Klepec Ant0Ili Ljubljana, Diabo- 
los' osebno izkaznico, reg. štev. 
iöl5J. ser. št. 0279467, izdano v Slo- 
VenJ Gradcu. 5951 

Klišanin  Jandre, Ljubljana, Hre- 
>        A?7,a 17> osebno izkaznico,  reg. št. 

°*&7,  izdano  v -Livnu,   LR  Hrvat- 
ska. 5934 

j.Kmetijska zadruga z o. j., Radov- 
Jica, evidenčno tablico za tovorni 

ov_to•obil znamke >Ford«, številka 
Ö-3036. 5854 

p ?,meüj&ka  zadruga,  Šmarje  Sap, 
9<A«eacno oblico prikolice, štev. S- 
«=100. 5955 

tJ^avs Ivan, Hrib 86/74, Loški po- 
7f,07 OS(Jbno izkaznico, reg. številka 
•K?-', ser. številka 0553937, izdano v 
Kočevju. 5636 
O^oder   Jože,   Maribor,   Pobrcžjc, 
^!°J5lkova   29>    osebno   izikaznico, 

,%      
re|_. št. 30464, ser. št. 0191397.     5800 
107 ar, Helena, Selnica ob Dravi 
Z' °se°no izkaznico, reg. št, 37323, se£s4. 37035. 5841 

Koten Franc, Studenci, Limbuška 
4^°y?bno izkaznico, reg. št. 17127. ser- St. 0165999. 5798 

no i T 
Franc- ZS- Poljskava 61, oseb- 

•••/••/211^0' reg. št. 35204, ser. št. 
0661714 

Kotnik Ferdo, Slov. Bistrica, Ma- 
riborska 42, osebno izkaznico, reg. 
št. 28369, ser. št. 0783219. 5790 

Kovačič Franc, Maribor, Tržaška 
71, osebno izkaznico, reg. št. 17780, 
ser. št. 0018097. 5818 

Krajčič Alojz, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 027976, izdano v 
Slovenj Gradcu, 5855 

Kraševič Adolf, Topole 53, Ilirska 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. štev. 
13172, ser. št. F-0360482. 5917 

Križaj roj. Jordan Ljudmila, Rib- 
nica, Gorenja vas, osebno izkaznico, 
reg.  11354, ser. št. 0557664. 5856 

Krojs Ivan, jelenčo 47 pri Pesnici, 
osebno izkaznico, reg. št. 34722, ser. 
št. 0197661. • 5844 

Kumrič Ivan ml., Marjeta na 
Dravskem polju 1, p. Starše, osebno 
izkaznico, reg. št. 37595, ser. števil- 
ka 0281833. 5894 

Kunaver Almira, Podgora 49, 
Ljubljana, osebno izikaznico, reg. št. 
30S22-51. 5879 

Kutin Cvetka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št.  101978. 5952 

Kuzmin Antonija, Maribor, Pra- 
protnikova 23, osebno izkaznico, reg. 
št. 30142, ser. št. 0028291. 5791 

Lazar Benjamin, Kropa 7, osebno 
izkaznico, reg. št. 103250/53, ser. št. 
ser. številka F-0477560, izdano v 
Ljubljani. 5764 

Losjak Jožefa, Vižmarje 220, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 27159. 5765 

Lobodf roj. Langerholc Jožica, 
Skofja I/oka, osebno izkaznico, reg. 
št. 33500. 5953 

Lorbek Grago Jože, Ljubljana, 
Večna pot 35, indeks MVS v Ljub- 
ljani. 5954 

Lovrek Ivan, Donji Vidovac, se- 
daj Slovenijaceste, Koper, osebno 
izkaznico, reg. št. 16212, ser. števil- 
ka 0236922. 5S68 

Lupšina Jože, Stara vas na Bizelj- 
skein, osebno izkaznico, reg. št. 5210, 
ser. številka 0370320, izdano v Kr- 
škem. 5904 

Majcen Stanko, Maribor, Vojašni- 
ški trg 8, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 24530, ser. številka 0267840,, iz- 
dano v Ptuju. 5S06 

Majcenič Ivan, Maribor, Studenci, 
LimLuška 12, osebno iskaznico, reg. 
št.  10SS1, ser. št. 0067591. 5814 

Majhen Brigita, Ljubljana, Miklo- 
šičeva 18, osebno izkaznico, reg. št. 
99606/51, ser. št. F-0121916. 5766 

Mali Anton, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 37540, ser. 
št. 0199852. 5839 

Martinšek Stanislav, Vrhovo pri 
Radečah, osebno izkaznico, reg. št. 
89673/51, ser. št. F-0111983, izdano v 
Ljubljani. 5936 

Mesaric Albin, Crešnjcvec pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
št. 30678, ser. št. 0765528. 5840 

Mihclčič Karel, Planina 2, p. Pla- 
nina pri Rakeku, osebno izkaznico, 
reg. št. 6809, ser. št. F-061719.     5869 

Mikuš Marija, Rudnik 52, osebno 
izikaznico, reg. št. 104589/53, ser. št. 
F-0478899, izdano v Ljubljani.    5857 

Možina Miha, Postajna, Trnje 86, 
osebno izkaznico, reg. št, 90904, ser. 
številka 619404. izdano od OLO Po- 
stojna. 5881 

Mrgole Franc, Zagrad 31, pošta 
Skocjan, osebno izkaznico, ser. šte- 
vilka 0313399. 5891 

Murks Franc, Grabonoš 12, pošta 
Ivanjci, osebno izkaznico, ics. štev. 
51419, ser. štev. 0052336, izdano v 
Mariboru. 5755 

Muršec Marija por. Vajda, Mari- 
bor, Strma 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 27860, ser. št. 0271170, izdano v 
Ptuju. 5832 

Mušič Ivanka, Bevke 38 pri Vrh- 
niki, osebno izkaznico, reg. št. 40311, 
ser. št. 0148321. 5882 

Novak Marija, Kamnik, Gornje 
Perovo, osebno izkaznico, reg. štev. 
12402/51, ser. št. F-0458712. 5937 

Novak Stanko, Lavrica, Delavsko 
naselje, osebno izkaznico, reg. štev. 
18599, izdano v Ljutomeru.        5767 

Oberčkal Jožica, Maribor, Pobrež- 
je, Gubčeva 12, osebno izkaznico, 
reg. št. 35450, ser. št. 0044820.     5787 

Paklec Franc, Marjeta 37 na Drav- 
skem polju, delovno knjižico, štev. 
8574/10542, izdano v Ljubljani.   5810 

Perna Marta. Maribor, Pirnatova 
25, osebno izkaznico, reg. št. 44254, 
ser. št. 0046440. 5848 

Peršin Ivanka, Vrhnika, osebno 
izkaznico, reg. št. 49912/54, ser. št. 
F-0170613. 58S3 

Petelinšek Ida, St. Ilj, Strihova 36, 
osebno izkaznico, reg. št. 42515, ser. 
št.0S77247, izdano v Mariboru.     5813 

Pezdir Marija, Ljubljana, študent- 
sko legitimacijo Univerze v Ljub- 
ljani. 5955 

Pire Franc, Trboje 38, p. Smled- 
nik pri Kranju, osebno izkaznico, 
reg. št. 9716, ser. št. 0198826.       5924 

Pirli Emil, dentist, Ljubljana, Ci- 
ril Metodova 21, osebno izkaznico, 
reg. št. 63024/51. 5884 

Pišljar Izidor, Medvedje Brdo nad 
Logatcem, osebno zkaznico, reg. št. 
12276/51, ser. št. F-01322T3. 5885 

Pivec Nada, Zrkovce 9 pri Maribo- 
ru, osebno izkaznico, reg. št. 37233, 
ser. št. 0165106. 5825 

Plešnik Ivan, Pesje \ p. Velenje, 
osebno izkaznico, reg. št. 5159, ser. 
št. F-042846g, izdano od OLO Šo- 
štanj. 5330 

Podlipec Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 101401/53, ser. 
št F-047801. 5938 

Potočnik Stanko, Kozjak pri Zg. 
Kungoti. osebno izkaznico, reg. št. 
26058, ser. št. 0175978. 5833 

Potočnik Angela, Zabrekvo 11, p. 
Selca nad Skofjo Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 38474. 5772 

Požar Katica, Maribor, Studenci, 
Limbuška 49, osebno izkaznico, reg. 
št. 33217. ser. št. 0029147. 5815 

Prijatelj Rozalija, Litija, Gradec 
86, osebno izkaznico, reg. št. 1854/50, 
ser. št. F-0506164. 5913 

Privcršek Rudolf, Mostec 5, pošta 
Dobova, osebno  izkaznico,  reg. št. 
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1693, ser. št F-0367003, izdano od 
OLO Krško. 5870 

Puklavec Franc, Slatina Radenci 
19, osebno izkaznico, reg. št. 3712, 
ser. št. 0060412. 5959 

Radošič Štefka, Maribor, Nova 
vas, Radvanjska 67, osebno izkazni- 
co, reg. številka 39165, ser. številka 
0030911. 5817 

Ramšak Franc, Katarina 22, oseb- 
no izkaznico, reg. št 30265, ser. št. 
F-0743575, izdano od OLO Tr- 
bolje. 5705 

Rantaša Ferdinand, Drakovci, po- 
šta Bučkovci, osebno izkaznico, reg. 
it. 11747, ser. št. F-0236057. 5925 

Ratto Franc, Salovci 7, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 14437, ser. številka 
0095147. 5730 

Ravnjak Jože, Sleme 27, p. Zgor. 
Kungota, osebno izkaznico, reg. št. 
33289, ser. št. G-0189367. 5828 

Redepovič Ređep (Deladina), Kam- 
nik, Zaprice 10, osebno izkaznico, 
reg. št. 6037, ser. številka P-0702547, 
izdano v Gostivaru, LR Makedo- 
nija. , 5886 

Repič Miroslav, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 109574/54, ser. 
St. F-0136884. 5858 

Repovš Marija, Stranski Vrh 10, 
p. Sava pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 24945, ser. št. 0737253.      5706 

Reven Ivanka, Vrhnika, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39112. 5859 

Rihtar Marija, Ljubljana, Ciglar- 
jeva 32, osebno izkaznico, reg. štev. 
105255/53, ser. št. F-479565. 5914 

Ritonja roj. Sever Marija, Sp. 
Hajdina 133, p. Hajdina pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 6035, ser. 
St. 0248348. 5908 

Rižner Mira por. Krempl, Zagreb, 
Bužanova 17, sedaj v Mariboru, 
Smetanova 74, osebno Izkaznico, reg. 
št. 65934 ser. št. 2139171, izdano v 
Zagrebu. 5822 

Rodošek Franc, Maribor, Trubar- 
jeva 12, osebno izkaznico, reg. št. 
30280, ser. št. 0190913. 5837 

Rojnik Ivan, Gaberje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 161607, in potrdilo 
o zaposlitvi, izdano od LM Ljublja- 
na mesto. 5956 

Roškar Ivan, Zg. Radvanje, Rožno- 
dolska 42, evidenčno tablico št. mo- 
torja 73996 in osebno izkaznico, 
reg. št. 5849, ser. št. 73996. 5842 

Rotovnik Jožefa, Legen 96, p. Slo- 
venj Gradec, osebno izkaznico, reg. 
št. 26614, ser. št. 0361924. 5782 

Roudi Frida, Maribor, Ruška 79, 
osebno izkaznico, reg. št. 45578, ser. 
št. 0047665. 5834 

Satler Maks, Stari log 39 pri Pra- 
gerskem, osebno izkaznico, reg. št. 
119, ser. št. 0567429. 5799 

Savski Ivan, Poljčane, učno spri- 
čevalo kot avtomehaničar, izdano od 
Industrijske kovin, šole pri >TAM« 
v Mariboru 1947 do 1950. 5792 

Savšek Alojz, Gaberje 3, p. Trži- 
'šče, osebno izkaznico, reg. št. 40761, 
ser. št. 03Ö5071. 5927 

Sekili Ivan, Trbovlje I, Nasipi 27, 
delavsko knjižico, številka 189033/ 
4128. 4943 

Selinšek Majda, Maribor, Krekova 
14, osebno izkaznico, reg. štev. 5581, 
ser. št. 0011292.       .. 5794 

Senear Martin, Ptuj, Ljutomerska 
cesta 14, osebno izkaznico, reg. št. 
17434, ser. št. 02(74354. 5682 

Sila Antonija, Gor. Vreme 21, p. 
Vremsiki Britof, osebno izkaznico, 
reg. št. 9349, ser. št. 0210059, izdano 
v Sežani. 5928 

Slavinec Jožica, Maribor, Praprot- 
nikova 27, osebno izkaznico, reg. št. 
43782, ser. št. 0045968. 5804 

Smrajc Tomaž, Ig, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 46798/53, ser. številka 
F-0156501. 5887 

Sodeč roj. Par Jožefa, Cogetinci 
37, osebno izkaznico, reg. št. 9051, 
ser. št. 0065853, izdano od OLO Gor. 
Radgona. 5612 

Srekar Ivanka, Tomačevo, osebno 
izkaznico, reg. št. 6539/51, ser. št. F- 
0028849. 5939 

Stojnšek Justina, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12037, izdano 
v Poljčanah. 5940 

SJcarja Franc, • Dobrava-Vintgar 
88, Jesenice, osebno izkaznico, reg. 
št. 13402, ser. st. F-327513. 5918 

škerbinek Marijana, Maribor, Trg 
armade 1, osebno izkaznico, reg. št. 
17036, ser. št. 0017951. 5845 

Štandekcr Franc, Jablance pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
3514, ser. št. 0584424. 5793 

Tancer Nikolaj, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 79126.       5768 

Tanko Anton, Vinice 27, osebno 
izkaznico, reg. št 9988, ser. številka 
0556298, izdano v Kočevju.        5640 

Terčalek Marija roj. Cafuta, Zg. 
Voličina 121, Slov. Gorice, osebno 
izkaznico, reg. št. 40418, ser. št. F- 
0870550. 5802 

Terčon Ivan, Poljčane, Maherska 
vas 13, osebno izkaznico, reg. štev. 
45343, ser. št. 0878824, izdano v Slo- 
venski Bistrici. 5812 

Tom Julijana, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 91266/51, ser. štev. 
F-0113576, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Ljubljani pod številko 
35061. 5957 

Tomazin Viktor, Sv. Jurija 6, No- 
vo mesto, osebno izkaznico, ser. št. 
0316807. 5892 

Tovarna lesovine in lepenke, Cer- 
šak, p. St. Ilj, prometno knjižico za 
osebni avtomobil, reg. št. S-6039, iz- 
dano v v Mariboru 1952. 5821 

Trep Ljudmila, Maribor, Tezno, 
Miiklavška 24, osebno izkaznico, rcg. 
št. 17203, ser. št. 0018218. 5826 

Trstenjak Alenka, Maribor, Kre- 
kova 8/H, osebno izkaznico, reg. št. 
52848, ser. št. 0053770. 5820 

Turk Angela, p. Struge, Paka 5. 
osebno izkaznico, reg. št. 16232, ser. 
številka 0016542, izdano v Grosup- 
Iju. 5873 

Turnšek Marija, Ravne na Koro- 
škem, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 5443, ser. številka 0270153, izda- 
no v  Slovenj  Gradcu. 5941 

Uprava za ceste — Tehnična sek- 
cija, Ljubljana, prometno dovolje- 
nje za tovorni avtomobil znamke 
>TAM«, št. S-5934. 5915 

Uprava za ceste, OLO Ljubljana 
okolica, Črtomirova 3, prometno 
knjižico za poltovorni avtomobil 
znamke >Opel-SPA«, št S-2266.    5769 

Verčkovnik Vida, Slovenj Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 32757, ser. 
št. 0375467. 5757 

Vidmar Stane, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 78004/51, ser. st. 
0100314. 5770 

Vidovič Andrej, Ložina 20, p. Vod- 
lehnik, osebno izkaznico, reg. štev- 
17720, ser. št. 0274649 in izkaznico za 
kolo, znamke >Panther«, tovarniška 
št. 26903. 5683 

Višnikar Vilma, Maribor, Kneza 
Koclja 31, osebno izkaznico, reg. št 
50564, ser. 0051094. 5827 

Volmajer Slavko, Ruše 55 pri Ma- 
riboru, pomočniško spričevalo kot 
strojni ključavničar, izdano 1947 od 
OLO Maribor okolica. * 5823 

Vunjak. Dragi, Skofja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 91, ser. štev. 
1542302, izdano od kotarja Kore- 
nica. .5771 

Zavec Anica, Lahonci 4, p. Ivanj- 
kovci, osebno izkaznico, reg. štev« 
2727, ser. št. 0226957. 5931 

Zelenko Olga, Ljubljana, Titova 
51, osebno izkaznico, reg. številka 
52599. 5888 

Zelič Julijana, Maribor, Mlinska 
34, osebno izkaznico, reg. št 35574, 
ser. št. 0044744.      . 5788 

Zidar Bernard, Topole 79, Ilirska 
Bistrica, osebno izkaznico, reg. št. 
10564, ser. številka F-557Q74,. izdano 
v Postojni. 5860 

Zolar Dragica, Maribor, Vojašni- 
ška 7, osebno izkaznico, reg., štev. 
55180, ser. št. 0054152. 5803 

Zbogar Marija, Senovo št. 63, V°~ 
šta Senovo pri Brestanici, osebno 
izkaznico, reg. št. 15228, ser. števil- 
ka 0395538. 5759 

Zgank Miha, Maribor, Koroška 128. 
osebno izkaznico, reg. št 55750, ser- 
št. 0056602. 5836 

Znidaršič Franc, Preska 15, n. Do- 
brnič, osebno izkaznico, ser. števil; 
ka 0516605. 589^ 

Zvikart Jože, delavec v Slovenj 
Gradcu, osebno izkaznico, številka 
22882. 5764 

Izdaj«   »Uradni   list   LES« Direktor  In  odgovorni   urednik:  dr   Rastko  MoCnllt   -   Tiska  tiskarna   »Toneta   Tornea' 
* LJubljani 
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Predpisih za upravni postopek v 15 dneh po prejemu 
pismenega sporočila, da je prosilcu prošnja odklo- 
njena. 

11. člen 
Ta odlok   velja  od dneva  objave  v   >Uradnein 

listu LRS«. 

Št. 9512/1-1954 
Ljubljana, dne 26. avgusta  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Bcrčič 1. r. 

557. 

Na podlagi drugega odstavka 15. in 64. člena za- 
•* ° okraJnin ljudskih odborih, v zvezi s 3., 8. in 
i- V j^enom temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
»st FLRJ, št. 46-428/51) ter 78. členom uredbe o trgo- 
T.anJJL ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni 
Jist FLRJ, gt. 56-483/53) je okrajni ljudski odbor Ljub- 
lana okolica na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
dajalcev dne 28. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o tržnem in sejemskem redu 

Krajevna pristojnost 

1. člen 
u 0al0k velja za vse tržne in sejemske prostore 

a območju okraja Ljubljana okolica, ljudski odbori 
j -..n (mestnih občin) pa za svoja območja sami do- 
,    jo tržne in sejemske prostore, tržni čas in sejme 
Ier stojnino. 

Tržni in sejemski prostor 

2. člen 

in" v ?•' Prostor se določi v sporazumu s sanitarno 
spekcijo, sejemski prostor pa v sporazumu z vete- 

nnarsko službo OLO Ljubljana okolica. 
•      .!

ne *n  sejemske prostore upravljajo in  nad- 
ST

r!V,ei0 ljudski odbori občin (mestnih občiu) po 
°•• za to posebej pooblaščenih organih. 

Blago, prodajalci in kupci 

3. člen 
loč       •° J® dovoljeno prodajati samo v zanj do- 

enern prostoru na trgu oziroma sejmišču. 
s«_ e*e mcso in vodne živali se smejo prodajati 8amo v lržnih mesnicah> 

Živ V& Perutnina,  golobi, kunci  in podobne  male 
au se prodajajo na tržnem prostoru, druge živali 

Pa aa sejmišču. 
4. člen 

]^ ~?v<*lJeno jo prodajati nepredelane in predelane 
cveti Pr'delke vseh vrst, vino in žgane pijače, 
Že &•' ^rva> trske, zdravilna zelišča, gozdne sade- 
i»<4 n rjacin°. ribe in druge užitne vodne živali ter 
ude^e domače obrti. 
iz.r_ t   tr&'h in sejmiščih je prepovedano kakorkoli 
UrVj avlJati   in   prodajali   blago  iz   krajev,   ki   so 
«ttno razglašeni za okužene. 

r,    , 5. člen 
podajati smejo: 

j_a  ' kmetijski proizvajalci in pridelovalci vina in 
pro J .vJPUac  svoje  lastne kmetijske oziroma  vino- 
Sradniške pridelke; 

2. nabiralci in gojitelji cvetlic, zdravilnih zelišč 
in gozdnih sadežev, če so blago sami nabrali ali 
vzgojili; 

3. lovske in ribiške zadruge, družine in društva 
divjačino in ribe, ki so jih sami nalovili; 

4. proizvajalci predmetov v kraju udomačene 
obrti lastne izdelke domače obrti; 

5. podjetja in zasebniki, ki imajo pravico trgo- 
vanja s predmeti, navedenimi v točkah 1. do 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 
Pridelovalci vina in žganja se morajo poprej iz- 

kazati s potrdilom pristojnega okrajnega ljudskega 
odbora, da je vino in žganje dejansko njihov proiz- 
vod in da so zanj že poravnali vse družbene obvez- 
nosti oziroma da so oproščeni teh obveznosti, kolikor 
gre za količino vina in žganja, ki je po veljavnih 
predpisih dovoljena za domačo uporabo brez plačila 
davka. 

V takem potrdilu mora biti navedena tudi koli- 
čina, ki jo pridelovalec prodaja na določenem mestu, 
ter vrsta in jakost vina oziroma žganja. 

7. člen 
Pridelovalci smejo prodajati kupcem vino le v 

količinah nad 5 litrov, žganje pa le v količinah aad 
1 liter naenkrat, in to v posodah, ki jih prinesejo 
kupci. 

8. člen 
Vsi stalni prodajalci morajo na prodajnem mestu- 

vidno označiti svojo firmo ali naslov, katerega obliko 
potrdi ljudski odbor občine (mestne občine). 

9. člen 
Kupovati na tržnih prostorih smejo samo po- 

samezniki za lastne potrebe in za potrebe svoje 
družine. 

Vsako prekupčevanje je prepovedano. 
Ljudski odbor občine (mestne občine) sme do- 

voliti iz utemeljenih razlogov nakupovanje indi dra- 
gim kupcem, n. pr. gostilnam, menzam, zavodom in 
drugim. 

Tržni čas 

10. člen 
Tržni čas in sejme določijo ljudski odbori občin 

(mestnih občin) v skladu s krajevnimi potrebami, 
upoštevaje pri tem dosedanje običaje. 

Prodajna mesta 

11. člen 
Vsak prodajalec ima pravico samo do enega pro- 

dajnega mesta. Izjemo dovoljuje v utemeljenih pri- 
merih ljudski odbor občine (mestne občine). 

Ce stalni prodajalec uporablja določeno prodajno 
mesto, zlasti zaprte tržne lope ali tržne mesnice, inora 
ljudski odbor občine (mestne občine) skleniti z njim 
najemno pogodbo. 

Stalni prodajalci lahko z dovoljenjem ljudskega 
odbora občine (mestne občine) postavijo na določenih 
jim mestih lastne prodajne klopi ali lope. Obliko in 
velikost teh klopi oziroma lop potrdi ljudski odbor. 

Prostorov, ki jih imajo prodajalci v najemu od 
ljudskega odbora, ne smejo brez dovoljenja tega 
ljudskega odbora odstopiti drugim niti v celoti niti 
deloma. 
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Blago se prodaja na prodajnih klopeh ali z vozil. 
Na tleh se blago ne sme prodajati, razen v primerih 
nujne p»trehe in, če to dovoli ljudski odbor občine 
(mestne občine). V vsakem primeru pa morajo pro- 
dajalci vse na trg prineseno blago imeti razloženo 
na prodaj na vidnem mestu. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
posebno pristojbino: stojnino. Stojnina se ne plača, 
če je sklenjena najemna pogodba; v tem primeru pa 
se plačuje najemnina; višina najemnine se določi v 
najemni pogodbi po veljavnih predpisih o najemni- 
nah za poslovne prostore. 

Kadar prodajalec blago proda, mora prodajno 
mesto zapustiti, četudi še ni potekel tržni oziroma 
sejemski čas, pridelovalci vina in žganja pa morajo 
obenem tudi oddati potrdilo o izvoru in količini pro- 
danega proizvoda po 6. členu tega odloka. 

Sejmišče za živino 
12. člen 

Sejmišče za živino mora biti ograjeno ter mora 
imeti samo en vhod, da se na ta način omogoči pra- 
vilno kontroliranje živine in živinskih potnih listov. 

Ograjeni prostor mora biti tako razdeljen, da je 
mogoče ločeno zadrževati posamezne vrsto živine. 

Vsi prodajalci živine'morajo za živino, ki jo pri- 
ženejo na sejmišče, imeti pravilno izdane in veljavno 
potne liste. Razen tega se mora vsa živina Še pred 
vhodom na sejmišče veterinarsko pregledati. Samo 
živina, ki ima veljavni živinski potni list in ki je 
pregledana in zdrava, se lahko pusti na sejmišče. 

Označevanje cen 
13. člen 

Vsi stalni prodajalci ter pridelovalci vina in žga- 
nja morajo vsako blago vidno označiti s cenami. 

Cene mesa so objavijo z vidnim cenikom na 
prodajnem prostoru. 

Mere 
14. člen 

Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 
je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali metre. 

Ljudski odbor občine (mestne občine) določi, ka- 
tero blago se sme prodajati na kose ali na votle mere. 

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

Na kupčevo zahtevo mora prodajalec blago 
zmeriti s predpisanimi merili. 

Varstvo čistoče in zdravja 
15. člen 

Vsi obiskovalci trga in sejmišča morajo skrbeti 
za snago in ravnati z živili tako, da ni ogro'ženo 
zdravje ljudi. 

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

Psov ni dovoljeno voditi po trgu in sejmišču. 
Stalni prodajalci ter prodajalci, ki prodajajo 

blago več kot pet dni zaporedoma ali v presledkih 
več kot deset dni, se morajo izkazati z zdravniškim 
potrdilom pristojne okrajne oziroma mestne zdrav- 
stvene ustanove, da nimajo kakšne nalezljive bolezni 
oziroma da niso kliconosci nalezljivih bolezni. 

16. člen 
Tisti, ki prodajajo živila in alkoholne pijace, 

morajo biti čisti  in snažno oblečeni. 
Živila in alkoholne pijače morajo biti pristne, 

zdrave, nepokvarjeno in čiste. 
Živila in alkoholno pijače morajo biti v takih 

posodah, da so varne pred ponesnaženjem. 
Zivil in alkoholnih pijač ni dovoljeno otipavati 

in jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu, 

temveč se mora s trga takoj odstraniti. 

1•. člen 
Mleko 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 pred- 
pasnike in belo dokomolčnike. 

18. člen 
Povrtnina mora biti očiščena prsti in ne sme biti 

mokra. 
Sadje mora biti zrelo ter no sme biti gnilo ali 

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

19. člen 
Živali iz 3. odstavka 3. člena se smejo prodajati 

na tržnem prostoru le v kletkah ali košarah. 
Klanje živali na trgu ni dovoljeno. 

20. člen 
Ljudski odbor občine (mestno občine) je opravi- 

čen v vseh primerih, kjer bi prodajalci ne upoštevali 
določb 16. do 19. člena tega odloka, prodajo blaga 
začasno ustaviti ter to nemudoma sporočiti sanitarni 
inšpekciji OLO zaradi pristojnega ukrepanja. 

Nadzorstvo in inšpekcija tržnih 
in sejemskih prostorov 

21. člen 
Poleg organov pristojnega ljudskega odbora Iz- 

vajajo na vseh tržiščih in sejemskih prostorih v 

skladu z ustrezajočimi posebnimi zakonitimi predpisi 
nadzorstvo in inšpekcijo tudi sanitarna, veterinarska 
in gospodarska inšpekcija OLO po svojih stalnih in- 
špekcijskih organih, posebej določenih za to službo. 

Prekrški in kazni 
22. člen 

Kršitve predpisov tega odloka po drugem od- 
stavku 4 člena, po 5., 6., 7., 8. členu, po drugem od- 
stavku 9. in tretjem 12. člena, po 13., H. členu, po 
prvem in drugem odstavku 15. člena, po 16., 17., 18- 
in 19. členu se kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 
din ipo predpisih temeljnega zakona o prekrških. 

23. člen 
Organi ljudskega odbora, ki so določeni za tržno 

nadzorstvo, smejo brez zaslišanja in brez posebne 
odločbe o kaznovanju predpisati in izterjati kazen 
od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih prekrškov, 
določenih s tem odlokom. Tržni organi morajo za 
predpisovanje in izterjanje teh denarnih kazni imeti 
posebno pooblastilo svojega ljudskega odbora. O pia- 
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£ani kazni se izda potrdilo. Zoper izterjanje denarne 
Kazni ni pritožbe. 

. ^a lažje prekrške, ki se kaznujejo po prednjem 
orli t U' velJai° tiste prekršitve predpisov tega 
oaioka,, zaradi katerih ni bilo škodljivih posledic ali 
Pa so bile posledice neznatne. 

• enarno kazni P° prvem odstavku tega člena se 
mejo odmeriti in izterjati taJcoj na mestu za tele 

Pekrske v tehle zneskih: 
a) po 100 din: 
za  prodajo  in   kupovanje   na   javnem   prostoru 

•^aj tržnega prostora ali sejmišča; 
za prikrivanje blaga za prodajo; 
b) Po 70 din: 

* za prodajo izven veljavnega tržnega ali sejm- 
"•••• časa; 

'   Za vodenje psov na trg. 

Cas veljavnosti 

24. člen 

list   TPC^'
0
^  

velja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 

St. 10215/1-1954 
Ljubljana, dno 28. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

558. 

^   Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 1. točke 
list t B"

1
 
zakona ° okrajnih ljudskih odborih (Uradni 

Dr v »i     št" 19-89/52). v zvezi z 8. členom zakona o 
štiA ^P" Javni  red in mir  <Uradni list LRS- 
^ 16*88/49 in št. 40-184/51) in v zvezi s 3. in 8. čle- 
FLTU *vBle^'ne5a zakona o prekrških (Uradni list 
ske ^' 4^'4^8/5l) Je okrajni zbor okrajnega ljud- 
Sp '^ odbora Ljutomer na seji dne 11. junija 1954 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

L Splošne določbe 

i. člen 
• . sakdo mora uravnavati svoje vedenje in rav- 
(jr 

J? tako. da ne moti dela, razvedrila in počitka 
Paz Ju<*i> da varuje javno moralo, vzdržuje snago, 
na • na.l^Poto in zunanjo lice naselij, ne dela škode 
in ^?^"1 prostorih in ne ogroža varnosti premoženja 

nK
iem z.dravja- 

kazp   i rine *z Pre(lnjega odstavka uživajo upravno 
nsk° varstvo po določbah tega odloka. 

II. Varstvo miru 

2. člen 
<lej    

a ia^nem ali zasebnem prostoru so prepovedana 
(3an   Ja* ki motijo mir okolice, in sicer je prepove- 

la aj.' uP'°rabljati zvočnike, radijske aparate, glasbi- 
m.otj  ^^ršnekoli druge naprave na način, ki občutno 
VPSï- i      co ali na <lrug način po nepotrebnem dela ecJi hrup in ropot. *~     *~ 

cjtejj i .v £asi1 °<1 22. do 5. ure motiti nočni mir in po- 

Ijene   Z v-vS0 ••1•••, ki izvirajo iz oblastveno dovo- 
Politične, družbene ali gospodarske delavnosti. 

Tajništvo za notranje zadev? sme v posameznih 
primeri prepovedati ali omejiti uporabo iz točke a) 
prednjega odstavka v bližini šol, zavodov in uradov 
aH iz ozirov na tujski promet. 

IIL Varstvo družbene discipline 

3. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se krši druž- 

bena disciplina, in sicer je prepovedano: 
a) motiti sestanke ali druge javne prireditve; 
b) kljub opominom zadrževati se v gostinskih 

lokalih preko dovoljenega obratovalnega časa; 
c) peti nespodobne ali žaljive pesmi, nespodobno 

govoriti, preklinjati, žaliti z nespodobnim vedenjem 
čut dostojanstva drugih, kazati nespodobne slike ali 
predmete; 

č) kaditi v kinematografih, avtobusih in drugih 
prostorih, v katerih je kajenje prepovedano. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

4. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

varnost ljudi ter premoženje, in sicer je prepove- 
dano: 

a) poškodovati ali odstraniti napisne deske ali 
druge javne znake; 

b) ugašati, poškodovati ali odstranjevati svetilke, 
nameščene za razsvetljavo javnih prostorov; 

c) ogrožati varnost z metanjem kamenja ali dru- 
gih predmetov; 

č) dražiti   ali   plašiti   živali; 
d) poškropiti ali pomazati ljudi ali pročelja stavb 

z brezobzirno vožnjo; 
e) zažigati odpadke ali dračje ali vobče kuriti 

ogenj v bližini poslopij ali drugih naprav in odme- 
tavati goreče cigaretne ali druge ogorke na krajih, 
kjer se lahko zaneti požar; 

f) zasipati ali na kakršen koli drugi način poško- 
dovati vojaške položaje ali druge naprave, ki so na- 
menjene vojski, kolikor dejanje nima znakov kazni- 
vega dejanja po kazenskem zakonu; 

g) zanemarjati vzdrževanje stanovanjskih poslo- 
pij ter hišnih naprav in instalacij, da s tem na- 
stane nevarnost za ljudi ali grozi večja škoda; 

h) na kakršen koli način poškodovati obcest- 
no    jarke; t 

i) prekoračiti v zimskem času po ledu reko Muro 
ali goniti preko ledu živino. 

V. Varstvo zdravja, snage in zunanjega lica naselij 

5. člen 
Prepovedana so dejanja, ki ogrožajo zdravje lju- 

di, nasprotujejo pravilom snage ali kazijo zunanjost 
strnjenih naselij, in sicer je prepovedano: 

a) metati odpadke, pljuvati, izlivati karkoli ali 
drugače ponesnažili tla ali predmete na javnih pro- 
storih; 

b) poškodovati, uničiti ali odstraniti 'posodo za 
odpadke, nameščene v javnih prostorih; 

c) odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso za 
to določena, zlasti ob javnih cestah in poteh; 

č) odlagati odpadke na prostem, kjer so izpostav- 
ljeni sončni pripeki, da se širi smrad zaradi raz- 
krajanja; 

d) spuščati odplake na javno pot ali v odprt ce- 
,stni jarek; 
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e) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
f) nameščati lepake, letake ali objave na mestih, 

ki niso za to določena, pisati po poslopjih, po zidnih 
ograjah, javnih lokalih ali vozilih; 

g) prosto' puščati pse na javne ceste in pota, vo- 
diti pse v javne lokale; 

h) zanemarjati osebno snago ali snago v delav- 
nici v taki meri, da to moti okolico ali utegne spraviti 
v nevarnost zdravje ljudi; 

i) kljub op- Mi'nom opuščati popravilo smetišč, 
greznic in odtt^aih kanalov. • 

6. člen 
Lastr V, in upravitelji hiš morajo skrbeti, da se 

zastave .ansparend, parolo in drugi priložnostni 
okrasi istranijo najpozneje v dveh dneh po konča- 
nih proslavah oziroma prireditvah, 

VI. Varstvo javnih nasadov 

7. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se kvarijo 

parki, nasadi in kulturni spomeniki, in sicer je pre- 
povedano: 

a) v javnih nasadih, parkih ter pokopališčih lo- 
miti drevje ali grmovje, trgati cvetice, hoditi, jezditi 
ali voziti izven dovoljenih poti; 

b) poškodovati živo mejo ob javnih poteh; 
c) prevračati, premeščati ali mazati klopi, mize, 

ograje ali druge naprave na javnih mestih; 
č) prosto puščati pse v javnih nasadih in na po- 

kopališčih. 

VII. Varstvo mladine 

8. člen 
Mladina do dovršenega 16. leta starosti ne sme 

brez spremstva staršev ali  drugih odraslih oseb: 
a) obiskovati gostiln ali drugih podobnih lokalov; 
b) obiskovati javnih prireditev, ki se končajo po 

22. uri; 
c) obiskovati kino predstav, ki se končajo po 

22. uri. 
Kino predstav, ki so javno razglašene za nepri- 

merne za mladino, se mladina sploh ne sme ude- 
leževati. 

Javnih plesov se mladina péod 16. letom starosti 
sploh ne sme udeleževati, mladina med 16. in 18. letom 
starosti pa samo v spremstvu staršev ali drugih odra- 
slih oseb. 

Za. šolsko mladino veljajo šolski predpisi, kolikor 
so strožji. 

Mladine ni dovoljeno zavajati k beračenju. 
Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 

starši, skrbniki ali neposredni Vzgojitelji kakor tudi 
lastniki, zakupniki ali odgovorni uslužbenci .gostin- 
skih obratov ter javnih lokalov oziroma prireditelji 
zabav. 

VIII. Javni red in mir v mestih Ljutomer in 
Gornja Radgona ter kraju Slatina Radenci 

°. člen 
Ljudska odbora1 mestnih občin Ljutomer in Gor- 

nja Radgona izdata natančnejše predpise o javnem 
redu in miru v mestih Ljutomer in Gor. Radgona, 
občinski ljudski odbor Radenci pa podrobnejše pred- 
pise o javnem redu in- miru v kraju Slatina Radenci. 

IX. Kazni 

10. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se storilec kaznu- 

je za prekrške: po točkah a) in b) 2. člena; po točki 
a) 3. člena; po 4. členu razen točke č) in h); po '• 
členu, razen točke a), b), f) in g); po 7. členu razen 
točke a), b) In č) in po 8. členu. 

11. člen 
Pripadniki ljudske milice in druge uradne osebe, 

ki jih pooblasti okrajni ljudski odbor, smejo takoj 
na kraju storitve dejanja izterja denarno kazen T 

znesku 100 din za tele prekrške: 
za kršitve določb iz točke b), c) in č) 3. člena; >z 

točke č) in h) 4. člena; iz točke a), b), f) in g) 5. člena; 
iz 6. člena; iz točke a), b) in č) 7. člena. 

X. Končne določbe 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. it. 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odio*     „ 

OLO Ljutomer o spremembah in dopolnitvah odloka 
o javnem redu in miru z dne 7. aprila 1933, objav- 
ljen v »Uradnem listu LRS«, št. 12-85/53. 

St. 1-2388/23-53 
Ljutomer, dne 11. junija 1933. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Vcrdev 1. r. 

559. 
Na podlagi 22. in 107. člena zakona o okrajnih 

ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19/52) in 2. čle- 
na temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Murska sobota na XVI. skupni seji obeh zborov dne 

7. avgusta 1954 sprejel 
ODLOČBO 

o ustanovitvi knjigovodsko-revizijskcga zavoda V 
Murski Soboti 

1. člen 
Ustanovi se knjigovodsko-revizijski zavod v Mur- 

ski Soboti kot finančno samostojen zavod. 
Ime zavoda je knjigovodsko-revizijski zavod T 

Murski Soboti. 
Sedež zavoda je v Murski Soboti. 

2. člen 
Zavod opravlja po naročilu in za plačilo knji£°" 

vodstvo za gospodarske organizacije ter ••••^" 
lja revizije, likvidacije in druge storitve iz finančne 
stroke gospodarskim organizacijam. 

3-člen 
Zavod gospodari s premoženjem, ki mu ga ^^e..' 

v upravljanje okrajni ljudski odbor v Murski Sobot, 
ter s premoženjem, ki si ga ustvari s poslovanjem. 

4. člen 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcem in uslužbencem, 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovni 

sredstev 
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5. člen 
Zavod upravlja upravni odbor. 
Upravni odbor ima pet članov, od katerih izvoli 

ova delovni kolektiv izmed uslužbencev zavoda, dru- 
ge tri člane upravnega odbora pa imenuje organ, ki 
je pristojen za zadeve in naloge zavoda izmed drugih 
strokovnjakov. 

6. člen 
Predstojnik zavoda je direktor. 
Direktorja imenuje državni organ, ki je pristojen 

za zadeve in naloge zavoda. 

7. člen 
Plače uslužbencev se določajo po predpisih o pia- 

••• in napredovanju uslužbencev državnih organov. 

8. člen 
Za zadeva in naloge zavoda je pristojen svet za 

gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Murska Sc- 
uota. 

9. člen 
Ta odločba velja od i. avgusta 1954. 
St. 9123/1-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta 1954. 

Predsednik 0L0: 
Franc Ficko 1. r. 

560. 

..   Na podlagi 2. točke 64, 
ljudskih odborih (Uradni 
*°.    in    A.Q     XV     i 1: — 

, člena zakona o okrajnih 
list LRS, št. 19-89/52)  ter 

•   49.   člena   temeljnega   zakona   o  proračunih 
Hkldni Ust ^^J» št> I3"U7/54) J° okraJni ljudski 

odbor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora 
Proizvajalcev dne 11. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
Potrditvi sklepnega  računa  okrajnega ljudskega 

odbora za leto 1952 

l.člen 
Potrdi   se   sklepni   račun   o  izvršitvi   proračuna 

^rajnega ljudskega odbora Postojna za leto 1952, se- 
tavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona o 

Proračunih in 59. člena uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1952 s sklepnimi 

ačunj finančno samostojnih zavodov za leto 1952 je 
«stavni del tega odloka. 

3.člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali po 

bajnem sklepnem računu v letu 1952: 
*• Po okrajnem proračunu: 

dohodki 120,408.036 din 
izdatki 119,124.241 din 
presežek dohodkov 1,283.795 din 

"• Po sklepnih računih okrajnih 
finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 18,484.268 din 
izdatki 17,010.735 din 
Pretežek dohodkov 1,473.503 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1952 se prenese kot dohodek 
v proračun za leto 1953. 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se razdeli tako: 
v okrajni proračun se odda 775.181 din 
za razdelitev na sklade se prepusti 
zavodom 698.322 din 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LRS«. 
St. 657/54-1934 
Postojna, dno 11. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelcrčič 1. r. 

561. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih v zvezi s 1. členom uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o potnih in se- 
litvenih stroških (Uradni list FLRJ, št. 33/53) je okraj, 
ni ljudski odbor Slovenj Gradec na 17. skupni seji 
obeh zborov dne 24. julija 1954 sprejel 

odlok 
o spremembi odloka o višini dnevnic za uradna 

potovanja v mejah okraja Slovenj Gradec 

Odlok o višini dnevnic za uradna potovanja T 
mejah okraja Slovenj Gradec z dne 30. januarja 1954, 
št. 724/1-54 (Uradni list LRS, št. 6/54) se spremeni ta- 
ko, da so njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah 

okraja Slovenj Gradjec 

l.člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 

Slovenj Gradec znaša: 
1. za uslužbence od V. plačilnega raz- 

reda navzgor 900 din 
2. za uslužbence od EX. do VI. plačilne- 

ga razreda in za visoko kvalificirane 
delavce 800 din 

3. za druge uslužbence in delavce 700 din 
2. člen 

Ta odlok velja za uradna potovanja, ki jih v me- 
jah okraja Slovenj Gradec opravljajo uslužbenci in 
delavci uradov in zavodov, katerih službeno mesto je 
v okraju in katerih delavnost je omejena na območje 
okraja Slovenj Gradec. 

3.člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. P-724/2-54 
Slovenj Gradec, dne 24. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 
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303,625.171 din 
393,625.171 din 

341,408.596 din 
381,438.999 din 

42,253.864 din 
2,223.461 din 

109,457.000 din 
109,457.000 din 

562. 
Na podlagi 25. in 78. člena 12. točke zakona o ljud- 

skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) ter 2. in 28. člena temeljnega zakona o pro- 
računih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je ljudski odbor 
mestne občine Celje na seji 29. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o proračunu ljudskega odbora mestne občine Celje 

za leto 1954 
l.člen 

Proračun ljudskega odbora mestne občine Celje 
za leto 1954 s posebnimi prilogami obsega: 

I. mestni proračun: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

II. predračune finančno samo- 
stojnih zavodov: 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

s presežkom izdatkov 
s presežkom dohodkov 

•. predračune posebnih skladov 
z dohodki v znesku 
z izdatki v znesku 

2. člen 
Primanjkljaji v predračunih finančno samostoj- 

nih zavodov v znesku 42,253.864 din se krijejo z do- 
tacijami iz proračuna LO MO, vsi presežki dohodkov 
pa gredo v proračun LO MO. 

3.člen 
Presežek  dohodkov  finančno  samostojnih  zavo- 

dov  se   razdeli,   kakor   je   to  določeno   s   posebno 
odločbo. 

4. člen 
•V sklad za kreditiranje gospodarskih investicij 

LO MO se odvede del presežka akumulacije in skla- 
dov iz leta 1953, presežek investicijskega sklada iz 
leta 1953, presežek proračunskih dohodkov iz leta 
1953 in vrnjene anuitete, v skupnem znesku 72,104.000 
dinarjev. Prav tako se stekajo v ta sklad doseženi 
presežki dohodkov iz gospodarstva, kolikor bodo pre- 
segli v proračunu predvidene zneske. 

5. člen 
Ta odlok velja 8 dni potem, ko ga je sprejel 

LO MO Celje, uporablja se od 1. januarja 1954, ob- 
javi pa v Biltenu LO MO in v »Uradnem listu LRSc. 

St. 4032/54 
Celje, dne 29. junija  1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

565. 
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 Cepovan na seji 
dne 26. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

l.člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 6, ki obsega naselja Lažna in Lokve, ker je zaradi 

smrti prenehal mandat predsedniku občinskega ljud- 
skega odbora Hvali Rafaelu. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo 17. oktobra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

oglasnih deskah občinskega ljudskega odbora v tej 
volilni enoti. 

St. 385/1-54 
Cepovan, dne 26. avgusta 1954. 

Za predsednika Obč. LO: 
Ciril Paglovec 1. r. 

564. 

Na podlagi 3. in 4. člena uredbe o finančni in* 
špekciji (Uradni list FLRJ, št. 43/54) in 23. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Urad- 
ni list LRS, št. 19/52) in na podlagi odločbe Izvršnega 
sveta LRS (Uradni list LRS, št. 24/54) je ljudski odbor 
mestne občine Kamnik na seji dne 1. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije ljudskega odbore 

mestne občine Kamnik 

l.člen 
Ustanovi se finančna inšpekcija ljudskega odbo- 

ra mestne občine Kamnik. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

ljudskega odbora mestne občine Kamnik. 

2. člen 
Finančna inšpekcija opravlja nadzorstvo nad iz- 

vajanjem predpisov in ukrepov, določenih v 1. členu 
uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, štev-' 
43/54) in v drugih pravnih predpisih, ki urejajo V11' 
stojnost finančne inšpekcije. 

3.člen 
Mestna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 

špektorjih. Inšpektorje imenuje ljudski odbor mest- 
ne občine Kamniik v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za gospodarstvo LRS. 

Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 
odgovorni načelniku tajništva za gospodarstvo Uu<** 
skega odbora mestne občine Kamnik. 

4. člen 
Svet za gospodarstvo LO MO Kamnik se poobl»' 

šča, da izda za izvajanje nalog finančne inšpekcije 
posebna navodila. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1247/9-1954 
Kamnik, dne 2. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alfred Janko l.r. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor ID odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsl 
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Poštnina plačana • gotovini CENA 28 din 

LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 
Uto XI V LJUBLJANI, dne 30 septembra 1954 Številka 38 

• Uredba o spremembah  in  dopolnitvah  uredbe o načinu 
w rokih vplačila deleža Ljudske republike Slovenije na 

•  oJì0dklh okraJev • mest. 
139* ort       ° posebnin dodatkih za  učno In vzgojno osebje. 

• Odlok  o   honorarni   službi,   o   delovni   obveznosti   to o 
nagrajevanju  za   nadurno  delo  v   prosvetno   znanstveni 

140   nSi      V  šolan  ln  druSih   vzgojnih  zavodih. 
• Odlok   o   položajnih   dodatkih   za   uslužbence   prosvetno 

•   *nanstVene stroke 
Odlok  o vključitvi   visokih  šol  in  samostojne  fakultete 
••  agronomijo,   gozdarstvo  ln   veterinarstvo   v   univerzo 

l4?\ ' LJubljani ter o združitvi sorodnih fakultet. 
K^y Odločba o ustanovitvi bolnišnice za tuberkulozo v Sežani. 

Odloki ljudskih odborov: 

«?l0k ° dolocltvl stopenj dopolnilne dohodnine od kme- 

•566   OriitVa V mestni  občinl Bled- 
Odlok o določitvi termina za trgatev grozdja na območju 
okraja Črnomelj v letu 1S34. 
Odlok  o  pogojih  za   sklepanje  stanovanjskih  pogodb  v 
okraju Krško. 
Odlok o  določitvi  dimnikarskih  okolišev ter o  največji 

563   oli     W dlmnikarske storitve v okraju Ljutomer. 
odlok  o  prometu   blaga   na   trgih   in   sejmih  v  okraju 
Ljutomer. 

VSEBINA: 

567, 

568, 

570. Odlok o kategorizaciji stanovanj na območju okraja 
Postojna. 

571. odlok o spremembi ln dopolnitvi odloka o družbenem 
planu okraja Postojna za leto 1854. 

572. Odlok o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih v okraju Postojna. 

573. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč v okraju Postojna. 

574. Odločba o razglasitvi Mladinskega doma v Dutovljah za 
finančno samostojen socialni zavod. 

575. Odločba o razglasitvi Doma onemoglih v Rodiku za fi- 
nančno samos ojen socialni zavod. 

576. Odločba o razglasitvi Doma onemoglih na Jesenicah za 
finančno samostojen zavod. 

577. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev ln premoženja za območje 
mestne občine Murska Sobota. 

578. Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji stanovanj 
m o okoliših na območju mestne občine  Nova  Gorica. 

579. Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin ln skla- 
dih na območju mestne občine Nova Gorica. 

580. Odlok o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb na 
območju mestne občine Nova Gorica. 

5S1. Odlok o dajanju hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih na območju mestne občine Trbovlje. 

15?. 
,     Na podlagi 5. točke IV. poglavja zakona o dnuž- 

enein. planu LRS za leto 1954 v zvezi s 74. členom 
^neSa  zakona o temeljili  družbene  in   politične 

nit • ? '* ° orSa3iiIi oblasti ljudske republike Slove- 
ne izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

0 UREDBO 
••» Premembali   in   dopolnitvah   uredbe o  načinu  in 

11  vplačila   deleža  Ljudske   republike   Slovenije 
na dohodkih okrajev in mest 

(jej J   *•_ členu   uredbe  o  načinu  in   rokih   vplačila 
;ev

e?a LJudsko republike Slovenije na dohodkih okra- 
trer    meSt (Uradni list LRS- st- 14-52/54) se na koncu 

Je,Sa pdstavika doda nova točka, ki se glasi: 
Dih      r? • ^ -^^ dobička kmetijskih zadrug in zadruž- 
pre 'P°djetiij,  ki   ga okrajni   (mestni)   ljudski  odbor 
ietiu      •efiJaki zadrugi oziroma zadružnemu pod- 

2. člen 

lD
clen, uredbc se spremeni tako: 

in „i ,e'. ^ Ljudske republike Slovenije se izračunava 
tejle ajCU

f
J°. *d &kuPnili dohodkov okrajev in mest po 

nad 

Dohodek na enega 
prebivalca 

Stopnja 
v»/. 

Dohodek na enega   Stopnja 
prebivalca v •/• 

Dohodek na enega    Stopnja 
prebivalca v •/• 

6.000 
7.000 
8.000 
3.000 

10.000 
n.ooo 

do 
6.000 
7.000 
8.O00 
9.000 

10.000 
11.000 
12.000 

0 
5 

10 
\2' 
13 
18 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000. 
20.000 

21 
24 
27 
30 
33 
36 
38 
40 

20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 
31.000 
52.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 
57.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
4S.O0O 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
44 000 

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 
33.000 
36.000 
37.000 
38.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
45.O0:; 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
49.000 
50.000 

42 
44 
45 
46 
47 
47,5 
48 
48,5 
49 
49,5 
50 
50,5 
51 
51,5 
52 
52,5 
55 
53,5 
54 
54,5 
55 
55,4 
55,8 
56,2 
56.6 
57,0 
57,4 
57,8 
58,2 
5S,6 

50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55.000 
56.000 
57.000 

v58.000 
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 

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 

59 
59,4 
59,8 
60.2 
60.6 
61 
61,4 
61,8 
62,2 
62.6 
63 
63,4 
63,8 
64,2 
64,6 
65 
65,4 
65,8 
66J2 
66,6 
67 
67,4 
67,8 
68,2 
68,6 
69 
69,4 
69,7 
70 

Glavno mesto Ljubljana 35%. 

-  Prispevek po višji stopnji ne sme biti večji kakor 
prispevek po najbližji nižji stopnji, povečan za raz- 
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liko dohodka, zaradi katerega bi se morala uporabiti 
višja stopnja prispevka. 

3. člen 
4. člen uredbe se spremeni tako, da se gilasi: 
>Okraji in mesta vplačujejo Ljudski republiki 

Sloveniji delež od skupnih dohodkov v mesečnih zne- 
skih, obračunanih na podlagi začasnih obračunov 
gospodarskih organizacij ter na podlagi dejanskega 
vplačila vseh drugih dohodkov, ki se štejejo po iej 
uredbi med sikupno dohodke okrajev in mest. 

»Mesečni zneski po začasnih mesečnih obračunih 
se vplačujejo najpozneje do petnajstega v mesecu za 
pretekli mesec. 

»Končni obračun se napravi na koncu leta. Ce je 
okrajni ali mestni ljudski odbor vplačal z mesečnimi 
vplačili več, kot bi moral plačati po končnem letnem 
obračunu, se mu vplačani znesek vrne, če je vplačal 
manj, pa mora razliko doplačati do 15. januarja 1955. 

»Delež Ljudske republike Slovenije na dohodkih 
okrajev in mest se vplačuje na posebni račun pri Na- 
rodni banki FLRJ — centrali za Slovenijo. 

Ce okrajni oziroma mestni ljudski odbor ne vpla- 
ča dolžnega zneska v določenem roku zapadlosti, 
plača od tega zneska v breme okrajnega oziroma 
mestnega proračuna zamudne obresti po obrestni 
meri, določeni z uredbo o obrestih od nepravočasno 
plačanih dohodkov proračunov in družbenih skladov 
(Uradni list FLRJ, št. 53-457/54). Zamudne obresti 
gredo v republiški proračun LRSc 

4. člen 
Ta UTedba velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«, določba 1. in 2. člena te uredbe so pa 
uporablja od 1. januarja 1954 dalje. 

St. U 26/2-54 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

slovno-matematično fakulteto pripada učnemu osebju 
poseben dodatek od 500 do 1500 din. 

4. Učnemu in vzgojnemu osebju na šolah ia dru- 
gih vzgojnih zavodih pripada poseben dodatek o<l 
500 do 1000 din za delo v oddelku ali razredu, kjer 
število učencev oziroma gojencev presega določeno 
število. To število določi Svet za prosveto in kulturo 
LRS za posamezne vrste šol oziroma zavodov. 

5. Učnemu osebju, ki poučuje dva ali več razre- 
dov v enem oddelku, pripada dodatek od 500 do 1000 
dinarjev. 

6. Za delovna mesta, za katera primanjkuje v 
posameznih krajih učnega in vzgojnega osebja dolo- 
čene specialnosti, zlasti zaradi zdravju nevarnih de- 
lovnih pogojev ali zaradi drugih posebnih razmer, se 
lahko prizna poseben dodatek od 2000 do 5000 din. 

Za katera delovna mesta in specialnosti, na kate- 
rih šolah in v katerih krajih se lahko prizna poseben 
dodatek po prvem odstaviku, in višino dodatka v teh 
mejah določi okrajni (mestni) ljudski odbor v so- 
glasju s Svetom za prosveto in kulturo LRS. 

7. Posebni dodatki po tem odloku se lahko pri- 
znajo posameznemu uslužbencu tudi iz več naslovov. 

8. Posebni dodatki po tem odloku se izplačujejo 
uslužbencem mesečno vnaprej, dokler dejansko 
opravljajo delo, zaradi katerega jim je posebni do- 
datek priznan, vendar tudi v času bolezni in plača- 
nega dopusta. 

9. Odločbe o priznanju in o prenehanju posebnih 
dodatkov izda uslužbencem starešina, ki je pristojen 
za postavitev, na predlog sveta za prosveto in kulturo 
okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

10. Ta odlok völja od dneva objave v »Uradnejn 
listu LRSc. 

St. U 143/1-54 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

138. 

Na podlagi 5. člena uredbe o spremembah in do- 
polnitvah uredbe o nazivih in plačah uslužbencev v 
prosvetno znanstveni službi (Uradni list FLRJ, št. 4/54) 
izdaja Izvršni svet Ljudsko skupščino Ljudske repu- 
blike Slovenije 

ODLOK 
o posebnih dodatkih za učno in vzgojno osebje 

1. V krajih, kjer so življenjski in delovni pogoji 
izredno težki, pripada učnemu in vzgojnemu osebju 
poseben dodatek od 1.000 do 3.000 din. 

Za kraje iz prvega odstavka se štejejo težje do- 
stopni kraji, kraji, ki so oddaljeni od prometnih sre- 
dišč, in kraji, kjer je zaradi posebnih krajevnih raz- 
mer otežkočeno delo v šoli. Kateri so tisti kraji, do- 
loči okrajni ljudski odbor v soglasju s Svetom za 
prosveto in kulturo LRS. 

2. V šolah (oddelkih) in drugih zavodih za gluho- 
neme, slepe, duševno zaostale in vzgojno zanemarjene 
otroke in mladino, za otroke in mladino z govornimi 
hibami ter za invalide, tuberkulozne in trahomatozne 
otroke in mladino pripada učnemu in vzgojnemu 
osebju poseben dodatek od 1.000 do 3.000 din. 

3. V vadnicah: za vzgojiteljske šole, za učiteljišča, 
za višje pedagoško šole ter za filozofsko in prirodo- 

139. 

Na podlagi odloka o prenosu pristojnosti za izda- 
janje predpisov o plačevanju honorarnega pouka v 

šolah na republiško izvršne svete (Uradni list FLRJ- 
št. 51/53) v zvezi s 33. členom uredbe o nazivih in •'•" 
čah uslužbencev v prosvetno znanstveni službi (Urad- 
ni list FLRJ, št. 14/52) izdaja Izvršni svet Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije 

'     ODLOK 
o h on u rami službi, o delovni obveznosti in o nagrajc; 
vanju za nadurno delo v prosvetno znanstveni službi 

v šolah in drugih vzgojnih zavodih 

I. Honorarni uslužbenci v prosvetno znanstveni služb' 

1. V šolah in drugih vzgojnih zavodih se lahko 
sprejmejo kot honorarni uslužbenci prosvetni usluž- 
benci, uslužbenci državnih organov in zavodov, usluž- 
benci gospodarskih organizacij, osebe prostih poklice? 
ter drugi strokovnjaki. 

Praviloma se lahko postavi honorarni uslužbenec 
samo na takšno delovno mesto, za katero ni pogojev 
za nastavitev rednega uslužbenca- 

2. Redni uslužbenec sme biti sprejet za honorar- 
nega uslužbenca v prosvetno znanstveni službi saro° 
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z dovoljenjem starešine ustanove, kjer je zaposlen 
kot redni uslužbenec. 

_ 3. Oseba, ki nima predpisane strokovne kvalifika- 
cije za določeno delovno meto, se lahko sprejme kot 
honorarni uslužbenec samo s poprejšnjo pritrditvijo 
Sveta za prosveto in kulturo LRS. 

4. O sprejemu v honorarno službo se sklene po- 
godba. 

S pogodbo o honorarni službi se zlasti določi: 
°) delo, ki ga bo opravljal honorarni uslužbenec, 
") koliko časa naj honorarna služba traja, 
c) delovni čas, 
č) honorar. 
Ce je pogodba o honorarni službi sklenjena za 

nedoločen čas in ni v pogodbi drugače določeno, lahko 
Preneha služba na podlagi odpovedi z odpovednim 
rokom H dni. 

5. Honorar se lahko določi v mesečnem znesku, 
na uro ali pavšalno. 

6- Za mesečni honorar se sprejme stalni honorarni 
uslužbenec, ki prevzame učno ali  vzgojiteljsko delo 
J. jakšnem obsegu, kot je s tem odlokom predpisana 
oelovna obveznost za redne uslužbence na šoli oziro- 

a na drugem vzgojnem zavodu. Takšnemu honorar- 
emu uslužbencu se določi mesečni honorar v višini 

Place, kot bi mu pripadala, če bi bil redni uslužbenec. 
izrednim strokovnjakom se lahko določi tudi višji 

«esečni honorar, toda samo z dovoljenjem pristojnega 
rzarnega organa za proračun. 

'• Ce je učitelj, predmetni učitelj ali profesor ho- 
orarno zaposlen v dijaškem domu ali internatu pri 
rugern zavodu, mu pripada mesečni honorar od 3000 

do 5000 din. 
višino honorarja v teh mejah določi na predlog 

. P^ävitelja doma oziroma internata svet za prosveto 
n kulturo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora 

S'ede   na trajanje in vrsto dela. 
, °- Na uro se določih honorar honorarnemu usluž- 

encu, ki ne prevzame polne delovne obveznosti, pred- 
i'sane s tem odtokom. Honorar na uro se določi po 
«oločbah H., 12., 14., 17., 19., 20. in 21. točke tega 
°dloka. 

Vendar se učnemu osebju s fakultetno izobrazbo 
Uoma  posebnim  strokovnjakom,  ki  poučujejo na 
•0' 0Vn'b šolah s praktičnim poukom in na vajen- 
cih šolah, določi honorar na uro po točki 14. b) tega 

oka, rednim, izrednim profesorjem in docentom, ki 
Predavajo na srednjih šolah, pa ne glede na predmet 
Po 180 din na uro. 

v £a sodelovanje pri izpitih, nastopih, hospitacijah, 
, spekicijalx in tečajih, kadar to ne spada v redno 

i 7ovno obveznost, se določi honorar na uro po do- 
ehah prejšnjih dveh odstavkov te točke. 

ben 
9- Pavšalno se določi hononar honorarnemu usluž- 

TT cu> ki se sprejme za izvršitev določenega dela. 
onorar se določi glede na vrsto in predvideno tra- 
nJe dela, ki ga uslužbenec prevzame. 

• Delovna obveznost na šolali in drugih vzgojnih 
zavodih in nagrajevanje nadurnega dela 

Delo učnega in vzgojnega osebja v prosvetno 
anstveni službi, ki presega delovno obveznost, pred- 

io &a no v naslednjih točkah, se nagrajuje posebej kot 
nadurno delo. 

11. Predšolski zavodi. Vzgojiteljica v predšolskih 
zavodih ima delovno obveznost 30 ur na teden. 

Upravnica predšolskega zavoda ima enako obvez- 
nost, če je hkrati vzgojiteljica v oddelku. V vrtcu s 
prehrano, kjer je nad 50 otrok, je upravnica oprošče- 
na dela v oddelku. Co dela tudi v oddelku, se šteje 
to delo za nadurno delo. 

Za nadurno delo v predšolskih zavodih pripada 
vzgojnemu osebju mesečni honorar od 5O0 do 3000 din 
glede na trajanje in vrsto nadurnega dela. Višino ho- 
norarja določi na predlog upravnice svet za prosveto 
in kulturo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora. 

Upravnici pripada za nadurno delo honorar po 
100 din na uro. 

12. Osnovne šole. Učno osebje v nižjih razredih 
osnovnih šol (1. do 4. razred) ima toliko tedenskih 
obveznih učnih ur, kolikor določa predmetnik za po- 
samezni razred. 

Za učno osebje v višjih razredih osnovnih šol 
(5. do 8. razred) znaša učna obveznost 23 učnih ur na 
teden. 

Za učno osebje na nižje organiziranih osnovnih 
šolah znaša učna obveznost 25 učnih ur na teden. 

Upravitelj osnovne šole z več kot 12 oddelki 
(vštevši predšolske oddelke) je oproščen razrednega 
pouka. 

Učnemu osebju na osnovnih šolah pripada za nad- 
urno delo honorar po 100 din od učne ure, učnemu 
osebju na nižje organiziranih šolah, ki poučuje 35 
ur na teden, pa pripada mesečni honorar 3000 din. 

13. Gimnazije in učiteljišča. Za učno osebje na 
gimnazijah in učiteljiščih znaša delovna obveznost 
22 učnih ur na teden, za pripravnice pa 20 učnih ur 
na teden 

Učna obveznost iz prvega odstavka se zniža za 
eno učno uro na teden učnemu osebju, pri katerem 
odpade vsaj polovico učne obveznosti na pouk slo- 
venskega jezika in za dve učni uri na teden, če po- 
učuje samo slovenski jezik. 

Učnemu osebju iz prvega odstavka, ki eksperi- 
mentalno poučuje kemijo ali fiziko, se šteje 10 učnih 
ur pouka kemije ali fizike ali obeh predmetov za 11 
učnih ur, če ima šola ustrezne zbirke učil in zahte- 
vajo priprave za eksperimente mnogo časa. O tem 
odloči ravnatelj šole. 

Za ravnatelja na šoli, ki ima do 6 oddelkov, znaša 
učna obveznost 12 učnih ur, na šoli, ki ima od 7 do 
10 oddelkov, 8 učnih ur, na šoli, ki ima 11 ali 12 od- 
delkov, po 6 učnih ur na teden. Ravnatelj na šoli z 
več kot 12 oddelki nima učne obveznosti. 

14. Učnemu osebju na gimnazijah in učiteljiščih 
pripada za vsako naduro honorar, ki znaša: 

a) v nižjih razredih gimnazije: 
za predmete brez obveznih pismenih nalog 120 din,    (. 
za   predmete   z   obveznimi   pismenimi   nalogami 

140 din, 
za vodstvo šolskega zbora ali orkestra 150 din; 
b) v višjih razredih gimnazije ali na učiteljišču: 
za predmete brez obveznih pismenih nalog 150 din, 
za predmete z obveznimi pismenimi nalogami in 

za pouk fizike in kemije ob pogojih iz tretjega od- 
stavka  13.  točke   180  din, 

za vodstvo šolskega zbora ali orkestra 180 din. 
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15. Strokovne šole. Za učno osebje na strokovnih 
šolah, ki poučuje teoretične predmete, znaša deloma 
obveznost 22 učnih ur na teden, za pripravnike pa 
20 učnih ur na teden. 

Za učno'osebje na teh šolah, ki ima praktični po- 
uk, znaša delovna obveznost 28 učnih ur na teden, za 
pripravnike pa 26 učnih ur na teden. 

Za učno osebje na nižjih in srednjih medicinskih 
strokovnih šolah, ki ima praktičen pouk v težkih ali 
zdravju nevarnih okoliščinah (n. pr. v bolniških so- 
bah, laboratorijih, ambulantah, patronažni službi), 
znaša delovna obveznost 25 ur na teden, za priprav- 
nike pa 23 učnih ur na teden. 

Za učno osebje, ki ima deloma praktični, deloma 
teoretični pouk, določi delovno obveznost ravnatelj 
oziroma upravitelj šole. 2 uri teoretičnega pouka se 
štejeta za 3 ure praktičnega pouka. 

Za upravitelja oziroma ravnatelja na strokovni 
Soli, ki ima 6 oddelkov, znaša delovna obveznost 12 
učnih ur na teden, na šoli, ki ima 7 do 10 oddelkov, 
8 učnih ur, na šoli, ki ima 11 ali 12 oddelkov, pa 6 
učnih ur na teden. Ravnatelj (upravnik) na šoli z več 
kot 12 oddelki nima učne obveznosti. 

Ce ima strokovna šola delavnico (delovišče, pose- 
stvo), lahko svet za prosveto in kulturo okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora .zniža ravnatelju ali 
upravitelju takšne šole učno obveznost, kot je dolo- 
čena v prejšnjem odstavku. 

Za šefa odseka srednje strokovne šole znaša učna 
obveznost 16 učnih ur na teden, če ima odsek 6 od- 
delkov, in 10 učnjh ur, če ima odsek nad 6 oddelkov. 

Za šefa delavnice srednjo strokovne šole določi 
delovno obveznost glede na obseg delavnice in število 
gojencev svet za prosveto in kulturo okrajnega (mest- 
nega) ljudskega odbora na predlog ravnatelja šole. 

16. Učnemu osebju na srednji strokovni ali moj- 
strski šoli, ki poučuje več strokovnih predmetov ali 
nov strokovni predmet, ki zahteva posebno pripravo, 
in učnemu osebju, ki je določeno za pregledovanje 
delavniških dnevnikov v vajenskih šolah, lahko rav- 
natelj (upravitelj) šole zniža v 12. točki predpisano 
delovno obveznost za eno ali dve uri na teden. 

Določbe 2. in 3. odstavka 13. točke tega odloka se 
uporabljajo tudi za učno osebje na strokovnih šolah. 

17. Učnemu osebju na strokovnih šolah pripada 
za vsako naduro honorar, ki znaša: 

a) na strokovnih šolah s praktičnim poukom in na 
vajenskih šolah: 

za predmete brez obveznih pismenih nalog, gra- 
fičnih del in podobno 120 din, 

za predmete z obveznimi pismenimi nalogami, z 
obveznimi grafičnimi deli in podobno 140 din, 

za praktični pouk 80 din, 
b) na srednjih strokovnih in mojstrskih šolah: 
za predmete brez obveznih pismenih nalog, pro- 

računov, programov in podobno, ter za predmete 
predvojaške vzgoje 150 din, 

za predmete z obveznimi pismenimi nalogami, 
proračuni, programi in podobno ter za pouk fizike in 
kemije ob pogojih iz tretjega odstavka 13. točke tega 
odloka 180 din. 

18. Nižje srednje umetniške Sole. Za učno osebje 
na nižjih umetniških šolah znaša tedenska delovna 
obveznost 24 učnih ur za skupinski pouk oziroma 20 

učnih ur za individualni pouk, za pripravnike pa 22 
oziroma 18 učnih ur. 

Za učno osebje na srednjih umetniških šolah 
znaša tedenska delovna obveznost 22 učnih ur za sku- 
pinski pouk oziroma 16 učnih ur za individualni pouk, 
za pripravnike pa 20 oziroma 14 učnih ur. 

Za učno osebje, ki ima deloma skupinski, deloma 
individualni pouk, določi delovno obveznost ravnatelj 
(direktor) šole. 6 ur skupinskega pouka se šteje za 
5 ur individualnega pouka. 

Za ravnatelja na nižji umetniški šoli znaša učna 
obveznost 8 ur skupinskega oziroma 6 ur individual- 
nega pouka na teden, za direktorja srednje umetniške 
šole pa po 4 oziroma 3 učne ure na teden. 

19. Učnemu osebju na nižjih in srednjih umetni- 
ških šolah pripada za vsako naduro honorar, ki znaša: 

na nižjih umetniških šolah od 120 do 150 din, 
na srednjih umetniških šolah od 150 do 180 din. 

V teh mejah določi honorar svet za prosveto in 
kulturo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora na 
predlog ravnatelja (direktorja) šole. 

Za vodstvo šolskega zbora in orkestra pripada 
učnemu osebju iz prvega odstavka za vsako naduro 
honorar, ki znaša: 

na nižjih umetniških šolah po 150 din, 
na srednjih umetniških šolah po 180 din. 

20. Posebni vzgojni zavodi. Za učno osebje, ki 
poučuje v posebnih vzgojnih zavodih, znaša delovna 
obveznost 22 ur na teden, za pripravnike pa 20 učnih 
ur na teden. Pri razrednem pouku ima učno osebje 
toliko tedenskih obveznih učnih ur, kolikor določa 
predmetnik. 

Učitelji praktičnega pouka v delavnicah posebnih 
vzgojnih zavodov imajo delavno obveznost 28 učnih 
ur na teden. 

Ravnatelji posebnih vzgojnih zavodov so opro- 
ščeni učne obveznosti. Učne obveznosti so oproščeni 
tudi upravitelji posebnih šol, ki imajo nad 10 oddel- 
kov. 

Učnemu in vzgojnemu osebju pripada za nadurno 
delo honorar po 100 din od ure. 

21. Dijaški domovi in internati. Za vzgojitelje v 
dijaških domovih in internatih znaša delovna obvez- 
nost 42 ur na teden, za vzgojitelje v internatih poseb- 
nih vzgojnih zavodov pa 30 nr na teden. 

Za nadurno delo v dijaških domovih in internatih 
pripada vzgojnemu osebju mesečni honorar od 1O00 
do 3000 din glede na trajanje in vrsto nadurnega 
dela. Višino honorarja v teh mejah določi na predlog 
upravitelja svet za prosveto in kulturo okrajnega 
(mestnega) ljudskega odbora. 

22. V izjemnih primerih lahko svet za prosveto in 
kulturo okrajnega (mestnega) ljudskega odbora posa- 
meznemu uslužbencu zniža delovno obveznost. 'Vendar 
pa takšnemu uslužbencu kot nadurno delo upošteva 
samo delo proko časa, ki je določen po 11., 12., 13., 15., 
16., 18., 20., ali 21. točki toga odloka kot delovna ob- 
veznost. 

Ob kakšnih pogojih se lahko po prvem odstavku 
zniža učna obveznost, ki je določena s tem odlokom, 
predpiše z navodilom Svet za prosveto in kulturo LRS- 

23. Učno in vzgojno osebje ne more imeti več kot 
10 nadur na teden, upravitelji, ravnatelji in priprav- 
niki pa ne več kot 6 nadur na teden. 
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24. Za nadomeščanje obolelih ali iz kakšnega 
drugega razloga odsotnih uslužbencev v prosvetno 
znanstveni službi se plačuje nadurno delo samo, koli- 
kor presega na predšolskih zavodih in na osnovnih 
šolah nižje stopnje več kot 3 dni, na drugih šolah in 
zavodih pa več kot 7 dni. 

25. Če prevzame prosvetni uslužbenec na svojem 
zavodu izvršitev določenega dela za pavšalni honorar, 
se uporablja določba 9. točke tega odloka. 

26. Pripravniki, ki poučujejo na gimnazijah in 
učiteljišči}], strokovnih šolah, nižjih in srednjih šolah 
in na posebnih vzgojnih zavodih, imajo znižano učno 
obveznost samo v prvih dveh letih pripravniške dobe. 

2?. Razredništvo na gimnazijah in učiteljiščih, na 
srednjih strokovnih šolali in posebnih vzgojnih za- 
vodih se šteje za eno učno uro. 

. 28. Ravnatelj (upravitelj) na oli z internatom 
Dima učae obveznosti, če je obenem upravitelj inter- 
nata. 

29. Za eno delavno uro po tem odloku se šteje: 
,   43 minut teoretičnega pouka v vseh šolah in sku- 

pinskega pouka v nižjih in srednjih umetniških šolah; 
, minut praktičnega pouka v predšolskih zavo- 

dih, strokovnih šolah, posebnih vzgojnih zavodih ter 
individualnega pouka na nižjih in srednjih umetni- 
kih šolah; 
, "0 minut vzgojiteljskega dela v predšolskih zavo- 
, '", posebnih vzgojnih zavodih in dijaških domovih 
'n internatih. 

III. Končne določbe 

, 30. Ce uslužbenec v prosvetno znanstveni službi 
ni polno zaposlen po določbah tega odloka, la'iko svet 
a P ros ve to in kulturo okrajnega (mestnega) ijudske- 

•• odbora odredi, da poučuje oziroma vzgaja na drugi 
&(>11  ali   zavodu   toliko  ur,  kolikor  je   na  matičnem 
avochi premalo zaposlen, vendar samo, če mu manj- 
aJodo polne zaposlitve na matičnem zavodu najmanj 

i "ene ure. 
Uslužbencu, ki na matičnem zavodu ni polno za- 

poslen, se na zavodu, kjer je honorarno zaposlen, ne 
agradd toliko učnih ur, kolikor je potrebno za do- 

polnitev njegove delovne obveznosti. 
31. Ta odlok velja od dneva objave v lUradnem 

"«tu LRS<. 

St. U-144/1-54 
Ljubljana, dne 23. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher I. r. 

140. 

.  . a Podlagi 4. člena uredbe o spremembah in do- 
BJtvah uredbe o nazivih in plačah uslužbencev v 

4/5^V?tno. znanstveni   službi   (Uradni   list  FLRJ,   št. 
,ö  '  izdaja Izvršni  svet Ljudske skupščine Ljudske 
^Publike Slovenije 

ODLOK 
° Položajnih dodatkih zn uslužbence prosvetno 

znanstvene stroke 

n     uslužbenci  v  prosvetno znanstveni   službi, ki  so 
TWIJÎ  .zaJih"   določenih   s   tem   odlokom,   prejemajo Polo, zaJni dodatoK. 

II 

Položaji v prosvetno znanstveni službi, s katerimi 
je zvezan položajni dodatek, so tile: 

A. Predšolske ustanove, domovi in internati 

1. upravnik otroškega vrtca, 
2. upravnik dnevnega doma za šolarje, 
3. upravnik otroškega in mladinskega doma, 
4. upravnik dijaškega, vajenskega doma, inter- 

nata pri strokovni šoli, 
5. upravnik študentskega doma in menze. 

B. Splošno izobraževalne in strokovne šole 

6. upravitelj osnovne šole, 
7. ravnatelj nižje gimnazije, 
8. ravnatelj višje gimnazije, učiteljišča, srednjo 

vzgojiteljske šole, fizkulturno šole, srednje 
strokovne šole, mojstrske šole, strokovno šole 
s praktičnim poukom, srednje umetniške šole, 

9. šef odseka «srednje strokovne šole, če odsek, 
ki ga vodi, ustreza samostojni šoli, 

10. šef delavnice ali delovišča strokovne šole s 
praktičnim poukom, mojstrske šole aH srednje 
strokovne šole, čo ima delavnica ali delovišče 
najmanj tri učitelje praktičnega pouka, 

11. upravitelj vajenske šole ali kmetijsko-gospo- 
darske šole. 

C. Posebne šole 

12. upravitelj posebne vzgojne šole, 
13. ravnatelj posebnega vzgojnega zavoda, 
14. upravitelj vajenske šole pri posebnem vzgoj- 

nem zavodu. 

D. Inšpektorji 

15. okrajni šolski inšpektor, 
16. republiški šolski inšpektor. 

E. Višje šole 

17. ravnatelj višje šole, 
18. šef odddolka višje šole, 

F. Fakultete, znanstveni inštituti, zavodi 
ustanove, umetniške akademije 

19. rektor univerze, 
20. rektor akademije, prorektor univerze, 
21. dekan fakultete, prodekan fakultete, 
32. predstojnik oddelka ali klinike fakultete, 
23. predstojnik odseka (seminarja) fakultete, šef 

fakultetnega instituta, 
24. predstojnik (ravnatelj, , upravnik) večjega 

znanstvenega inštituta ali zavoda, ki ima po- 
men za vso ljudsko republiko, 

23. predstojnik manjšega znanstvenega zavoda 
(muzeja, študijske knjižnice, arhiva in podob- 
no) in šef oddolka (odseka, laboratorija) insti- 
tuta ali zavoda iz 24. točke, 

26. predstojnik (ravnatelj, upravnik) lokalnega 
inštituta, muzeja, arhiva, znanstvene knjižnice, 
okrajne (mestne) ljudske knjižnice. 
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III 
Položaji iz prejšnjega člena se razvrstijo v polo- 

žajne razrede takole: 

Mesečni 
Položajni      znesek 

Položaj razred     položajnoga 
dodatka 

1. upravnik otroškega  vrtca 
2. upravnik dnevnega doma 

za šolarje 
3. upravnik otroškega in 

mladinskega doma 
4 upravnik dijaškega, vajen- 

skega doma, internata pri 
strokovni šoli 

5. upravnik študentskega do- 
' ma in menze 

6. upravitelj osnovne šole 
7. ravnatelj nižje gimnazije 
8. ravnatelj višje gimnazije, 

učiteljišča, srednje vzgoji- 
teljske šole, iizikulturne 
šole, srednje strokovne 
Šole, mojstrske šole, stro- 
kovne šole s praktičnim 
poukom, srednje umetni- 
ške šole 

9. šef odseka srednje stro- 
kovne šole 

10. šef delavnice ali delovišča 
strokovne šole s praktič- 
nim ipouikom, mojstrske ali 
srednje strokovne šole 

11. upravitelj vajenske šole 
ali ikmetiijsko^gospodarske 
šole 

12. upravitelj posebne vzgoj- 
ne šole 

13. ravnatelj posebnega vzgoj- 
nega zavoda 

14. upravitelj vajenske šole 
pri posebnem vzgojnem 
zavodu 

15. okrajni šolski inšpektor 
16. republiški šolski inšpektor 
17. ravnatelj višje šolo 
18. šef oddelka višje  šole 
19. rektor univerze 
20. rektor akademije, prorek- 

tor univerze 
21. dekan fakultete, prodekan 

fakultete 
22. predstojnik oddelka (kli- 

nike)  fakultete 
23. predstojnik (šef) odseka 

ali seminarja fakultete, 
šef   fakultetnega   inštituta 

24. predstojnik (ravnatelj, 
upravnik) večjega znan- 
stvenega inštituta ali zavo- 
da, ki ima pomen za vso 
ljudsko republiko 

VI 500—1000 

VI 500—1000 

IV—III 1500—3000 

V—III 1000—3000 

IV—III 1500—3000 
VI—III 500—3000 
V—III 1000—3000 

IV—II       1500—4000 

•VI—V 500—1500 

VI 

V 
VI—V 

IV 

II 

500—1000 

1000—1500 
500—1500 

V—III     1000—1500 

VI 500—1000 
III 2000—3000 

III-II 2000—4000 
III 2000—3000 

V-IV 1000—2000 
— 10.000 

I 4000—6000 

II 3000—4000 

III 2000—3000 

1500—2000 

3000—1000 

Položaj 

Mesečni 
Položajni      znesek 
razred    položajnoga 

dodatka 

V—III     1000—3000 

VI—V 500-1500 

25. predstojnik manjšega 
znanstvenega zavoda (mu- 
zeja, študijske Knjižnice, 
arhiva in pod.) in šef od- 
delka (odseka, laboratori- 
ja) inštituta ali zavoda iz 
24. točke 

26. predstojnik lokalnega in- 
štituta, muzeja, arhiva, 
znanstvene knjižnice, 
okrajne (mestne) ljudske 
knjižnice 

IV 
Odločbo   o   položajnem    dodatku    posameznega 

uslužbenca izda starešina, ki je pristojen  za  nasta- 
vitev. 

Izplačevanje položajnega dodatka se ustavi s pr- 
vim dnem naslednjega meseca po razrešitvi uslužben- 
ca s položaja. 

V 
Položajni dodatki po določbah tega odloka tečejo 

od 1. septembra 1954. 
VI 

Kategorizacijo zavodov, za katere je določen po- 
ložajni dodatek v več položajnih razredih in podrob- 
nejša navodila za izvajanja tega odloka predpiše 
Svet za prosveto in kulturo LRS. 

VII 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS*. 
St. U-145/1-54 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

141. 

Na podlagi 61. člena splošnega zakona o univer- 
zah (Uradni list FLRJ, št. 27-304/54) izdaja IzvišnJ 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o vključitvi visokih  šol in samostojne, fakultete z» 
agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v univerzo v 

Ljubljani ter o združitvi sorodnih  fakultet 

1 
Tehnična visoka šola v Ljubljani, Medicinska vi- 

soka šola v Ljubljani in Samostojna fakulteta za agro- 
nomijo, gozdarstvo in veterinarstvo v Ljubljani se 
vključijo v Univerzo v Ljubljani. 

Združijo se tele fakultete: 
1. prirodoslovno-matematična fakulteta in •°" 

zofska fakulteta Univerze v Ljubljani v eno fakul- 
teto, prirodoslovno-matematično-fiilozofsko fakulteto s 
Drirodoslovno-maiematičnim in filozofskim oddelkom; 
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2. pravna fakulteta in ekonomska fakulteta Uni- 
•••• v Ljubljani v eno fakulteto, pravno-ekonomsko 
lakulteto s pravnim oddelkom in ekonomskim od- 
delkom; 

3. arhitektska fakulteta, elektro-tehniška fakulte- 
ta, gradbena fakulteta, kemijska fakulteta, rudarsko- 
"jetalurška fakulteta in strojna fakulteta dosedanje 

«jhniške visoke šole V eno fakulteto, tehniško fakul- 
eio, ki bo imala oddelek za arhitekturo, oddelek za 

^j^rotehnòko, oddelek za gradbeništvo in geodezijo, 
oddelek za kemijo, oddelek za rudarstvo in metalur- 
ško, oddelek za strojništvo in oddelek za splošne 
Predmete; 

4. medicinska fakulteta in stomatološka fakulteta 
<we<lanje Medicinsko visoke šole v eno, medicinsko- 

-    ultoto z oddelkom za splošno medicino in z oddel- 
kom za stomatologijo. 

Sedanji rektorji in prorektorji Univerze, Tehni- 
? e -

vteoiko  šole  in  Medicinske visoke  šole ter  de- 
an in prodekan Samostojne fakultete za agronomijo, 

gozdarstvo in  veterinarstvo sestavljajo do izvolitve 
^e univerzitetne uprave začasno univerzitetno 

upravo. 
4 

dol; Sedanji rektor in prorektor Univerze opravljata 
li+v   °St re^'orJa *n prorektor ja Univerze 

0 novega rektorja oziroma prorektorja 
Univerze do izvo- 

142. 

Na podlagi 2. in 11. člena temeljne uredbe o fi- 
nančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 
51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o ustanovitvi bolnice za tuberkulozo v Sežani 

1 
Ustanovi se bolnica za tuberkulozo v Sežani kot 

finančno samostojen zdravstveni zavod. 
Sedež bolnice je v Sežani. 

Bolnica ima nalogo, da zdravi bolnike s pljučno 
tuberkulozo. 

•   Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS lahko 
določi bolnici še druge posebne naloge. 

Bolnica gospodari z nepremičninami vi. št.  1163 
k. o. Sežana. 

Bolnico upravlja upravni odbor. 
Upravni  odbor  sestavlja   sedem   članov,   ki   jih 

imenuje Svet za zdravstvo in socialno politiko LRS. 

S proračunskimi krediti, ki so v republiškem pro- 
J}C'Jnu za leto 1954 določeni za Tehniško visoko šolo, 

edicinsko visoko šolo in Samostojno fakulteto za 
j^°?v

ornijo, gozdarstvo in veterinarstvo, razpolagajo 
unaška fakulteta, medicinska fakulteta oziroma fa- 
ceta za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo. 

T • (j     °dlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

,    Začasna univerzitetna uprava mora skrbeti za to, 
a se izvede ta odlok najpozneje do i. novembra 1954. 

St. U 146/1-54 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Ravnatelja bolnice  postavlja Svet za  zdravstvo 
in socialno politiko LRS. 

Ravnatelj bolnice mora biti zdravnik specialist- 
ftiziolog. 

Za zadeve in naloge bolnice je pristojen Svet za 
zdravstvo in socialno politiko LRS. 

Svet za zdravstvo in socialno ipolitiko LRS izvrši 
to odločbo. 

St. 819/1-54 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 

N    Boris Kraighter I. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
565. 

Ljudski odbor mestne občine Bled je na podlagi 
2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona o ljud- 
skih, odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52), 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/53) in v zvezi s točko XVII/4 zakona 
o družbenem planu LRS za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št.14-43/54)  na seji z dne 10. septembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi stopenj  dopolnilne  dohodnine 

od kmetijstva 

1. člen 
Na območju mestne občine Bled velja za ob- 

računavanje dopolnilne dohodnine davčna lestvica, 
predpisana v odloku o spremembi odloka o določitvi 
stopenj dopolnilne dohodnine od kmetijstva, ki ga je 
izdal okrajni ljudski odbor Radovljica (Uradni list 
LRS, št 34/54). 

2. člen 
Osnova za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokroži: 
a) do 100.000 din na celih tisoč din, ïn 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 ceilih pet tisoč din, pri čemer 
se zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoč 
dinarjev, zneski nad 2500 din pa na višjih pet tisoč 
dinarjev. 

3. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

kakor davek po najbližji nižji davčni stopnji, po- 
večan za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi 
se morala uporabiti višja davčna stopnja. 

*!. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«, dopolnilna dohodnina po predpisanih stopnjah 
pa volja za leto 1954. 

St. 1-175/9-54. 
Bled, dno 11. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapns 1. r. 

566. 
Okrajni ljudski odbor Črnomelj te na podlagi 

15. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19/52) po predlogu sveta za gospodarstvo 
na skupni seji obeh zborov dne 7. septembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi termina za trgatev  grozdja  na območju 

okraja Črnomelj v* letu 1954 

1. člen 
Da se doseže kvaliteten pridelek vina in zaradi 

zakasnitve zorenja grozdja, no smejo lastniki, uži- 
valci in zakupniki vinogradov pričeti s trgatvijo pred 
15. oktobrom 1954. 

2. člen 
Nadzorstvo, da zgoraj navedene osebe ne prične- 

jo s trganjem grozdja pred določenim dnem, imajo 
občinski ljudski odbori in organi notranje uprave, 
ki morajo vsako kršitev predpisa naznaniti sodniku 
za prekrške pri OLO Črnomelj. 

3. člen 
Svet   za   gospodarstvo  okrajnega   ljudskega  od-, 

bora Črnomelj  se pooblašča, da v primeru deževja 
z odredbo določi dan pričetka trgatve pred 15. okto- 
brom 1954. 

4. člen ' 
Z denarno kaznijo 3000 din se kaznuje, kdor 

prične trgati pred določenim rokom. 
Za upravni kazenski - ostopek je pristojen sodnik 

za prekrške pri OLO Črnomelj. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
Št. 1-3318/1-54 
Črnomelj, dne 7. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

567. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 108. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) v zvezi s 25. členom uredbe o upravlja- 
nju stanovanjskih his (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) 
je okrajni ljudski odbor v Krškem na skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. av- 
gusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

na območju okraja Krško 

1. člen 
Na območju okraja Krško sklepa stanovanjske 

pogodbo hišni svet za stanovanja v hišah, ki se vklju- 
čujejo v družbeno upravljanje, in lastniki hiš za 
stanovanja v hišah, ki se ne vključujejo v družbeno 
upravljanje, z najemniki in sostanovalci, ki na dan 
sklepanja stanovanjske pogodbe zadostijo pogoju 
tega odloka. 

2. člen 
Ne more so skleniti stanovanjska pogodba P° 

prejšnjem členu z najemniki in sostanovalci, ki na 
območju okraja Krško: 

a) nimajo stalnega bivališča, 
b) nimajo namena trajno bivati, 
c) ne morejo izikazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom pn* 

javnega urada tajništva za notranje zadeve OLO 
Krško ali pa s potrdilom pristojnega občinskega ljud- 
skega odbora, pravica do določenega stanovanja 
pod c) pa z dosedanjo najemno pogodbo, odločbo 
pristojnega stanovanjskega urada ali s kakim drugim 
veljavnim naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

so sklene le z najemniki in s sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Samska oseba sklene lahko stanovanjsko pogodbo 
le za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega 
stanovanja pa le podnajemno pogodbo. 

Izjemno lahko samska oseba sklene stanovanjsko 
pogodbo največ za enosobno stanovanje z običajninu 
pritiklinami, če ji je iz zdravstvenih ali starostnih 
razlogov potrebno lastno gospodinjstvo, ali pa ji Je 

iz študijskih  razlogov potrebno tako stanovanje.      i 
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Kot družina so štejeta tudi zakonca brez otrok 
10 sorodniki,  ki  žive v  skupnem  gospodinjstvu. 

4. člen 

Z najemniki, ki stanujejo v kišniškik stanovanjih, 
s& oklene samo začasna stanovanjska pogodba, če je 
a tako hišo po veljavnih predpisih določen hišnik. 

Za hišniška stanovanja, v katerih stanujejo hiš- 
°Vi ' so D0 sklejie stanovanjska pogodba. Z njimi se 
sklene delovna pogodba po 4. členu uredbe o plačah 
nisnikov  (Uradni list LRS, št. 23-124/52). 

Hišniška stanovanja so tista stanovanja, ki se 
5J" taka uporabljajo aLi so za to določena. Ce hišni- 
? ? stanovanje ni določeno, a je hišniška služba do- 
°cena, določa, katero bo hišniško stanovanje na prvi 
stopnji hišni svet, na drugi stopnji pa svet za komu- 
nalne zadeve. 

5. člen 

Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 
0 Jih zgradile gospodarske organizacije, zavodi in 
t? katera preidejo v družbeno upravljanje, se 
^lepajo začasno stanovanjske pogodbe, če delavci in 
službenci na dan sklepanja pogodbe z njimi niso 
ec v delovnem razmerju, če je delovno razmerje 

Prenehalo po njihovi krivdi ali po njihovi volji. 

6. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejo v stano- 

^njih, ki »o jim pravnomočno odpovedana oziroma 
zeto> se sklepajo začasne  stanovanjske  pogodbe, 

i 

7. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

jo se no sklene stanovanjska pogodba. 
Hišni svet sklene pismeno pogodbo s takim hiš- 

*ni lastnikom o pravicah in  dolžnostih iz 7. člena 
L^fflavja uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš ter 
**> drugih veljavnih predpisih. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za tiste 
eßc, ki se z veljavno listino izkažejo, da jim pritiče 
av;ica do brezplačnega stanovanja (užitek). 

8. člen 
i   stanovanjske pogodbe, za katere pristojni organ 
rajnega ljudskega odbora ugotovi, da so sklenjene 
nasprotju  z  določbami  tega odloka,  se' razglasijo 

za neveljavne. 

9. člen 
,    ^a hiše, za katere jo dvomljivo, ali preidejo v 

Uzbeno upravljanje,  sklepa  stanovanjske  pogodbe 
Ulsni lastnik. 

10. člen 
300ft r(;kršek stori in so kaznuje z denarno kaznijo 
k . din hišni lastnik in tisti člani hišnega sveta, 
k 1Z|Pl&čajo hišnemu lastniku višji ali nižji znesek, 
ta -f?

a Qoloča 4. in 5. člen odloka o stanovanjski 
«u .' raz<le.lHvi najemnin in skladih na območju 
okTaJa Krško. 

zas ••^0 se kaznuje s kaznijo do 3000 din tisti 
ali A' 'as*,n'k in ćlan hišnega sveta, ki ne odvede 
9 .0avede nižji znesek, kot je določeno v 6., 7., 8., 
n'ai • ^'enu °dloka o stanovanjski tarifi, razdelitvi 

jeinnin in skladih na območju okraja Krško. 

11. člen 

Ta  odlok   velja  od   dneva  objave  v   >Uradne 
listu LRS<. 

St. 7700/5 
•   Krško, dne 12. avgusta 1954 

Podpredsednik OLO: 
Stane Nunčič 1. r. 

568. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52), v zvezi s 4. členom uredbe o ureditvi in 
opravljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, 
št. 21-116/50), odredbo o obveznem ometanju kurilnih 
naprav (Uradni list LRS, št. 11-85/48), 38. a členom 
uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov (Uradni 
list FLRJ, št. 51155 in št. 30/54) ter 8. členom te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, 
št. 46-428/51), ob upoštevanju mnenja okrajne obrtne 
zbornice in na predlog sveta za gospodarstvo OLO 
Ljutomer je okrajni ljudski odbor na skupni seji 
obeh zborov dne 11. avgusta 1934 sprejel 

ODLOK 
o določitvi dimnikarskih okolišev ter o najvišji tarili 
za dimnikarske storitve na območju okraja Ljutomer 

1. člen 
Dimnikarski okoliši na območju okraja Ljutomer 

so tile: 
1. dimnikarski okoliš Ljutomer, ki obsega območ- 

je mestne občine Ljutomer in občine Razkrižje; 
2. dimnikarski okoliš Križevci, ki obsega območje 

občine Križevci, občino Veržej in občine Cezanjevci 
brez naselij Stara cesta in Desnjak: # 

3. dimnikarski'okoliš Radenci, ki obsega območja 
občin Radenci, Ivanjci in Videm ob Sčavnici; 

4. dimnikarski okoliš Gornja Radgona, ki obsega 
območje mestne občino Gornja Radgona in občine 
Apače; 

5. dimnikarski okoliš Kostanj, ki obsega območje 
občino Kostanj, občine Bučkovci in Ivanjkovci ter 
naselja Stara cesta in Desnjak iz območja občine 
Cezanjevci. 

2. člen 
Na območju okraja Ljutomer se predpisuje ta 

najvišja tarifa, do katere lahko dimnikarji določajo 
cene za dimnikarske storitve vseh vrst: 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 33 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
3. Plezalni   dimnik   vseh  kurilnih  naprav, 

razen naprav, navedenih pod točko 1: 
a) v pritlični hiši 30 
b) v hiši z več nadstropji, za vsako na- 

daljnje nastropje 5 
4. Ruski ali  valjasti dimniki: 

a) v pritlični hiši do 3 dimnikov 15 
b) v hiši z več nadstropji za vsako na- 

daljnje nadstropje 3 
5. Dimna cev do dveh metrov 5 

za vsak nadaljnji meter 2 
dimna cev vzidana 10 
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6. Dimnik   centralnih   ogrevalnih   naprav 
ali pekovski parni peči: din 
a) do vštetega I. nadstropja 30 
b) za vsako nadaljnje nadstropje 8 
c) od etažnih peči in vseh gostilniških 

in zavodskih štedilnikov do I. nad- 
stropja 15 

č) za vsako nadaljnje nadstropje 7 

7. Kanal centralne ogrevalne naprave, pe- 
kovsko parne peči, velikih zavodskih 
štedilnikov in podobno: 
a) mali do 5 metrov 40 
b) veliki od 5 metrov naprej 80 

8. Štedilniki,   vštevši   dimno  cev   do   1 m: 
a) z eno pečico 15 
b) z eno pečico in kotlićem ali z dvema 

pečicama 20 
c) z dvema pečicama in  kotlićem ali s 

3 pečicami 30 

9. Štedilnik v gostinskih obratih in za- 
vodih: 
a) navadni v malem gostinskem obratu      40 
b) mizni, prosto stoječi ali . nastavkom 

v srednjem gostinskem obratu, javni 
kuhinji in podobno 60 

c) mizni, veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah, zavodih in podobno 80 

10. Grelec vode (bojler) 12 

U. Pralni   kotel   s   kanalizacijo   za  odvod 
dima 12c 

12. Običajna železna peč do 2 m cevi 14 

13. Peč sistema LUTZ in podobno 
af brez pečico 14 
b) z 1 pečico 20 
c) z 2 ali več pečicami 25 
č) izredno velika 35 

14. Pekovska peč na premog in drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in 

duške 50 
b) dimnik peči (poda) za vsako nadalj- 

nje nadstropje 12 

15. Pekovska parna peč: 
a) z 1 etažo (pečko) 76 
b) z 2 ali več etažami 100 

16. Etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode 30 

17. Centralne ogrevamo naprave, vštevši 
dimne odvode: 
a) z malim kotlom do 8 m* ogrevalno po- 

vršine (do 9 členov) 60 
b) s srednjo velikim kotlom do 12 ms 

ogrevalne površine (do 14 členov) 100 
c) z velikim kotlom nad 15 m1 ogrevalne 

površine (nad 14 členov) '        125 

18. Izžiganje dimnikov z materialom 175 
19. Odpiranje in čiščenje lončenih peči z 

materialom 200 

20. Pregled in struganje novih dimnikov v 
surovem stanju in ob končni izgraditvi    din 
od dimnikarja 2• 

21. Pregled dimnikov v novih hišah: 
a) prvj pregled: 

1. v pritličnih hišah do 4 dimnikov 50 
2. za vsako nadaljnje nadstropje ^ 
3. v hišah z več kakor štirimi dimniki 40 
4. za vsako nadaljnje nadstropje ^ 

b) drugi pregled: 
50 %  popusta od cen iz točke 21. a) 
1-4 

c) tretji pregled: 
75 % popusta od cen iz točke 21. a) 
1—4. 

3. člen 

Za kontrolni pregled štedilnikov in peči, ki ji" 
dimnikar no čisti, so plača 50% veljavne tarife iz 

2. člena tega odloka. 
Co dimnikar te opravi dela ali kontrolnega P*e* 

gleda, ne smo zahtevati nobene pristojbine. 
Za dimnikarska dela, ki niso našteta v 2. členu 

tega odloka, so določi odškodnina sporazumno me" 
strankami na podlagi zamude časa. 

4. «Jen 

Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 
nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem naročilu 
strank, so sme zaračunati največ 20% pribitka »a 

veljavno tarifo. 
Za vsa dimnikarska dela po naročilu, ki se oprav- 

ljajo ob nedeljah in državnih praznikih, kakor tudi 
za nočno delo, t. j. v času od 22. do 6. ure, in nad- 
urno delo, se sme zaračunati največ do 50% pribitka 
na veljavno tarifo. 

Svet za komunalno zadevo OLO se pooblašča, da 
izda obvezno tolmačenje, katera dimnikarska dela se 

štejejo za posebno nevarna. 

5. člen 
Dimnikar mora za dimnikarske storitve izstaviti 

in izročiti veljavno plačilno potrdilo s specifikacij0 

dimnikarskih storitev in navedbo tarifne postavke. 

6. člen 
Kršilci predpisov iz 2., 3., 4. in 5. člena tega'od- 

loka se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 din P° 
predpisih temeljnega zakona o prekrških, če nI z° 
kršitve po drugih predpisih zagrožena strožja kazen. 

LRS 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lisin 

St. 4777/36-54 
Ljutomer, dno 11. avgus,ta 1934. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 
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organizacij 

1594. 

Vpisi 
Okrožna sodlSCa  razglašalo: 

Besedilo: Zadružna mlekarna, So- 
stanj (Kaj uho va cesta). 
. "oslovni predmet: Nakup, p roda- 
^a ]0 predelava mleka in mlečnih 
'zaelkov, nakup in prodaja jajc, 
nakup in prodaja živinske krme in 
stelje, izdelava in prodaja umetne- 
ga ledu in sladoleda. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Šmartno ob Pa,ki. 

»• d. direktorja: Palir Ivan. 
tel je, 11. septembra 1954. 

._„ Zt 130/54 3069 
»93. 

Besedilo: »Celjska mestna hranil- 
ca«,    komunalna    banka    (Celje, 
litov trg). 

poslovni predmet: Zbiranje hra- 
nunili vlog, dajanje posojil ter iz- 
vrševanje vseh bančnih poslov po 
uredbi o bankah in hranilnicah ter 
P° lastnem statutu. 

Ustanovitelj: Ljudski odbor mest- 
ne občine — s posebnimi pravi- 
ca*> - Celje. 

podpisniki : Kocuvan Ivan, ravna- 
nj, samostojno, Krivec Marjeta, 
računovodja, so,podpisuje vse listine 
«nančnega značaja, Uranjek Ivan, 
Predsednik u. o. podpisuje v odsot- 
nosti enega ali drugega. 

Celje, 14. septembra 1954. 
1596 Zt 131/54 3118 

Besedilo:   Bufet   »Rožna   dolina« 
(Kožna dolina). 

Poslovni predmet: Opravljanje 
?°sünsiko dejavnosti bifeja po ured- 
01 o vrstah gostinskih delavnosti. 

,9°stišče je bilo ustanovljeno z 
°«ioebo delavskega sveta hotela 
9n ^tiDt v Novi Gorici z dne 
f": VII. 1934, št. 1098/2-54, in konsti- 
nirano na podlagi dovoljenja liud- 
,?ega odbora mestne občine Nova 
gorica z dne 13. VIII. 1954, štev. l098/2-54. 

V.d.poslovodje: Stepančič Cvetka. 
Gorica, 15. septembra 1954. 

159? Zt 261/54-2 3161 

stBesedilo: Hotel »Mojstrana« (Moj- 

aI
GosPodarska   delavnost:   Prodaja" 

^Koholnih  jn  brezalkoholnih  pijač 
xj. nu<liti  gostom  hrano in  preno- 
'Sca, 
Ustanovitelj: ObLO Dovje-Moj- 
Ä odločba št. 554/1-34 z dne 
*• *•. 1954. 

Upravnik do konstituiranja: Franc 
Rozalija, Mojstrana 49. 

Ljubljana, 20. avgusta 1954. 
Zt 224/54 Rg II 11/2        2857 

1598. 
Besedilo: Gostilna »Pri Gustelj- 

nu«, Ljubljana (Vodnikova 240). 
Poslovni predmet: Prodaja jedil 

in pijač. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G 6391/2-54 z dne 24. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstituiralo. 

Poslovodja: Osredkar Avgust, 
Ljubljana, Vodnikova 240. 

Ljubljana, 9. septembra 1954. 
Zt 259/54 Rg III 747 •       3035 

1599. 
Besedilo: Gostišče »Kino Radio«, 

Jesenice (Titova 15). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih, in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja   jestvin   in   tobačnih   izdelkov. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, 
odločba št. 1765/1-54 z dne 9. VIII. 
1954. S podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu je bilo gostišče usta- 
novljeno. 

Poslovodja: Kavčič Ana, Jesenice, 
Obrtniška 33. 

Zt 265/54 Rg I 79/1 3073 
Besedilo: »Oprema«, trgovina z 

železnino in instalacijskim materia- 
lom, Ljubljana  (Gosposvetska 4). 

Gospodarska delavnost: Nakup in 
prodaja vsakovrstne železnine, sani- 
tarno-instalacijskega materiala, sa- 
nitarne keramike, na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Kovina«, Ljublja- 
na, sklep z dne 2. IX. 1954. 

Poslovodja: Belič Jože, Ljubljana, 
Gregorčičeva  ulica  5. 

Zt 267/54 Rg III 755H       3107 
Besedilo: Gostilna »Pod Golov- 

cem«, Ljubljana (Litijska 28). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6413/2-54 z dne 20. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstituiralo. 

Poslovodja: Kregar Franc, Ljub- 
ljana, Litijska 28. 

Zt 269/54 Rg III 755/1      3109 
Besedilo: Gostilna »Pri Katrci«, 

Ljubljana (Rožna dolina, c. VIII/6). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6399/2-54 z dne 23. VIII. 
1954, in konstituiranje s podpisom 
pravil po delovnem kolektivu. 

Poslovodja: Primožič Anton, Ljub- 
ljana,  Rožna   dolina,   cesta   VÏII/6. 

Zt 273/54 Rg III 761/1      3115 
Besedilo: Gostilna »Pri klavnici«, 

Ljubljana (Mesarska cesta 2). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G 6867/1-54 z dne 24. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstituiralo. 

Poslovodja: Lisjak Ivanka, Ljub- 
ljana, Poljanska 54. 

Zt 272/54 Rg III 760/1      5114 
Besedilo: Gostilna »Za gradom«, 

Ljubljana (Streliška 22). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6424/2-54 z dne 19. VIII. 
1954. S podpism pravil po delovnem 
kolektivu je biilo gostišče konsti- 
tuirano. 

Poslovodja: Andolšek Ana, Ljub- 
ljana, Streliška 22. 

Zt 257/54 Rg III 758/1      5112 
Besedilo: Gostilna »Za vodo«, 

Ljubljana  (Trg revolucije 4). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6422/2-54 z dne 19. VIII. 
1954, s podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu pa je bilo gostišče 
tudi konstituirano. 

Poslovodja: Hojkar Francka, Ljub- 
ljana, Trg revolucije 4. 

Zt 256/54 Rg III 757/1      3111 
Besedilo: »Železo«, trgovina z že- 

leznino, Ljubljana (Stritarjeva 7). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja vsakovrstne železnine, tehnič- 
nih predmetov, sanitarnoinštalacij- 
skega ter deloma nekovinskega 
gradbenega materiala, na drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Kovina«, Ljubljana, 
sklep z dne 2. IX. 1954. 

Poslovodja: Cerne Franc, Ljub- 
ljana, Igriška ulica 14/11. 

Zt 266/54 Rg III 752/1       3106 
Ljubljana, 15. septembra 1954. 

1600. 
Besedilo: Gostilna »Pri Jurčku«, 

Hotemaže (Hotemaže 34). 
Poslovni predmet: Točenje pijače 

in postrežba z jedili. 
Ustanovitelj: Obč. LO, Šenčur, od- 

ločba št. 565/1-1 z dne 27. VII. 1954. 
Gostišče se je že konstituiralo. 

Poslovodja: Šifrer Marija, Hote- 
maže 50. 

Zt 252/54 Rg II 159/1        3154 
Besedilo: Gostišče »Kino Plavž«, 

Jesenice (Gosposvetska 80). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja mrzlih jedil in slaščic ter to- 
baka in tobačnih izdelkov. 

Gostišče je bilo ustanovljeno z od- 
ločbo LO MO Jesenice, št. II/1-1766/1- 
1954 z dne 9. VIII. 1954, in konsti- 
tuirano s podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu. 

Poslovodja: Soberl Lojzka, Jese- 
nice, Cesta na Golico. 

Zt 277/54 Rg I 80/1        5153 
Besedilo: »Goctilna »Koroška«, 

Ljubljana (Titova 58). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
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Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. 6408/2-54 z dne 24. VIII. 
1954 s podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu pa je bilo gostišče 
konstituirano. 

Poslovodja: Kačič Jule, Ljublja- 
na, Titova 58. 

Zt 286/54 Rg III 767/1      3160 
Besedilo:  Gostilna  »Dom   v  Pod- 

utiku«, Ljubljana  (Podutik 44). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO, Ljubljana, od- 

ločba št. 5822/2-54 z dne 24. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Točaj Alojzij, Pod- 
utik 44 

Zt 264•54 Rg III 762/1      3155 
Besedilo:  Gostilna  »Split«,  Ljub- 

ljana (Vidov'danska 1). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba  št.  6426/2-54  z   dne   19. 'VIII. 
1954. Gostišče se je že konstituiralo. 

Poslovodja: Cai e ta Zora, Ljublja- 
na, Vidovdanska 1. 

Zt 276/54 Rg • 763/1      3156 
Besedilo: Gostilna »Pod grmado«, 

Tacen (Tacen 75). 
Poslovni predmet: Točenje pijač 

in izdajanje hrane. 
Gostišče je bilo ustanovljeno z 

odločbo ObLO Šentvid, št. 940/1-54 
z dne 9. IX. 1954, in konstituirano 
s podpisom pravil po delovnem ko- 
lektivu. 

Poslovodja: Vajdič Marija, Tacen 
št. 75. 

Zt 285/34 Rg III 766/1      3139 
Ljubljana, 15. septembra 1954. 

1601. 
Besedilo: Gostilna »Pod skalco«, 

Ljubljana (Gosposka 19). 
Poslovni predmet: Nuđenje toplih 

in mrzlih jedil, okrepčil dn alkohol- 
nih ter brezalkoholnih pijač. 

Gostišče jo bilo ustanovljeno z od- 
ločbo MLO Ljubljana, št. 64/54 z 
dne 24. VIII. 1934, in konstituirano 
s podpisom pravil po delovnem ko- 
lektivu. 

Poslovodja: Tomšič Franjo, Ljub- 
ljana, Rimska 4. 

Ljubljana, 18. septembra 1954. 
Zt 280/54 Rg III 775/1      3180 

1602. 
Besedilo: Splošno stavbeno in po- 

hištveno strojno mizarstvo »Jelka« 
v Murski Soboti, Bakovska 1. 

Poslovni predmet: Podjetje se 
bavi z napravo vseh lesnih predme- 
tov za potrebe stavbe, pohištva in 
druge potrebe podjetij in posamez- 
nikov. Bavi se s sušenjem vsako- 
vrstnega lesa. Predvidena je izde- 
lava parketa iz roletnih deščic. 

Podjetje je nastalo iz ooslovnc 
enote, ki se je izločila na podlagi 
sklepa delavskega sveta podjetja 
>Sograd< v Murski Soboti v samo- 
stojno podjetje. 

V. d. upravnika: Ružič Ludvik, 
Murska Sobota. 

Maribor, 10. avgusta 1954. 
Reg St. 127/1 2993 

1603. 
Besedilo: Gostišče »Bife Svoboda«, 

Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet: Točenje pijač 

vseh vrst • postrežba predvsem s 
hladnimi jedili. 

Ustanovitelj: Delavsko prosvetno 
društvo >Svoboda«, Slovenj Gradec. 

Upravnik:     Jukaša      Teodor,     in 
Grabnar Fanika, natakarica, ki pod- 
pisujeta v mejah zak. določb. 

Maribor, 3. septembra  1954. 
Reg št. 24/VI 2995 

1604. 
Besedilo: »Gostišče pri koroškem 

kmetu« v Crni, št. 60. 
Poslovni predmet: Nuđenje alko- 

holnih MI brezalkoholnih pijač ter 
toplih in mrzlih jedil. 

Ustanovitelj: Občinski ljudski od- 
bor, Črna. 

Podjetje zastopata: Konečnik Ivan, 
poslovodja gostišča, ki bo podpisoval 
samostojno, in Žlebnik Fani, ki bo 
M>podpisovala z njim v bančne:m po- 
slovanju. 

Maribor, 11. septembra 1954. 
Reg št. 28/V1 3127 

1605. 
Besedilo: »Elektrarna Vuzenica«, 

Vuzenica. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

električne  energije. 
Ustanovitelj: HE Vuzenica v iz- 

gradnji, z gradbiščem HE Vuhrcd, 
Maribor, Heroja Tomšiča 2/11. 

V. d. direktorja: Jaušovee Zvonko, 
podpisuje samostojno, v mejah zak. 
določb, ing. Doberšek Mirko, v nje- 
govi odsotnosti, z istimi pooblastili, 
Ju.kh.cl Ivan, glavni računovodja, v 
računskem, finančnem in bančnem 
poslovanju, v mejah zak. določb in 
Mravljak Vida, fin. knjigovodja, v 
odsotnosti računovodje, z istimi po- 
oblastili. 

Maribor, 15. septembra 1954. 
Reg št. 29/VI 3135 

1606. 
Besedilo: »Elegance«, Maribor, 

Slovenska ulica 4. 
Poslovodja: Klemen Anica. 

Reg št. 445/111 3121 
Besedilo: Manufaktura »Tabor«, 

Maribor, Trg revolucije 1. 
Poslovodja: Rajninger Albert. 

Reg št. 444/111 3128 
Besedilo: »Moda«, Maribor, Go- 

sposka 20. 
Poslovodja: Cafuta Alojz. 

Rog Št. 448/III 3133 
Besedilo: »Vesna«, Maribor, Go- 

sposka 23. 
Poslovodja: Narobe Milka. 

Reg št. 447/III 3120 
Poslovni predmet trgovin je: 

Trgovanje s tekstilnim blagom in 
tekstilno galanterijo, z galanterijo 
ter kratkim in pletenim blagom, na 
drobno. 

Besedilo: »Oblačilnica«, Maribor, 
Dvoršakova 14. 

Poslovodja: Kokol Jurij. 
Reg št. 449/III 3134 

Besedilo: »Tekstilni domi, Mari- 
bor, Jurčičeva' 4, s prodajnim me- 
stom v Gosposki ulici 24. 

Poslovodja: Grmek Milan. 
Reg št. 446/111 3122 

Poslovni predmet obeli trgovin je: 
Trgovanje s tekstilnim blagom, 
konfekcijo in tekstilno trgovino, z 
galanterijo, kratkim in pletenim 
blagom ter kozmetiko za dnevno 
uporabo, na drobno. 

Vse trgovine lahko v okviru kre- 
ditne sposobnosti samostojno nabav- 
ljajo bkigo ter v ta namen samo- 
stojno sklepajo pogodbe z dobavi- 
telji. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja >Moda«, Maribor, 
Gosposka 20, v katerega sestavu so. 

Maribor, 16. septembra 1934. 
1607. 

Besedilo: »Naprijed« tovarna 
oblačil Zagreb, prodajalna Maribor, 
Gosposka 16. 

Poslovni predmet: Trgovinu z mo- 
ško u žensko konfekcijo v lastni 
proizvodnji. 

Ustanovitelj: »Naprijed«, tvornica 
odjeće, Zagreb. 

Poslovodja: Hedžet Avgust, ki 
podpisuje /.u banko samostojno, in 
Plošinjak Viljemina, trg. pomočni- 
ca, ki bo zastopala poslovodjo v 
njegovi odsotnosti, oba v mejah za- 
konskih določb. 

RcS št. 430/111 5184 
Besedilo: »Čevljar«, trgovina, Ma- 

ribor, Trg revolucije 9. 
Poslovni predmet: Trgovina z us- 

njem in usnjarskimi ter čevljarski- 
mi potrebščinami, s sedlarskim in 
lermenarskim blagom, na drobno. 

Samostojna trgovina je nastala iz 
poslovne enote, ki se je .izločila na 
podlagi sik lepa delavskega sveta trg. 
podjetja »Jelen« v Mariboru z dne 
21. VI. 1954. 

Poslovodja: Farič Ervin, podpisu- 
je za banko samostojno, v mejah 
zakonskih določb; Gradišnik Mari- 
ja, računovodja, podpisuje v račun- 
skem, finančnem in bančnem poslo- 
vanju, v mejah zakonskih določb, 
in Fuj« Aleksander, gospodarski po- 
močnik.       Reg št. 128/11 3190 

Maribor, 17. septembra 1954. 
1608. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ca- 
ven«, Novo mesto. 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve za oficirje in vojaške usluž- 
bence v JLA. 

Ustanovitelj: Zvezni izvršni svet 
Beograd, < dločba št. 76 z dne 6. IL 
1954. 

Direktor:   Dajic   Rade   in  Leban 
Danica, kot  knjigovodja, sta  upra- 
vičena za podjetje podpisovati. 

Novo mesto, 23. avgusta  1954. 
Zt 25/34 Rg III  26/1        2SS-t 

(609. 

Spri'tBcralie 
OltroJna   <0(115••   r4Z6la«aJoi 

Besedilo: Mizarska delavnica H> 
Laško. 

Besedilo odslej: Stavbeno in P°" 
bistveno mizarstvo, Loško. 

Celje. 25, avgusta 1934. 
Rgo II 289/2 287^ 
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1610. 
Besedilo: Krajevna gostilna, Spod- 

nja Idrija, 
j ,4^sedilo odslej : »Jelenk«, Spodnja 

Gorica, 28. avgusta 1954. 
1611    ' Zt 275/54_2 2954 

,      Besedilo:     Mehanično     podjetje, 

"briše se Mrakič Slavica, in vpiše 
r^r.nik Lidija, računovodja, ki bo 
Popisovala v mejali pooblastil in 
Pravil podjetja. 

Gorica, 7. septembra 1954. 
16 Zt 280/54-2 3043 

»îii «rïuo: Kurivo, gradbeni mate- 
••• Hcrpelje-Kozinn. 
d
iNa Podlagi sklepa OLO Sežana z 

V° j 27> 'VII. se izbriše iz registra 
vodopivec Gracjan, direktor. 

Gonca, 13. septembra 1954. 
I6 Zt 276/54-4 3095 

"esodilo:    »Drogerija«,   Postojna 
Gregorčičev drevored 1). 

poslovodja: Zwölf Stane, 
»piše so konstituiranja podjetja. 
P      , Zt 136/54-6 5168 

^sedilo: »Tekstil«, Postojna (Voj- 

skovodja: Pipan Milka. 
'Pise se konstituiranje podjetja. 

Zt  142/54-6 5164 
1614 "••' 15- septembra 1954. 

fendilo:  Obrtno podjetje, Selca. 
šp -ri*e se Sparovee Franc in vpi- 
^-  öolar  Matevž,   upravnik,  Selca 

Ljubljana 3. septembra 1954. 
1615 Hg II 128/2 2966. 

rimedilo: Ključavničarstvo, Kranj. 
»T»i! .• odslej: Ključavničarstvo neMmçn«, KranJj. 

LJubljana, 6. septembra  1954. 
n Rp I 55/3 3004 

var^Sedllo: Invalidsko podjetje »To. 
> |"n fumbov«,    Kamnik. 

Kuni •! ° 0(IsIei: Tovarna gumbov, 

t,...        Rgl57/9 5074 
I6i6       Jana- n# S0Ptembra i954- 

sčicaSC^ilo: »Restavracija Bcgunj- 
Be„,*'.kraJcvno gostinsko podjetje, 
f,Äna Gorenjskem, 

gunî^-   ° odslej: »Restavracija Bc- 
Izb   -Cn<IC' BcSunJo na Gorenjskem. 

Lcga*riT>° se Gašperin Jelka in vpiše 
ocrta, računovodja, Begunje. 

Bfc.j-,       %* 144/* 5105 

»Plavi? T      >sovsko podjetje 
Nn      Vscnicc- 

dela»^^   'aS>   zapisnika zasedanja 
o izvolu e-a svela z dne 6- VIL I9'54 

in snr ;V^ or?anov delavsko uprave 
dne 2,°JvuU pravil tcr zaPisniia z 

nega r,' 19'4 ° sprejemu tarif- 
L(J 1|•\••11«. v zvezi z odločbo 
dao •• Crnice, št. II/1-144S/2-54 z 

"Sotono. 
senjcal^t0iT.- ^rištik Bogomir, na Je 

koristitû-rÌI    195i' *c ^''° P^jetje 
^.'••••""" 
..'cali,   Kl 

ma od upravnega odbora poob- 
151    podpisuje    samnstojno 

laščeni uslužbenec. Listine finanč- 
nega pomena sopodpisuje računo- 
vodja. Rg I 75/2 3104 

Besedilo: Jugoslovanske železni- 
ce, podjetje kamnolom, Verd. 

Na podlagi zapisnika delavskega 
sveta z dne 28. IV. 1934 o izvolitvi 
organov delavsko upravo in zapisni- 
ka z dno 21. V. 1954 o sprejemu pra- 
vil in tarifnega pravilnika je Dilo 
podjetje konstituirano. 

Za podjetje podpisuje samostojno 
direktor oziroma pooblaščena oseba 
s pristavkom »po pooblastilu«. Listi- 
no finančnega pomena sopodpisuje 
računovodja. 

Rg II 121/2 3103 
Ljubljana, 13. septembra 1954. 

1617. 
Besedilo: Invalidsko podjetje 

»Avtomehanika«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: »Avtomehanika«, 

Ljubljana. 
Rg I 34/10 3175 

Besedilo: Mestni projektivni biro, 
Ljubljana. 

Besedilo odslej: Splošni projektiv- 
ni biro, Ljubljana (Kidričeva 1). 

Gospodarska delavnost odslej: 
Projektiranje visokih, nizkih in voa- 
nih gradenj notranje opreme, in- 
štalacij, urbanističnih, in zazidalnih 
načrtov ter razmnoževanje na papir. 

Rg I 13/11 3176 
Ljubljana, 18. septembra 1934. 

1617. a 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 

misija«, Mursku Sobota. 
Besedilo odslej: »Komisija«, ko- 

misijska1 prodaja rabljenih predme- 
tov v Murski Soboti. 

Rog št. 156/1 3053 
Besedilo: Mestno kleparstvo in vo- 

dovodna inštalacija, Murska Soboto. 
Besedilo odslej: Obrtno podjetje 

»Kleparstvo   in   vodovod«,   Murska 
Sobota, Stefan Kovačeva ulica 26. 

Reg št. 132/IH 3032 
Maribor, 8. septembra 1954. 

1618. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »Zvezda«, Radlje ob Dravi. 
Besedilo odslej: Trgovina' z meša- 

nim blagom »Zvezda«, s prodajnim 
mestom »Brazda«, Radlje ob Dravi. 

Poslovni predmet odslej: Prodaja 
na drobno z mešanim industrijskim 
blagom, z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, tobakom, tobačnimi 
izdelki in vžigalicami. 

Izbriše se Sitar Jože in vpišejo: 
Sega Jože, poslovodja, Id bo podpi- 
soval samostojno, v mejah zakon- 
skih določb, Berglez Slavko, računo- 
vodja v računskih, finančnih in 
bančnih zadevah, v mejah zakon- 
skih določb, Lazicki Franc, poslo- 
vodja prodajnega mesta, in Lasnik 
Silvo, tajnik obe. ljudskega odbora. 

Maribor, 9. septembra 1954. 
Reg št. 94/II 30S5 

1619. 
Besedilo: »Agrolehnika-servis«, 

Ljutomer, Prešernova 34. 
Vpiše se Slavic Lojze, novi imeno- 

vani računovodja, ki bo podpisoval 
poleg   direktorja   v   računskih,   fi- 

nančnih in bančnih zadevah, v me- 
jah zakonskih določb. 

Reg št. 87/IV 3089 
Besedilo: Obrtno tapetniško pod- 

jetje, Prcvalje. 
Besedilo odslej: Sedlarska in ta- 

petniška delavnica, Prevalje. 
Poslovni predmet odslej: Oprav- 

ljanje uslug, ki spadajo v sedlar- 
sko in tapetniško stroko, in novih 
izdelkov. 

Vpišo so Potočnik Anton, delavec, 
ki bo sopodpisoval  s  poslovodjem 
Hartlom  Ivanom,  v  mejak  zakon- 
skih določb, ter v njegovi odsotnosti. 

Reg št. 174/11 3090 
Besedilo: Občinski mlin in žaga 

Pertoča, Rogašovci. 
Besedilo odslej: Valjčni mlin in 

žaga, Pertoča. 
Dopolni so predmet poslovanja: 

Izdelovanje jedilnega olja. 
Reg št. 74/H 3088 

Maribor. 10. septembra 1954. 
1620. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Al- 
ma«, drogerija v Mariboru, Tyr- 
ševa 1. 

Izbriše se Podlesek Vladimir, trg. 
pomočnik, in vpiše: Samsa Boris, 
predsednik delavskega sveta, ki bo 
v odsotnosti ravnatelja podpisoval 
z istimi pooblastili. 

Reg št. 68/11 3082 
Maribor, 11, septembra 1954.. 

1621. 
Besedilo: Prehrambena industrija 

»Jugoalko«, Maribor, Partizanska 39. 
Poslovni predmet odslej: Izdelo- 

vanje kisa, likerjev, sadnih sokov, 
alkoholnih piiač, sodavice, pokalice, 
kavinega nadomestka, piva, sadnih 
pulp vseh vrst in sirišča v tekočini; 
izdelovanje naštetega na industrij- 
ski način.     _, 

Reg št. 87 3086 
Besedilo: »Železo«, trgovina z že- 

lcznino, gradbenim materialom, ke- 
mikalijami in kurivom, Murska So- 
bota. 

Dodatno so vpiše poslovanje tudi 
na veliko v območju mesta in okra- 
ja Murska Sobota. 

Reg št. 109/1 3090 
Maribor, 11. septembra 1954. 

1622. 
Besediloi Gostinsko podje4je, 

Lovrenc na Pohorju 46. 
Poslovni predmet odslej: Točenje 

pijač vseh vrst, postrežba z raznimi 
jedili in oddaja sob. 

V sestavi podjetja so tale gostišča: 
Penzion in restavracija »Pohorje«, 

Lovrenc 136, z delavnostjo hotela in 
restavracije, poslovodja Kašper Ma- 
tilda: gostilna »Turist«, Lovrenc 30, 
z delavnostjo gostilne, poslovodja: 
Vobovnik-Pukšič Jelisava; gostilna 
»Planinka«, Lovrenc 36, z delavnost- 
jo gostilne, poslovodja: Koder Joži- 
ca; okrepčevalnica »Klopni vrh«, 
Lovrenc 85, z delavnostjo bifeja, 
poslovodja: Osvald Pepca; gostilna 
»Puščava«, Puščava 40. z delavnostjo 
gostilne, poslovodja: Koros Ljudmi- 
la;  kolodvorska  restavracija, Ruta 
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5, z delavnostjo restavracije, poslo- 
vodja: Ul Elizabeta. 

Reg št. 93/i 3125 
Besedilo: »Hrana«, trgovsko pod- 

jetje s prehrambenim blagom, Mari- 
bor, Glavni trg 16. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z živili in gospodinjskimi potreb- 
ščinami, z delikatesami, alkoholni- 
mi pijačami (v originalno zaprtih 
steklenicah), parf umeri jskim in 
kozmetičnim blagom, mešanim indu- 
strijskim blagom, tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in potrebščinami, na 
drobno, tor na debelo na območju 
MLO Maribor. 

Reg št. 68 3124 
Besedilo: »Surovina«, podjetje za 

promet z odpadnim materialom, Ma- 
ribor, Tržaška 95. 

Sedež odslej: Maribor, Tržaška 
št. 8. 

Izbriše se Vidic Julij in vpišeta: 
Dermota-Justnik Danica, računo- 

vodja, ki bo podpisovala v račun- 
skih in bančnih zadevah v mejah 
zakonsikih določb in Areh Emilijan, 
knjigovodja, ki bo podpisoval v od- 
sotnosti računovodje. 

Reg št. 62/11 3123 
Besedilo: Gostinsko podjetje, 

Ruše, s sedežem v Rušah 12. 
Poslovni predmet odslej: Točenje 

pijač vseh vrst in postrežba z raz- 
nimi jedili. 

V sestavu podjetja so tale gosti- 
šča: >Vas«, Ruše, z delavnostjo go- 
stilne, »Postaja«, Ruše, z delavnost- 
jo gostilne, »Lobnica«, Ruše, z de- 
lavnostjo gostilne, »Dušik«, Ruše, z 
delavnostjo gostilne, »Bistrica^, ko- 
lodvor, z delavnostjo gostilne. 

Vpiše se Vrečko Jurij, sopodpiso- 
valec za podjetje. 

Reg št. 340/11 3126 
Maribor, 14. septembra 1954. 

1623. 
Besedilo: »Mariborske opekarne«, 

Maribor-Košaki. 
Besedilo odslej: »Mariborska ope- 

karna«, Maribor-Košaki. 
Izbrišejo se zaradi osamosvojitve: 
Obrati: Ptuj (obrat Zabjok), Pra- 

ge rsko in Rače. 
Reg št. 75/11. 3129 

Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 
Jurij ob Pesnici. 

Izbriše se Hlade Ivan, in vpiše 
Die Bruno, novi imenovani računo- 
vodja, ki bo podpisoval v računskih, 
finančnih in bančnih zadevah poleg 
»"-ivnika, v mejah zakonskih do- 
ločb. 

Reg št. 349/11 3119 
Maribor, 16. septembra  1954. 

1624. 
Besedilo: »Hidromontaža«, mon- 

tažno podjetje za hidroelektrarne in 
splošno montažo v Mariboru, Gospo- 
svf.tska 86. 

Poslovni predmet odslej: Obdelo- 
vanje izdelanih predmetov hidroteh- 
nične opreme, montiranje turbin, 
razdelilnih naprav in hidrotehndčne 
opreme, izdelava in montaža sploš- 
nih industr. naprav, gradnja in mon- 
taža daljnovodov, montaža električ- 
nega dela elektrarn in transforma- 

torskih postaj 110 kW, pripravlja- 
nje montaže v lastnih delavnicah, 
konstriranje in izdelava pomožnih 
montažnih sredstev, izdelava elek- 
trokovinskik proizvodov za široko 
potrošnjo, nabava potrošnoga in do- 
datnega materiala ter nabava celo- 
kupne opreme doma in v inozem- 
stvu za vse naprave, ki jih montira 
to podjetje ter nadzor na račun inve- 
stitorja nad montažo, ki jo izvajajo 
tuje firme. 

Reg št. 88/11   _    _    3186 
Besedilo: Trgovsko podj'ctje »Pa- 

pir«, Maribor, Gosposka 3. 
Besedilo odslej: »Papir«, veletrgo- 

vina s papirjem, šolskimi in pisarni- 
škimi potrebščinami ter fotomateria- 
lom in aparati, s sedežem v Maribo- 
ru, Gosposka 3. 

Poslovni predmet odslej: Trgo- 
vina s pisarniškim materialom, pa- 
pirjem, pisalnimi in šolskimi potreb- 
ščinami, galanterijo, ki spada v pa- 
pirniško stroko, fotografskimi in 
optičnimi aparati, instrumenti in po- 
trebščinami, na debe'lo. 

Izbriše se Colnarič Martin in vpi- 
še Šušteršič Justina, finančni knjigo- 
vodja, ki bo v odsotnosti glavnega 
računovodje podpisovala, kakor ra- 
čunovodja. 

Reg št. 30/54 3187 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Ta- 

petništvo«, Maribor, Jurčičeva 6. 
Izbriše se prodajalna podjetja v 

Mariboru, Jurčičeva 6. 
Reg št. 107/11 3199 

Maribor, 17. septembra 1954. 
1625. 

Besedilo: Mlin v Pogancih. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 
Besedilo: kakor doslej, s pristav- 

kom >v likvidaciji«:. 
Likvidator: Lovrenčič Ivan, knji- 

govodja v pokoju, Šmihel 59 pri No- 
vem mestu. 

Novo mesto, 21. avgusta 1954. 
Rg I 107/4 2888 

1626. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnja«, Krško.i 
Po sklepu DS so bila sprejeta 

nova pravila, po katerih bo podjet- 
je odslej delovalo. 

Poslovni predmet odslej: Podjetje 
opravlja trgovinam in grosističnemu 
oddelku, ki so v sestavu tega pod- 
jetja, razne usluge po pravilih pod- 
jetja in pogodbah. Dosedanji po- 
slovni predmet se prenese na trgo- 
vino in grosistični oddelek, ki lahko 
nastopajo v sporu kot stranke. 

Izbrišejo se dosedanje poslovalni- 
ce in vpišejo v sestav podjetja trgo- 
vine, in sicer: trgovine z mešanim 
blagom: št. 1, Krško, Dalmatinova 
1; št. 2, Kardeljeva cesta, Videm- 
Krško; št. 3, Cesta krških žrtev, 
Krško; št. 4, Kardeljeva cesta, Vi- 
dem-Krško; št. 5, Leskovec pri Kr- 
škem; dalijo trgovine z žoleznino, 
Dalmatinova 1, Krško; z usnjem, 
Dalmatinova 1, Krško; s čevlji, Dal- 
matinova 1, Krško, z mešanim bla- 
gom, Raka; z živili, Cesta krških 
žrtev, Krško; samostojni grosistični 
oddelek, Dalmatinova 1, Krško. 

Izbriše se sopodpisovalec Romih 
Ivan in vpiše Vanič Franc, šef knji- 
govodstva, z istimi pooblastili. 

Novo mesto, 11. septembra 1954. 
Rg I 33/10 3116 

1627. 

Izbrisi 
Okrožna  sodišča  razglašajo: 

Besedilo:    Gospodarsko   podjetje 
»Kamnolom«, Zg. Bistrica. 

Zaradi   končane   likvidacije. 
Maribor, 6. septembra 1954. 

Reg št. 247 3015 
1628. 

Besedilo: Mestno podjetje »Obla- 
čila, v likvidaciji«, Slov. Bistrica, 

Zaradi  končane likvidacije. 
Maribor, 7. septembra  1954. 

Reg št. 271 3024 

Tajništva okrajnih oziroma mestolo 
ljudskih odborov  razglašajo: 

1629. 
Besedilo: »Krajevna sedlarsko-ta- 

petniška' delavnica«, Brežice (St. Le- 
nart 52). 

Zaradi  prenehanja poslovanja. 
OLO Krško, 10. februarja 1954. 

Št.  1921/2-1954 470 

Zadružni register 

Vpisi 
Okrožna iglašajo: 

666. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Cven. 
Zadruga je bila ustanovljena _na 

zboru 7. VI. 1954 za nedoločen čas 
in deluje po potrjenih pravilih. Za- 
družni delež znaša 500 din, ki «e 

plača ob vstopu v zadrugo. Jamstvo 
je omejeno. Vsak zadružnik jainci 
še z 20kratnim zneskom vpisanih 
obveznih deležev. Upravni odbor 
sestavlja 9 članov. 

Člani upravnega odbora so: 
Rajh Dušan, predsednik in Babic 

Milan, Mota, Kovačič Alojz dn Puco- 
nja Branko, Cven, Spur Rudolf, Sp. 
krap je, Cimerman Jože, Zg. Krapje> 
kmetje; Rošker Janko, učitelj, Tr&o- 
vec Vera, gospodinja in Pintarič Ma- 
rija, kmetica, Gor. Krapje. Vpiše sç 
sopodpisovalka za zadrugo Babic 
Zvonka, knjigovodja, Cven. 

Maribor, 6. septembra 1954. 
Zadr VI 168 3*51 

667. 
Besedilo: Obrtna proizvajalna z?" 

druga »Dolomit«, Brestanica (št. 2). 
Zadruga je ustanovljena za ne- 

določen čas. 
Zadruga proizvaja na ročni lJ1 

industrijski način vse vrste kam°' 
nja, "tamoza in peska in jih Pr0" 
daija na debelo in drobno ter uprav- 
lja svoja proizvodnja in poslov0' 
sredstva. n 

Zadužni delež znaša 5000 din. yc' 
leži se lahko vplačajo'v gotovini aij 
pa izročijo v stvareh, ki so zadružni 
delavnosti koristne. Zadružniki i»111' 
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«jo za obveznosti zadruge z tokrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 
upravni odbor sestavlja 3 do ? čla- 
nov. 

Člani upravnega odbora so: 
Miklavčič Franc, obrtnik, Bresta- 

nica   2,   predsednik,   sopodpisujeta 
•Hrastelj   Janez,   Zenje 9,   in Povhe 
Anton, Arto 6, delavca. 

Novo mesto, 9. septembra 1954. 
Zt 36/54 Zadr IV 101/1       3039 

Spremembe 
668. 
. Besedilo: Kmetijska zadruga z. o. 
J,> Kal nad Kanalom. 

Na podlagi sklepa občnega zbora 
z dne 14. Ili_ 1954 jc bila sprejeta 
tale sprememba pravil: 

Wavni delež znaša 500 din, delež 
«nižinskega člana 150 din; član od- 
govarja za obveznosti zadruge z 10- 
«atmm jamstvom. 

Gorica, 8. septembra 1954. 
,,„ Zadr VI/72-17 3041 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga   »Sloga«,   v   Št   Vidu   pri 
&HC11J. 

zadruga je prenehala poslovati in 
Prešla v likvidacijo po sklepu iz- 
rednega občnega zbora z dne 27. VII. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s Postavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji: Drab Frančiška, 
Šentvid 34, Strempfelj Slavka, Pe- 
«usnja vas, Kralj Kristina, Šentvid 
jJ-A delavke; Bregar Jože, delavec, 
p°.D 15, in Rus Jože, predsednik, 
pristavlja vas, ki podpisujejo po 
üva skupaj. 

Ljubljana, 15. septembra 1954. 
Zadr Vil 78/2 3152 

670. 
Besedilo:    Kmetijska obdelovalna 

"druga, Moškanjci. 
. zadruga je prešla na podlugi ob- 
lega  zbora  22.  X.   1952  v  likvida- 
cijo. 

i ^vi da tor ji so: ing. Zoreč Egon, 
pn, Čakovec Viktor, uslužbenca OLO 
f.tuJ; ing. Starki Milan, agronom in 
«lurko Ignac, knjig, inštruktor OZZ 
^J; Obran Franc, Antolič Franc, 
£*>larič Franc, Muhič Franc, kmet- 
v\iR- ^ajer'č Alojz, kmet sin, vsi 

Moakanjcih, ki podpisujejo po dva 

&|¥*v'idaoij5ka   firma:   kakor   do- 
°J> s pristavkom: >v likvidaciji«. 

vodja,  in  Cretnik  Cecilija, blagaj- 
nik. 

Maribor, 9. septembra 1954. 
Zadr VI 137 3060 

672. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Ljutomer. 
Izbrišejo se Horvatič Ivan, Fifold 

Marija, Pililer Frančiška, Lcbar 
Stefan, Novak Franc, Ferenc Vlado, 
in vpišejo novi izvoljeni člani 
upravnega odbora: Štrucl Stanko, 
zadružnik, Kerenčič; Farkaš Anton, 
Vcržej, Fleger Alojz, Zepovci, Sla- 
vic Stanko, Koračiće, kmetje. 

Zadr II 135 3149 

Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje »Orač«, podjetje OZZ Mari- 
bor. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na z zelenjavo, sadjem in njihovimi 
izdelki, trgovina z jajci, krmo in 
krmili, žitom dn mlevskimi izdelki, 
alkoholnimi in brezalkoholnimi "pi- 
jačami (v originalno zaprtih ste- 
klenicah) ter vsemi vrstami gozdnih 
sadežev, na debelo. 

Zadr VI 160 3148 
Maribor, 13. septembra 1954. 

Razglasi sodišč 

673. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Branoslavci »v likvidaciji«. 
Izbrišejo se Novak Franc, Ceza- 

njevci, Heric Janez, Jurša Janez, 
Jurša Jožko, Ščavničar Ivan, Sever 
Franc, Obran Franc, in vpišejo novi 
izvoljeni člani likvidacijske komi- 
sije: 

Jud Viljem, Gor. Radgona, pred- 
sednik, Stojko Albin, Mota, usluž- 
benca, Znidarič Jožica, uslužbenka, 
Lukavci; dalje Novak Franc, Bra- 
noslavci 18, Novak Franc, Brano- 
slavci 3, Lah Franc, Branoslavci, 
kmetje; Filipič Marija, gospodinja, 
Branoslavci. 

Zadr V 56 3139 
Maribor, 14. septembra 1954. 

Oklici o skrbnikih iu razpravah 
postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče ni znano, 
na njihovo nevarnost in stroške dokler 
so sami no zglasijo ali ne imenujejo 

pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 682/54 6142 
Erjavec Terezija roj. Klančar, go- 

spodinja, Ig 181, ki jo zastopa Lud- 
vik Ferdo, odvetnik v Ljubljani, 
proti Erjavcu Pavlu, ključavničar- 
skemu pomočniku, zdaj neznanega 
bivališča. Razprava bo 4. novembra 
1954 ob 8. uri pri tem sodišču, v 
sobi št. 341/III. Skrbnik jo Grum 
Jože, Ig 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1954. 

G  1938/54-4 6056 
Planine Milka,  gospodinja,  Mari- 

bor, Zg. Radvanje 43, proti Planin- 
cu Jožetu iz CeJja, zdaj neznanega 
bivališča.  Razprava   bo 29.  X.   1954 
ob 8. uri pri tem sodišču, v sobi št 
S6/II.     Skrbnik   je   Orozel   Ivanka, 
uslužbenka pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 14. septembra 1954. 

G  »746/54-6 5978 
Servatzy Elza, uameščenka, Mari- 

bor, Maistrova ulica 10, proti Ser- 
vatzy Eriku, urarju, zdaj neznane- 
ga bivališča. Razprava bo dne 5. no- 
vembra 1954 ob 10. uri pri tem so- 
dišču, v sobi št. 86/11. Skrbnik je 
Orozel Ivanka, uslužbenka pri 
okrožnem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne  16. septembra  1954. 

«71. 

Maribor, 21. julija 1954. 
Zadr VI 15 2517 

Mar°TCdilo: Zadružno podjetje OZZ 
"nor, posestvo Jarcnina. 

s]j 
Cs°dilo odslej: Zadružno kmetij- 

bor ^P^nrstvo, Jarcnina pri Mari- 

B 
ko 
or 
Izb 

tori t  *Cta   so  Haložan   Ivan>  trak- 
DikS t n   ^rczi'išck   Elica,   blagaj- 
r>odn opišeta   nova   imenovana 

uPisovalca   Muhič   Ivan,   računo- 

Izb ris i 
674. 

Besedilo:   Skupna   obrtniška   nur 
bavim in prodajna zadruga z o. j., 
Sežana. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Gorica, 8. septembra 1954. 

Zadr VII/46-21 . 3040 
675. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
j., Smafet. 

Zaradi končano likvidacije. 
Gorica, 11. septembra 1954. 

Zadr VII/40-22 3093 
676. 

Besedilo:   Potrošniška  zadruga  z 
o. j., Litija. 

Zaradi končane likvidacje. 
Ljubljana. 9. septembra  1954. 

Zadr V 47/6 3038 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vređnotnic, katerih imetniki so pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sofllîCu svojo 
pravico, sicer so bodo vrcclnotnice izrekle 

za neveljavne. 
R  367/54-4 4066 

Kepic Danica, tovarniška delay- ' 
ka, Mosto 8, prosi za amortizacijo 
izgubljene vložno, knjižice Mestne 
hranilnico Ljubljana, št. 6239 z vlo- 
go 49.590 din. Priglasitveni rok: 3 
mesece od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 15. junija 1954. 

Oklic dedičem 
O 82/54-15 •57 

V zapuščinski zadevi po Oblak 
Marjani roj. Dolinar, Smlednik 43, 
se njen vnuk Stanko Oblak, nezna- 
nega bivališča, poziva, da se v 6 
mesecih zglasi pri tsodišču ali ime- 
nuje nooblaščenca, ker ga bo sicer 
v zapuščinskem postopku zastopal 
skrbnik, delež pa hranil skrbstveni 
organ. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 14. julija  1954. 
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Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   »   danem   robr   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje  obveznosti   do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi so-îno Izterjali. 
St, I-1952/5-5C 5374 

Z odločbo OLO Novo mesto, štev. 
1-1952/2-54 z dne 15. VII. 1954, io 
podjetje Mlin Poganci prešlo v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 14 dni 
od te objave. 

Likvidacijska komisija 
St. 1-5908/3-54 5375 

Z odločbo OLO Novo mesto, štev. 
1-59081-54 z dno 15. VIL 1954, je go- 
spodarska organizacija Kmetijska 
zadruga z o. j., Vol. Cirniik, ObLO 
Rakovnik, prešla v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 14 dni od to objave. 

Likvidacijska komisija 

Izgubljene listine 
p reklicu jejo 

Abraham Josip, Adrijanci 34, Pc- 
trovci, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 37558, ser. št. 0119268. 5961 

Bardorfer Franc, Ljubljana, Veli- 
ki Stradon, osebno izkaznico, reg. 
št. 110630/54, ser. št. F-0137940.   5988 

Benko Ivan, Jesenovo 15, p. Čem- 
šenik, osebno izkaznico, reg. štev. 
20861, ser. št. F-0734111, in Benko 
Marija, Jesenovo 15, p. Čemšenik, 
osebno izkaznico, reg. št. 20769, ser. 
št. 0734179. 5749 

Bergles Ivana, Polana 8 pri Ho- 
čah, osebno izkaznico, reg. št, 13781, 
ser. št. 0581436. 6122 

Bratina Cvetko, Dol. Predmeja 
128, osebno izkaznico, reg. št. 48358, 
ser. št 0323236, izdano od OLO Go- 
rica. 5980 

Brečko Erih, Ruše.pri Mariboru, 
osebno izkaznico, 41063, ser. števil- 
ka 0S80258. 6026 

Bremšak Ivana, ' Bočna 136 (88), 
osebno izkaznico, št. 15166.        5774 

Ceplak Franc, Senovo 24, osebno 
izkaznico, reg. št. 15632, ser. štev. 
0393942, ter ključavničarsko spriče- 
valo, izdano od Okra jne obrtno zbor- 
nice Krško, št. 473/1. 5942 

Carni Gizela, Ratkovci 18, osebno 
izkaznico, reg. št. 42985, ser. šte- 
vilka 0124693. 5633 

Ccbokli Radivoj, Ljubljana, uni- 
verzitetno Iigitimacijo, izdano od 
Univerze v Ljubljani. 6133 

Čeh Elizabeta, Spod. Porčič 20 pri 
Lenartu, osebno izkaznico, reg. št. 
12043, ser. št. 0586927. 6033 

Cemba Férdo, Maribor, Koroška 
18/1, osebno izkaznico, reg. št. 4823, 
ser. št. 0001654. 6041 

Cesnik-Kalc Valentina, roj. 23. III. 
1923 v Pod.,.ajah pri II. Bistrici, 
zdaj v Trstu, Via Rittmeyer 9, potr- 
dilo z dne 8. VI. 1954, št. 65/93 za 
znesek 4.000 din, deponiranih pri 
carinarnici v Sežani. 5008 

Ccšorja Marija, Trbovlje II, ce- 
sta Tončke Cečeve 7, osebno izkaz- 
nico, rete, številka 242, ser. številka 
F-0713552. 6087 

Dakskobler Anton, Javornik na 
Garenjskem, Straža — blok, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9136, ser. štev. 
G-353846. 6048 

Deleja Zdravko, Ljubljana, Pod- 
lunbaj&ka 17, osebno izkaznico, reg. 
št. 15:52-50, ser. št. F-0037842.     6063 

Fabjan Ivan, Bled, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 93274/51, ser. štev. 
F-0115584. 5989 

Feher Jožef, zdaj v Lendavi, Ko- 
lodvorska 10, osebno izkaznico, reg. 
številka 4882, ser. številka G- 
0227592, izdano v Lendavi. 5777 

Ferencok Ana, roj. Gašparič, Ko- 
bilje 4, p. Dobrovnik v Prekmurju, 
osebno izkaznico, reg. št. 299, ser. 
številka G-0223009, izdano v Dol. 
Lendavi. 5028 

Frank Julijana, Maribor, Ob Dra- 
vi 10, osebno izkaznico; reg. števil- 
ka 16673, ser. št. 00013588. 6105 

Furjan Danica, Miklavž 96 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
49842, ser. št. 0879048. 6017 

Gaber Rudolf, Serdica 69, osebno 
izkaznico, reg. št. 26739, ser. števil- 
ka 0108449, izdano od OLO Murska 
Sobota. 5677 

Oerbec Marjeta, Maribor, Beo- 
grajska 9, osebno izkaznico, reg. št. 
40045, ser. št. 0037791. 6035 

Golob Neža, Domava 52, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 24836, ser. številka 0268146, iz- 
dano od OLO Ptuj. 5S65 

Golob inz. Aleksander, Maribor, 
Tezno, Kidričeva 3b, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 91663, ser. št. F-0113973, 
izdano v Ljubljani. 6021 

Gorenc Matija, Grac 82, p. Litija, 
osebno izkaznico, reg. štev. 4977/51, 
ser. št. F-0165285. 6154 

Gorup dr. Milan, Slov. Bistrica, 
izkaznico rezervnih oficrjev, štev. 
910, ser. PU-0001 K, 1er osebno iz- 
kaznico, reg. številka 29622, ser. šte- 
vilka F-0792472. izdano od OLO 
Poljčane. 5752 

Gozdno avtopodjetje, Maribor, 
Kejžerieva 19, evid. tablico za av- 
tomobil, št. S-5733, izdano v Mari- 
boru. 6107 

Gril Marija, Maribor, Kettejeva 
16, osebno izkaznico,- reg. št. 50127, 
ser. št. 0050547. 6012 

Grušovnik Otmar, Maribor, Belo- 
kranjska 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 49621, ser. št. 0050041. 6126 

Harbas H. Hase, Preserje, osebno 
izkaznico, reg. št. 7869, ser. številka 
0490309, izdano od OLO Cazin.   5990 

Hari Kamila, Mengeš, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 17983, ser. številka 
0490309, izdano od OLOCazin.   5990 

HE Vuzenica, evidenco tablico za 
tov. avto, št. 5229. 5922 

Hrastnik Franc, Maribor, Sloven- 
ska 18, osebno izkaznico, reg. štev. 
47896, ser. št. 0045344. 6018 

Hren Antonija, Mengeš, Pristava 
22, osebno izkaznico, reg. številka 
3920/51, ser. št. F-0450230. 6064 

Horvat Janez, Ljubljana, Velika 
čolnarska 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 4840, izdano v Ljutomeru.     6050 

Hrova'in Franc, Gorčica 1, osebno 
izkaznico, reg. štev. 49133, ser. šte- 
vilka F-171854, izdano od OLO 
Ljubljana okolica.        ' 5991 

Iličanka Anka, Maribor, Deške 
jasli MLO, osebno izkaznico, reg. št. 
10000, ser. št. 1524218. 6132 

Ivovič Ivica, Maribor, Guličeva b, 
osebno izkaznico, reg. št. 44594, ser. 
št. 0046780. 6118 

Jaklič Marija, Tclčice 5, osebno 
izkaznico, reg. št. 7911, ser. številka 
F-0512221. 6000 

Jakopič Marija, Trata 22, Ljub- 
ljana, spričevalo IV. razreda XII- 
gimnazije v Ljubljani, izdano za 
šolsko leto 1952/53. 6135 

Jan Jože, PolŠnik 15, p. Sava Vp 
Litiji, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 23329, ser. št.   0724859. 5755 

Jančec Lenard, D. Fustakovac 10. 
okr. Prolog, osebno izkaznico, reg- 
st. 7655, ser. št. 103934, izdano v Pre- 
logu. 6124 

Jenha Pavel, Sneberje 55, osebno 
izkaznico, reg. št. 87809/51, ser. št. 
F-0110U9, in režijsko železniško le- 
gitimacijo in vložek za leto 1934 za 
enoletno  vožnjo. 6136 

Jermančč Ciril, Jelovec 9, p. Bo- 
štanj ob Savi, osebno izkaznico, 
reg. št. 40676, ser. št. 0384986.    5981 

Jordan Franc, Dobrava 9, Kosta- 
njevica na Krki, osebno izkaznico, 
reg. št. 23195, ser. št. 0403505, izdano 
v Krškem. 5754 

Jurečič Ivan, Ravišok 42 pri Cer- 
nici, knjižico za kolo, št. 11406, iz- 
dano v Krškem. 6030 

Kadivcc Marjan, Hrastjc 17, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21240, izdano 
od OLO Kranj okolica. 6065 

Kalan Janko, Ljubljana, Trdino- 
va 7, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16739/50, ser. št. F-0039049, in 
študentsko knjižico Univerze y 
Ljubljani. 6066 

Karmel Robert, Maribor, Ptujska 
44, osebno izkaznico, reg. št. 519S5, 
ser. št. 005290Ì, vozniško dovolje- 
njo za tovorni avto, št. 70, izdano v 
Mariboru 1952, delovni knjižico, iz- 
dano v Mariboru 1949, in vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja v Ljubljani 1945. 6007 

Kepo Ida, Svečina, p. Zg. Kungo- 
ta, osebno izkaznico, reg. št. 44723i 
ser. štev. 0196910, izdano v St. 
Ilju. 6102 

Klajndienst Jožefa, Maribor, Piv' 
kova 5, osebno izkaznico, reg. š'cv- 
26665 ser. št. 56155. f>045 

Kodba Jože Zirovn^a, 29, osebn-o 
izkaznico, reg. št. 10598. ser. števil- 
ka 0254903. 60Ì7 
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kofleduik Jožef, zdaj naselje 
Vjradj.s, Šoštanj, osebno izkaznico, 
steviilika 0293984/55275, izdano v 
1 '•• 6060 

Kokol Vinko, Maribor, Betnavska 
<<> osebno izkaznico, reg. št. 34807, 
ser. številka 0394573, izdano v 
1'"J«. 6036 

Vornan Marko, Ljubljana, Lavri- 
^cva n, potni ijsti štev_ 059679, iz- 

aQ od Sekretariata za notr. zadeve 
* Ljubljani, 14. 'VII. 1952 in velja- 
ku do H. I. 1933. 5992 
\•°^•• Frančiška, Motava 12 pri 
«alecniku, osebno izkaznico, reg. 
^•42683,  ser.  št.  0571622. 6019 

Korošec Ferdo, Radvanje, Engel- 
5iIf osebno izkaznico, rcg. štev. 
,lb18, ser.  št.  0032334. 6044 

Kas Angela, Rošpoh 68 pri Mari- 
, fu, osebno izikaznico, reg. števil- 
ka 27491, ser. št. 0190310. 6101 

K-Ositei Stana, Maribor, Tvorniška 
*• osebno izkaznico, rog. št. 38976, 
ser. št. 0045591. 6040 

Košir Anion, Ljubljana, Predjam- 
2-?-^' osebno izikaiznico, reg. štev. 
°«9-51 ser. št. F-0047769. 6046 
ci 49Va^ Terezija roj. Cener, Bore- 
ro .' P- Tišina, osebno izkaznico, 
ie£. st. 3312, ier. št. 0087022.       5899 
jKoračič Franc, Vel. Kamen 9, p. 
: ,.Privnica   pri   Brestanici,   osebno 
rtiXo11'00' reS- št. 30382, ser. števil- 
"-••892, izdano od OLO Krško.   5900 

Kozina Francka, Zale 4, Radovlji- 
«. osebno izkaznico, reg. št. 14105, 
^ st. 0-814536. j 5496 

Krajne  Martin,   Ptuj,   Orešje   19, 
s*?? zkaznico, reg. št. 14005, ser. 
st- 0236517. 5726 

pri VI?berecr    Stanislav,    Gradišče 
2&ioo^e     ' os('bno izkaznico,  reg. ši. 
^J'. ser. št. 0175510. 6025 

Pri vš?vec Karel, Tomažine, p. Rob 
st0     '• Laščah, orožni list za lov- 
^»••,  dvocevko, št.  554,  izdan 

_ ULO Kočevje. 5995 
Krek Stane, uslužbenec OLO Tol- 

llai/i°Sebno izkaznico, reg. številka 
*?'!. izdano v Mariboru. 5902 

zrr,rnanie    Vladimir,    Sinj,    Nova 
žuv.    3' Dalmacija, delovno knii- 
rihn." St-  1437O-27403O,  izdano v  Ma- 
^U 1^4. 6117 

nik  Sl.TO'k Platiša Fanikn, Kopriv- 
rea.  •,•|   l'ramu,   osebno  izkaznico, 
v <L>f 6734{). ser. št. 082156, izdano 

tkanju. 6125 
Kran-0*     ••••1••.     Struževo     46, 
0i8(.,L osebno izkaznico,  reg.  štev. 

T 
WJ. ser.  št. 9799. 5983 

»ki tSP•ht Vil,ko'  Svc«na,  Slatin- 
26821      oseDno izkaznico, reg. štev. 

T „V ?,••- St. 0190140. 6028 
Slov n AloJz'Ja, Spod. Voličina v 
rep. ' ,."or'cah, osebno izkaznico, 
05?7240 V' 1S7621,     ser.   številka 

Mri"      J°ze-   Podturn   23,   p.   Tre- 
l54n' ose°no  izkaznico,   reg.   štev. 

In(-,S('r- ït: «319723.    . 5967 
W    oîan, Marl". Por. Metul. Mari- 

•   otudenci,   šarhova  13, osebno 

izkaznico reg. št. 4366, ser. številka 
0228876, izdano v Ljutomeru. 6112 

Lukman Jakob, Obrez 113, p. Sre- 
dišče, osebno izkaznico, reg. štev. 
19104,  ser.  št.  00262414. 6002 

Mannič Marija, Krasno 12, p. Do- 
brovo, osebno izkaznico, reg. štev. 
13562, ser. št. 766322. 6076 

Mavc Ivan, Šmartno 113, Slovenj 
Gradec, osebno izkaznico, reg. št. 
26241,  ser.  št.  0361555. 5984 

Melanšek Viktorija, Podkraj 72, 
Velenje, osebno izkaznico, reg. št. 
4369, ser. št. 0427679. 5780 

Merzel Marija, Ig pri Ljubljani, 
osebno jZikaznico, reg. št. 246442, ser. 
št. 0215150, izdano v Zagrebu la.   3994 

Mihelčič Ivan, Prcserje 44, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 42616, ser. št. 
0045708, izdano v  Mariboru.        3905 

Miki Franc. Maribor, osebno iz- 
kaznico, št. 38830, ter ribiško izkaz- 
nico, obe izdani  v Mariboru.      3758 

Mitkovič Marjana, M. Sobota, Ti- 
tova 15, osebno izkaznico, reg. št. 
51046. ser. št. 00112736. 6083 

Mlakar Ivan, Kozjak 51 pri Zg. 
Kungoti, osebno izkaznico, reg. štev. 
48158, ser. št. 0177417. 6111 

Mlakar Pavel, Kranj, osebno iz- 
kaznico,   reg.  št.  8057. 6051 

Močnik Anton, Medvedje brdo, 
osebno izkaznico, rcg. št. 47616/55, 
ser. št. F-015751. 5974 

Muhič dr. Franjo, Maribor, Kneza 
Koclja 18, osebno izkaznico, reg. 
št. 7702, ser. št. 0005912. 6022 

Nardin Stanko, Vogrsko 57, oseb- 
no izkaznico za obmejni pas, reg. 
št. 21895, ser. št. 0293369, izdan« nu 
Vogflskcm. 5968 

Nemce Janez, Fiksinci 39, osebno 
izikaznico, reg. štev. 25565, ser- štev. 
0107275, izdano od OLO Murska So- 
bota. 5661 

Ncrat Jo/.ef, Maribor, Tezno, 
Strekljeva 18, osebno izkaznico, 
rcg. št. 18818, ser. št. 0008164.     6128 

Onič Anton, Maribor, Limbuš 50, 
osebno izkaznico, reg. št. 49302, ser. 
št. G-0050669. 6059 

Orbanič Branko, Maribor, Tvor- 
niška 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
6675, ser. št. 154814, izdano v Kar- 
lovcu. 6009 

Ornik Zvonka, Rače pri Mariboru, 
osebno izkaznico, reg. št. 4857, ser. 
0585267. 6121 

Ošlak Boris, Maribor, Kneza Koc- 
lja 19, osebno izkaznico, reg. štev. 
44540, ser. št. 46726. 6110 

Ozimec Barica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15435, in sin- 
dikalno knjižico, št. 791025, izdano 
v Ljubljani. 5995 

Paulič Zofka, Maribor, Studenci, 
Puškinova 4, osebno izkaznico, reg. 
št. 55485, ser. št. 0054434. 6043 

Pauinan Ivan, Zrkovci 20 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štcvjl- 
ka3832«, ser. št. 0877985. 6013 

Penič Jože, Križe 17, p. Kopriv- 
nica pri Brestanici, osebno izkazni- 

co, reg. št. 2158. ser. št. 0574468, iz- 
dano od OLO Krško. 5906 

Pere Jože, Maribor, Studenci, Le- 
ningrajska 56, osebno izkaznico, 
reg. št. 55920, ser. št. 26432. 6032 

Pc terca Anton, Dobrunje 85, 
osebno izkaznico, reg. št. 695/50, 
ser.  št.  F-0122998. 6052 

Pisek Franc, zdaj Bled-Želeče 11, 
sebno izkaznico, reg. št. 31677, ser. 
številka 0409987, izdano od OLO 
Krško. 5907 

Podbregar Anton, Ločita 34 pri 
Vranskem, osebno izkaznico.     10875 

Pou^TorSeik Antonija, Maribor, 
Ljubljanska 18, osebno izkaznico, 
reg. št. 32335, ser. št. 0024273.       6129 

Pomer Zofija, Maribox, Studenci, 
fiercerjeva 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 53914, ser. št. 0034786. 6057 

Poklicna gasilska četa, prometno 
knjižico, št. S-5937, izdano v Ma- 
riboru. 6042 

Pratniker  Jelka,  Ljubljana, oseb- 
no  izkaznico,   reg.  št.  50746/51,   ser. • 
št. F-0073056. 6157 

Puh Bolti, Ravne na Koroškem, 
preklicujem izgubljeno osebno iz- 
kaznic«, registr. št. 7498, serij. št. 
0272208.. ker je bila najdena.     '5970 

Pukl Ljudmila, Selnica ob Muri 
št. 124, osebno izkaznico, reg. št. 
28476, ser. št. G-0175498, izdano od 
OMO Maribor okolica. 6115 

Radin Rastko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 107122/54, ser. št. 
F-0482432. 6138 

Rahner Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 5646, ser. številka 
0096356, izdano v M. Soboti. 6067' 

Rajhard Roman, Ljubljana, le- 
sarjeva 5, osebno izkaznico, reg. št. 
92037/51, ser. F-0114547. 6081 

Razborčan Alojz, Maribor, Jadran- 
ska 23a, šofersko knjižico št. 878, 
izdano v Mariboru 1948. 6023 

Reiter Miha, Ročica, p. Benedikt 
v Slov, Goricah, osebno izkaznico, 
reg. št. 12605, ser. št. 0069615, izda- 
no od OLO Maribor okolica.      6130 

Remic Jože, Obrijo 8, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 63265/51, 
ser. št. F-0085573. 6032 

Ropić Marija, Podvinci 125 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 8915, ser. št. 0251228. 5781 

Repina Alojz, Zg. Zadobrova, 
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico^ 
reg. številka 61507/51, ser. številka 
F-O0S3817. 6159 

Repovš Ignac, Vodenska 42, Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, reg. štev. 
2S06, ser. št. 507116, izdano v Novem 
mestu. 5947 

Rihar Jože, Žlebe 22. p. Medvo- 
de, osebno izkaznico, reg. številka 
63901/51, sor. št. F-0086211. 5975 

ilodek Franjo, Postojna, osebno 
izkaznico, reg. št. 37547, ser. števil- 
ka 407657, izdano v Varaždinu.   6053 

Rokavec Ana, Maina 3, Jurjevski 
dol, osebno izkaznico, reg. številka 
12633, ser. št. 0161976. 6020 
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Rozman Franc, Ljubljana, Smar- 
tinska 21, osebno izkaznico, reg. št. 
1348, izdano od OLO Ljutomer.    6140 

Sagadin Ljudmila, Pakre pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
51692,  ser. št.  0482070. 6114 

Samastur Drago, Maribor, Valva- 
zorjeva 58, osebno izkaznico, reg. 
št. 13934, ser. št. 20628. 6127 

Sameja Franc, Maribor, Studenci 
Sercerjeva 1, osebno izkaznico, reg. 
št 28537, ser. št. 0040229. 6027 

Senekovič Zora, Trbovlje, Trg 
Svobode 35, osebno izkaznico, reg. 
št 9271, ser. št. F-0722581. 5756 

Serajnik Marija, Maribor, Račji 
dol, osebno izkaznico, reg. št. 41617, 
ser. št. 0043818. 6119 

Skok Terezija, Strgojnica pri Pra- 
gerskem, osebno izkaznico, reg. št. 
57887, ser. številka 0282125, izdano v 
Ptuju. 6015 

Skok Rudolf, Strgojnica pri Pra- 
gerskem, osebno izkaznico, reg. št. 
51556, ser. številka 0481664, izdano 
r Mariboru. 6016 

Slane Franc, Maribor, Studenci, 
Sarhova 104, osebno izkaznico, reg. 
št. 24792, ser. št. 0055210 tor knji- 
žico _ za kolo, številka 3912654, 
znanike »Steyer- Waffenrad, izdano 
v Mariboru. 6131 

Sobočan Stefan, Lendavske gorice 
št. 634, osebno izkaznico, registr. št. 
6824, ser. št. G. 0229534. 5483 

Spec Srečko, Trbovlje, 1. maj, 
št. 11, osebno izkaznico, reg. št. 23943, 
ser. št. F-0725254. 6049 

Stanič Linka, Maribor, Vošnjako- 
tva 29/1, osebno izkaznico, reg. št. 
7293, ser. št. 0003503. 6031 

Stauber Frane, Maribor, Slovea- 
ska 25, osebno izkaznico, reg. št. 
5527, ser. št. 0011238. 6034 

Stopinšek IvanJca, Mala vas 30 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
26974, ser. št. 0270284. 6108 

Sudar Milica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 5221, izdano od 
OLO Sombor, LR Srbija. 5996 

Surina Anton, Hrušica 69, p. Pod- 
grad, osebno izkaznico, reg. št. 503, 
ser. št. 0347813, izdano od OLO Ilir- 
ska Bistrica. 5971 

Šalamun Anton, Maribor, Pobrež- 
je, Finžgarjeva 19, osebno izkaznico, 
reg. št. 43806, ser. št. 0045992.   6010 

Šarkezi Terezija, Zenavlje 68, p. 
Petrov«, osebno izkaznico, reg. št. 
27188, ser. št. 0208898. 5260 

Sarnej Angela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 52555/51, sor. št. 
F-0074845. 6068 

Savs Magdalena, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3482, izdano v 
Kranju. 5997 

Skraban Giz&la, roj. Sebjanic, 
MursV Sobota, Zvezna 7, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 48323, serij. št. 
G-0t30053. 5909 

SeguJa Stanko, Domava 42, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. št. 
24970, ser. št. 0268280. 5318 

Sakoranja Jožef, Zg. Obrez 21, p. 
Artiče, osebno izkaznico, reg štev. 
29083, ser. št. 0407395.   j 5972 

Šešerko Alojz, Košaki pri Mari- 
boru 18, osebno izkaznico, reg. št. 
31116,   ser.   št.   0033264. 6116 

»LJUDSKA UPRAVA« 

štev. 8 prinaša tole zanimivo 
vsebino: 

Dr. Dolfe Vogelnik: Druž- 
beno upravljanje univerze in 
fakultet — France Bučar: 
Združevanje v gospodarstvu 
— Organizacija in delo Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine 
LRS — Dr. Branko Premrov: 
Se o premoženju nekdanjih 
agrarnih skupnosti — Milivoj 
Ilešič: Nekaj misli o razlastit- 
vah — Dr. Marijan Dular: 
Ob ustanovitvi zavoda za pro- 
učevanja varnosti pri delu — 
Dr, Lev Svetek: Uveljavljanje 
pravic iz zdravstvenega zava- 
rovanja — R. M. in T. B. sta 
prispevala sestavek o »Skup- 
ščinskih zapiskih«. Slede ve- 
dno aktualne rubrike: »Iz 
prakso Vrhovnega sodišča v 
upravnih sporih«, »Iz dela 
javnega pravobranilstva«. 
»Ljudska uprava'« odgovarja 
na vprašanja« in dr. Vlada 
Rupnika »Pregled važnih 
pravnih predpisov«. 

»Ljudska uprava« izhaja 
praviloma mesečno, letna na- 
ročnina znaša 360 din, posa- 
mezna številka stane 30 din. 
Natoča se pri »Uradnem listu 
LRS«, Ljubljana, ček. račun 
št. 601-2-157. 

Topolovec Olga, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28598, ser. št. 
0050908. 60S3 

Trajber Pavel, Gaber, • 80, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 7833, ser. štev. 
0230563. 5732 

Tratnik Dušan, Ljubljana, evi- 
denčno tablico za motorno kolo, 
znamke »DKVV«, št. S-654. 6069 

Trg. podjetje »Vino-sadje«, Mari- 
bor, Meljska 10, prometno knjižico, 
številka 6501, izdano v Mariboru 
leta 1952. 6029 

Uduč Franc, Maribor, Tezno, 
Ptujska 189, osebno izkaznico, reg- 
st. 56910, ser. št. 0164783. 610*' 

Urh Viktor, Raduha 33, Luče. 
osebno izkaznico, registr. št. 17239, 
serijska št. 0440550, izdano od OLO 
Šoštanj. 5874 

Vavpotič Danijela, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 16861, ser' 
št. 0576216, izdano od OLO Maribor 
okolica. 5998 

Vidmajer Franc, Ceče, Trbovlje« 
osebno izkaznico, reg. št. 30269, ser- 
št.  F-0743579. 5?83 

Vistan Oskar, Maribor. Vodnik0' 
trg 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 52647, ser. št. 0053507. 603» 

Vokal Viktor, Ljubljana, Trzaja 
64, osebno izkaznico, reg. številka 
81962/52, ser. št. F-0104272. 60?* 

Volmut Terezija, Fram, osebno iz" 
koznico, reg. št. 7496, ser. številka 
0567281. &I• 

Vražič Drago, Maribor, Mladin- 
ska 7, osebno izkaznico, reg. štev- 
45251, ser. št. G-O07437. 612?a 

Vrbančic Janko, Maribor, Foçh°" 
va 5, osebno izkaznico, reg. števil** 
19184, ser. št. G-0075246, izdano> J 
Ljutomeru. "* 

Vrhovnik   Ma,ks,   Črnuče,  osebno 

Skoberne Franc, Maribor, Razla- 
gova 15, delovno knjižico, št. 4708, 
izdano v Celju 1934. 6105 

Stuhec Anton, Maribor, Tezno, 
tovar, avtomob., samski blok, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 48172, ser. št. 
0048694. 6014 

Sušte ršič Vinko, Turjak, promet- 
no dovoljenje za motorno kolo.    6141 

Talanji Lea, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. štev. 30682, ser. štev. 
0112392, izdano v M. Soboti.       5976 

Teran Alojzij, Praprotna polica 2, 
p. Cerklje, osebno izkaznico, reg. 
št. 13451, ser. št. 0182361. 6098 

Tinko Stanislav, Maribor, Židov- 
ska 8, osebno izkaznico, reg. štev. 
7476, ser. št. 0005686. 6024 

Tirk Stefan. SGP Ograd, Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 15265, 
ser. št. 0235975. 5930 

izikaznico, reg. št. 11153. 6055 

Zavet Neža, Spod. Duplek pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. ste- 
5770, ser. štev. 0579980. ^f 

Zist Rudolf, Maribor, Pobrcije. 
Kosovelova 17, osebno iztanicj* 
reg. v    44453, ser. št. 0005162,      6UJl 

Zmavc Tone, Vajenski dom, "*£ 
silski trg 1, Kranj, osebno izkaz? - 
co, reg. številka 14610, ser. štew£* 
0841920. , w„ 

Znuderl Rozalija, Gor. Gadgon«. 
Kardeljeva 20, osebno izkaznic«, 
reg. št. 7907, ser. št. 0064707. _    b»T 

Žučko Franc,  Lio  Radomlje, P 
šta Radomlje, osebno zkaznico,,1 °' 
št. 9997,    izdano od  OLO Klajn^ 
LRH. ,•„. 

Zunkovič Anica, Maribor, sta'? 
grajska 13, osebno izkaznico, * h' 
št.  14425, ser. št. 0276207, izdan» 
Ptuiu- rr    tk 

Žužek Franc, Boč 150, p. Kneza*' 
osebno izkaznico, reg. št. 4647.   •> 

Žužek   Franc,   Ljubljana,  o/~>"i. 
izkaznico, reg. št. 37007, ser. st(L?o 
ka F-0381317 izdano v Krškem.   °" 

Izdala   «Uradni   Ust   LRS.   -   Direktor   tn   odgovorni   urednik:   dr    Rastko   tločnlK   -   Tiska   tiskarna   »Toneta   Toms 
v LJubljani 
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569. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
Rajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19- 
°*/52) v zvezi s 78. členom uredbe o trgovanju ter o 
«govskih podjetjih ìD trgovinah (Uradni list FLRJ, 
s'. 56-483/53) in 3. in 8. členom temeljnega zakona 
«prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-438/51) je okraj. 
°l ljudski odbor Ljutomer na predlog sveta za gospo- 
darstvo OLO na skupni seji obeh zborov dno 11. av- 
gusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o prometu blaga nn trgih In sejmih na območju 

okraja Ljutomer 

I. Krajevna veljavnost 

1. člen 
, Ta odlok velja za vsa sejmišča na območju okra- 
ja Ljutomer, ki so v krajih, navedenih v 2. členu 
teSa odloka. 
. ,.°°leg sejmišč se predpisi tega odloka uporabljajo 
,l na trgih oziroma na prostoru, kjer se prodaja 
2Ven poslovnega prostora gospodarske organizacije 

oziroraa proizvajalca-zasebnika. 

II. Določitev sejmov in sejmišč 

2. člen 
Sejmi so v spodaj navedenih krajih In ob sledečih 

Bnčkov'ci: 

*vanjkovcl: 

Ivanjci: 

Križevch 

Kost an j: 

4atomi er: 

Corn ja Radgona: 

Živinski    in    kramarski    sojem: 
29. junija in 21. oktobra. 
Živinski sejem: vsak zadnji pe- 
tek v maju in septembru. 
Kramarski   sejem:   8. septembra 
pri Negovi. 
Živinski sejem: vsako prvo siedo 
v mesecu. Ob državnih prazni- 
kih so sojem preloži za en teden 
na prihodnjo sredo. 
Živinski   in    kramarski    sejem: 
21. junija, 29. avgusta, 28. okto- 
bra in 3. decembra. 
Živinski    in    kramarski    sejem: 
vsak drugi torek v marcu, juli- 
ju, scptembr.u in novembru. 
Kramarski sejem: drugi torek v 
januarju. 
Živin stó in kramarski sejem: 
25. maja, 29. junija, 10. avgusta 
in 15. novembra. 
Kramarski sejem:  3.  februarja. 
Kramarski sejem: 25. aprila, 25. 
julija in 12. septembra. Sejmi so 

y. T v Kapeljskem vrhu. 
aem ob Sčavnici: Živinski in kramarski sejem: 

24. avgusta, 13. decembra pa ži- 
vinski in kramarski sejem v Sta- 

Ve j 
ri e<yiL 

eJ: ' Živinski    in    kramarski    sejem: 
7. marca, 6. maja, 29. septembra 
in 30. oktobra za plemensko ži- 

Razk r- ^110' •1•••: Živinski    in    kramarski   sejem: 
16. maja, 24. junija in 10. avgu- 
sta. 

p    ^*0 Pade datum sejma na nedeljo ali na državni 
zmk, je sejem naslednji dan. 

Rad, enei: 

3. člen 
Sejmi so na prostoru, ki ga v ta namen odredi 

pristojni občinski ljudski odbor. Ce v kraju, navede- 
nem v 2. členu tega odloka, sejmišče ni urejeno, mora 
pristojni občinski ljudski odbor v 3 mesecih po objavi 
tega odloka v >Uradnem listu LRSt sejmišče urediti 
ali preklicati sejme. 

V istem roku mora občinski ljudski odbor poskr- 
beti, da bo v bližini sejmišča mestna tehtnica za teh- 
tanjo živine in da bo v uporabnem stanju. 

4. člen 
Poleg sejmov, določenih v 2. členu tega odloka, 

jo vsak dan tržni promet (trg) v mestih Ljutomer in 
Gornja Radgona. 

Tržni prostor v mestu Ljutomer je na Kolodvor- 
ski cesti. 

Tržni prostor v mestu Gornja Radgona je na Lac- 
kovi cesti. 

Tržni' red na navedenih trgih predpišeta LO MO 
Ljutomer in Gornja Radgona. 

III. Blago, prodajalci, kupci.- 

5. člen 
Sejem se deli v živinski in trgovski (kramarski) 

sojem. 
Na živinskem sejmu je dovoljeno prodajati ozi- 

roma kupovati 'živino in drobnico vsake ivrete, razen 
rodovniških plemenskih bikov. 

Na trgovskem (kramarskem) sejmu je dovoljeno 
prodajati oziroma kupovati nepredelano ali predelano 
kmetijsko pridelke vseh vrst, obrtne izdelke vseh vrst, 
izdelke domače obrti, galanterijske in industrijske 
predmete ter razna vrtna semena in sadike. 

Drugega blaga na sejmih  ni  dovoljeno prodajati, 
zlasti ne alkoholnih pijač in svežega mesa. 

6. člen 
Na trgih, določenih v 4. členu tega odloka, je do- 

voljeno prodajati oziroma kupovati zelenjavo, sadje 
vseh vrst, predelane in nepredelane kmetijske pridel- 
ke vseh vrst, zdravilna zelišča, gozdne sadeže, cvet- 
lico in sadike, živo preutnino. 

Alkoholnih pijač ni dovoljeno prodajati na <rgu. 
Prodaja se na drobno. 

7. člen 
Prodajati smejo: 
na sejmih: 
a) zasebni obrtniki in obrtna podjetja lastne iz- 
delke; 

b) kmetijski proizvajalci lastne pridelke; 
c) proizvajalci   predmetov   domače   obrti   lastne 

izdelke domače obrti; 
č) drugo gospodarske organizacije, ki imajo pra- 

vico trgovanja; 
na trgih: 
a) kmetijska gospodarstva lastne pridelke; 
b) kmetijsko delovne zadruge lastne pridelke: 
c) individualni proizvajalci lastne pridelke; 
č) drugo gospodarsko organizacije, ki imajo pra- 

vico trgovanja na drobno za blago, navedeno 
v 6. členu tega odloka. 

Zasebni proizvajalci smejo prodajati  svoje pri- 
delke in izdelke edino sami ali pò družinskih clan'h, 
ne pa z najetimi ljudmi, gospodarske organizacije pa 
samo po svojih stalnih uslužbencih. 
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S. člen 
Kupovati smejo: 
Predmete, ki se prodajajo na trgovskem (kramar- 

skem) sejmu, lahko kupi vsak posameznik kakor tudi 
gospodarska organizacija za svoje potrebe. 

Na živinskem sejmu smejo kupovati živino posa- 
mezniki, razen klavne živine, ki jo smejo kupovati 
le stalni uslužbenci-strokovnjaki tistih podjetij, kate- 
rih predmet poslovanja obsega tudi to stroko trgo- 
vine. 

Živina se lahko prodaja tudi po licitaciji. 
Na trgih smejo poleg posameznikov za lastne po- 

trebe in za potrebe svoje družine kupovati še gostin- 
ska podjetja, internati, šolske kuhinje za lastne po- 
trebe. 

Vsako prekupčevanje na sejmih in trgih je pre- 
povedano. 

IV. Prodajna mesta, mere, čistoča 

9. člen 
Blago na trgovskih (kramarskih) sejmih in trgih 

se prodaja Tla prodajnih klopeh ali z vozili Na tleh 
se blago ne sme prodajati, razen če je nujna potreba 
(lončarska ali suha roba in podobno blago). V vsakem 
primeru pa morajo prodajalci vse na sejem in trg 
prineseno blago razložiti na vidnem mestu. 

Gospodarsko organizacije In obrtniki ter stalni 
prodajalci morajo na vidnem mestu izobesiti firmo 
in blago vidno označiti s cenami. 

Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 
pristojbino po tar. št. 9 odloka OLO Ljutomer o vpe- 
ljavi občinskih taks in občinskega prometnega davka. 
S stalnimi prodajalci na trgih lahko sklene pristojni 
občinski ljudski odbor najemno pogodbo. V tem pri- 
meru se plačuje najemnina, katere višina se določi v 
najemni pogodbi po veljavnih predpisih o najemninah 
za poslovne prostore. 

10. člen 
Blago, ki se ne prodaja na kose, temveč se meri, 

je dovoljeno prodajati le na kilograme, litre ali me- 
tre oziroma višjo ali nižjo enoto teh mer. 

Uprabljati so smejo samo po veljavnih predpisih 
uradno preizkušene in potrjeno merilne naprave, kot 
uteži, tehtnice, votle mere, metri. 

11. člen 
Obiskovalci se.mov in trgov morajo skrbeti za 

snago in ravnati z blagom in 'živili tako, da ni ogro- 
ženo zdravje ljudi. 

Psov ni dovoljeno voditi po trgih in sejmiščih. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

trge in sejmišča ni dovoljen. 

12. člen 
Tisti, ki prodajajo živila, morajo biti čisti in 

«nažno oblečeni. 
Živila morajo biti zdrava, nepokvarjena, pristna 

in čista. ' 
Za zavijanje živil se mora uporabljati le čist 

papir. 
Živila morajo biti v takih posodah, da so varna 

pred ponesnaženjem. 
ZimM ni dovoljeno otipavati in jih pokušati. 
Pokvarjeno blago se ne sme zadrževati na trgu, 

temveč se mora s trga ali sejma takoi ods1 raniti. 

13. člen 
Povrtnina mora biti sveža in oanažena. 
Sadje mora biti zrelo ter ne sme biti gnilo. 
Nagnuo, črvivo in  sadje za  kuho mora biti kot 

tako označeno. 
14. člen 

Vso živino mora ob vhoda lia živinsko sejmišče 
pregledati pristojni živinozdravinik. 

Pregled in ugotovitev živali mora živiuozdravnik 
zaznamovati na živinskem potnem listu. 

Živina, ki boleha za nalezljivimi boleznimi, se aa- 
sejmišče ne sme peljati. 

V. Prekrški In kazni — Končne določbe 

15. člen 
Prepovedano je prodajati kakršnokoli blago V° 

ulicah oziroma izven za prodajo določenega tržnega 
prostora, razen sladoleda, za kar je potrebno posebno 
dovoljenje, kakor tudi izven dnevov, določenih v 2. 
členu tega odloka. 

16. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po 5. členu, razen 

zadnjega odstavka, 6. členu, razen drugega odstavka, 
7. členu, 8. členu, drugem odstavku 9. člena, 10. členu, 
prvem odstavku 11. člena, prvem in drugem odstavku 
12. člena, 13. in 14. členu so kaznujejo z denarno kaz- 
nijo do 3000 din po predpisih temeljnega zakona o 
prekrških. 

17. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po zadnjem od- 

stavku 5. člena, drugem odstavku 6. člena, prvem od- 
stavku 9. člena, drugem in tretjem odstavku 11. člena, 
tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku 12. člena 
in 15. členu se kaznujejo z denarno kaznijo 100 din- 

Denarno kazen izterjajo na kraju samem člani 
ljudske milice in druge uradne osebe, ki jih pooblasti 
za to okrajni ljudski odbor po določbah 140. člena 
temeljnega zakona o prekrških. 

18. člen 
Okrajni živinorejski odbor so pooblašča, da P° 

potrebi organizira sejme za plemensko živino. 

19. člen 
Natančnejša navodila za izvajanje tega odloka 

bo po potrebi izdajal svet za gospodarstvo OLO. ( 

20. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem listu 

LRS«. 
St.4777/37-54 

,    Ljutomer, dne 11. avgusta 1954. 
Predsednik OLO: 

Bogomir Vcrdev 1. r. 

570, 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 

in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi z 19. in 24. členom 
uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29/54) je okrajni ljudski odbor Postojna na 
skupni soji obeh zborov, dne 3. septembra 1954- sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj na območju okraja Postojna 

1. člen 
Stanovanja na območju okraja Postojna se delij0 

na  kategorije glede na število točk, ki jih dosežejo 
pri ocenitvi , in sicer* 
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I. kategorija od 91 do 110 took, 
•. kategorija od 81 do 90 točk, 
III. kategorija od 71 do 80 točk, 
IV. kategorija od 56 do 70 točk, 
V. kategorija od 41 do 55 took, 

VI. kategorija od 26 do 40 točk, 
VII. kategorija            do 25 točk. 

V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 
sanitarna inšpekcija šteje kot neprimerna za bivanje. 

2. člen 
Stanovanja se razvrstijo s točkovanjem po posa- 

meznih prvinah, ki so obsežena v 31 postavkah raz- 
predelnice 3. člena tega odloka. 

"i. člen 
Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap, 
št. •)pis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,   obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

2. Vplivi okolice: dim. smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov 

Dostop do stanovanj in  ureditev  vhodnega 
okolja 

neugoden 
t 

srednji 
2 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

dobra 
3 

brez 
5 

dober 
4 

ugoden 
1.5 

'• Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 

Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0,5 

deloma 
t 

dober 

1 

v celoti 
1.5 

Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
l 

dobra 
1.5 

3. Starost stavbe (oz. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

1 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4   • 

9. Vpliv  nadstropij, če ni  dvigala 

nad V. nadstr. 
0 

' II.   nadstr. 
2,5 

V. nadstr. 
1 

I.  nadstr. 
3 

IV. nadstr. 
1,5 

pritličje 
3.5 

zgrajena 
po 1940 

5 

III.  nadstr. 
2 

l0>   Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
nad 1 m pod 

nivojem 
0 

L nadstr. 
8 

kletno, tla 
od 0—1 m 

nod nivojem 
1 

podstrešno 
stanovanje 

2 

navadno 
stanovanje 

6 

U. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična      zadovoljiva sodobna 
1 4 ' 7 

Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

povrsma 
1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 

3 

površina 
4:1 

5 

•vadratu•a kletnih prostorov, za katere 
ne plačuje najemnina 

do 5 brez 
takih . 

se      priliki.       m 

0 1 

5_10       10—15       15—20      20—25 
m1 m1 m1 

2 3 4 
za vsakih nadaljnjih 10 m* še 1 točka 

Dnevna razsvetljava brez oken      poman 
0 1 

va dobra 
3 

Višina prostorov do 2,4 m 
0.5 

2,4—2,8 m 
3 

2,8—3.2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

Oskrba • vodo vodnjak 

0.5 

vodovod 
izven 

stanovanja 
1 

vodovod 
1 iztok 

vodovod 
več iztokov 
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lap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

17.   Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad in peč 
ali prha 

kad, ••• in 
umivalnica 

bogato oprem. 
kompletna 
kopalnica 

8 

18.   Stranišče 
suho 

stranišče 
zunaj stanov. 

1 

WC za več 
stanovanj 

skupaj 
2 

\VC v 
stanovanju 

4 

19.   Električna napeljave brez 
0 

pomanjkljiva    zadovoljiva 
1 2 

sodobna 
3 

20. Ogrevanje prostorov 

j      ,.. , . central. 
brez peči      «^zadovoljivo    lončene in kurjava pecl ogrevanje       patent, pea top. J

zrak 

0 12 5 

21.    Toplotna osamitev (izolacija) 

mrzlo delno 
stanovanje    pomanjkljiva 

0 2 

zadovoljiva 

22.   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop 

2 

masiven 
strop 

3 

23.   Obvarovanje  (izolacija)  proti vlagi vlažno 

0,2 

mestoma 
vlažno 

0,7 

suho 
stanovanje 

2 

24. Kaikovost ometa,  slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zolo solidna 
in trpežna 

3 

25.   Kakovost tal v pritiklinah 
teraco tlaka,     naravni ka- 

ope*ka        ksilolit,  beton- men, keram.i 
ske plošče linolej 

0.5 1,5 2 

26.   Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje 

lesene obloge 
brez oljnati plesk   keram. plošče 

,     aaravni kamen 
0 1 2 

27.   Kakovost tal v sobah in kuhinji mehki les 

1 

dpSPična tla UnoleJ> klobuč., aešcicna tla        parketne 
in ksilolit ••1•••• 

3 4 

28.   Kakovost mizarskih izdelkov slaba pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 3 6 

29.   Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastori, 
polknice 

1 

lesene   rebrače 
(rolete) 

30. Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah, z značajem barake, se odbije 10 točk 

31. Ako je delilna stena med stanovanjem tanjša od 25 cm se odbijejo 3 točke. 

Svet za gospodarstvo OLO Postojna se pooblašča, 
da izda za uporabo te razpredelnice potrebna navo- 
dila in tolmačenja. 

4. člen 
Za izvedbo tega odloka so pristojni sveti za go- 

apodarstvo občinskih ljudskih odborov. 

5. člen . 
Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last splošnega 

ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih orga- 
nizacij, zasebni lastniki in ludi stanovalci sami mora- 
jo omogočiti uradnim osebam kategorizacijo stano- 
vanjskih prostorov in jim dati za to vse potrebne po- 

datke ter omogočiti dostop v vse hiše in stanovanjske 
prostore. ) 

Ta .popis organizirajo in izpeljejo občinski ljud" 
ski odbori na svojih območjih najpozneje v 15 dneh- 
po objaivi tega odloka. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja jpa se od 1. avgu- 

sta 1954 dalje. 
St. 657/53 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar I. r. 



IlSLje-. 30. IX. 1934 URADNI  LIST Stran 715 

571. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točko 64. člena zakona 
<J «trajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. št. 19- 
89/52) je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni 
seji obeh zborov dne 3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Postojna za leto 1954 

1. člen 
Na konen 1. točke XVIII. poglavja družbenega 

Plana okraja Postojna za leto 1954 se doda tole be- 
sedilo: »in druga sredstva, ki jih v ta namen določi 
okrajni ljudski odbor Postojna«:. 

2. člen 
,    " 1. odstavku 3. točke XV. poglavja se za bese- 
ama  >zadružnih organizacije   črta  beseda  »ter«  in 
aniesto nje postavi vejica, za besedami »ki se usta- 
?vijo v letu 1954« pa doda: »ter gospodarskih orga- 

nizacij, naštetih v zadnjem odstavku te točke«. 
Isti točki se doda nov odstavek, ki se glasi: 

.  , spodaj navedene gospodarske organizacije odva- 
ja7 syoje sklade za samostojno razpolaganje tele 

odstotke dobička po tej točki: 
Gradbeno podjetje, Postojna 70% 
Gradbeno podjetje »Remont«, Cerknica   50% 
Kolar&ko kovaško podjetje, Rakok 90% 
Tovarna mesnih izdelkov, Postojna 100% 

3. člen 
... "9. točki XVIII. poglavja se črta postavka »štu- 
ÎJe^in  raziskovanja za  zgraditev  tovarne  ivorastih 

Plošč« 
Projekti« 

m namesto te vpiše »študije, raziskovanja in 

4. člen 
1 ^J^^be  1.  in  2.  člena  tega odloka  veljajo od 

• »•. 1954, določbe 3. člena pa od 1. I. 1934 dalje. 
St. 657/67 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar r. I. 

572. 

lii • i   P°^aSi 2. odstavka 15. člena zakona o okrajnih 
Jaških odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 59. 

člena uredbe   o   gostinski!-   podjetjih   in   gostiščih (TI i 1UUJJU o gosiuisKjr poajeijin in gosuscin 
J^radni list FLRJ, št. 6-63-VA) j6 okrajni ljudski od- 
(„_•. ostojna na skupni seti obeh zborov dne 3. sep- 
ara 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

1. člen 
več R 

se^üa gospodinjstva lahko odiiviajo hrano naj- 
hra a'K'neil'oni. C« zasebna gospodinjstva dajejo 
dej ° več kot 8 abonentom, se šteje ta za gostinsko 
PisiV, n<>S'' za katero je potrebno dovoljenje po pred- 

m » zasebnih gostiščih. 

2. člen 
»• .ia„0("0't velja za okra i Postojna, razen za mest- •• obč.no Postojna. 

3. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRS«. 
St. 657/68 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar .1 r. 

573. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), in 
57. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ. št. 6-63/54) je okrajni ljudski od- 
bor Postojna na skupni seji obeh zborov dne 3. sep- 
tembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju   gostinskih   storitev  izven   poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč „ 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč, na sejmih, 
priložnostnih shodih in prireditvah na ulicah in pro- 
metnih krajih in ob podobnih prilikah je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačo za določen čas oziroma najdalje, dokler traja 
prireditev, za katero je dovoljenje Izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospodar- 

stvo okrajnega ljudskega odbora na prošnjo gospo- 
darske ali družbene organizacije ali osebe, ki name- 
rava opravljati take gostinske storitve. Dovoljenje 
se izda po zaslišanju pristojne okrajne zbornice. 

Dovoljenje se izda: 
1. če prosilec nudi dovolj poroštva za kulturno 

postrežbo; 
2. čo so izpolnjeni higienski, sanitarni in drugi 

pogoji za kulturno postrežbo; 
3. čo prosilec plača predpisane takse za dovo- 

ljenje; 
4. če je podano poroštvo, da se bodo gostinske 

storitve opravljale le ob večjih prireditvah 
strokovno in pod vodstvom strokovno kvalifici- 
rane oseba 

Tajništvo za gospodarstvo bo pri izdaji dovolje- 
nja predpisalo pogoje, po katerih so bodo morale 
opravljati gostinske storitve. 

Pri manjših društvenih prireditvah ni potrebno, 
da bi gostinske storitve opravljala in nadzorovala 
strokovno kvalificirana oseba. 

3. člen 
V prošnji za dovoljenje opravljanja gostinskih 

storitev mora prosilec obvezno navesti: 
1. približno količino alkoholnih pijač, slaščic ter 

drugih davku zavezanih stvari, ki jih namerava 
dati ob prireditvi v promet; 

2. priimek in ime tistega, ki bo vodil opravljanje 
gostinskih storitev. 

Za vsako izdano dovoljenje se mora razen držav- 
ne takse po zakonu o taksah plačati tudi občinska 
taksa. 
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5. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se kaznuje: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih pod- 
jetij in gostišč; 

2. lastnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne iz- 
polnjuje pri opravljanju gostinskih storitev 
higienskih in zdravstvenih predpisov ter .pogo- 
jev, s katerimi je dano dovoljenje, kolikor za 
prekrške   niso   z   dragimi   predpisi   določene 
strožje kazni. 

6. člen 
Ta  odlok  velja  od  dneva  objave  v  »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 657/70 
Postojna, dne 5. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar J r. 

574. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) ter 
2. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Sežana na skup- 
ni seji obeh zborov dne 17. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Mladinskega doma v Dutovljah 

za finančno samostojen socialni zavod 

1 
Dosedanji okrajni proračunski zavod Mladinski 

dom v Dutovljah se razglasi za finančno samostojen 
splošni socialni zavod. 

Ime zavoda je »Mladinski dome. 
Sedež zavoda je v Dutovljah. 

Mladinski dom oskrbuje in vzgaja socialno ogro- 
žene otroke do 14. leta starosti. 

Dom sprejema predvsem otroke z območja okraja 
Sežana, kolikor so na razpolago prazna mesta, pa tudi 
otroke iz drugih okrajev. 

3 

Mladinski dom ima pravico gospodariti s premo- 
ženjem, s katerim je gospodaril doslej kot proračun- 
ski zavod. To premoženje obsega stanovanjsko po- 
slopje s pritiklinami in zemljišči v Dutovljah, in sicer 
stavb. pare. št. 354 ter zemilj. pare. št. 4215/1, 4215/2, 
4216 m 4218, ki so vpisane v vložku št. 573 k. o. 
Du tov! je. 

4 
Mladinski dom upravlja upravni odbor, ki šteje 

sedem članov, vštevši upravnika doma. 
Ciano upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 

zdravstvo in socialno politiko OLO Sežana. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 

Sežana. 
5 

Za zadeve in naloge doma je pristojen Svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Sežana. 

1954. 
Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od 1. maja 

St. 1-4145/2-54-6 
Sežana, dne 17. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

575. 

Na .podlagi 22. in 64. člena zakonaookrajnihljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. čle- 
na zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, št 26- 
91/54) v -zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ. £'; 
51-426/53) je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni 
seji obeh zborov dne 17. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma onemoglih v Rodiku za finance? 

samostojen socialni zavod 

1 
Dosedanji okrajni proračunski zavod Dom one- 

moglih v Rodiku se razglasi za finančno samostojen 
splošni socialni zavod in se odslej imenuje »Dom 
počitka«. 

Sedež zavoda je v Rodiku (občina Divača). 

Dom oskrbuje stare in onemogle osebe, ki so s°" 
cialno ogrožene, ker so brez sredstev za preživljanje 
in nimajo svojcev, ki bi zanje skrbeli. 

Dom sprejema • v oskrbo predvsem osebe z ob- 
močja okraja Sežana, kolikor so na razpolago prazfls 
mesta, pa tudi osebe iz drugih okrajev. 

Dom ima  pravico gospodariti  s premoženjem. s 

katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavoo- 
To premoženje obsega stanovanjsko poslopje s Prl" 
tiklinami in zemljišči v Rodiku, in sicer vso nepie"   - 
mičniae, ki eo vpisane v vložku št. 05 k. o. Rodik. ( 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje sedem cla- 
nov, vštevši upravnika doma. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljuds*0 

zdravstvo in socialno politiko OLO Sežana. 
Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odb<>r 

Sežana. 
5 

Za zadeve in naloge doma je pristojen svet z 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Sežana- 

Ta   odločba   velja   takoj,   uporablja   pa   se 

1. maja 1954. 
St. 1-4145/2-54-7 
Sežana, dne 17. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r 

od 
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576. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na pod- 
aSi 32. člena in 17. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih, mest in mestnih občin (Uradni list LRS. štev. 
•-90/52)   ter   2.   člena   zakona   o  socialnih   zavodih 

(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. čle- 
°m temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 

(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) na XXVIII. seji dne 
*>• avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
° razglasitvi Doma onemoglih na Jesenicah za 

finančno samostojen zavod 

Dom onemoglih s sedežem na Jesenicah, ki je bil 
,sleJ proračunski zavod, se razglasi za socialno- 
ravstveni finančno samostojen zavod. 

Osnova      %       Davek Osnova % Davek 

, ».   otn oskrbuje odrasle osebe z območja mestne 
cjnD Jesenice in okolice, ki se ne morejo oskrbo- 

•• '  ^  .svoi'h  gospodarstvih,  zlasti   pa  oskrbuje  in 
ravi tiste odrasle bolnike, ki se zaradi dolgotrajne 
lezni ne morejo zdraviti v bolnišnici. 

ì 

sip- gospodari s premoženjem, s katerim je do- 
J gospodaril kot proračunski zavod. 

4 
u,-]    .,m upravlja upravni odbor, sestavljen iz sed- 

clanov,   vštevši   upravnika   doma. 

5 
.,„'-'Pravnika  dòma imenuje ljudski odbor mestne 
0bcine Jesenice. 

7 6 

j:   , a zadeve in naloge doma je pristojen  svet za 
•     sko zdravstvo in socialno politiko ljudskega od- 

ra mestne občine Jesenice. 

7 
*a odločba velja od 1. septembra 1954. 
St. 1/1-1908/1-54 
Jesenice, dne 20. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

Na 

577. 
Čl — pc-dlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
čin 7TT

Zak°na o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
UrPfu:radni list LRS- št- 19-90/52), v zvezi s 6. členom 
ter vf ° »<loh'odnJni (Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) 
Plan ,1• e odloka Izvršnega sveta LRS o uporabi 
št. •!•/ in.strumentov za leto 1954 (Uradni list LRS. 
Soho« *& ljudski odbor mestne občine v Murski 

na XXI. redni seji dno 16. julija 1934 sprejel 

odav, ., ODLOK 
Lnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 
kov samostojnih poklicev in premoženja 

1. člen 
11 m noti- ra^unavanJe dopolnilne dohodnine samostoj- 
listvi 'n Prem,°ženja se predpisuje tale davčna 

(Davek «= dopolnilni davek.) 

1.000 1 10 67.000 5.7 3.819 

2.000 1 20 68.000 5.8 3.944 

3.000 1 30 69.000 5.9 4.071 

4.000 1 40 70.000 6 4.200 

5.000 1 50 71.000 6,2 4.402 

6.000 1 60 72.000 6,4 4.608 

7.000 1 70 73.000 6,6 4.818 

8.000 1 80 74.000 6,8 5.032 

9.000 1 90 75.000 7 5.250 

10.000 1 100 76.000 7.2 5.472 

11.000 1 110 77.000 7.4 5.698 

12.000 1 120 78.000 7.6 5.928 
13.000 1 130 79.000 7.8 6.162 
14.000 1 140 80.000 8 6.400 
15.000 1 150 81.000 8,2 6.642 
16.000 1 160 82.000 8,4 6.888 
17.000 1 170 83.000 8,6 7.138 
18.000 1 180 84.000 8,8 7,392 
19.000 1 190 85.000 9 7.650 
20.000 1 200 86.000 9,2 7.912 
21.000 1.1 231 87.000 9,4 8.178 
22.000 1.2 264 88.000 9.6 8.448 
23.000 1.3 £99 89.000 9,8 8.722 
24.000 1.4 336 90.000 10 9.000 
25.000 1.5 375 91.000 10,2 9.282 
26.000 1.6 416 92.000 10,4 9.568 
27.000 1.7 459 93.000 10,6 9.858 
28.000 1.8 504 94.000 10,8 10.152 
29.000 1,9 551 95.000 11 10.450 
30.000 2 600 96.000 11,2 10.752 
31.000 2.1 651 97.000 11.4 11.058 
32.000 2,2 704 98.000 11,6 11.368 
33.000 2.3 759 99.000 11.8 11.682 
34.000 2,4 816 1O0.OO0 12 12.000 
35.000 2,5 875 105.000 12,5 13.125 
36.000 2.6 936 110.000 13 14.300 
37.000 2,7 999 115.000 13.5 15.525 
38.000 2.8 1.064 120.000 14 16.800 
39.000 2,9 1.131 125.000 14,5 18.125 
40.000 3 1.200 130.000 15 19.500 
41.000 3,1 1.271 135.000 15,5 20.925 
42.000 3,2 1.344 140.000 16 22.400 
43.000 3,3 1.419 145.000 16.5 23.925 
44.000 3,4 1.496 150.000 17 25.500 
45.000 3.5 1.575 155.000 17.5 27.125 
46.000 3.6 1.656 160.000 18 28.800 
47.000 3.7 1.739 165.000 18,5 30.525 
48.000 3,8 1.824 170.000 19 32.300 
49.000 3,9 1.911 175.000 19.5 34.125 
50.000 4 2.000 180.000 20 36.000 
51.000 4,1 2.091 185.000 20,5 37.925 
52.000 4,2 2.184 190.000 21 39.900 
53.000 4,3 2.279 195.000 21,5 41.925 
54.000 4,4 2.376 200.000 22 44.000 
55.000 4,5 2.475 205.000 22,5 46.125 
56.000 4,6 2.576 210.000 23 48.300 
57.000 4,7 2.679 215.000 23,5 50.525 
58.000 4,8 2.784 220.000 24 52.800 
59.000 4,9 2.891 225.000 24,5 55.125 
60.000 '   5 3.000 230.000 25 57.500 
61.000 5,1 3.111 235.000 25,5 59.925 
62.000 5,2 3.224 240.000 26 62.400 
63.000 5.3 3.339 245.000 26,5 64.925 
64.000 5,4 3.456 250.000 27 67.500 
65.000 5,5 3.575 255.000 27,5 70.125 
66.000 5,6 3.696  , 260.000 28 72.800 
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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 
510.000 
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 
580.000 
385.000 
390.000 
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 
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 

28,5 
29 
29,5 
30 
30,5 
31 
51,5 
52 
32,2 
32,4 
32,7 
33 
33,2 
33,4 
33,7 
34 
34,2 
34,4 
34,7 
35 
35,2 
35,4 
35,7 
36 
36,2 
36,4 
56,7 
37 
37,2 
37,4 
37,7 
38 
38,2 
38,4 
58,7 
39 
39,2 
39,4 
59,7 
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 

75.525 
78.500 
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 
136.800 
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 
186.930 
189.880 
193.325 
196.800 
199.820 
202.860 
206.415 
210.000 
213.615 
217.260 
220.935 
224.640 
288.375 
232.140 

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 
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 
750.000 
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 

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 
48,8 
49 
49,2 
49,4 
49,6 
49.8 
50 
50,2 
50,4 
50,6 
50,6 
51 
51,2 
51,4 
51,6 
51,8 
52 
52,2 
52,4 
52,6 
52,8 
53 
53,2 
53,4 
53,6 
53,8 
54 
54,2 
54,4 
54,6 
54,8 
55 
55,2 
55,4 
55,6 
55,8 
56 

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 
325.000 
328.810 
332.640 
336.490 
340.360 
344.250 
348.160 
352.090 
356.040 
360.010 
364.000 
368.010 
372.040 
376.090 
380.160 
384.250 
388.360 
392.490 
396.640 
400.810 
405.000 
409.210 
413.440 

' 417.690 
421.960 
426.250 
430.560 
454.890 
439.240 
443.610 
448.000 

Pri osnovi nad 800.000 din se obračunava dohod- 
nina po stopnji 75% oziroma za vsakih nadaljnjih 
5.000 din 3.750 din. 

2. člen 
Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 

plača dopolnilna dohodnina tako ene kakor druge 
oblike, plača dopolnilno dohodnino po stopnji, ki 
ustreza  seštevku prvih in drugih dohodkov. 

Če se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 
od kmetijstva ali dohodnina od samostojnih poklicev 
po pavšalni davčni osnovi za davčno leto vnaprej, po- 

leg tega pa ima tudi dohodke iz drugih virov, ki se 

ugotovijo • obdavčijo po pretoku leta, dohodki iz 

drugih virov ne vplivajo na odmero dopolnilne do- 
hodnine od kmetijstva oziroma od samostojnih pokli- 
cev po pavšalni davčni osnovi. Prav tako ne vpliva 

na stopnjo dopolnilne dohodnine od dohodkov iz <""" 
gih virov višina davčne osnove dohodnine iz kmetij- 
stva oziroma pavšalna davčna osnova od samostojni-" 
poklicev. 

3. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave P* 

129. členu uredbe o dohodnini. 

4. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove do 1O0.OOO din se zaokrožijo na tisoč 

dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokro- 
žijo na nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višji" 
tisoč dinarjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na Pei 

tisoč dinarjev tako, da se zneski do 2.500 din zaokro- 
žijo na nižjih pet tisoč din, zneski nad 2.500 din Pa 

na višjih pet tisoč dinarjev. 

5. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji stopnji, povečanega ^a 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se moral8 

upoštevati  višja davčna stopnja. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem *>" 

stu LRS<, uporabi pa se za odmero dopolnilne dohod- 
nino samostojnih poklicev in premoženja za Ie'0 

1954. 
St. 1584/1-1954 
Murska Sobota, dne 16. julija 1954. 

Predsednik LO UO: 
Jože Velnar 1. r. 

578. 

Na podlagi 2. odstavka  23. člena ter 78. in ••" 
člena  zakona o ljudskih  odborih  mest  in   mestni 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) ter v zvezi z 19- ^ 
20. členom  uredbe o    •ravljanju  stanovanjskih "' 
(Uradni Ust FLRJ, št. 29/54) je ljudski odbor mestne 
občine Nova Gorica na XVI. seji dne 27. avgusta 1"? 

sprejel 
ODLOK 

o spremembah odloka o kategorizaciji stanovanj l° 
o okoliših na območju mestne občine Nova Goric 

I 

3. člen razpredelnice za točkovanje stanovanj s 

spremeni: 
Zaporedna št. 23 se črta iz razpredelnice. 
Zaporedna št. 24 se pravilno "lasi: »Kakovost ta 

v kuhinji in pritiklinahf. 
Pod zap. št. 27 se doda: stanovanja brez Prj'!'£..„ 

se glede razmerja površin sob in kuhinje do priti* 
ocenjujejo z 0 točkami. 

Zap. št. 30 se črta  iz  razpredelnice. 
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II 
. ^••••••• tega odloka izvedejo organi, ki so pri- 

stojni za odmero najemnine. 
III 

Ta odlok velja od 1. avgusta 1954 in se objavi 
T »Uradnem listu LRS«. 

St. 357/13-54 
Nova Gorica, dne 27. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

579. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
^Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 16.. 73., 90. in 

• členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29/54) izdaja ljudski odbor 
cestne občine Nova Gorica na XVI. seji dne 27. av- 
gusta 1954 

ODLOK 
0 stai»ovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladih 

1. člen 
•   Najemnina   za   stanovanjske   prostore   se   določi 

? et,e na površino, število točk in okoliš, v katerem 
Je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na  1 m* stanovanjske 
arsine se določi: 

a) v prvem okolišu na 0,30 din, 
") v drugem okolišu na 0,25 din. 

V • •     . 2,.•1•• 

so izračunavanju najemnino po prednjem členu 
v   ,D<r, upošteva površina sob nad 30 m8  ter zaprtih 
trnkov nad 20 m». 

nih 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelcnjad- 

•""? vrtov pri hišah .posebni letni prispevek od 1 de 
"Uiarjev na 1 m», za sadna drevesa pa po donosnosti 

Po prejšnji tarifi določi prispevek hišni svet ozi- 
nola hišni lastnik s pogodbo. 

"^ispevek se obravnava enako kot najemnina in 
6 razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
zasebnemu lastniku hiše, ki jo vključena v sta- 

vanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
a sklade izplača od mesečne najemnine 10%. 

Dr ..finemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 
ezivljanjo lahko svet za ljudsko zdravstvo in so- 

d^no politiko LO MO Nova Gorica določi v okviru 
aosa  hiše  visji  znesek, vendar ne  nad  50%  Da- 

nnine. 
seb    per določitev dela najemnine, ki pripada za- 
na ne^ai ^stoiku po tem členu, je dopustna pritožba 

odborniško komisijo LO MO Nova Gorica. 

• . 5. člen 
1Najemnina se razdeli: 
naJmanj 50% v amortizacijski sklad, 
najmanj 20% za vzdrževanje, 
do 30% z.a hišno upravo, 

cikv- ^n' svet 'ah'k° določi za razdelitev v amortiza- 
stof i      ad *n v sklad za vzdrževanje tudi višji od- 

'* na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

6. člen 
., il|sni   svet odvaja  mesečno  iz   amortizacijskega 

"MatJa v sklad za zidanje stanovanjskih hiš LO MO 

Nova Gorica 20% tistega dela najemnine, ki se pla- 
čuje v amortizacijski sklad. 

7. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 
zadružnih organizacij ter zasebnih hiš, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, odvaja hišni svet za 
zidanje stanovanjskih hiš 50%, ostalih 50% pa se raz- 
deli na sklade po 5. členu tega odloka. 

8. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 

in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje hiš 60% od poslovnih najemnin, 

9. člen 
Zasebni lastniki hiš, kj niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne stanu- 
jejo, so dolžni odvajati 10% stanovanjske najemnine 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 10. 
v mesecu, izvzemši tistih lastnikov, ki kljub sodni 
odpovedi ne morejo stanovati v lastni hiši. 

10. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš, se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost razdeli: 
80% v amortizacijski sklad, 
20% v sklad za vzdrževanje. 
Iz sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, se 

ne odvede 20% v sklad za zidanje stanovanjskih hiž. 

11. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni 
list LRS, št. 15-140/53). 

12. člen 
Prekršek stori in so kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi 4., 7„ 
8. in 9. člena tega odloka. 

13. člen 
Najemnina po tem odloku se plačuje od 1. av- 

gusta 1954 dalje. 
14. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 337/14-54     - 
Nova Gorica, dne 27. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 551/3-54 z dne 7. av- 
gusta 1954. 

580. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) ter uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) izdaja 
ljudski odbor mestne občine Nova Gorica na XVI. seji 
dno 27. avgusta 1954 

ODLOK 
o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

1. člen 
Na območju mestne občine Nova Gorica sklepajo 

stanovanjske pogodbe za stanovanja v hišah, ki  so 
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vključene v družbeno upravljanje, hišni sveti, za 
stanovanje v hišah, ki se ne vključijo v družbeno 
upravljanje, pa lastniki hiš, z najemniki in sostano- 
valci, ki na dan sklepanja stanovanjske pogodbe za- 
dostijo pogojem tega odloka. 

2. člen 
Ne more se skleniti stanovanjska pogodba po 

prednjem členu z najemniki in sostanovalci, ki na 
območju mestno občine Nova Gorica: 

a) nimajo stalnega bivališča; 
b) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom 

prijavnega urada oziroma z osebno izkaznico, pTavico 
do določenega stanovanja pod b) pa z dosedanjo na- 
jemno pogodbo, odločbo pristojnega stanovanjskega 
organa ali  s kakim drugim veljavnim naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za dxuzinsko stanovanje 

se sklepa le z najemniki in sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Samska oseba siklene lahko stanovanjsko pogodbo 
le za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega sta- 
novanja pa le podnajemno pogodbo. 

Izjemno lahko samska oseba sklene stanovanjsko 
pogodbo največ za enosobno stanovanje z običajnimi 
pritiklinami, če ji je iz zdravstvenih ali starostnih 
razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez "otrok 
in  sorodniki, ki  žive v  skupnem  gospodinjstvu. 

4. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, 

ki so jih zgradile gospodarske organizacije, ustanove 
in uradi, katere hiše pa preidejo v družbeno uprav- 
ljanje, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe, 
če delavci in uslužbenci na dan sklepanja pogodbe 
z njimi niso več v delovnem razmerju in je delovno 

. razmerje prenehalo po njihovi krivdi ali volji. 
Za sklenitev stanovanjske pogodbe v hišah po 

prednjem odstavku, da svojo pritrditev gospodarska 
organizacija, ustanova ali urad, ki je hišo zgradil. 
Svoje pritrditve ne more odreči onim, ki izpolnjujejo 
pogoje predpisane s tem odlokom. 

5. 51en 
Z najemniki in s sostanovalci, ki stanujejo v sta- 

novanjih, ki so pravnomočno odpovedana oziroma od- 
vzeta, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v dru'žbeno upravlja- 

nje, se ne sklepa stanovanjska pogodba. 
Hišni svet pismeno uredi s takim hišnim last- 

nikom glede pravic in dolžnosti iz VII. poglavja 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš in drugih 
veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za 
tiste osebe, ki se izkažejo z veljavno listino, da imajo 
pravico do brezplačnega stanovanja (užitka). 

7. člen 
Stanovanjsko pogodbe, za katere ugotovi pristoj- 

ni organ LO MO Nova Gorica, da so sklenjene v 
nasprotju z določbami tega odloka, razglasi za nične. 

8. člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo na obrazcu 

Državne založbe Slovenije, St. 0.73-B-1029-54. 

9. člen 
Za hiše, ki so sporne za vključitev v družbeno 

upravljanje, sklepa stanovanjske pogodbe bisni 
lastnik. 

10. člen 
Stanovanjsko pogodbe se morajo skleniti do 

31. oktobra  1954 z  veljavnostjo od  1.  avgusta  1954. 
Stanovanjska pogodba se sklene v 3 izvodih. En 

izvod pogodbe morajo dostaviti hišni sveti oziroma 
lastniki hiš stanovanjski upravi LO MO Nova Gorica 
v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3000 din, kdor od pogodbenih strank iz 1. člena 
tega odloka noče skleniti stanovanjske pogodbe z 

drugo stranko, ki izpolnjuje pogoje za sklenitev sta- 
novanjske pogodbe po tem odloku, ali jo ne sklene 
v roku, ki ga določa 10. člen tega odloka. 

12. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 337/15-54 
Nova Gorica, dne 27. avgusta 1954. 

" Predsednik LO MO: 
Ludvik Gnbrijclčić 1. r. 

581. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljudskih 

odborih mest In mestnih občin (Uradni list LRS, š|- 
19-90/52) v zvezi z 59. členom uredbe o gostinskih 
podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) 
jo ljudski odbor mestne občne Trbovlje na XXII. seji 
dne 3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva smejo oddajati hrano naJ' 

več petim abonentom. 
Če zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več kot 

petim abonentom, ki niso njihovi stalni stanovalci,se 

šteje- to za gostinsko delavnost, za katero je potrebno 
dovoljenje po predpisih o zasebnih gostiščih. 

2. člen 
Ta  odlok   velja  od   dneva  obja 

listu LRS<. 
ive   v   » •Uradnem 

St. 1746/1 
Trbovlje, dno 3. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular 1. r- 

Izdala .Uradni Usi LliSf - Direktor In odgovorni urednik: dr. Rastko Močnik - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« - vs' 
v LJublJan' - Naročnina: letno •00 din - Posamezna številKa: 8 din 'o 8 strani irsake nadaljnje 4 strani 4 din več. P° 
ooStl  n  din   »eî  -  Uredntätvo  In  uprava-- Ljubljana.  Erjavčeva ulica It»   ocv&tni  predni tie - Telefon açrsve 23-579 - 

Čekovni račun! 601-tZ«-lS7 
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Odloki ljudskih odborov: 
Odločba  o razglasitvi reševalne postaje v  Celju za fi- 
nančno samostojen zavod. 
Odlok o oprostitvi In olajšavah samoplačnikov za zdrav- 
stvene storitve v okraju Gorica. 
Odlok o spremembah odloka o proračunu okraja Kranj 
za leto 1954. 
Odlok o družbenem planu mesta Maxibora za leto 1954. 
Odlok o ustanovitvi Izpostave uprave za dohodke OLO 
Murska Sobota v Lendavi. 
Odlok o dodatnem proračunu dohodkov In izdatkov okraj- 
hega ljudskega odbora Postojna za leto 1954. 
Odlok o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih na 
območju okraja Postojna. 

BIKA! 
589. odlok o poslovnem času trgovskih podjetij In trgovin 

ter gostinskih podjetij  In  gostišč v okraju Hadovljica. 
590. Odlok o razglasitvi dijaškega doma v Tomaju za socialno 

vzgojni zavod. 
591. Odlok o ustanovitvi sklada za strokovno usposabljanje 

kadrov na območju mestne občine Idrija. 
592. Odlok o oblikovanju Investicijskega sklada ljudskega od- 

bora mestne občine Idrija In o posojilnih pogojih za 
gospodarske Investicije v letu 1954. 

593. Odlok o razdelitvi najemnine in skladih za območje 
mestne občine Novo mesto. 

594. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 
občine Besnica. 

595. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. volilni enoti 
mestne občine Novo mesto. 

Odloki Ljudskih odborov 
582. 583. 

Na podlagi 22.. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 19-89/52) v 
zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, štev. 51-426'53) 
je okrajni ljudski odbor Celje na eeji obeh zborov 
dne 24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi reševalne postaje v Celju za finančno 

samostojen zavod 

1 
Reševalna postaja v Celju, ki je bila doslej pro- 

računsiki zavod, se razglasi za finančno samostojen 
zdravstveni zavod. 

2 
Reševalna postaja ima nalogo, da prevaža bolnike 

aa- območju okraja Celje ter jim nudi prvo pomoč. 

3 
^Reševalna postaja ima pravico, gospodariti s pre- 

moženjem, s katerim je gospodarila doslej kot pro- 
računski zavod. 

4 
Reševalno postajo upravlja upravni odbor, ki šte- 

te 7 članov, vetevši upravnika postaje. 
Clane upravnega odbora in upravnika postaje 

imenuje okrajni ljudski odbor Celje. 

5   • 
Za zadeve in naloge reševalne postoje je pristo- 

jna svet za ljudsko zdravstvo in socialno politiko. 
0LO Celje. 

6 
.      Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od dne 
i-maja 1954. 

St.   1/1-8216/2-54 
Celje, dne 24. avgusta 1954. • 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Na .podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) v zvezi s 24. točko odloka o finansiranju 
in poslovanju zdravstvenih zavodov (Uradni list 
FLRJ, št. 14-83/53) je okrajni ljudski odbor Gorica na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 25. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o oprostitvi  in  olajšavah  samoplačnikov za zdrav- 

stvenc storitve v okraju Gorica 

1. člen 
Poleg   tistih,   ki   so  po  zveznih  in   republiških 

predpisih 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 bolnikovega premoženja ali do- 
hodka njegove družinske skupnosti ne presega 200 
dinarjev letno na družinskega člana; 

b) šolska mladina osnovnih in srednjih šol za 
medicinsko indicirano preventivno zobno zdrav- 
ljenje; 

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, zaradi katere" so bili napoteni v bolnišnico; 

e) babice, ki prejemajo preživnino na podlagi od- 
loka o začasni dodelitvi preživnin babicam (Uradni 
list LRS, šf. 23-79/53). 
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2. člen 
* Tistim, ki imajo premoženje asli dohodek, od 

katerega se plača davek, se določa delna oprostitev 
od plačevanja za zdravstvene storitve po tejle lest- 
vici: 
bolnik plača od 

cene,    predpisane 
za zdravstvene 

storitve: 
25%. 
50% 

če znaša davčni predpis 
od premoženja ali dohodka 
na družinskega člana letno 

201 do 400 din 
401 do 600 din 

Ce znaša davčni predpis od premoženja ali do- 
hodka na bolnikovega družinskega člana 601 din ali 
več, plača bolnik polni znesek cene, predpisane za 
zdravstveno storitev. 

3.člen 
Ne glede na davčni predpis se lahko popolnoma 

ali deloma oprostijo plačevanja zdravstvenih storitev 
tisti, ki bi bili zaradi trenutnih slabih socialnih, pri- 
dobitnih ali drugih razmer gospodarsko ogroženi, če 
bi morali plačevati stroške za zdravstvene storitve v 
delnem, ali polnem obsegu. 

4. člen 
Prevoznih stroškov za prevoz z reševalnimi vozili 

so oproščeni popolnoma: 
a) bolniki ne glede na davčni predpis, če gre za 

nalezljivo bolezen, kadar je zdravljenje v bolnišnici 
obvezno po zveznih in repuMiških predpisih; > 

b) tisti, ki so navedeni v točkah a), c), č), d) in e) 
1. člena tega odloka, toda le, če je odredil prevoz 
pristojni zdravnik; 

c) porodnice v nujnih primerih, če jo nalog za 
nujni prevoz v bolnišnico odredil pristojni zdravnik. 

Povrnejo se prevozni stroški za prevoz z drugimi 
prevoznimi sredstvi bolnikom pod a), c), č), d) in e) 
1. člena tega odloka, toda le, če jih je napotil prir 
stojni zdravnik. 

5. člen 
Kot zdravstvene storitve po tem odloku so štejejo 

tale zdravstvena opravila: 
a) zdravniška pomoč v ambulantno-polikliničnib 

zavodih ter na bolnikovem domu;" 
b) zdravniška pomoč in oskrba v bolnišnicah, sa- 

natorijih ter v vseh drugih zdravstvenih zavodih; 
c) dobivanje zdravil in sanitetnega materiala; 
č) dobivanje ortopedskih in drugih zdravstvenih 

pripomočkov ter kopališko-klimatsko zdravljenje, to- 
da le v izjemnih primerih ter po prosti presoji sveta 
za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO. 

6. člen 
Olajšave in oprostitve po 1. in 2. členu tega od- 

loka se priznavajo upravičencem le na podlagi po- 
sebnega potrdila o upravičenosti. To potrdilo'morajo 
predložiti upravičenci zdravstvenemu zavodu ob pr- 
vem iskanju zdravstvene pomoči, razen v nujnih pri- 
merih, ko se potrdilo lahko predloži najkasneje v 8 
dneh po prejemu obračuna za opravljeno zdravstve- 
no storitev. 

7. člen    . 
Potrdilo o upravičenosti do popolne ali delne 

oprostitve od plačevanja Za opravljeno zdravstveno 
storitev, ki mora obsegati konkretno navedene oko- 

liščine 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 oziroma ljudskega odbora mestne 
občine; 

b) za vse drugo osebe pristojni zdravndk. 
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 oziroma ljudskega odbora mestno obči- 
ne tajništvo za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 
OLO. 

9. člen 
Proti odklonitvi zaprošenega potrdila po 7. členu 

tega odloka je dovoljena 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 K" 

stu LHS.< 

St. 1/1-3360/1-54 
Nova Gorica, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OW: 

Mirko Remec !.'• 

584. 

Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 17. čle- 
na, in 3. točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih ter 2. in 28. člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št 13-147/54) na skupni seJ1 

obeh zborov dne 15. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o proračunu okrajnega 

ljudskega odbora Kranj za leto 1954 

1. člen 
V odloku o proračunu okrajnega ljudskega od- 

bora Kranj za leto 1954 se 1. točka 1. člena spreme'111 

in glasi: 
I. Okrajni proračun 

z dohodki v znesku 320,229.000 din, 
in izdatki v znesku 320,229.000 din. 

.2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem bstu 

LRS«. 

St. 6326/1-54 
Kranj, dno 15. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1-r- 
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585. 

Na podlagi 9. točke 13,. člena zaJsor- o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin razglašam odlok o 
družbenem planu mesta Maribora za leto 1954, ki ga 
je sprejel mestni ljudski odbor na VIII. seji mestnega 
"'ora in IX. seji zbora proizvajalcev dne 28. IV. 1954 
ter na XXXV. skupni seji dne 30. junija 1954 in ki se 
glasi: 

ODLOK 
o družbenem planu mesta Maribora za leto 1954 

l.člen 
Potrdi so družbeni plan mesta Maribora za leto 

ls34. ki se glasi: 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA MESTA MARIBORA 
V LETU 1953 

1. poglavje 

Celotni družbeni produkt 
Celotni družbeni produkt, izračunan na podlagi 

cen iz leta 1952, kaže tole povečanje: 
1932 1953 

v tisočih dinarjev                             18,465.522 20,699.848 
v indeksih                                                     100 112.1 
na enega prebivalca v dinarjih         248.800 264.542 
v «ideksih                                                     100 106.3 

Povečanje celotnega družbenega produkta po pa- 
nogah, izraženo v indeksih, je bilo takole: 

1932 1953 
industrija                              100 112 
kmetijstvo                            100 125 
gradbeništvo                         100 86. 
promet                                 100 130 
trgovina                                100 113 
gostinstvo                             100 107 
obrt                                       100 123,5 
Skupno gospodarstvo          100 112,1 

II. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1953 
Na povečanje celotnega družbenega produkta so 

bistveno vplivali tile činitelji: povečanje industrijske 
Proizvodnje in izvoza industrijskih proizvodov, po- 
yecana aktivnost v zamenjavi blaga s kmetijskimi 
"•• severnovzhodne Slovenije, neugodno tržno sta- 
nJo v I. polletju 1953 za tekstil, povečanje kmetijske 
Proizvodnje ter obseg investicijske graditve. 

"ovečanje   industrijske   proizvodnje 
a) Industrijska proizvodnja se jo v letu 1953 moč- 

n° povečala, njen fizični obseg se je povečal v letu 
19?3 v primeri z letom 1952 za 12 %. Obenem se je 
£ letu 1953 povečal tudi asortiment in izboljšala ka- 

„Novost proizvodov. To povečanje obsega industrijske 
Proizvodnje je predvsem posledica večje produkcije 
istega dela industrijskih zmogljivosti, ki proizvajajo 
edstva za proizvodnjo oziroma reprodukcijski ma- 

v
eri •; ^ letu  1953 J° proizvajalo sredstva za proiz- 
odnjo 28 % industrijske zmogljivosti, reprodukcijski 
aterial 12 % industrijske zmogljivosti, druge kapa- 

,,n
eto v industriji pa so proizvajale potrošno blago 

'»O odstotkov). 
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b) Razvoj industrijske pro; izvodnje po posamez- 
nib. strokah jo tale: 1952 1953 

elektrogospodarstvo 100 121 
predelava premoga 100 96 
industrija nekovin 100 109 
kovinska industrija 100 122,5 
elektroindustrija 100 145,3 
kemična, industrija 100 110 
industrija gradbenega 

materiala 100 123 
lesna industrija 100 96 
papirna  industrija 100 93 
tekstilna industrija 100 105,5 
industrija usnja 

in obutve 100 105 
živilska industrija 100 104,1 
grafična industrija 100 101 

Vsa industrija 100 112 

c) Povečanje industrijske proizvodnje* je sprem- 
ljalo tudi povečanje produktivnosti dela, ki se je v 
primeri z letom 1952 povečala za ca. 5.5 %. Produktiv- 
nost dela se je zvečala v vseh industrijskih strokah, 
razen v lesni industriji, papirni in grafični industriji, 

'predvsem zaradi nezadostne izrabe zmogljivosti, pro- 
duktivnost dela v tekstilni industriji pa je bila sko- 
raj ista kakor v letu 1952, predvsem zaradi nanovo 
vključene delovne sile, ki se je morala svojemu delu 
šele priučiti. 

Povečanje produktivnosti dela po strokah je raz- 
vidno iz te tabele: 

(leto 1952 •= indeks 100) 
elektrogospodarstvo 159 
predelava premoga 106,6 
industrija nekovin 104,9 
kovinska industrija 110 
elektroindustrija 103,5 
kemična industrija 115,7 
industrija gradbenega materiala 118 
lesna industrija 84 
papirna industrija 76 
tekstilna industrija 101,2 
industrija obutve 98 
živilska industrija 106 
grafična industrija 87 
Vsa industrija • 103,5 

Produktivnost dela se je žvepla predvsem zaradi 
večje strokovne izučenosti delovne sile in, ker se je 
delovna sila privadila delovnemu procesu, predvsem 
v listih tovarnah, katerih kapacitete so se po osvobo- 
ditvi znatno povečale. 

Zaradi povečanja industrijske proizvodnje 6e je 
povečala zaposlenost v industriji. V letu 1953 je bilo 
v Çrimeri z letom 1952 8 % več delovne sile ali po- 
vprečno 1.330 delavcev več. Industrijska proizvod- 
nja se je povečala zaradi boljše oskrbe z reproduk- 
cijskim materialom, predvsem domače proizvodnje, 
zaradi boljše izrabo obstoječih zmogljivosti kakor tu- 
di zaradi manjših rekonstrukcij. Poleg tega so se 
razširile proizvodno zmogljivosti elektrarne Maribor- 
ski otok, s tem da je 19. septembra 1953 pričel obra- 
tovati drugi agregat z zmogljivostjo 17.000 kW. 

Niso pa nekatera podjetja posvečala dovolj paž- 
njo dviganju produktivnosti dela, to se da sklepati iz 
dejstva, da nekatere gospodarsko organizacije sploh 
nimajo prave tehnične in statistične evidence o pro- 
duktivnosti dela ter so tudi premalo razpravljala o 
organizaciji na znanstveni podlagi. 



Stran 724 URADNI LIST Štev. 39 — 7. X. 1954 

Porast kmetijske proizvodnje 

Fizični obseg kmetijske proizvodnje se je v letu 
1953 v primeri z letom 1952 povečal za 25 %, čeprav 
sta slana in mraz v maju 1953 močno prizadela naše 
vinogradništvo in sadjarstvo. Proizvodnja važnejših 
kmetijskih pridelkov kaže v letu 1953 tole povečanje: 

(leto 1952 = indeks 100) 

žito 186 
povrtnina 157 
krma 151 
Sadje 21 
vinogradništvo 91 
živinoreja 114 

Kmetijska proizvodnja se je močno povečala za- 
radi rodnega leta, ki je bilo v pretežni meri v prid 
mariborskemu kmetijstvu. Ker je bila lanska letina 
ugodna predvsem za tiste kmetijske pridelke, ki do- 
bivajo vedno močnejši blagovni pomen, zato zazna- 
mujemo povprečni padec cen kmetijskih pridelkov, 
pridelanih na območju mesta Maribora za ca. 12 % ' 
v primeri z letom 1952. 

Kmetijska proizvodnja pa se jo povečala tudi za- 
radi boljše semenske službe (uporaba razkuženih žit), 
varstva nasadov, intenzivnega zdravstvenega varstva 
živine in manjšega dviga produktivnosti dela zaradi 
povečanega mehanizacijskega sestava v kmetijstvu 
socialističnega sektorja.   ' 

Produktivnost dela bi se morala glede na večje 
število kmetijskih strojev in naprav močneje pove- 
čati. Povečala pa se ni, ker se je zmanjšala intenziv- 
nost dela, kar je razvidno iz tega, da se kljub po- 
večani mehanizaciji na enoto obdelovalnih površin ni 
bistveno zmanjšalo število delovne .sile na enoto ob- 
delovalnih površin. 

Gozdarstvo 

Splošno stanje gozdov na območju mesta Maribora 
ni zadovoljivo* Tako je bilo ugotovljeno z inventari- 
zacijo v letih 1951/52, da. znaša celotna Jesna masa 
89.183 m3, t. j. povprečno 80 m' na 1 ha, republiško 
povprečje pa znaša 103 m3. Inventarizacija je pokazala 
zelo nizek prirastek, in sicer 1,65 m3 na 1 ha, republiško 
povprečje pa znaša 2,2 do 2,8 m3. Takšno stanje je 
posledica večletnega prekomernega in nestrokovnega 
izkoriščanja naših gozdov. V letu Ì953 je znašalo izko- 
riščanje gozdov 975 m3, poleg tega pa je znašalo neevi- 
dentirano izkoriščanje, (tatvine, nedovoljene sečnje in 
podobno) najmanj kakih 200 m3. V celoti je bilo pose- 
kanega približno 1175 m8 lesa, plan sečnje za leto 1953 
pa je znašal 2474 m3 lesa. 

4 

Obrt 

Celotni družbeni produkt v obrti se je povečal v 
letu 1953 v primeri z letom 1952 za 25%. Obseg pro- 
izvodnih in obrtnih storitev se je povečal predvsem, 
zato, ker se je povečala zaposlenost v vseh sektorjih 
lastništva ža U°/o, t. j. od 3.369 zaposlenih v letu 1952 
na 3.757 zaposlenih v letu 1953. Obseg storitev pa se je 

povečal tudi zaradi povečanja obrtniške zmogljivosti. 
Tako se je povečalo število obrtnih obratov od 775 
v letu 1952 na 790 v letu 1953. 

Povečanje   izvoza   industrijskih 
proizvodov 

Leto 1953 predstavlja za naše mesto bistveno pre- 
lomnico v zunanjetrgovinskem poslovanju. V letu 1952 
je bil izvoz še manj pomemben, lani pa je bil eden 
najvažnejših faktorjev, ki so vplivali ne samo na akti- 
vizacijo komunalnega gospodarstva, temveč tudi na 
splošno družbeno gospodarstvo. Izvoz v letu 1953 se je 
po vrednosti, izračunani na podlagi dejanskih cen, po- 
večal približno za 3,3-krat. Izvoz se je povečal kljub 
močni konkurenci na zunanjem trgu in je tudi v pre- 
cejšnji meri pripomogel k poboljšanju izvozne struk- 
ture naše države. 

Obenem se je razmeroma zmanjšala uporaba uvo- 
ženih surovin zaradi novih tovarn, ki so pričele obra- 
tovati v naši državi in tudi že preskrbujejo našo in- 
dustrijo s potrebnim materialom, kar ugodno vpliva 
na plačilno bilanco, če upoštevamo, da naša indu- 
strija uporablja približno 35% uvoženih surovin. 

Investicijska   graditev 

V letu 1953 se je aktivnost gradbenih podjetij na 
območju mesta Maribora zmanjšala za 14 %> v primer- 
javi z letom 1932. Pri teh gradbenih podjetjih se je s 
tem zmanjšalo tudi število zaposlene delovne sile za 
45 delavcev. Na to, da se je zmanjšal obseg storitev 
gradbenih podjetij na območju mesta Maribora, j" 
vplivala predvsem zmanjšana gradbena delavnost na 
ključnih objektih, ki se dograjujejo. S tem se je neko- 
liko omejil tudi monopol gradbenih podjetij, saj se je 
ponudba z njihove strani v letu 1953 že nekoliko poj 
večala. Močnejša konkurenca med gradbenimi podjetji 
je razvidna iz tega, da sc je delavnost gradbenih pod- 
jetij mesta Maribora na območju našega mesta zvečala 
po številu opravljenih efektivnih ur za 6.8 %, delavnost 
gradbenih podjetij izven mesta Maribora, ki so oprav- 
ljala svoje storitve na območju našega mesta, pa se.je 
po številu opravljenih efektivnih ur povečala cele za 
30%, kar pomeni, da bodo domača gradbena podjetja 
morala, resno računati s konkurenco podjetij te vrste 
izven našega mesta. 

Čeprav se je gradbena delavnost domačih podjetij 
v celoti nekoliko zmanjšala, pa se delavnost vseh grad- 
benih podjetij z režijskimi skupinami vred v Mariboru 
nekoliko poveča, in sicer v primeri z letom 1952 za 20 
odstotkov. 

V letu 1952 se je tudi spremenila struktura grad- 
benih del, kar je razvidno iz tegale pregleda: 

Struktura gradbenih del 
Procentualna udeležba 

1952 1953 

Graditev družbenega standarda     -    48,8 
Kapitalna graditev 51,2 

52,8 
47,2 

Investicijski plan MLO Maribor v letu 1953 je 
po glavnih investitorjih takole izpopolnjen: 

bil 
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Investitor Plan 
v 000 din 

Realizacija    % 

Svet za komunalne in 
gradbene zadeve 

Svet za kulturo in pros v. 
Svet- za zdravstvo in 

socialno skrbstvo 
Svet za gospodarstvo 
Svet za notranje zadeve 
Investicijska rezerva 

Skupaj MLO Maribor 

302,797 
72,102 

90,525 
7,996 

12,933 
40,867 

240,970 
30,830 

79,6 
42,8 

90,303 99,8 
4,812 60,2 
4,073 31,4 

25,343 62 

527,220       396,331       75 

Investicijski plan ni bil izpolnjen predvsem zato, 
ker ni bila uresničena planirana dopolnilna akumula- 
cija, oziroma zaradi negotovega finančnega položaja. 

Trg   in   osebna   potrošnja 

^Zaradi povečane gospodarske delavnosti in vse 
Močnejšega uveljavljanja mesta Maribora kot gospo- 
darskega središča severovzhodne Slovenije se je tudi 
Povečal blagovni promet v trgovski in gostinski mreži. 
S tem se je Maribor močneje uveljavil tudi kot komer- 
cialno središče. Na povečanje komercialne delavnosti' so 
vplivali tile faktorji: Mariborski teden, delna sanacija 
trgovske mreže, izboljšanje kvalitete in povečanje asor- 
timenta potresnega blaga, znižanje cen tekstilnemu 
t"agu, povečana uporaba potrošniških kreditov, uvoz 
Potrošnih predmetov 1er povečank delavnost v zame- 
njavi blaga s kmetijskimi predeli. Povečana delavnost 
v zamenjavi blaga s kmetijskimi predeli se kaže: 

1. v zmanjšanem odlivu gotovine izven mesta Ma- 
ribora.'Tako se je odliv gotovine v II. polletju 1953 
Qasproti Il.polletju 1952 zmanjšal za 49,5 %; 

2. v povečani , udeležbi gotovinskega blagovnega 
Prometa trgovine in gostinstva v izplačanih plačah s 
socialnimi dajatvami. 

Tako je znašal gotovinski promet trgovine in go- 
stinstva v II. polletju 1952 89,5 % vseh plač s socialnimi 
dajatvami, v Il.polletju 1953 pa je znašal že 102,4% 
^ch plač s socialnimi dajatvami. 

Slabosti so bile predvsem v nezadostni tehnični 
opremljenosti trgovine in pomanjkanju kuriva. 

Povečanje blagovnega prometa v letu 1953 v pri- 
meri z letom 1952 kaže tabela: 

Blagovni promet 
v 000 din 

1952 1953       Indeks 

Skupni blagovni 
Promet trgovine 11.201,519     12.918,514     115 

°d tega: 
trgovina na drobno     5.253,519      '6.287.389     120 
trgovina na debelo      5.568,000    ' 6.631,125     110 
(Podatki za promet trgovine na debelo v letu 1932 

80 nepopolni.) 
Čeprav se je blagovni promet v celotnem obsegu 

P°večcl, je bila potrošnja industrijskih predmetov 
tanjša kakor v letu 1952, predvsem v tekstilu, več pa 
•le,bilo potrošeno živil, kar je razvidno iz pregleda: 
P«troŠno blago Enota mere 1952 1953 Indeks 
.  pevski izdelki -      t 10.296 14.134 137 

Mesni izdelki t 2.193    •     2.611 119 
Sladkor t 1.248 1.392 112 
«azne tkanine- m 615.100 541.200 86,3 
Konfekcija kom. 388.500 315.000 81 
Nogavice par 264.100 250.200 '   95 

Kljub posledicam suše se je potrošnja živil celo 
povečala, nižja potrošnja tekstila pa je v glavnem po- 
sledica visokih cen tekstilnih izdelkov predvsem v 
I. polletju in pa spremenjene strukture potrošnje, do 
katere je prišlo zaradi odprave bonov. 

Promet se je povečal tudi v gostinstvu, vendar 
predvsem na račun višjih cen. V povprečju so bile 
cene v gostinstvu v letu 1953 v primeri z letom 1952 
za 32°/o višje, in sicer pri alkoholnih pijačah za 49%, 
pri storitvah in prehrani pa za 13°/o. 

Promet v gostinstvu: 
a) preračunan na dejanske cene se je povečal od 

546.490/m na   774.368/m ali za 42%; 
b) preračunan na iste cene pa se je povečal od 

546.490/m na 584.740/m ali za 7%. 

8 

Spremembe    na   področju   celotne   raz- 
delitve   družbenega   produkta   in 

narodnega   dohodka 

1. V delitvi družbenega produkta in narodnega do- 
hodka socialističnega sektorja gospodarstva so značilne 
tele spremembe nasproti letu 1952: 

a) Skupni družbeni produkt: 

v 000 din       1952 struktura   1953 struktura   Indek» 

Skupni druž- 
beni produkt   18.038,064 100      19.158.602 100      106 

Amortizacija 1.232,942     6,9     1.402,042     7.3   112 
Narodni 

dohodek 16.785,122   93,1    17.756,560   98,7   105.7 

Struktura razdelitve družbenega produkta se je • 
letu 1953 menjala v korist amortizacije. Od celotne 
amortizacije se je povečal del amortizacije, s katerim 
so gospodarske organizacije samostojno razpolagale, od 
500,166/m na 751,742/m, ali za 50%, blokirani del amor- 
tizacije pa se je zmanjšal od 752,776/m na 650,300/m 
ali za 13.6%. 

b) Narodni dohodek: 

v 000 din   1952 struktura 1953 struktura Indeks 

Narodni 
dohodek 16.785.122 100 17.756,560 100   ' 105,3 

Plačilni fond 2.242.960   13.4 3.057,545 17.2 136 
Akumulacija 14.542,162   86,6 14.699.015 82,8 102 

Povečanje narodnega dohodka gre predvsem na ra- 
čun doseženih plač v letu 1953, ki so se povečale v 
primeri z letom 1952 za 36 %. Dejansko izplačane plače 
pa so se glede na progresivnejšo davčno lestvico pove- 
čale de za 16 %. 

Plačilni skladi so se povečali zaradi povečanega 
števila povprečno zaposlene delovne sile za 4,8% dn 
zaradi povečanja nominalnih plač zaposlenih od 7.7Ó5- 
dinarjev povprečno na zaposlenega v letu 1952 na 8.660 
dinarjev povprečno na zaposlenega v letu 1953, t. j. za 
11,5%. Nominalne plače so se povečale predvsem na 
račun izplačanih presežkov iz leta 1952. « 

Celotna akumulacija se je povečala neadekvatno s 
povečanjem narodnega dohodka, t.j. le za 2 %, medtem 
ko se je povečal narodni dohodek za 5,3%, predvsem 
zaradi znižanja cen tekstilnega blaga. Obenem pa so 
se povečali skladi-za samostojno razpolaganje podjetij 
od 477,200/m, v letu 1952 na 539,074/m v letu 1953 ali 
za 13%.  • 
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Drugi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1954 

, III. poglavje 

Industrija 

Poleg ukrepov in pogojev, ki bodo delovali na go- 
spodarstvo v FLRJ in LRS, se bo zagotovil v letu 1954 
razvoj industrijske proizvodnje na področju komune: 

z boljšo izrabo obstoječih zmogljivosti, 
s povečano produktivnostjo dela, 
s povečanim izvozom proizvodov predelovalne in- 

dustrije, 
z osvajanjem novih proizvodov (predvsem tista 

podjetja, ki dobivajo v novih tovarnah močne kon- 
kurente), 

z večjim varčevanjem in racionalnejšo ter zakonito 
uporabo razpoložljivih finančnih sredstev, 

z večjimi zneski amortizacije in s tem boljšim 
vzdrževanjem osnovnih sredstev in z njihovo zame- 
njavo, 

z boljšo preskrbo industrije z uvoženimi surovi- 
nami na podlagi povečanega izvoza domače industrije. 

Na podlagi proizvodnje v letu 1953 ter analize 
možnosti proizvodnje za leto 1954, se predvideva po- 
večanje industrijske proizvodnje v povprečju za 12,9 °/o. 
Proizvodnja po posameznih strokah pa se poveča, ka- 
kor sledi: 

Fizični obseg 
1953= 100% 

elektrogospodarstvo 121 
predelava premoga 120 
industrija nekovin 101 
kovinska industrija 114  » 
elektroindustrija 108 
kemična industrija 110 
industrija gradbenega materiala 100 
lesna industrija 100 
papirna industrija 106 
tekstilna industrija 113,4 
industrija usnja in obutve 100 
živilska industrija 104 
grafična industrija 106 

Glede na splošno povečanje industrijske proiz- 
vodnje se predvideva povečanje zaposlenosti v pri- 
meri z letom 1953 za 7.8 %, t. j. za 1.364 delavcev. 

4 
Predvideva  so povečanje  proizvodnosti   dela  za 

približno 4.7 %. Predvsem se predvideva večja pro- 
duktivnost dela v kovinski industriji. 

b) v nadaljnje izboljšanje obstoječih kapacitet, 
predvsem v razširitev grl, v proizvajanje novih 
sortimentov in izboljšanje kvalitete blaga. Proizvod- 
nja se mora prilagoditi potrebam domačega in za- 
nanjega trga. Z večjim izvozom bo zagotovljen uvoz 
potrebnih surovin in materiala, ki ga naša industrija 
potrebuje; 

c) v varčevanje in racionalnost v poslovanju ter 
v to, da se predvsem z racionalizacijami, rekon- 
strukcijami in razširitvami obstoječih kapacitet v 
okviru razpoložljivih finančnih sredstev komune veča 
proizvodnja. Intenzivnost dola je treba dvigati s po- 
večanjem stanovanjsko graditve ter z graditvijo 
oziroma razširitvijo drugih osnovnih fondov druž- 
benega standarda. 

7 
V elektrogospodarstvu se predvideva povečanje 

obsega proizvodnjo za 21 %. Tako bo hidroelektrarna 
Mariborski otok zaradi novega drugega agregata, ki 
je pričel obratovati v letu 1953, povečala proizvodnjo 
električne energije od 160,992 MVVh v letu 1953 na 
195,000 MWh v letu 1954. Ker se bo potrošnja elek- 
trične energije v LRS dvignila v letu 1954 za 23 % 
zaradi normalnega povečanja potrošnje, vključitve 
novih potrošnikov in zaradi novih zmogljivosti, ki 
bodo dane v obratovanje, se bo zlasti v zimskih mp" 
secih pokazal znaten primanjkljaj (v januarju i11 

februarju je znašal izpad električne energije 2,600 
M\Vh), hkrati pa bo v poletnih mesecih na razpo- 
lago odvečna električna energija. 

Iz navedenih razjogov se bo treba usmeriti v 

letnih mesecih na izvoz električne energije, obenem 
pa izrabiti vse možnosti, da se zaradi izpada elek- 
trične energije v zimskih mesecih nastali zastoji v 

proizvodnji omejijo na minimum ter je zlasti treba 
preusmeriti proizvodnjo industrijskih in drugih pod- 
jetij na boljšo izrabo kapacitet v času, ko je elek- 
trično energije dovolj, t. j. predvsem v poletnih me- 
secih, in redno vzdrževati pogonske naprave elek- 
trarn, zaradi rednejše preskrbe z električno energijo 
predvsem v Času, ko je primanjkuje, je treba pove- 
čati kapacitete termoelektrarnam, predvsem pa ter- 
moelektrarni MTT. 

Predvideno povečanje obsega proizvodnje Mesfae 

plinarne, bo za 20 % večje od proizvodnje v letu 
1953. Tako se predvideva povečanje dnevne proiz- 
vodnje plina od 3,200 m» v letu 1953 na 4,200 m* v le- 
tu 1954. Poleg tega je treba v prihodnjem letu iz- 
boljšati kvaliteto plina in še nadalje zmanjšati 
izgubo plina na omrežju. Zato pa je treba: dograditi 
novo štirikomorno vertikalno peč, dograditi elek- 
trostatični ločilec za odločanje katrana iz mehanskih 
primesi, uvesti hove plinomere in totalno priključiti 
Delavnice železniških vozil »Boris Kidričt na plin" 
sko omrežje plinarne. 

Predvideva se povečanje izvoza industrijskih 
proizvodov za 12 % nasproti izvozu, doseženemu v 
letu 1953. K povečanju zunanjetrgovinske delavnosti 
bo pripomogla ustanovitev posebnega izvoznega pod- 
jetja v okviru mesta. 

6 
Da bi se dosegel predvideni dvig proizvodnje, bo 

treba usmeriti vse napore: 
a) v maksimalno izrabo obstoječih kapacitet, 

Proizvodnja umetnih brusov se bo povečala Ie 

za 1 %. Hkrati se je treba z umetnimi brusi uvejja* 
viti tudi na inozemskem tržišču in delati na razširi- 
tev ozkega grla, t. j. keramične peči za žganje 
umetnih brusov, ter s tem zagotoviti nadaljnje P07?" 
čanjo proizvodnje. Pri tem je treba omogočiti, da 
se zmanjša uporaba uvoženega normalnega korunda 
s postopnim uporabljanjem domačih surovin. _ 
okviru razpoložljivih sredstev je treba dvigniti nivo 
tehničnega sestava. 
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10 
V kovinski industriji se predvideva povečanje 

Proizvodnje v primeri z lotom 1953 za 14% ter 
povprečni dvig produktivnosti dela za 6.5 %. Proiz- 
vodnja v kovinski industriji bo povečana zaradi 
boljšo izrabe obstoječih zmogljivosti, ki so bile do- 
grajene v preteklih letih, in zaradi povečanja staleža 
zaposlenih za 630 delavcev ali za 7 % v primerjavi 
z lotom 1953. 

Kot osnovne naloge v letu 1954 bodo morala pod- 
jetja zlasti: 

izrabiti vse kapacitete v livarnah, s čimer se bo 
dosegla skladnost z naraščajočimi potrebami stroje- 
gradnje, izrabiti kapacitete za proizvodnjo instala- 
cijskega in drugega investicijskega materiala ter 
rezervnih delov za armature, ker se bo zaradi večjih 
amortizacijskih sredstev in povečanih sredstev za 
vzdrževanje stanovanjskega sklada potreba po teh 
Proizvodih znatno povečala. Izrabiti je treba vse 
kapacitete produkcije sredstev za proizvodnjo in s 
lem zmanjšati uvoz opreme za kapitalno graditev in 
Vzdrževanje, iskati možnosti, da se stroji in naprave, 
** zaradi dosedanjega proizvodnega postopka niso 
Polno izrabljeni, zaposlijo s primerno dopolnilno 
Produkcijo. Zlasti je treba povečati produktivnost 
dela in razširiti proizvodnjo predmetov široke po- 
trošnje, obenem pa po potrebi preusmeriti proizvod- 
njo, če to narekuje povečana ponudba zaradi raz- 
širitve istovrstnih kapacitet v okviru države. 

V Mariborski livarni se predvideva proizvodnja 
«veh novih skupin izdelkov, in sicer odpreskov barv- 
ah kovin z letno količino 60.000 kg in instalacijskih 
Cevi z letno količino IO.OOOkg; predvideva se ,tudi 
Razširitev produkcijo obstoječih skupin proizvodov, 
"ovečal se bo izvoz, predvsem armatur, gradbenega 
°kovja in gibljivih instalacijskih cevi. 

Tovarna avtomobilov bo povečala proizvodnjo 
kamionov in avtobusov od 1.320 komadov v letu 1953 
Ba 1.600 komadov v letu 1954. Obenem se bo dvignila 
Produktivnost dela in povečala zaposlenost za kakih 
7OO delavcev. V proizvodnjo se bodo postopoma uva- 
jale domačo surovine. 

»Metalna« bo izdelala več specialnih proizvodov, 
*ar bo zagotovljeno s povečano varilno delavnostjo 
V* strojno obdelavo. Razširila bo tudi Sortiment pro- 
izvodov. 

Industrija kovinskih izdelkov bo povečala pro- 
'zvodnjo artiklov za široko potrošnjo ter razširila 
Sc>rtiment in  izboljšala njihovo kvaliteto. 

Delavnica železniških vozil »Boris Kidriče bo 
Povečala število remontov železniških vozil ter bo 
a to uporabila večji odstotek domačih- surovin. 

U 
. V elektroindustriji so predvideva povečanje pro- 

vodnjo za 8 %, S proizvodi elektroindustrije pa se 
Je treba uveljaviti tudi na inozemskem tržišču. Eden 
1Q-Jn'k novih proizvodov elektroindustrije v letu 

>* bo dušilka za fluorescentne svetilke. S proizvod- 
^Jo tega artikla ne bo več treba uvažati potrebščin 
a flu'Oresccntno razsvetljavo. 

12 

•     "roizvodnja  kemično industrije  se bo povečala 
. !" %  predvsem  na  račun  povečanja  proizvodnje 

te'8*' ^ra^n''h praškov in  glicerina. Osnovno naloge 
stroke so predvsem: še nadalje izboljševati kvali- 

teto Predvsem   kozmetičnih   proizvodov   kakor   tudi 

drugih kemičnih izdelkov. Pri tem jo treba delati na 
razširitev sortimentov. 

13 
Proizvodna industrije gradbenega materiala bo v 

glavnem v mejah proizvodnje v letu 1953. Zaradi ne- 
izrabljenih kapacitet v opekarnah je treba glede na 
razmeroma visoke konstantne stroške (obresti od 
osnovnih sredstev in amortizacija) povečati proizvod- 
njo in na ta način znižati ceno. 

14 
V lesni industriji ostane proizvodnja v glavnem 

v višini lansko proizvodnje. Povečanje proizvodnje 
se ne predvideva zaradi manjše produkcije rezanega 
lesa, in sicer za približno 17 % v merilu LRS. Zaradi 
zmanjšanega izvoza rezanega lesa kakor tudi zmanj- 
šano sečnje je treba, da se zagotovijo potrebne koli- 
čino finalnih lesnih izdelkov, zlasti: povečati proiz- 
vodnjo finalnih izdelkov ter nadomestiti zmanjšani 
izvoz rezanega lesa z izvozom gotovih izdelkov, po- 
večati Sortiment in kvaliteto izdelkov ter zmanjšati 
porabo rezanega lesa in se usmeriti na uporabo dru- 
gih vrst reprodukcijskega materiala (vezane plošče 
in tako dalje). 

15 
Proizvodnja Industrije papirnatih izdelkov se bo 

predvidoma povečala za 6 %, večja proizvodnja pa 
se no predvideva, ker bo produkcija papirja v glav- 
nem v okviru lansko proizvodnje. Predvsem je treba 
v tej stroki dvigniti produktivnost dela vsaj na višino 
produktivnosti v letu 1952, obenem pa v okviru raz- 
položljivih sredstev dvigniti mefianizacijski sestav 
ter se usmeriti v izvoz. 

16 
Za tekstilno industrijo se predvideva povečanje 

proifvodnje za 13,4 %. Predvideva se povečanje pro- 
izvodnje tkanin za 14 %, t. j. od 23.668/m m', izde- 
lanih v letu 1953, na 27.000/m m» tkanin v letu 1954. 

Ker proizvodnja tekstilne industrije bistveno po- 
sega v gospodarski razvoj mesta ter v splošni gospo- 
darski razvoj, je treba predvsem: odločno polno iz- 
rabiti obstoječe proizvodne zmogljivosti, z vključit- 
vijo nove, predvsem ženske delovne sile pa zmanj- 
šati število nezaposlenih ter si prizadevati, da ee 
preseže plan. Kljub ozkim grlom v oplemilnicah in 
pripravljalnicah je treba močneje obremeniti tkal- 
nice ki so še premalo izrabljene ter izdelovati tudi 
surove tkanine, za katere so prav tako ugodne raz- 
mero za izvoz kakor tudi za prodajo na domačem 
tržišču, nadalje povečati izvoz blagaN uporabiti znat- 
no povečana amortizacijska sredstva za boljše vzdr- 
ževanje strojnega parka ter za postopno odstranje- 
vanje grl, obogatiti Sortiment z novimi izdelki in 
osvajati najnovejše tehnološke postopke v plemeni- 
tenju tkanin, dvigniti produktivnost dela. 

17 
Produkcija obutve bo v glavnem ista kakor je 

bila v letu 1933, predvsem zaradi pomanjkanja obrat- 
nih prostorov. Glede na močno konkurenco na do- 
mačem tržišču je treba predvsem uvajati nove vzorce 
čevljev in izboljšati kvaliteto, obenem pa nadalje 
razširiti domače tržišče in ee -uveljaviti rudi v zunanji 
trgovini. 

18 
V žiivđlsKi industriji se predvideva povečanje 

obsega proizvodnje za 4°/o čeprav to povečanje ne 
predstavlja dejanske možnosti, ki jih ima živilska 
industrija glede povečanja produkcije. Ker še vedno 
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niso izrabljeni vsi razpoložljivi kmetijski pridelki, ki 
marsikje celo propadajo, je treba z izboljšanim nači- 
nom odkupa povečati industrijsko predelavo in s tem 
bolje izrabiti razpoložljive kapacitete. V živilski in- 
dustriji bo treba začeti zniževati cene, čemur ni bila 
posvećena dovoljna pažnja, čeprav se ji nudijo znat- 
ne ugodnosti, kot so regres za sladkor in embalažo, 
znižanje stopnje za obresti od osnovnih sredstev, ka- 
kor ji je predpisano tudi minimalno odvajanje ostan- 
ka dobička mestnemu ljudskemu odboru. Podjetja 
živilske industrije bodo morala poleg zniževanja cen 
tudi razširiti Sortiment in popolneje izrabiti razpo- 
ložljive zmogljivosti. Prizadevati se je treba tudi, da 
se reši problem embalaže, tako da bo preprečeval 
kvar živil ter da bodo le-ta ustrezala higienskim 
zahtevam. Izdelki živilske industrije morajo dobiti 
tudi pravilno sestavo s čimvečjo biološko vrednostjo. 
V večji meri je treba izdelovati sadne sokove ter v 
ta namen pritegniti tudi sadni inštitut. Nadalje je 
treba navezati stalnejše stike s pridelovalci surovin 
ter vplivati na pospeševanje živilske proizvodnje, ki 
jim bo omogočila zadostno preskrbo s kvalitetnimi 
surovinami, za kar ima živilska industrija vse pogoje 
glede na bogato kmetijsko zaledje. Usmeriti se je 
treba tudi v izvoz oziroma ga povečati. 

IV. poglavje 

Kmetijstvo 

Plan za leto 1954 predvideva nekoliko manjši 
obseg kmetijske prpizvodnje, kakor je znašala reali- 
zacija v letu 1933, in sicer za nekako 7 % zaradi 
tega, ker je bil gros kmetijske proizvodnje v letu 
1953 nad 7-letnim povprečjem. Kot osnova za izračun 
kmetijske proizvodnje v letu 1954 je vzeto 10 %-no 
zvišanje 7-letne povprečne proizvodnje (razen pri 
vinogradništvu). 

Na obseg kmetijske proizvodnje bodo predvsem 
vplivali tile faktorji: izdatnejša oskrba z umetnimi 
gnojili, zaščitnimi sredstvi in drugimi industrijskimi 
potrebščinami po nekoliko znižanem regresu, izpo- • 
polnitev kmetijske mehanizacije in na novo obnov- 
ljene površine sadovnjakov in vinogradov, večje ko- 
ličine kakovostnega semenskega blaga, izboljšanje 
staleža plemenjakov, selekcija v živinoreji, davčna 
politika, sloneča na katastrskem čistem donosu bo 
dvigala interese kmetijskih proizvajalcev za pove- 
čanje proizvodnje; ugodne vremenske razmere v je- 
seni 1953 so omogočile pravočasno pripravo zemljišč 
in jesensko setev, mraz s slano v maju 1953 je po- 
vzročil, da bo rod vinogradov nekoliko nižji, kakor 
znaša 7-letno povprečje. 

V letu 1954 se predvideva sadna letina ter zato 
povečanje proizvodnje v sadjarstvu za 4,7-krat v 
primerjavi z letom 1953. Prav tako se predvideva 
večja proizvodnja vina in živalskih produktov. Pro- 
izvodnja vrtnin bo ostala na višini lanskega leta, 
krmske rastline in žita se bodo razširile glede na 
posejane površine. Predvideva se sprememba povr- 
šinske strukture kmetijske proizvodnje v korist po~ 
vrtnin in živinoreje s tendenco, da se poveča bla- 
govna proizvodnja. 

Državna kmetijska posestva bodo morala moč- 
no dvigniti intenzivnost in produktivnost delovne sile 
ter zaradi večje mehanizacije predvideti manjše po- 
trebe po delovni sili na 1 ha površine, le-to delovno 
silo pa zaposliti na investicijskih delih, oziroma ra 
stransikih delavnostih (proizvodnja specialnih kme- 
tijskih produktov). 

Zagotoviti je treba racionalno uporabo sredstev 
za proizvodnjo, predvsem traktorjev. 

V svojem predlogu plana izkazuje državno kme- 
tijsko gospodarstvo Radvanje razmeroma visoko iz- 
gubo, na novo ustanovljeni posestvi Kamnica in Zr- 
kovci pa predvidevata minimalni dohodek ter s tem 
izredno nizko amortizacijo. V celoti predvidevata 
doseg svojih skladov le kmetijsko gospodarstvo Ko- 
šaki in mestno vrtnarstvo. 

Glede na razne ugodnosti glede akumulacije in 
vplačevanja amortizacije, ki jih dajejo zvezni, re- 
publiški in mestni družbeni plan, bodo morala držav- 
na kmetijska posestva napeti vse sile za rentabilno 
gospodarjenje in .bodo tudi morala izpopolniti svoje 
sklade za amortizacijo. 

V. poglavje 

Gozdarstvo 
Zaradi slabega stanja gozdov v letu 1953 je treba 

uvesti takšno gospodarjenje, da se bo postopoma 
dosegla normalna lesna zaloga oa 1 ha, in sicer od 250 
do 350m*. Sečnjo je treba omejiti na minimum, 
obenem  pa  zaostriti   izvajanje   gozdarskega   zakona. 

VI. poglavje 

Gradbeništvo 
Obseg storitev gradbenih delavnosti s sedežeffl 

v Mariboru se bo v primeri z letom 1955 povečal 
predvidoma za 3 % ob istočasnem povečanju zapo- 
slene delovne sile za 55 delavcev. Na obseg gradbe- \ 
nih del ter razvoj gradbeništva bodo v letu 1954 
vplivali predvsem tile faktorji: sprememba sistema 
kreditiranja izvajalcem del, oddajanje gradbenih del 
z licitacijami in poostrena kontrola pri izdajanju 
gradbenih dovoljenj, zmanjšanje proizvodnih stro- 
škov in cen zaradi dovršitve velikih objektov, zmanj- 
šanje neto investicij, znatno povečanje vzdrževanja 
objektov in povečana konkurenca med gradbenimi 
podjetji. 

Gradbena podjetja bodo morala posvetiti poseb- 
no pažnjo dvigu proizvodnosti dela, smotrni ureditvi 
gradbišč, organizaciji notranjega transporta, racio- 
nalni uporabi mehanizacije, skrbnemu vzdrževanju 
materiala (predvsem vskladiščenju) ter zniževanju 
režijskih stroškov. Z družbenim planom MLO Mari- 
bor gradbena podjetja ne bodo stimulirana za ustvar- 
janje visokih dobičkov, ker se bo dobiček delil s 
progresivno lestvico v nasprotju z delitvijo dobička , 
v industriji. 

VII. poglavje 

Promet 
Obseg transportnih storitev se bo v primeri z 

letom 1953 povečal za 3 %, kar bo zagotovljeno z 

nabavo novih vozil -v potniškem avtobusnem promet0, 

s povečanjem amortizacije, kar bo omogočalo znatno 
boljše vzdrževanje in zamenjavo dotrajalnih objet 
tov, minimalni odvod ostanka dobička ljudskemu od- 
boru, razširitev remontnih delavnic zaradi povečanih 
finančnih sredstev prometnih podjetij. Transportna 
podjetja bodo glede na povečani obseg proizvodnje 
in s tem večji promet blaga in delovne sile izven 
mestnih predelov, morala skrbeti za optimalno iz- 

rabo obstoječih prometnih zmogljivosti. Glede na 
navedeno se bo najkrepkeje povečal cestni medkra- 
jevni potniški promet, in sicer za 35 %, krajevni pot- 
niški promet za 27 %. Obenem  se mora  postopoma 
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sanirati naš promet, da so poživi zamenjava blaga e 
P°{lezeljem in poveča promet na živilskem trgu. 

Glede na dejstvo, da posamezna podjetja vlagajo 
precejšnji  del svojih  sredstev  v zunanji  transport, 

1 bilo zaradi pocenitve transportnih stroškov prav, 
^ transport izvajajo javna prevozniška podjetja. 

VIII. poglavje 
Tržišče 

Zaradi povečanja celotne gospodarske delavnosti 
*6 predvideva povečanje blagovnega prometa v trgo- 
vini od 12,918.514/m na 14,205,000/m, t. j. za približno 
10 % v primeri z letom 1952, v gostinstvu pa se pred- 
videva povečanje prometa od 774,368/m na 822,400'm 
aH za 6 %, V svojih predlogih planov pa predlagajo 
trgovska podjetja 2,1 % nižji plan V primeri z izvr- 
šitvijo plana v letu 1953, gostinska podjetja pa so 
v svojih predlogih pod realizacijo v letu 1953 za 
3.6 odstotka. 

Večji promet v trgovski in gostinski mreži je 
utemeljen predvsem s temle: 

1. zaradi povečanja proizvodnje se bo povečalo 
stanje zaposlenih in s tem tudi plačilni fond. Skupno 
z dopolnilnimi plačami uslužbencev uradov in usta- 
nov se predvideva povečanje plačilnega fonda za 
Približno 200,000/m dinarjev; 

2. zaradi nadaljnje večje komercialne delavnosti 
se predvideva priliv gotovino iz kmetijskih pridel- 
kov. Priliv gotovine iz kmetijskih predelov je ute- 
meljen zaradi povečane kupne moči kmetov v re- 
publiškem merilu za 15,4 % v primeri z letom 1953. 
K-upna moč se bo predvidoma povečala zaradi pove- 
čanja kmetijske proizvodnje v republiškem merilu, 
*i Je bila v letu 1953 pod povprečjem; 

3. z nadaljnjimi investicijami se bo povečala po- 
vršina in izboljšalo lice živilskega trga; 

4. način formiranja sklada za plače v odstotku 
°d Prometa bo stimuliral trgovska in gostinska pod- 
aja k temu, da bodo dosegla čim večji promet; 

5. povečanje najemnin  ne bo bistveno vplivalo 
a strukturo potrošnega fonda, saj se le-te povečajo 

v Primeri z letom 1953 le za okoli 30,000/m, kar 
Predstavlja le približno 15 % od povečanega plačil- 
n*Sa sklada; 

6. predvidena je ugodnejša letina v kmetijstvu 
^Predvsem glede sadja) in nadaljnji uvoz živil kakor 
Udi povečanje proizvodnje  industrijskega  blaga,  s 
imer se bo povečala tudi aktivnost grosističnih tr- 

^vskih podjetij. 
Na znižanje cen ia izboljšanje postrežbe pa bo 

Pkvala decentralizacija trgovske mreže. 
tr h     ^>o'V0^,inie trgovske in gostinske delavnosti je 

a zlasti:  nadalje dvigati  komercialno delavnost 
riv5     Maribora, predvsem s povečanjem vloge Ma- 

orskega tedna, ki mora dati v bodoče već poudar- 
zamenjavi vas-mesto, obenem pa mora biti izraz 

,  ugih delavnosti  mesta Maribora. Delavnost Mari- 
Pred ^'^•1 naJ se vse k°4 usmerja v potrošne 

raz t eov&k-a »u gostinska podjetja naj organizirajo 
na}   v0 ^iroma   revije  izven  mesta  Maribora   ter 

•,ePiJ° komercialno delavnost, 
tro' -i   raviti Je treka suhosti v preskrbovanju po- 

jrukov, ki  so se pokazale v  letu  1953  (preskrba 
s ku rivom). 

služIl     a^e ^e tre^a ^•"•^ aa izboljšanje skladiščne 

skji,      ,Piü   je  treba   delavnost  grosističnih   trgov- 
^" P«djetij tudi izven naše republike. 

IX. poglavje 

Obrt 
Predvideva se povečanje obsega obrtniških sto- 

ritev za približno 4 % v primeri z letom 1954. Pove- 
čanje je mogoče, glede na razvoj, ki predvideva tudi 
v drugdh gospodarskih panogah povečanje stanja 
delovne sile v Mariboru. Možnosti za povečanje pro- 
izvodnje so podane tudi z večjimi amortizacijskimi 
sredstvi, ki jih bodo imela podjetja na razpolago, 
ter z zvišanjem sredstev za zidanje stanovanj, ki se 
bodo dosegla s povečanjem najemnin za približno 
največ 55 % v povprečju. Potrebno bo delati na raz- 
širitev obrtniške mreže, predvsem v kritičnih stro- 
kah, kot so: fina mehanika, galvanizacija, modelno 
mizarstvo, štukaterstvo, krovstvo, tesarstvo, ortope- 
dija, kovinotiskarstvo, vozno tapetništvo, vozno ličar- 
stvo, avtokleparstvo, glasbilarstvo, dežnikarstvo in 
optika. Za boljše poslovanje obrti se bodo pri ugo- 
tavljanju davčne osnove upoštevale olajšave pri 
obrtnih obratih z vajenci, manjšim obrtnim obratom 
pa se bo predpisoval davek v pavšalnih zneskih. 

X. poglavje 

Formiranje skupnega proizvoda in narodnega 
dohodka ter njihova delitev 

Gledo na smernice in predvideni razvoj gospo- 
darstva se pričakujeta tole formiranje in razdelitev 
skupnega proizvoda in narodnega dohodka po pano- 
gah gospodarstva: 

1. Skupni proizvod: 

Panoga 
Skupni 
proizvod 

Amortiza- 
zacija 

Narodni 
dohodek 

v 000 din 
industrija 15,648.352 1,786.115 13,862.237 
kmetijstvo 299.359 23.626 275.733 
gradbeništvo 519.204 39.230 479.974 
promet 232.769 89.110 143.659 
trgovina 441.325 51.125 390.202 
gostinstvo , 152.490 17.597 134.893 
obrt 614.969 35.154 579.815 

skupaj gospodarstvo     17,903.468 

2. Narodni dohodek: 

2,041.935    15,866.513 

Panoga 
Narodni    Potrošni Akumula- 
dohodek      sklad ci j a 

v 000 din 
industrija 13,862.237 1,799.962 12,062.275 
kmetijstvo 275.733 173.859 101.874 
gradbeništvo 479.974 201.175 278.799 
promet 143.659 73.857 69.812 
trgovina 390.202 182.990 207.212 
gostinstvo              ! 134.993 54.356 80.535 
obrt 579.815 338.401 241.414 

skupaj gospodarstvo 15,866,513 2324.602 13,041.911 

T retji  del [ 

EKONOMSKI INSTRUMENTI IN UKREPI ZA 
IZVRŠITEV PLANA MESTA MARIBORA 

ZA LETO 1954 

Gospodarske organizacije s sedežem na območju 
MLO Maribor in vse poslovne enote, gradbišča, trgo-T 
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vine in obrati uporabljajo pri poslovanju v letu 1954 
ekonomske instrumente in ukrepe, ki so določeni v 
tretjem delu zveznega družbenega plana za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) in v tretjem delu 
družbenega plana Ljudske republike Slovenije za 
leto 1954. 

Ekonomski instrumenti in ukrepi, ki se določajo z 
družbenim planom mesta Maribora za leto 1954 

XI. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev 

1 
Po '4. točki X'VII. poglavja zveznega družbenega 

plana, se določi obrestna mera za osnovna sredstva 
komunalnih podjetij v višini 2 %. 

Po 29. členu uredbe o celotnem dohodku gospo- 
darskih organizacij in o njegovi delitvi gredo sred- 
stva, ki se dobijo z obrestmi od osnovnih sredstev, 
ki jih plačajo komunalna podjetja v investicijski 
sklad mestnega ljudskega odbora. 

Mestni ljudski odbor pooblašča svet za gospodar- 
stvo, da določi, katere gospodarske stavbe se ne upo- 
rabljajo v gospodarske namene, od katerih se po 
6. točki XVII. poglavja zveznega družbenega plana ne 
plačajo obresti od osnovnih sredstev. 

XII. poglavje 

Rezervni sklad gospodarskih organizacij 

1 
Po 15. členu uredbe o delitvi dobička in o davku 

od dobička gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št 51-423/53) se mora prenesti v rezervni sklad 
gospodarskih organizacij na območju mesta Maribora 
in poslovnih enot s sedežem v Mariboru za leto 1954: 

a) industrijska, gradbena, prometna, kmetijska in 
gostinska podjetja ter gradbišča, obrtna podjetja in 
obrati ter druge poslovne enote v višini 2 % od stal- 
nih obratnih sredstev na dan 31.12.1934; 

b) trgovska podjetja in trgovine, prodajalne pro- 
izvajalnih podjetij, skladišča in odkupne postaje v 
višini 2 % od povprečnih obratnih sredstev v letu 
1954, v skladu z določbami 56. člena uredbe o trgo- 
vanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni, 
list FLRJ, št. 56-483/53); 

c) gospodarske organizacije, ki ne potrebujejo 
stalnih obratnih sredstev v obliki bančnih kreditov, 
temveč razpolagajo z lastnimi obratnimi sredstvi ali 
uporabljajo tuja — v višini 2 % od povprečnih obrat- 
nih sredstev, ki se ugotovijo na podlagi sklepnega 
računa za leto 1954, s tem da se upošteva začetno in 
končno stanje obratnih sredstev. Osnovo po tem od- 
stavku izračunamo tako, da seštejemo za obratova- 
nje potrebne zaloge materiala, zaloge proizvodnje v 
teku in zalogo gotovih proizvodov, ki so potrebne za 
redno obratovanje gospodarske rganizacije. 

Gospodarske organizacije vplačujejo mesečno med 
letom v rezervni sklad dvanajstino letnega zneska, 
in to najkasneje v 25 dneh po preteku obračunske 
dobe. 

Sredstva, ki se vplačujejo v rezervni sklad med 
letom, se štejejo kot začasna vplačila, dokončno pa 
se obračunajo in vplačajo na podlagi sklepnega ra- 
čuna gospodarske organizacije po zadevnih pred- 
pisih. 

3 
Sredstva rezervnega sklada lahko uporabi gospt>- 

darska organizacija samo v skladu z določbami 4. čle- 
na uredbe o uporabi sredstev rezervnega sklada go* 
spodarskih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 5-50/54), 
ne sme pa teh sredstev uporabljati za investicije in 
tudi ne za izplačila plač nad obračunskim plačilnim 
skladom. 

XIII. poglavje 

Razdelitev ostanka dobička med podjetji in mestnim 
ljudskim odborom Maribor 

Na podlagi določbe 40. poglavja 2. točke zveznega 
družbenega plana za leto 1954 ter v zvezi z 42. členom 
uredbe o celotnem dohodku gospodarske organizacije 
in o njegovi delitvi in z 8. členom uredbe o delitvi 
dobička in o davku od dobička gospodarskih orga- 
nizacij se razdeli ostanek dobička gospodarske orga- 
nizacije po odbitku 50 %-nega zveznega davka, re- 
zervnega sklada, izračunanega po določbah prejšnje- 
ga poglavja in anuitet, razen anuitet, ki se po poseb- 
nem sklepu MLO morajo plačati iz sredstev za prosto 
razpolaganje. 

1. Industrijska podjetja s sedežem na območju 
MLO Maribor: 

' Razdelitev ostanka do- 
bička po odbitku zvez- 
nega   davka,   rezer»»"" 

Podjetje ga  sklada   in   anuit*1- 
zapadlih v letu  tf» 

v  odstotkih 
podjetje      MLU 

Mariborski, otok, str. obrati 30 70 
»Elektro« Maribor, str. obrati 30 70 
Tovarna umetnih brusov 20 SO 
»Avtokaroserija« 40 60 
Tovarna avtomobilov 20 80 
»Metalna«; tovarna metalnih kon- 

strukcij,   za  delavnost  na ob- 
roočju MLO Maribor 20 80 

»Hidromontaža«, za delavnost na 
območju MLO Ma,ribor 20 80 

Tovarna poljedelskih strojev 20 80 
Mariborska livarna 20 80 
»Remont« 70 30 
Industrija kovinskih izdelkov 30 70 
Delavnice žel.vozil »Boris Kidrič« 22 78 
JDZ podjetje za vzdrževanje 

strojev 4 40 60 
»Avtoobnova« 65 35 
»Elektrokovina« 57 63 
»Zlatorog« 42 58 
Opekarna   Košaki,  za   delavnost 

na območju MLO Maribor 70 30 
Opekarna Radvanje •• 70 30 

Opekarna Razvanje 70 30 
»Oprema«, industrija lesnih 

proizvodov 70 30 
Tovarna pohištva 70 30 
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*t. III-79/54-34 6086 

Objava 
Z odločbo državnega sekretarja za 

Pravosodno upravo LRS z dne 21. 
^. 1954, št.. 111-79/54-32, je bil po- 
stavljen za stalnega sodnega tolma- 
£? za angleški in francoski jezik 
A-Vfkovec Vlado, pravni referent pri 
«1• Maribor, Maribor, Krekova 18. 
z? območje okrožnega sodišča v Ma- 
riboru. 

Ta odločba se objavlja po 5. čle- 
nu uredbe o stalnih sodnih tolmà- 
«g z dne 16. II. 1949 (Uradni list 
L«S, št. 7/49). 

Državni sekretariat 
za pravosodno upravo LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Razglasi in objave (KS
üo: GostiIna sna PlaninU 

Ustanovitelj: OLO Idrija, pover- 
jeništvo za trgovino in preskrbo, od- 
ločba št.  19/51 z dne 21. XII.  1951. 

Poslovodja: Tu        Jakob. 
Zt 248/54-5 2831 

Poslovni predm-jt gostinskih obra- 
tov: Točenje alkoholnih in brezal- 
koholnih pijač, toplih in mrzlih je- 
dil. 

Vsi obrati spadajo h Kmetijski 
zadrugi v Krnicah. 

G *'ca,  16.  avgusta   1954. 
1633. 

Besedilo: Gostilna »Nova vas«, 
Ljubljana (Rožna dolina, Cesta 
XIX št. 2). 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6401'2-54 z dne 24. VIII. 
1954. S .podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu se je gostišče kon- 
stituiralo. 

Poslovodja: Mesec Marija, Ljub- 
ljana, Rožna dolina, C. XIX št. 2. 

Ljubljana,  11.  septembra  1954. 
Zt 263/54 Rg III 751/1       3076 

1634. 
Besedilo: Gostilna »Dalmacija«, 

Ljubljana (Trubarjeva 25). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št G-7072/54 z dne 24. VIII. 
1954 in se je gostišče že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Radilovič Božidar, 
Ljubljana, Trubarjeva 25. 

Zt 267/1 Rg III 770/1      3171 
Besedilo: Gostilna »Dolenc«, 

Ljubljana (Dolenjska cesta 3). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-8064/1-54 z dne 25. VIII. 
1954 in se je gostišče že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Janežič Jože, Ljub- 
ljana, Ulica lalcev 21. 

Zt 291/54 Rg III 772/1     5177 

Besedilo: »Gostilna »Jesih«, Ljub- 
ljana (Rudnik 30). 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6398/2-54 z dne 23. VIII. 
1954. S podpisom pravil po delov- 
nem kolektivu se je gostišče konsti- 
tuiralo. 

Poslovodja: Jesih Marija, Ljub- 
ljana, Rudnik 30. 

Zt 279/54 Rg III 768/54     3174 

Besedilo: Gostilna »Kurja vas«, 
Ljubljana (Dolenjska cesta 6). 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Vpisi 
. Okrožna  sodlSSa  razglašajo: 
1630. 

Besedilo: Gostišče Hotel »Sonce 
logaška Slatina). 

Gospodarska delavnost: Gostin- 
sko storitve, izdajanje sob, razve- 
••• z družabnimi igrami. 

Ustanovitelj: Gosünsiko podjetje 
slovenski dom«. 

roslovodja: Kene Martin, ki pod- 
pisuje v vseh poslovnih zadevah sa- 
mostojno, v njegovi odsotnosti pa 
Fns'ek Slava. 

Celje,  10.  septembra  1954. 
j Zt 123/54 3032 

Besedilo: Gostišče pri »Kolodvo- 
ru«. Šmartno ob Paki. 
, *j« slovni predmet:  Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih  pijač na 
«robno ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja: Malus Franc. 

Celje, 23. septembra 1954. 
Zt 138/54 3216 

1632. 
Besedilo: Zadružna gostilna, Ja- 

8rsce (št. 120). 
, wlajOTitdj: OLO Tolmin, gospo- 
dski svet, odločba št. 11/6-5/421 z 
d°e 23. XII. 1952. 

š£e •?     odJa:   B°Žio  Ivan,ka>   J°Sr" 
Zt 248/54-7 2829 

^esedilo:   Gostilna   »Erzelj«   (Kr- 

je
U^tanovitelj: OLO Idrija, pover- 

ty ° za trgovino in preskrbo, od- 
'OOba st. 18/51  7. dne 21. XII.  1951. 

Poslovodja: Carl Ivanka. 
Zt 248/54-6 2830 

Ustanovitelj:1 MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6596/54 z dne 24. VIIL 
1954 Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Putrih Albina, Ljub- 
ljana, Dolenjska 6. 

Zt 290/54 Rg III 769/1      3173 
Besedilo: Gostilna »Rudničan«, 

Ljubljana (Rudnik 58). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6398/2-54 z dne 21. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Jelačin Jožko, Ljub- 
ljana, Rudnik 58. 

Zt 295/54 Rg III 773/1      5178 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje »Trata«, Škofja Loka. 
Gospodarska delavnost: Nakup 

hlodovine in rezanega lesa, prede- 
lava : vsakovrstne finalne jn polfi- 
nalne izdelke ter prodaja teh in iz- 
delava montažnih hišic — barak. 

Ustanovitelj: Del. svet Lesno in- 
dustrijskega podjetja v Kranju, 
sklep z dne 26. VII. 1954. Podjetje 
se je že konstituiralo. 

Za podjetje podpisujeta: 
Cadež Milan, direktor, Trata, 

in Marguč Milan, računovodja, 
Škof ja Loka, "Jegorovo 6. 

Zt 209/54 Rg II 160/1      3182 
Besedilo: Gostilna »Jelen«, YÜ- 

marje (št. 60). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-959/1-54 z dne 14. ••. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Zaletel Ana, Vižmar- 
je 60. 

Zt 297/54 Rg • 776/1      3181 
Ljubljana, 18. septembre 1954. 

1635. 
Besedilo: »Kolesar«, trgovina • 

kolesi, motorji in, deli, otroškimi vo- 
zički   in   športnimi   potrebščinami 
(Ljubljana, Karlovška 4). 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Kovina«, Ljublje- 
na, sklep št. 6412 z dne 10. II. 1954. 

Poslovodja     do    konstituiranja: 
Jošt Janez, Ljubljana,, Tržaška 69. 

Ljubljana, 22. septembra 1954. 
Zt 298/54 Rg III 778/1     3205 

1636. 
Besedilo: Gostilna na vasi«, LJub- 

ljana  (Vodnikova 106). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6390/2-54 z dne 24. IX. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Pogačar Ivan, Ljub- 
ljana, Vodnikova 106. 

Ljubljana, 24. septembra 1954. 
Zt 303/54 Rg III 782/1      5254 
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163?. 
Besedilo: Proizvodnja kremenče- 

vega peska, Puconci. 
Poslovni predmet: Proizvodnja fil- 

trskega peska za čiščenje industrij- 
skih voda dn pitne vode. 

Ustanovitelj: OLO Murska So- 
bota. 

Direktor: Finžgar Ivan. 
Maribor, 15. septembra  1954 

Reg St. 128/1 5136 
1638. 

Besedilo: Gostišče delavskega do- 
ma v Žerjavu. 

Ustanovitelj: Uprava delavskega 
doma v Žerjavu. 

Poslovodja: Hric Avgust, ki pod- 
pisuje za banko samostojno, v me- 
jah zakonskih določb, in Miklovži- 
na Ivan, predsednik uprave delav- 
skega doma. 

Maribor, 16. septembra 1954. 
Reg št. 30/VI 5185 

1639. 
Besedilo: Gostišče »Pohorje«, Slo- 

venska Bistrica, Partizanska 21. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

, postrežba z raznimi jedili. 
Ustanovitelj: LO mestne občine 

Slov. Bistrica. 
Poslovodja: Kos Franc. 

Maribor, 18. septembra 1954. 
Reg št. 385/11 3197 

1640. 
Besedilo: Gostilna »Pri lovcu«, 

Maribor, Tezno, Moskovska 2. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih pijač, oddajanje jedil. 
Ustanovitelj: Delavski svet pod- 

jetja »Elektrokovinà«, tovarna 
elektrokovinskih izdelkov Maribor, 
Tezno. 

Poslovodja: Sober Anton, ki pod- 
pisuje   v   bančnem   poslovanji»,   in 
Baranja Lojzka, natakarica, v od- 
sotnosti enega pa vsak samostojno. 

Maribor, 20. septembra  1954. 
Reg št. 150/11 3230 

1641. 
Besedilo: Gostilna »Krčevina«, 

Maribor, Šentiljska 17. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih pijač, dajanje toplih in 
mrzlih jedil.   • 

Na podlagi sklopa delavskega sve- 
ta gost. podjetja Jadran, Maribor, 
Partizanska 36, so je gostilna »Kr- 
čevina« v Mariboru, Šentiljska 17, 
izločila iz podjetja in osamosvojila, 
kot manjše gostišče. 

Poslovodja: Robek Ivan, podpisu- 
je za banko samostojno,_ v mejah 
zakonskih določb in pravil gostilne, 
Robok Lizika, namestnik, v odsot- 
nosti poslovodje z istimi pooblastili, 
in Pihlar Ferdo, knjigovodja, pod- 
pisuje v računskih, finančnih in 
bančnih zadevah poleg poslovodje 

' oziroma njegovega namestnika. 
Maribor, 21. septembra  1954. 

Reg št. 151/11 3234 
1642. 

Besedilo: Gostišče ».Pri gozdu«, 
Foia s sedežem v Fali 12. 

Poslovni predmet: Točenje pijač, 
postrežba z jedili. 

Ustanovitelj: Kmetijsko gospodar- 
stvo, Fala. 

Poslovodja: Vanco Frančiška, ki 
podpisuje v bančnem poslovanju sa- 
mostojno, Napotnik Mihael, uprav- 
nik kmet. gospodarstva, podpisuje v 
odsotnosti poslovodje, kakor poslo- 
vodja, in Paitler Stefan, knjigovod- 
ja, ki bo podpisoval v računskih, fi- 
nančnih in bančnih zadevah, poleg 
poslovodje ali namestnika. 

Reg št. 152/11 3231 
Besedilo: Gostišče Jarcnina s se- 

dežem v Jareninskem dolu št. 23. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

postrežba z raznimi  jedili. 
Ustanovitelj: Obč. LO Jarenina. 
Poslovodja: Vajngerl Ivan, ki 

podisuje samostojno in Rokavec Jo- 
žef, knjigovodja, ki podpisuje po- 
leg poslovodje v računskih, finanč- 
nih in bančnih zadevah v mejah za- 
konskih določb. 

Reg št 366/11 3232 
Maribor, 24.  septembra  1934. 

1643. 
Besedilo: Grosistično trgovsko 

podjetje »Trgopromet«, Kočevje. 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja blaga prehranske, tekstilne, ga- 
lanterijske, elektrotehnične in ko- 
vinske stroke, gradbenega materia- 
la, žita, stročnic in mlevskih izdel- 
kov, kmetijskih pridelkov, alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač ter to- 
baka in tobačnih izdelkov, na de- 
belo. 

Ustanovitelj: OLO Kočevje. 
Direktor: Ožura Viktor, ki pod- 

pisuje in vodi vso priprave za za- 
četek dela v podjetju, sklepa po- 
godbe o dobavi in napravi. 

Novo mesto, 22. septembra 1954. 
Zt 51/54 Rg III 36/1      3243a 

1644. 
Besedilo: Trgovina »Galanterija« 

Ribnica na Dol. (št. 35). 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja galanterijskega, kratkega in 
pletenega blaga, votlega stekla in 
porcelana, izdelkov iz gume in kav- 
čuka, drobni kovinski izdelki, kole- 
sa, radioaparati, električni materi- 
al, športno potrebščine, kozmetika, 
vrvarski in tobačni izdelki, pisarni- 
ški material, vse vrste papirja, vži- 
galice, šolsko potrebščine 1er šolske 
in drugo knjige, na drobno. Trgovi- 
na samostojno nabavlja blago in 
sklepa kupoprodajne pogodbe. 

Poslovodja: Pucelj Linka, ki vo- 
di in podpisuje po pravilih trgo- 
vine, sopodpisujejo Marolt Jože, 
knjigovodja, Burja Helena, trg. po- 
močnioa, in lic Anica, knjigovodja. 

Zt 54/54 Rg III 39/1       3246 
Besedilo: Trgovina' z manufaktu- 

ro, Ribnica, skrajšano Manufaktura, 
Ribnica s sedežem v Ribnici na Do- 
lenjskem št, 50. 

Poslovni predmet: Nabava, in pro- 
daja tekstilnega, kratkega in plete- 
nega blaga, konfekcije in drobne 
galanterije. Trgovina samostojno 
nabavlja blago in sklepa kupopro- 
dajne pogodbe. 

Poslovodja: Smalc Ivanka, ki pod- 
pisuje samostojno, sopodpisujejo. 
Marolt Jože, knjigovodja, Košmrlj 
Albina, trg. pomočnica, in lic Anica,, 
knjigovodja. 

Zt 53/54 Rg III 38/1        3244 
Novo mesto, 23. septembra 1954. 

1645. 
Besedilo: »Drogerija«, Novo me- 

sto (Glavni trg 20). 
Poslovni predmet: Trgovina na 

drobno: droge, kemikalije, strupi, 
higienski in obvezilni material, dro- 
gerijski, parfumerijski dn kozmetič- 
ni izdelki, fina galanterija, izdelki 
iz gume in iz plastičnih mas, foto- 
grafski aparati in fotografske po- 
trebščine, fotografska dela za foto- 
amaterje, mešano industrijsko bla- 
go. To poslovanje se lahko po po- 
trebi utesni ali razširi. Trgovina sa- • 
mosfojno nabavlja blago in sklepa 
kupoprodajne pogodbe. 

Poslovodja samostojne trgovine 
je začasno ' dosedanji poslovodja 
prodajalne Pieničar Anton, ki je po- 
oblaščen za firmo tudi podpisovati. 

Nadzor glede priprav za začetek 
dela imata Trgovsko podjetje izbi- 
ra« in LO MO Novo mesto. Za trgo- 
vino sopodpisujeta Mrzlak Anica, 
uslužbenka, in Gričar Jože, direk- 
tor »Železnine«. 

Novo mesto, 25. septembra 1954.. 
Zt 55/54 Rg III 40/1        3265 

Spremembe 
Okroìna  lottista   razglaîajoi 

1646. 
Besedilo: Pečarsko podjetje Obč. 

LO Gotovlje. 
Besedilo odslej: Pečarstvo, Go- 

tovlje. 
Rgo I 24/2 3068 

Besedilo: Bife Obč. LO Žalec. 
Besedilo odslej:  Bife Žalec. 

Rgo II 202/2 3063 
Celje,  11. septembra   1954. 

164?. 
Besedilo: Kino, Kozje. 
Na podlagi odločbe OLO Celje.* 

dne 10. IX. 1954, št. II B/2 10088/1 ie 
podjetje prešlo v likvidacijo, v li- 
kvidacijska komisiji so: Ogorevc 
Robert, predsednik, Maček Mirko • 
Bandelj Avrelij, člana. Likvidator 
je Fabrio Marijan, Kozje. , 

Likvidacijska   firma:   kakor^oo- 
sloj, s pristavkom »v likvidaciji«- 

Celje, 24.  septembra  1^54. 
Rgo II 319/2 5265 

1648. - 
Besedilo: Mizarsko podjetje v Se- 

nožečah. 
Izbriše se Prekrsky Milka in vpi- 

še Kovač Vera, računovodja. 

Gorica,  1.  septembra  1*54. 
Zi 277/54-2 ^85 

Besedilo:  »Galanterija«, Postoj»» 
(Tržaška 2) 

Poslovni predmet: Prodaja galan- 
terijskega in bazarskega blaga 
igrač, izdelkov it konoplje '» J»» ' 
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JađelJcov iz gume, kavčuka in pla- 
i iii mas* Športnih potrebščin, ur, 
«aelkov iz plemenitih kovin, parfu- 
•enjskega in kozmetičnega maga, 
« .?' porcelana in keramike, pi- 
sarniškega materiala, papirja, izdel- 
kov iz domače in umetne obrti, fi- 
nije in potrebščin. 

lodjetje se je konstituiralo na 
podlagi dovoljenja za konstituira- 
ÌÌ-• ° M0 post<>Jna z dne 21. VIII. 

P   ,sPreiema in potrditve pravil. 
Poslovodja: Todorovič Ivanka. 

Zt 143/54-6 3162 
BeSedii0: »Zeleznina«, Postojna 

Urzaška 15). 
.poslovni predmet: Prodaja izdel- 
°v :z gume, kavčuka in plastičnih 

£oS' zeleznine, kovinskih izdelkov, 
dol motornih vozil, nadomestnih 
nM°Vn P°t.-bščin, orožja, lovskih 
potrebščin, strr'iva, razstreliva in 
pirotehničnega, ribiškega materia- 
nò),^ a> porcelana in keramike, 
" mstva, plinskih priprav, materiala 
n potrebščin, tehničnega blaga za 

proizvajalna podjetja in obrti, stro- 
u» naprav ter nadomestnih delov, 
J"enzilij in potrebščin, orodja, opre- 
me in potrebščin za obrt. 

poslovodja: Klemene Miro. 
podjetje   se   je   konstituiralo   na 
•?••P! dovoljenja  za  konstituira- 
lo?, L9 Mo Postojna z dne 21. VIII. 1•5*. st. 1309/1-54. 

Zt 141/54-6 3166 
•••••21)°: sUsnje*' «Postojna. Tr- 

odjetje je bilo konstituirano na 
jTr^agi  dovoljenja  za konstituira- 
lo^ v, XO P>stojna, z dne 21. VIII. 
19& »t. 1284/54. 

Poslovodja: Jerman Elo. 
Zt 140/54-6 3167 

besedilo:    »Prehrana«,    Postojna 
Urzaška 90). 

odjetjo je bilo konstituirano na 
ni^T S ^fe^J^J0 za konstituira- 
la1'0, Mo Postojna, z dne 21. VIII. ,•• st. 1310/1-54. 

_    .       Zt 138/54-6 3163 
165        lca> 15 sePtembra 1954. 

c!^
es

x
e

Tdilo:   Kolodvorska  restavra- 
J

T
a-: Nova Gorica. 

k»M   •8•.*? se LipJoai Milka in Sa- 
^i«« Jožko ter vpišeta: 
KoifiVna   Štefanija,   upravnik,   in 
sta rClj Pora- računovodja, ki bo- 

Podpisovala z istimi pooblastili. 
Gorica, 18. septembra 1954. 

j Zt 291/54-2 3165 

linaeSedilo:   Gostinstvo.  Loška  do- 

MllZiDriS.ei° so obrati: >Gostilna pri 
gu, 

a?Iu«. Lož, »Gostilna pri Zur- 
lu? );IšeTek in >Gostilna pri Vra- 
••<- Gornje  Jezero. 

Gorica, 20. septembra 1954. 
l65i Zt 289/54-2 3222 

j»o„esedilo: Trgovina z raznim bla- 
ÏV,^Gozdar« v nî"ki Bistrici. 

ZìTÌI   •Vni Prodmet odslej: Prodaja 
111   gospodinjskih 'potrebščin, 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
živinske krme, galanterijskega in 
bavarskega blaga ter igrač. 

Vpiše so konstituiranje podjetja 
na podlagi dovoljenja sveta za go- 
spodarstvo OLO Postojna z dne 8. 
IX. 1954, št. 6052/1. 

Gorica, 21. septembra 1934. 
Zt 122/54-6 5223 

1653. 
Besedilo: Gostinsko podjetje KLO 

Kobarid. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje, Kobarid. 
Po J jet je ima v svojem sestavu 

gosftišči : Hotel »Zvezda« in poslov- 
no mesto Kavarna in gostilna »Krn« 
v Kobaridu. 

Gorica,  29.  septembra   1954. 
Zt ••"'54-5 3224 

1634. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

veliko in malo »Želcznina«, Jese- 
nice. 

Besedilo odslej: Splošno trgovsko 
podjetje, Jesenice. 

Ljubljana,   28.   septembra   1954. 
Rg I 48/5 2936 

1655. 
Besedilo: »Slovenija - živinopro- 

met«, podjetje za izvoz živine in ži- 
valskih proizvodov, Ljubljana. 

Izbriše se Petrič Franc in vpiše: 
Košir Stane, računovodja, Ljub- 

ljana, Dražgoška 17. 
Ljubljana,   18.  septembra   1954. 

Rg III 13/5 3183 
1656. 

Besedilo: Keramično kemična in- 
dustrija, Kamnik. 

Na podlagi odločbo OLO Ljublja- 
na okolica, št. 9122/54 z dne 13. VIII. 
1934 se jo podjetje za pridobivanju 
kamenin »Kalcit« Stahovica pripo- 
jilo k temu podjetju. 

Rg II 144/5 3204 

Besedilo: »Saturnus«, lovarna ko- 
vinske embalaže, Ljubljana. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G-6805/54 z dne 8. IX. 1954 se je 
spremenil poslovni predmet in se 
odslej glasi: Izdelovanje litografi- 
rane in nelitografirane kovinske 
embalažo za proizvode prehranske 
in kemično ter farmacevtske indu- 
strije; litografiranio in lakiranje 
pločovine za potrebe podjetij pre- 
hranske industrije, ki sama izdelu- 
je embalažo; izdelovanje reklamnih 
plakatov in raznobarvnih anodno 
oksidiranih napisnih ploščic; izdelo- 
vanje litografiranih kuhinjskih ška- 
tel in šatulj, litografiranih in po- 
nikljanih pladnjev, aluminijaste ku- 
hiniske posode,- elektrotehničnih iz- 
delkov (kuhalniki, likainiki, prenos- 
ne peči, žarometi, zadnje svetilke in 
stop svetilke, kompletne za avtomo- 
bile), zračnih zgoševalk za avtomo- 
bile in kolesa, litografiranih otro- 
ških igrač, predmetov za plastične 
mase, glavnike, gumbe za električ- 
na stikala in podobno. 

Rg II 553/11 3202 
Ljubljana,  21.  septembra   1954. 

1657. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice 

— podjetje za vzdrževanje prog, 
Jesenice. 

Vpiše se konstituiraranje pod- 
jetja. 

Gospodarska delavnost: Opravlja- 
nje progo vzdrževalnih in drugih 
gradbenih del, ustanavljanje in 
upravljanje za gradnjo potrebnih 
splošnih m specialnih obratov in 
delavnic ter obratov za vzdrževanje 
inventarja, nakupovanje, skladišče- 
nje in predelovanje lesa, pridobiva- 
nje rečnega gramoza, projektiranje 
objektov po splošnih predpisih o 
projektiranju. 

Direktor: Boškin Jože, Jesenice, 
Gosposvetska 4. 

Rg III 674/2 3256 

Besedilo: Gostinsko podjetje: Go- 
stilna  »Pri  •••••«,  križe. 

Ljudski odbor mestne občine Tr- 
žič je 28. Vili. 1954 predpisal nova 
pravila. 

Besedilo odslej: »Gostišče pri 
Bcnku«   (Križe). 

Gospodarska delavnost: Točenje 
pijač, postrežba z jedili. 

Rg II 105/2 3257 

Besedilo: »Oprema«, trgovina z 
železnim in inštalaterskim materi- 
alo*-, Ljubljana. 

Besedilo: _ »Oprema«, trgovina z 
železnino, inštalaterskim material, 
lom in tehničnimi predmeti. 

Ljubljana,  24.  septembra   1954. 
Rg III 753/2 3258 

1658. 
Besedilo: »Meprom«, prevozno 

podjetje in mehanična delavnica, 
Ljubljana. 

Besedilo    odslej:    »Avtopromet« 
in mehanične delavnice, Ljubljana. 

Rg I 11/16 3270 

Besedilo: »Zimopreja«, gospodar- 
sko podjetje za predelavo žival- 
ske dlake, S t razišče pri Kranju. ' 

Na zasedanju delavskega sveta 
31. V. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: »Zimopreja«, 
Stražišče. 

Poslovni predmet: Izdelava in 
predelava  žimnatih  proizvodov. 

Firmo zastopata in zanjo podpi- 
sujeta samostojno direktor oziroma 
pooblaščeni uslužbenec, listine fi- 
nančnega pomena sopodpisuje ra- 
čunovodja oziroma njegov poobla- 
ščenec. 

Rg I 30/4 3269 
Ljubljana, 25.  septembra   1954. 

1659. 
, Besedilo:. Splošno gradbeno pod- 
jetje »Stavbar«, Maribor, Vita Krai- 
gherja ulica 8. 

Izbriše se Arko Stane, in poobla- 
stilo za podpisovanje Horvatu Šte- 
fanu, sekretarju kot namestniku 
ravnatelja, ter vpiše: 

Horvat Štefan, novi imenovani di- 
rektor, in Vičič Janez, viš. gradbe- 
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ni tehnik, ki bo podpisoval v od- 
sotnosti direktorja z istimi poobla- 
stili. 

Maribor,  6.  septembra   1954. 
Reg št. 5/54 3020 

1660. 
Besedilo: Državna trgovina, Buč- 

kovci. 
Na podlagi odločbe OLO Ljuto- 

mer, tajništvo št. 3322/1-54 je pre- 
šla trgovina v likvidacijo. Likvida- 
torja sta Ozmec Ignac in Mavric 
Martin. 

Reg št. 123/1 3049 
Besedilo: »Pekarna«, Bučkovci. 
Na podlagi odločbe OLO Ljuto- 

mer, tajništvo št. 3522/3-54 je pre- 
šlo podjetje v likvidacijo. Likvida- 
torja sta Ozmec Ignac in Mavric 
Martin. 

Izbriše se Vukovič Franc, uprav- 
nik. 

Reg št. 60/1 3048 
Maribor,  9. septembra   1954. 

1661. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 

leznina«, Gornja Radgona. 
Besedilo odslej: Trgovina »Zelez- 

nina,« Gornja Radgona, 
Reg št. 62/IV 3193 

Besedilo: Tovarna meril, šolskih 
potrebščin in lesnih galanterijskih 
izdelkov, Slovenj Gradec. 

Vpiše se Savinek Franjo, sekretar, 
ki bo v odsotnosti direktorja pod- 
pisoval v administrativnih zadevah 
samostojno, v računskih pa skupaj 
z enim od že registriranih podpis- 
nikov. 

Reg št. 46/IV 3192 
Maribor, 17. septembra 1954. 

1662. 
Besedilo: Kolodvorska restavraci- 

ja, Podvelka. 
Besedilo odslej: Gostinsko pod- 

jetje Kolodvorska restavracija, 
Podvelka 13. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
pijač, postrežba z jedili in preno- 
čišča. 

V sestavu podjetja sta gostišči: 
Kolodvorska restavracija* Podvelka 
r Podvelka, poslovodja Pec Frida 
ter gostilna Brezno v Breznu, po- 
slovodja Ošlovnik Frančiška, ki pa 
ni samostojno. 

Maribor,  19. septembra  1954. 
Reg št. 35/1 3191 

1663. 
Besedilo: Splošno gradbeno pod- 

jetje »Tempo«, Ljutomer, Prešerno- 
va ulica. 

Besedilo odslej: Splošno gradbe- 
no in mizarsko podjetje, Ljutomer. 
,     Maribor, 20. septembra  1954., 

Reg. št. 86 3194 
1664. 

_    Besedilo:  Občinsko podjetje  ža- 
ga, Beltinci. 

Besedilo odslej: »2aga«, Beltinci. 
Reg št. 102/• 2016 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Poljčane. 

Vpiše se konstituiranje podjetja 
in upravnik Bračko Franc. Poleg 
upravnika podpisujeta še Conč Jo- 
že, vodja komerciale, z istimi po- 

oblastili, in Vrečko Olga, honorarni 
knjigovodja, ki bo podpisovala v 
računskih, finančnih in bančnih za- 
devah poleg upravnika oziroma na- 
mestnika v mejah zakon, določb. 

Reg št. 382/11 3238 
Maribor, 22.  septembra  1934. 

1665. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Vi- 

notok«, Fram. 
Besedilo odslej: Gostišče »Vino- 

tok«, Fram (št. 12). 
Poslovni predmet odslej: Točenje 

pijač, postrežba z jedili. 
Maribor, 23. septembra  1954. 

Reg št. 84/1 3237 
1666. 

Besedilo: Mestno krojaštvo, Slo- 
venj Gradec. 

Besedilo odslej: »Splošno kroja- 
štvo«, Slovenj Gradec. 

Izbriše se Stradovniik Ivan in 
vpiše 

Hain Jože, kroj. pomočnik, ki bo 
podpisoval   vse   listine   finančnega 
pomena, skupaj  s poslovodjem. 

Maribor, 24. septembra  1954. 
Reg-št. 145/11 3276 

1667. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ja- 

dran«, Maribor, Partizanska 36. 
Izbriše se obrat: Gostilna »Krče- 

vina«, Maribor, Sentiljska 17. 
Reg. št. 229 3279 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Je- 
len«,  Maribor,  Partizanska  21. 

Besedilo odslej: Trgovina »Jelen«, 
Maribor, Partizanska 21. 

Za trgovino podpisujeta: 
••• Ivo, gosp. pomočnik, ki bo 

v odsotnosti poslovodje podpisoval, 
kakor poslovodja, in Pipuš Milena, 
računovodja, ki bo podpisovala vse 
listine materialnega in denarnega 
pomena skupaj s poslovodjem. 

Reg št. 127/11 3278 
Maribor, 25. septembra 1954. 

Spremembe 
678. 

Besedilo: Kmetijska zadruga 2 
o. j., Loka pri 2usmu. 

Na občnem zboru 22. VIII 1954 so 
bila sprejeta nova pravila. 

Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j. v Zusmu (sedež: Loka pri 
Žusmu). 

Upravni odbor sestavlja 5 do 7 
članov. Delež znaša 700 din. Vsak 
član jamči z lOkratnim zneskom 
vpisanega deleža odnosno vpisanih 
deležev. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil  upravni  odbor. 

Zadr VIII 63/6 3209 

Besedilo: Kmetijska zadruga 2 
o. j., Slov. Konjice. 

Na občnem zboru 1. VIII. 1954 so       ^ 
bila sprejeta nova zadružna pravi- 
la, po katerih odslej  zadruga  de- 
luje. 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. Delež znaša 1000. Vsa* 
član jamči z lOkratnim zneskom 
vpisanega deleža odnosno vpisani« 
deležev, Za zadrugo podpisujeta p° 
dva člana upravnega odbora, kate-, / 
rih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil  upravni odbor. 

Zadr Vlt-120/30 3212 
Celje,  21.  septembra   1954. 

679, 

Zadružni register 

4 

Vpisi 
677. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j. »Mala gospodarstva«, Ljub- 
ljana. 

Na ustanovnem zboru 6. V. 1954 
je bila zadruga ustanovljena in de- 
luje po potrjenih pravilih. Delež 
znaša 1000 din. Člani odgovarjajo 
za obveznosti zadrugo z lOkratnim 
zneskom vpisanega deleža. 

Člani  upravnega odbora  so: 
Krmelj Maks, predsednik Gl. za- 

družne zveze, Levčeva 39; Lokovšek 
Jan, polkovnik, Ažbetova 25; Selev- 
šek Franc, inšpektor JDZ, Titova 
116; Volčič Smiljan, Gestrinova 5; 
Jecelj Franc, Rožna dolina, Cesta 
VII/48; Maric Lojze, Miklošičeva 8; 
Stvarnik Jože, Vrhovčeva 4; Globo- 
kar Ivan, Stožice 200, uslužbenci, in 
Sitar Franc, predsednik MZZ, Tav- 
čarjeva 31, vsi v Ljubljani. 

Ljubljana,   18.   septembra   1954. 
, ' Zt 292/54 — Zadr VIII 120/1  3188 

Besedilo: Kmetijska zadruga l 

o. j., Podčetrtek. 
Na občnem zboru 15. VIII. 1954 so 

bilia sprejeta nova pravila, po kate- 
rih  zadruga odslej  deluje. 

Upravni odbor 'sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. Delež znaša 1000 din. Vsak za- 
družnik jamči z lOkratnim zneskom 
vpisanega deleža odnosno vpisani» , 
deležev. Za zadrugo podpisujeta po \ 
dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za lo po- 
oblastil upravni odbor. 

Celje,  22.  septembra   1954. 
Zadr VII 90/15 - 324?, 

680. , 
Besedilo:   Kmetijska   zadruga 

o. j., »Pohorje«. .. 
Na   občnem   zboru   zadruge   in- 

vilì. 1954 so bila sprejeta nova pra 
vila, po katerih odslej zadruga ae 

"ßesedilo odslej: Kmetijska zadru- 
ga z o. j., »Pohorje«, p. Zreče (secrc* 
Boharina, p. Zreče). ,i 

Upravni odbor sestavlja 7 do 11 c'* 
nov. Delež znaša 100O din. vsak za 
družnik jamči z 20kratnim ••<•5•°••   ' 
vpisanega deleža oziroma vpisan 
deležev. Za zadrugo podpisujeta P 
dva člana upravnega odbora, Ki  «; 
rih  enega  lahko nadomešča  usl" 
benec zadruge, ki ga je za to p 
oblastil  upravni  odbor. 

Zadr VIII 119/2 3362 

\    • : 
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Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°. j., Vojnik. 

Izbrišejo se Sinigoj Julijan, Hri- 
*>eršek Mihael, Vrečar Jožef, Bre- 
zoynjk Ladislav, Prekoršok Ludvik 
|o vpišejo novi člani upravnega od- 

Ribič Franc, nameščenec, Vojmk, 
Ucvirk Lojzka, kmetica. Vojnik 
polica št. 46. Naraks Anton, kmet, 
^. Tomaž 12. 

Zadr VII 10/16 3263 
Celje,  24.  septembra   1954. 

681. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°- •• Kamno. 
Izbrišeta se Maligoj Leopold in 

òrnrckar Stanislav, vpišeta pa nova 
«ana upravnega odbora: 

Smrekar Ivan, kmet, Karano 56, in 
^abršček Anton, delavec, Kamno 49. 

Gorica,   11.   septembra   1954. 
c. Zadr VH/6-31 3094 
682. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°-J., Huda južna. 

Delež znaša odslej 500 din. dan 
irS'ovarJ'a za obveznosti zadruge z lu«atnim jamstvom. 

Gorica, 21.  septembra   1954. 
Zadr VII/51-34 3249 

683. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

udruga, Segovci. 
Zadruga   je   presila   na   podlagi 

sWepa občnega zbora z dne 2. VIII. 
9^5 v likvidacijo. 
Likvidatorji so: Jud Viljem, pred- 

sednik in Podkrajšek Franjo, OLO 
4utomer, Stojko Albin in Slavic 
Ä'ojz, OZZ Ljutomer, uslužbenci; 
^uraik Franc, Fink Jožef, Cunk 
^ton, Matkovič Peter, in Vrtin 
*iTidoJf, kmetje, Segovci, ki podpi- 
šejo po dva skupaj. 

•    Maribor, 21.  julija  1954. 
,01 Zadr IV 25 2516 
684. 
. Besedilo:   Krojaška   proizvajalna 
ia predelovalna1 zadruga z o. j.i Ma- 
ribor. 

Besedilo odslej: Krojaška obrtna 
zadruga, Maribor. 
.. "oslovni predmet odslej: Oprav- 
yanje krojaško obrtne delavnosti, 
ffcdruga lahko opravlja tudi sorod- 
ni0 obrimo_ stroko, lahko pa tudi 
«oko, ki izpolnjuje oziroma dopol- 

njuje obrtno stroko iz prvega od- 
stavka. 

Za zadrugo podpisujejo v banc- 
"e,m poslovanju: Premužak Stanko. 
£<*loyodja, Krušnik Rudolf in Ko- 
Suta Maks. 

Zadr I 136 3146 

>B?
esedilo:   Kmetijska obdelovalna 

*e5ruga, Ivanjkovci. 
n zadruga je prešla na podlagi skle- 
pa občnega zbora z dne 20. III. 1954 
T «kvidacijo. 
j Likvidatorji so: Jud Viljem, OLO 

• vJJ?J°mer, predsednik, Dešnik Stane, 
•"^'zevci, Breznik Martin. Ivanjkov- 

-OŽ7 •^•• Albin, in Znidarič Jožica. LL
: Ljutomer, uslužbenci; Znidarič 

Matija, Cezanjevci, KolariČ Jožef, 
Mihalovci, Lenarčič Matija, Streze- 
tina, delavci, ter Struci Peter, za- 
družnik, Brebrovnik, ki podpisujejo 
po dva skupa i. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
slej, s pristavkom >v likvddacijic. 

Zadr V 35 3143 
Besedlo: Okrajna zveza zadrug z 

o. j., Murska Sobota. 
Izbrišejo se Korošec Pavle, Težak 

Janez, Gregor Franc, Oblak Marija, 
Kuzmič Terezija, Ivanič Karel, in 
vipišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: Valenčič Slavko, Dol. 
Lendava, Gutmaa Anton, Bogojina, 
uslužbenca; Kiš Franc, Dolina, Lerč- 
mar Ernest, Murska Sobota, kmeta. 

Zadr II 134 3147 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Stročja vas. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa občnega zbora z dne 13. III. 
1954 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Jud Viljem, Lju- 
tomer, predsednik, Stojko Albin, 
Mota, Znidarič Jožica, Ljutomer, 
Dešnik Stane, Križevci, uslužbenci; 
Stampar Janez in Nedok Mihael, Pre- 
sika, Kardinar Alojz, Globoka, Hab- 
janič Matija, Rinčetova graba in 
Golob Janko Nunska graba, zadruž- 
niki, ki podpisujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kalkor doslej, 
s pristavkom >v likvidaciju. 

Zadr V 58 3141 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Turiška vas. 
Izbrišejo se Virtič Maks, Hriber- 

šek Ivan, Habermut Ivan, Mihev 
Ferdo, Staleker Pavla, in vpišejo 
novi izvoljeni člani upravnega od- 
bora : , 

Merkač Ignac, Brdav Glasenčnik 
Filip, Tomaška vas, Krevb. Lojze, 
Dobrava, Lavro Ivan, Golavabuka, 
Javornik Franc, kmetje; dalje Ram- 
šak Zdravko in Sotl Ivan, Dobrava, 
kmetska sinova; Miheu Pepca, go- 
spodinja, Turiška vas. 

Zadr IV 97 3145 
Maribor, 14. septembra 1954. 

685. 
Besedilo: »Slovenske< gorice«, za- 

družno trgovsko in izvozno pod- 
jetje, Ptuj. 

Vpišeta se novi imenovani sopod- 
pisovalki: 

Zlahtič Berta, knjigovodja, in "Si- 
tar Jan ja, 'komercialist. 

Maribor, 17. septembra 1954.. 
Zadr VI'121 „ 3252 

686. 
Besedilo: Qbnoviivena zadruga z 

o. j., Barbara v Halozah. 
Besedilo odslej: Obnovitvena za- 

druga z o. j., Cirkulane. 
Izbrišejo se Fajfar Jožef,' Brlek 

Ivan, Korenjak Franc, Petrovič 
Ivan, Belšak Matevž in vpišejo novi 
izvoljeni člani upravnega odbora: 

Rakuš Alojz, Pohorje,. Koledmk 
Ivan, Medribnik, Karo Mihael, Bre- 
zovce, kmetjeu in Plohi Anton, 
knjigovodja, Paradiž. 

Maribor, 20.  septembra  1954. 
Zadr II 137 .    3251 

687. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Kočevje.     , 
Na podlagi sklepa zbora 6. V. 

1954 so se spremnila zadružna pra- 
vila, po katerih zadruga odslej de- 
luje. Ukine se zadružno razsodišče. 

Izbrišejo se Ztriek Anton, Kova- 
čič Ivan, Mikulič Karel, Maležič 
Anton, Bambič Cirila, Bigler Alojz, 
Stamfel Matija in upravičenec za 
sopodpisovanje Sporar Ivan ter vpi- 
šejo novi, izvoljeni člani upravnega 
odbora: 

Modic Mirko, kmet, OrtneJc 5, 
Mohorič Mirko, nameščenec, Poni- 
kve 75, Sega Ludvik, kmet, Srednja 
vas 13, Ivančič Marija, kmetica, Go- 
ra 27, Pucelj Jože, kmet, Gorica vas 
54. Za zadrugo podpisujejo: Blatnik 
Ludv'ik, predsednik, Ocepek, Stane 
v. d. tajnika in Mohar Julka, knji- 
govodja. 

Novo mesto, 21. septembra 1954. 
Zadr III 9/11 3200 

Trgovinski register 

Izbrisi 
688. 

Besedilo:    »Gostilna    pri    Elzi« 
(Dolnje   Cerovo).   Imetnk:   Prinčič 
Celestina, Dolnje Cerovo 12. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica, 7. septembra 1954. 

Zt 19/52-6 3044 
689. 

Besedilo: »Gostilna Savle«, (Cepo- 
van). Imetnik:  Savle  Peter, gostil- 
ničar, Cepovan 104. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 22/52-6 3045 

Besedilo: Gostilna Popek Justina 
(Podlaka). 

Imetnik:   Popek   Justina,   Podla- 
ka 175. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 32/52-6 3046 

Gorica, 8. septembra .1954. 
690.    . 

Besedilo:      »Prenočišče      Zimic« 
(Plave).   Imetnik:   Zimic   Zdravko, 
Plave 6. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
.     Zt 20/53-4 3098 

Gorica, 11. septembra 1954. 

691. 
Besedilo: »Gostilna pri pošti« 

(Desk3e). Imetnik: Berlot Albert, 
Deskle 26. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 32/53-6 3099 

Besedilo: Gostilna Pahor Franc 
(Korita). 

Imetnik: Pahor Franc, Korita 47. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Zt 4/51-7 3.100 

Besedilo:   »Gostilna   »Pri   lovcu« 
(Srednji Lokovec). 

Imetnik: Winkler Izidor, Srednji 
'Lokovec 86. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
•. 1/54-6 5101 
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Besedilo: Gostilna Bavđaž Amabi- 
le fvThovlje). 

Imetnik Bavdaš AmaHla, Vrhov- 
Ije 3. 

Zaiadi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt 1/52-7 5102 

Gorica, 13. septembra 1954. 
692. 

Besedilo: Gostilna Komel (šem- 
pas). 

Imetnik:   Komel   Anton,   Sempas 
št.  174. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica, 15. septembra 1954. 

Zt 4/53-6 5169 
693. 

Besedilo: Gostilna Ribarič Vida 
(Podbreg, Gorica). 

Imetnik:   Ribarič   Vida,   Podbreg 
49, Podnanos. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica, 20. septembra 1954. 

Zt 6/51-6 3228 
694. 

Besedilo: Prodajalna kmetijske 
zadruge z-o. j., Centiba, »v likvida- 
ciji«. 

Zaradi likvidacije zadnige. 
Maribor, 8. septembra 1954. 

Reg šf. 13/11-13 3025 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih blvallaïo ni znano, 
na njihovo nevarnost in stroSke dokler 
se   sami   ne   zglasljo   aH   ne   Imenujejo 

pooblaščence. 
G 683/54 6278 

Dedič Antonija, delavika, Dol. Lo- 
gatec 19, proti Dediču Janezu, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
12. XI. 1954, ob 8. uri pred tem sodi- 
ščem, v sobi št. 341•11. Skrbnik je 
Nagode Anton, železničar, Dol. Lo- 
gatec 72. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dno 30. septembra 1954. 

G 2081/54-2 6143 
Fišinger Cecilija, natakarica, Ma- 

ribor, Partizanska 69, proti Fišin- 
gerju ^.••••&••, knjigovodji, Farna 
vas 1, zdaj neznanega bivališča. 
Razprava bo dne 29. X. 1954 ob 8.30 
uri pri tem sodišču, v sobi št. 86. 
Skrbnik je Orozel Ivanka, usluž- 
benka pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 23. septembra 1954. 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Razglasi sodišč 

R 334/54 6244 
Dražbe 

Na predlog Langeräka Cirila iz 
Maribora, Tomanova 7, in tovarišev 
bo 22. novembra 1954 ob 8. uri pri 
tem sodišču, v sobi št. 13 na pod- 
stavi odobrenih pogojev prostovolj- 
na javna' dražba nepremičnin, in si- 
cer: zemljiška knjiga Rolečka vas, 
vlož. št. 30, hiša an gospodarsko po- 
slopje na parceli št. 60, njiva ter 
njiva sama v izmeri 1 ha, 14 arov 
in 25 m2, cenilna vrednost 410.506 
din, najmanjši ponudek 330.031 din, 
ter zemlj. kmjiga Zg. Pristava, vlaž- 
na št. 249, pare. št. 27 travnik, 29 
njiva, 31 travnik, 30 pašnik v skup- 
ni izmeri 96 arov 56 ms. Cenilna 
vrednost 84.540 din, skupaj 495.046 
dinarjev. Pod najmanjšim ponud- 
kom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 22. septembra 1954. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem rokn priglasijo sodlScn svoje 
pravice, sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 
R 159/54 6296 

Sever Ana, upokojenka, Sv. Rok 
3, p. Šentvid pri Stični, prosi za 
amortizacijo izgubljene nranilne 
knjiž! Mestne hranilnice ljubljan- 
sko v Ljubljani, št. 220892 z geslom 
>Vrtaica« in vlogo 20.579 din. Pri- 
glasitveni rok: dva meseca od te ob- 
jave. 

Okrajno sodišče v Grosupljem, 
dne 10. julija 1954. 

I R 459/54-5 4142 
Možina Anton, Topole il, prosi za 

amortizacijo vložne knjižice Mestne 
hranilnico ljubljanske, št. 10469, z 
vsoto 4.965  din.  Priglasitveni  rolk: 
dva meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani, 
dne 28. maja 1954. 

Razne objave 
Št. 920 6331 

Razpis 
Rektorat Univerze v Ljubljani 

razpisuje na filozofski fakulteti me- 
sto asistenta pri seminarju za ro- 
mansko filologijo. 

Prošnje se sprejemajo 14 dni po 
objavi v »Uradnem listu LRSt. 

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   bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
5861 

Z odločbo LO MO v M. Soboti, 
št. 1885/1/1954 z dno 7. LX. 1954, je 
treslo podjetje »Hotel Central«, M. 

obota, Titova 27, v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidator 

St. 75/3   • 5979 
Z odločbo Obč. LO Stična, št. 75/1 

7. dne 26.' I. 1954 je prešlo v likvida- 
cijo KLO podjetje »2aga< v Stični. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Likvidacijska komisija 

Ahtig Zofija, Celje, Dečkova 8, 
osebno izkaznico, reg. št. 57585, ser. 
št. 0694962. 6163 

Ajdič Marija, Celje, Dapšinova 
št. 28, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 1578, ser. št. 0592518. 6162 

Andrejčič Emil, Voice 126, osebno 
izkaznico, reg. št. 664, ser številka 
0253374. 6234 

Arnik Marija, Križevee 8, osebno 
izkaznico, reg. št. 49800, ser. števil- 
ka 0665914. 6164 

Baštevc Mihael, Lemberg št.  10, 
Smarjo pri Jelšah, osebno izkazni-, 
co, reg. številka 2663, ser. številka 
0778715. 6170 

Bedenjač Teodor, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 944, izda- 
no v Prelogu, in dovoljenje za Voj- 
no pošto št. 2143, Šentvid - Ljub- 
ljana. 6263 

Bercko Herman, Celje, Zg. Hudi- 
nja 143 osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 11140, ser. št. 0598273.        6166 

Bergant Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 102623/53, ser. šte- 
vilka F-0476933. 6258 

Berič Viktor, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 89991/51, ser šte- 
vilka F-0112301, izdano v Ljubljani. 

6264 
Blazinšek Franc, Konjsko 7, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 53014, ser šte- 
vilka 0678133. 6167 

Božič Anton, Celje, Polule 13, vo- 
jaško (knjižico št. 7829, PU 0001.    6168 

Božič Ivan, Polzela, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 28714, serijska 
štev. .0686577. 6171 

Bradic Vera, Ljubljana, Zupano-, 
va 8, zdaj Maribor, Kosarjeva 36. 
indeks filozofsko fakulteto v Ljub- 
ljani s teetiranimi 6 semestri.   5999 

Brgles Ivan, Loka pri Zusmu, 
osebno izkaznico, reg. št. 26957. 6169 

Brvar Matilda, Celje, Nova vas 
št 27, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 6679, ser. št. 0596789. 6165 

Burger Aleš, Orehovica 6, Podna- 
nos, osebno izkaznico, reg. št. 26373, 
ser. št. 0314745 in sindikalno knji- 
žico, izdano od sindikata okrajnih 
cestarjev. , 596- 

Celec Marija, Dolnji Slaveči 12' 
osebno izkaznico, reg. št. 23524, seT. 
št 0105234. 5921 

Ciglar Franc, Domava 3, p. Mo- 
škanjci, osebno izkaznico, reg. »;c" 
vilka 24809, ser. št. 0268119, P°*»S" 
no vozniško dovoljenje, št. 712/5*' 
izdano od OLO Ptuj in sindikalno 
knjižico, št. 75868. 603S 

Caks Marija, Celje, Mariborska, 
osebno izkaznico, reg. št. 7516, ser. 
št. 0594803. &17* 

Čarman Alojz, Kokrica, ose]^o 
izkaznico, reg. št. 0193570. &•& 
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Cede Anton,   Polzela,   Založe 26, Hohnec Marija, Celje, Miklošiče- Kukovič  Julijana,  Skalce  št  60, 
osebno izkaznico, reg. št. 30653, ser. va 9, osebno izkaznico, reg. št. 7252, osebno izkaznico, reg, št. 22332, ser. 
st. 0644163.                                      6172 ser. št. 0778011.                              6185 št. 0792192.                                      6195 

Cede Anton,   Polzela,   Založe 62, Horvat  Jože,  Ribnik 79,  Zagorje Kulterer Kristina,   Brezina št. 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 52923, ser. ob Savi, osebno izkaznico, reg. žte- osebno izkaznico, reg. št. 23184, ser. 
st. 0696548.                                      6174 vilka 22135, ser. št. F-0735445.   5864 št. 0788044.                                      6193 

Cede Katarina, Polzela, Založe 62, 1•§•• Janko, Slov. Bistrica, osebno Lovrenčak Marko, Dolga gora 9, 
osebno izkaznico, reg. št. 30717, ser. izkaznico, reg. št. 28637. ser, števil- osebno izkaznico, reg. št. 2743, ser. 
st.4)644227.                                      6173 ka 0780487.                                     6187 št. 0788795.                                      6199 

Çeferin Franc, Cešnjica 5. pošta Tnkonič Franr  Trntn 22   [ iublia- Lovrer Alojz, Slavšina 54, p. Vi- 
Železniki,   vozniško   amatersko   iz- J'XMenico   ••   šteSfca tornarci, osebno izkaznico, reg. šte- 
kaznico, izdano v Kranju.           5963 ?£,£rbn(> lzkaznlco-  reS-  btOTÌ£| vilka 31738, ser. št. 0275448.       5903 

Divjak Frančiška ..Celje, Medlo« %„"   Justina,   Ljubljana,   osebno dJ£**J  .§£*£   ^••••    in- 
t- o^-osebno ^kazmco, reß- stevi1' izkaznico, reg. št. 96305/51, ser. šte- S?,,f* ,'VTSS^ 

•••••••• Ai
a: 

ka 20050, ser. št. 0656963.             6176 viJka F-0118615                              6269 kulteto v Ljubljani.                     6271 
Draskovic Velizar. Ljubljana, Kalšnik Romana, Pepelno št. 14, Lukežič Franc Mariborska 99, 

«lansko izkaznico ZLJ, štev. 194137, osebno izkaznico, reg. št. 60086, ser. Celje, osebno izkaznico, reg. ste- 
ndano v Beogradu. 6286 gt- 0609593. 6188 Vllka 12508> ser- št. 0602641. 6200 
;7P

robež Karel, Ljubljana, osebno Kandušar Franc, Sv. Stefan 19, Maček Franc, Dobrava, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 100778/53, ser. šte- osebno izkaznico, reg. št. 7708, ser. kaznico, reg. št. 20397, ser. številka 
Vilka F-0475088.                             6287 žt, 0670522.                                      6189 F-0143507.                                        6231 

Facja Anton, Jakovica 12, p. Pia- Kamer Marija, Celje, Krožna pot Maček Franc, Lopaca 31, osebno 
«ma pri Rakeku, osebno izkaznico, št. 4, osebno izkaznico, reg. št. 4673, izkaznico, reg. št. 3872, ser. številka 
ref?- št. 6557, ser. št. F-0616867.   6280 ser. št. 059400.                               6191 0653183.                                            6201 

1'erlež  Ivan,   Šmarje   pri   Jelšah, Kasesnik Franc, Skofja vas, oseb- Mandič Darko, okrajni veterinar, 
osebno izkaznico, reg. št. 57479, ser. no izkaznico, reg. št. 43837, ser. šte- Titograd, LR Crna gora, potrdilo o 
st. 0694806 in mesečno izkaznico za vilka 0640947.                                6198 priznanju   prejšnje  službe   v   JLA, 
vožnjo na železnici.                    6177 Konečnik Pavel, Bistra 6, p. Crna izdano od vojne pošte 7250, Zagreb, 

tuipič Jože, Celje, Lava 25, oseb- pri    Prevaljah,   osebno   izkaznico, št. 3793 z dne 6. aprila 1954.     6242 
»? «kaznico, reg. št. 50696, ser. šte- reg. št. 28945, ser. št. 0367653.    5923 Marhorld   Ana,   Jamna  9,' Videm 

Uka 0669810.                               6178 Kirbus  Angela,  Vrhnika, osebno ob Sčavnici, osebno izkaznico, reg. 
i'nšek Jože, Sv. Primož 27, oseb- izkaznico,   reg.   št.   6697,   izdano   v št. 16262/V, ser. št. 0073272.         6258 

vUkn S ICS- št- 56956-•••-f/e- Karlovcu.                                      6270 Markelj   Alojzij,   Zg.   Leiše   22, 
"Ka 0694301.                               6179 Klaužar Rudi, Celje, Ljubljanska p. Selce nad Sk. Loko, osebno iz- 
Gajser    Vida     Celje,    Zavodna, cesta, osebno izkaznico, reg. števil- kaznico, reg. št. 38310, ser. številka 

osebno izkaznico, reg. št. 2015, ser. ka 16709, ser. št. 0607316.            6194 0217520.                                            6158 
št. 0595351.                                    6182 Kneontel  Ivan,  Celje,  Polule  56, Maurič Rudolf. Gorenje polje 36, 

«arbas   Jože,  Brvace,  Grosuplje, preklic o izgubljeni osebni izkazni- Anhovo, osebno izkaznico, reg. šte- 
osebno  izkaznico,   reg.   št.   5945/50, d, reg. št. 15729, ser. št. 0604035, ob- vilka 5&/9e. ser. št. 304/380.         6260 
ser; št. F-0005255.                         6250 javljen  v Uradnem listu LRS, ker Medančič Živo, Crna 66, pri Pre- 
irt         Martin, Gradišče 9, osebno Se je našla.                                   6196 valjali, roj. 26. VIII. 1913 v Sakule, 
kaÄteS' St- 56653, ser- •$• Kokalj   Frančiška,   Vinje 32, Dol Srbija, vojaško izkaznico.         5985 

Gr»-;«     V   ••     r- i-     c.      • Pri    Ljubljani,    osebno    izkaznico, Medvesček Jože, Šentjernej It. 9. 
j porican Marija, Celje, Stanetova številka  16411/51, ser. številka osebno izkaznico,  senjska  številka 
to <J,'„osebno izkaznico, reg. števil- F-0134409                                         6290 0312597.                                            6296 
*a 12281, ser. št. 0794241.             6181 •••\,,      ....   „,n-r„ Meglic Marija, Sp. Hajdina št. 74, 

Goriup Danilo. Ljubljana,   knji- •,••,„^?•'••"^•Ä G
TZ' Ptuj, osebno   zkaznico, reg. števil- 

ll?o o predvojaški vzgoji, izdano v Ž%S°*tanJ- •••^••« •" ka °2767' ser- št- F-0245074b      6061 Ljubljani                                        6288 st- 3174, ser. et. 0275414, iknjizico za „                               . 
-, Gregorio  Milan    Liubliûna   štu- kol°. št. 33868 in vojaški izkaz, iz- Melone    Franc,    Vuzenica,    zdaj 
dentetJr- i M11.nn>-Twuiujana,   stu- ,           p    . Višnja gora. osebno izkaznico, reg. 
ljani   ° lzkazmco Univerze v Ljub- da•/ ^f"'.     .    ..            , n 

59.f št. 31215! izdano v Slovenjem Grad- 
Greh,   •   «•      rv          u    62-65 Kolak^atlja,SeÄ^4    °^; cu, sindikalno knjižico, št. 166669 in , verein  Marija,  Celje,  osebno  iz- no azkaznico. ser. st. 0520365.     6297 vo:aja.0 •.•;;5•-.• irdano od roinera 

05Ä" M* št- 2472' SCr- ""i"» K.°lak ?.et4 Se*truPert "v.0"*" Srlff                        J «!? 1?°•-                                         6183 no izkaznico (za obmejne pas), ser. ,,       . T     ..     A      .        . T • i_ 
..puček   Jože,    Breze   15,    osebno št. 0520365.                                     6297 Mencej Lucija, Crnuce pri Ljub- 
Änic°. "g. št. 16448, ser. števil- •     Košir  Dominik,   Gunclje   28,   pri Jan';^ebno l^ï^S-J?*     •}'• ka 0645360.                                    6184 Ljubljani,   osebno   izkaraico,   reg. ka 27190. ser. št. F-01315O0.        6272 
'Hafner Ivan,  Jezica 36, Ljubi ja- StV83J-61"5^     •        P      ,.     „629! Milovanovic  Zora.. por. Perharič. na. osebno izkaznico   retr   številka K°ši'   Dragica,   Gunclje   28   pri Ljubljana,   osebno   izkaznico,   reg. 
2\638/50.      lzkazmco' reg- *1•• Ljubljani,   osebno   izkaznico,   reg. št. 63022/51, ser. št. F-0085332.   6232 
.Haizinger Alojz Ljubljana Lav- št. 63250-51, eer. št. F-0085560. 6292 Možina Janez, Ljubljana, amater- 
ja, osebno izkaznico re? številkn Kozak Vlado, Ljubljana, osebno sko vozniško dovoljenje, št. 3861, iz- 
45», aer. štI F-OOÔrtlT 6230 izkaznico, reg. št. 73632. 6150 dano v Ljubljani. 6251 
jjHamler  Anton,  Sratovci   12,  po- Kozlar Jožef, Lendava, Partizan- Nahtigal Ivan, Zalog 8, osebno iz- 

a slatina Radenci, osebno izkaz- ska 97, osebno izkaznico, reg. šte- kaznico, reg. št. 59648, ser. številka 
'Ç?, st. 3980•.                                6146 vilka 6357, ser. št. G-0229067.    5901 0696945.                                            6205 

kazni,• Božena' Cc'Jc' osebno iz- Kragelj Jože, Sp. Poljčane 57, de- Novotnv     Boguslav,     LJubljana. 
HočPv S0TiÄL ••••-             6186 lovno knjižico.  ŠL  10821/53, 229272. osebn<> A^IS0,   reS'   sf- 3957^: 

J*S ar  M,lao'   L"užarJe-   oscbno lovno knjižico, š-tevilka  10921/53 in ser. st. F-0026267.                          6293 
00062«   •' re^' ®t#      3' ser" številka 229272.                                            6190 Nunčič Ivanka, Celje, Mariborska 

«3, izdano v Grosupljem. 6266 Kramer Franc, Celje, Lava, pre- št. 80, osebno izkaznico, reg. šfevil- 
Uodžič Ibrahim, Ljubljana, oseb- klic  o izgubljeni  osebni  izkaznici, ka 55482> ser- št. 0692827.            6202 

St°. izkaznico, reg.   št. 6442/52,   ser. reg. štev. 20462, ser. štev. 0659370. Oberčkal Anton, Celje, Striiarje- 
•'   *Sc 0239180.   •1•••   v   Cazinu, objavljen v Uradnem listu LRS, ker va 1, osebno Ukosnico, reg. lì, 6806. 
••••-                                              6267 se je našla.                                     6192 ser. št. 06020»*.                              6005 
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Ocepek Julijana, Srednje Ga- 
meljne, St. Vid, nad Ljubi j., osebno 
izkaznico, reg. št. 27667, ser. števil- 
ka F-0131977. 6273 

Ograjenšek Silvestra, Celje, Deč- 
kova 2, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 18313, ser. št. 0606624.        6206 

Osetič Jožefa, Žalec 29, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 59117, ser. številka 
0696443. 6204 

Pečnik Jože, Radoblje 20, osebno 
izkaznico, reg. št. 26264, ser. števil- 
ka 0680683. 6221 

Peric Nežka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 90664. 6243 

Petretič Konrad, Celje, Aškerče- 
va 4, osebno izkaznico, reg. št. 11146 
ser. št. 0598279. 6208 

Petrin Albert. Celje, duplikat in- 
deksa Ekonomske komercialne Viso- 
ke šole v Zagrebu in maturitetno 
spričevalo Trgovske akademije v 
Ljubljani, izdano leta 1937.       6152 

Pilih Antonija, Celje, Tovarniška 
št. 22, osebno izkaznico, reg. št. 7710, 
ser. št. 0596897. 6209 

Pilih Drago, Celje, Trnovlje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8518, ser. šte- 
vilka 6674333. 6212 

Pilih Štefanija, Celje, Tovarniška 
št. 22, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 1365, ser. št. 0592505. 6210 

Povše Ljudmila, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta, osebno izkaznico, reg. 
št. 38623/51, ser. št. F-0060933.    6153 

Puncer Ivan, Celje, Sp. Hudinja, 
šofersko knjižico št. 377. 6211 
.Pušnik Bernard, Strmec 20, oseb- 

no izkaznico, reg. št. 47423, ser. šte- 
vilka 0657535. 6207 

Ravbar Karel, Vrhovlje 13, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2812, ser. šte- 
vilka 0203522 in dvolastniško izkaz- 
nico -za prehod v STO, izdano v Se- 
žani. 5986. 

Razboršek Zvonka, Loke 166, Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 9246. 6159 

Salobir Franc, Celje, službeno iz- 
kaznico LM, št. 30804. 6215 

Senica Matija, Debno 76, osebno 
izkaznico, reg. št. 17228, ser. števil- 
ka 0646140. 6214 

Sivka Helena, Strmec, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 46174, ser. številka 
0648985. 6213 

>Skip*, Ljubljana, Vižmarje 170, 
prometno knjižito tovornega avto- 
mobila znamke »Ford« BB, evid. 
št. 8-794. 6275 

Slatnar Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78428/51, •••. šte- 
vilka F-0100738. 6252 

Stanič Franjo, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 39618/54, ser. šte- 
vilka F-0061928 in sindikalno iz- 
kaznico, št. 69252, izdano od sindi- 
kata Akademije za glasbo.        6294 

Staniša Sonja, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 62483-51, ser. šte- 
vilka 0084793. 6295 

Šarkezi Janez, Dolič 83, p Ku- 
zma, osebno izkaznico, reg. št. 24655, 
ser. št. 0106365. 6238 

Segec Olga, Postojna, Jeršice 21, 
osebno izkaznico, reg. št. 17965, ser. 
št. F-0628275. 6161 

Skrabl Antonija, Brestovec 11, 
osebno izkaznico, reg. št. 41506, ser. 
št. 0689645. 6216 

Spegel Alojz, Velenje 5, osebno 
izkaznico, reg. Št. 19755. 6004 

Stefanie Miroslav, Metlika, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6434, ser. šte- 
vilka 0489746. 6233 

Strajhcr Marija, Celje, Cret 17, 
osebno izkaznico, reg. št. 6648, ser. 
št. 0596758. 6218 

Stimec Jože, Mirtoviči 6, p. Osil- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 16084, 
ser. št. 0562394. 5872 

Štruklec Marija, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 16028, ser. števil- 
ka 0606334. 6217 

Svajger Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12832-50.   6275 

Tašker Ivanka, Lipni dol 12, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56573, ser. šte- 
vilka 0693918. 6220 

Tavčar Darinka, Krepi j e 4, p. Du- 
tovlje, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 2660, ser. št. 0203370. 5929 

Trampuš Franc, Polhov Gradec 
št. 17, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 22209, ser. št. F-0126519. 6276 

Tramšek Vinko, Celje, Lokrovec 
št. 31, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 42900« ser. št. 0287137. 6219 

Uranič Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 15851/50, ser. šte- 
vilka F-0038161. 6253 

Uratnik Ludvik, Rečica 168, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19575, ser. šte- 
vilka 0656489. 6223 

Uratnik Marija, Rečica 168, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 19577, ser. šte- 
vilka 0656490. 6224 

Urlep Franc, Šentjur, Nova vas, 
osebno izkaznico, reg. št. 55561, ser. 
št. 0692906. 6222 

Veršnak Franc, Pletovarje 30, 
osebno izkaznico, registrska števil- 
ka 27967. 6225 

Vihar Marija, Lukanja št. 17, P- 
Oplotnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 23180, ser. št. 0788040. 5642 

Vipotnik Štefka, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7159, ser. številka 
060344. 6226 

Vodišek Franc, Sentpeter, osebno 
izkaznico, reg. št. 60967, ser. števil- 
ka 0697473. 6227 

Vrenko Matilda roj. Asel, Zgor- 
nja Sušica 116, Bizeljsko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 836, ser. št. 0002997, 
izdano od MLO Maribor mesto. 6149 

Zojko Avgust, Kristan vrh št. 13> 
osebno izkaznico, reg. št. 6678, ser. 
št. 0785037. 6228 

Zupančič Viktor, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16208, ser. Šte- 
vilka  F-0520158. 6277 

Zivanovič Lcposava, Ljubljani, 
indeks fakultete za kemijo TVS v 
Ljubljani.        ~ 6254 

Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevan'u in sestavi tal. o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju. obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in knnskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali» 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konji 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street. London. W. 1.) in drugi domači 
ter tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. a'£r- 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavrifa, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS. po zunanji opremi iD 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z 'nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo- 
Strani 360, cena 530 din. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik:' Ivo Lapajne 
v LJubljani 

Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« 
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Podjetje 

Razdelitev ostanka do- 
bička po odbitku zvez- 
nega  davka,   rezervne- 
ga   sklada   in   anuitet, 

zapadlih v letu 1934 
v odstotkih 

podjetje      MLO 

Industrija papirnatih izdelkov 30 70 
Mariborska tekstilna tovarna 25 75 

, Predilnica in tkalnica 30 70 
»Svila« Maribor 25 75 
Tovarna volnenih in vig.izdelkov        60 40 
Tovarna pletenin in konfekcije 70 30 
Tovarna trakov in sukanca 20 80 
»Trak«, invalidsko podjetje 70 30 
Tovarna čevljev 30 70 
Industrija živilskih proizvodov 40 60 
Tovarna mesnih izdelkov      . 65 35 
Mlinsko podjetje 40 60 
Mariborska tiskarna 70 30 

2. Promtena podjetja s sedežem 
na območju MLO Maribor: 

»Avtobusni promet« 70 30 
Gozdarsko avtopodjetje 70 30 
»Transport« 70      •   30 
3. Kmetijska   podjetja   s   sede- 

žem na območju MLO Maribor: 
Dobiček, ki ga ustvarijo kmetij- 

ska posestva po vplačilu celot- 
nega zneska amortizacije, zvez- 
nega davka od dobička in re- 
zervnega sklada, se deli: 95 5 

^4. Dobiček gradbenih podjetij, gradbišč, obrtnih 
Podjetij  m obratov, gostinskih podjetij in vseh po- 
sioyii'h enot na območju MLO Maribor, katerih sedež 
j°i,'!»'Ja Je iZTW1 Maribora, se deli: zvezni davek od 
°hička v višini 50 %, rezervni sklad, izračunan po 

PreJšnjem poglavju, in anuitet, zapadlih v letu 1954, 
^tanek dobička pa se razdeli med gospodarske orga- 
nizacije oziroma poslovno enoto, s tem da dobi gospo- 
dska organizacija kot sredstva za samostojno raz- 
laganje zneske, ki se izračunajo po posebni lestvici, 
stanek dobička pa se vplača v proračun MLO. 

Sredstva, ki ostanejo v gospodarski organizaciji, 
Se izračunajo po tejle lestvici: 

•P?, znaša del 
•?•• po od- 
S',k.tt   zveznega 
davka.    znesla 
•'ad In anuitet, 
v /„»Padlih  v 
V?*4 v odstot- 

«1»  od  obra- 
.U^askega 
««da za plače 
*»<* izdatkov 
P°_0. io a in 

prispevka 

Znesek, ki ostane gospodarski organizaciji za 
samostojno razpolaganje, se izračuna po tehle 

odstotkih: 

brez 
18 socialno za- 

varovanje) 

5. Dob 

.SJCln podje 

odstotkov 
70,0 + 60,0 od presežka nad 
65,0 + 50,0 „ nad 
60,0 +40,0 
55,0 +30,0 
50,0 + 15,0 
32,5 +  8,0 
20,25+  5,0 

iček trgovskih podjetij in trgovin, ki se 
54. členu uredbe o trgovanju ter o trgov- 
tjih in trgovinah  (Uradni  list FLRJ, ste- 

odstotkov 
nad 10 do   20 
nad 20 do   30 
nad 30 do   40 
nad 40 do   50 
nad 50 do 100 
nad 100 do 200 
nad 200 

vilka 56-483/53), se po odbitku 50% zveznega davka 
od dobička plača v korist proračuna MLO. 

V korist proračuna MLO vplačajo preostali del 
dobička po odbitku dajatev iz prejšnjega odstavka 
tudi vse trgovine in poslovne enote, ki ustvarjajo do- 
hodek na območju MLO Maribor in katerih sedež je 
izven mesta Maribora. 

Prodajalne industrijskih podjetij in drugih pro- 
izvajalnih podjetij kakor tudi skladišča in odkupne 
postajo morajo obračunavati in odvajati na isti na- 
čin preostali del ustvarjenega dobička v korist pro- 
računa MLO. 

6. Dobiček gostinskih podjetij in gostišč, pri ka- 
terih se formira plačilni sklad v določenem odstotku 
od prometa v skladu s točko a) in b) 41. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih, se razdeli po odbitku 50°/« 
zveznega davka od dobička  takole: 

50% dobi gostinsko podjetje oziroma gostišče za 
samostojno razpolaganje, 

50% pa dobi proračun MLO. 
Gostinsko podjetje oziroma  gostišče  ne  more  v 

nobenem primeru uporabiti sredstev, ki se formirajo 
iz ostanka dobička po prednjih določbah, za plačilni . 
sklad. 

7. Na podlagi 62. člena uredbe o kmetijskih za- 
drugah odvajajo gospodarska podjetja, obrii in 
samostojni obrati kmetijski zadrugi, ki jih je usta- 
novila, del dobička, in sirer v odstotku, ki je dolo- 
čen' s tem planom. 

8. Gospodarska podjetja, obrti in samostojni 
obrati iz prejšnjega odstavka odvajajo kmetijski za- 
drugi, ki jih je ustanovila, del dobička, in sicer v 
tehle odstotkih: 

podjetja trgovske panoge 100% 
podjetja gostinske panoge 80% 
podjetja obrtne panoge 20% 

potem, ko so obračunala zvezni davek od dobička, 
rezervni in investicijski sklad ter anuitete, zapadle 
v letu 1954 oziroma trgovska in gostinska podjetja, 
ki formirajo plačilni sklad v odstotku od opravlje- 
nega prometa, tudi plače s socialnim zavarovanjem. 

9. Kmetijske zadruge odstopijo 5% od ustvarje- 
nega dobička mestnemu ljudskemu odboru potem, ko 
so vplačale zvezni davek od\dobička. 

Iz sredstev, s katerimi gospodarska organizacija 
samostojno razpolaga, se izplačajo dopolnilne plače 
nad obračunskimi plačami z ustreznim prispevkom 
za socialno zavarovanje, preostanek sredstev pa pred. 
stavlja sklad za samostojno razpolagnje gospodarske 
organizacije, 

XIV. poglavje 

Plačilni  sklad  gospodarskih  organizacij 

1 
Sredstva, s katerimi gospodarske organizacije 

prosto razpolagajo (ostanek dobička po odbitku 
zveznega davka, rezervnega sklada, anuitet, zapadlih 
v letu 1954, in dela dobička, ki - odvaja v korist 
proračuna MLO Maribor) po prejš-njem poglavju, se 
lahko uporabijo za povečanje plačilnega sklada go- 
spodarske organizacije nad obračunskim skladom 
plač, vendar pa največ do zneska, ki se izračuna po 
tej-le lestvici: 
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Ce znašajo 
•redstva,  s ka- 

terimi gospo- 
darska   organi- 

zacija prosto 
razpolaga,  v 

. odstotkih  od 
obračunskega 

plačilnega 
«klada (brez iz- 

datkov po 
čl. 10 a in brez 

prispevka za 
socialno zava- 

rovanje) 

Znesek, ki ga lahko gospodarska organizacija 
uporabi   za   povečanje   obračunskega   sklada 
plač (z ustreznim delom prispevka za socialno 

zavarovanje) 

odstotkov 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

do 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 100 

odstotkov 

80,0 + 70,0 od 
75,0 + 66,0 
72,0 +60,0 
69,0 + 44,0 
64,0 + 22,0 
57,0 + 15,0 
51,0 + 11,0 
46,0 + 10,0 
42,0+ 9,0 
38,7+   7,5 

presežka 
odstotkom 

nad 10 do 20 
nad 20 do 30 
nad 30 do 40 
nad 40 do 50 
nad 50 do 60 
nad 60 do 70 
nad 70 do 80 
nad 80 do 90 
nad 90 do 100 
nad 100 

Sredstva, ki jih izračuna gospodarska organiza- 
cija za povečanje plačilnega sklada po prednji lest- 
vici, ne smejo v nobenem primeru presegati zneska, 
ki ga lahko gospodarska organizacija uporab-; za po- 
večanje plačilnega sklada po XXV. poglavju zveznega 
družbenega plana za leto 1954. 

Lestvica pod točko 1. tega poglavja pa ne velja 
za podjetja, navedena pod točko 1/4 XIII. poglavja. 
Podjetja iz te točke razdeljujejo svoj del dobička za 
plače nad obračunskim skladom plač in na sklad za 
samostojno razpolaganje po tejle lestvici: 

Ce    inaia    del 
dobička po od- 
bitku   zveznega 
in   republiškega 

davka, zne- 
ska za rezervni 
sklad in anuitet 
v  odstotkih  od 
obračunskega 
sklada  (h tez 
prispevka za 

socialno 
zavarovanje) 

Znesek, ki se lahko določi, da ga sme gospo- 
darska   organizacija   uporabiti   za   plače   (z 
ustreznim delom prispevka za socialno zava- 

rovanje) 

odstotkov odstotkov odstotkov 

do    10 65,0 + 59.0 od presežka nad 10 do   15 
do   15 63,0 + 55,0 nad 15 do   20 
do   20 60,5 + 47,0 nad 20 do   25 
do   25 58,0 + 41,0 nad 25 do   30 
do   30 55,0 + 34,0 nad 30 do   35 
do   35 52,0 + 29,0 nad 35 do   40 
do   40 49,0 + 26,0 nad 40 do   45 
do   45 46,6 + 24,0 nad 45 do   50 
do   50 44,4 + 22,0 nad 50 do   55 
do   55 42,0 + 20,0 nad 55 do   60 
do   60 40,5 + 18,0 nad 60 do   65 
do   65' 38,7 + 17,0 nad 65 do   70 
do   70 37,2 + 16,0 nad 70 do   75 
do   75 35,8 + 15,0 nad 75 do   80 
do   80. 34,4 + 14,0 nad 80 do   90 
do   90. 32,1 + 12,0 nad 90 do 100 
do 100 30,0 + 10,0 nad 100 do 120 
do 120 25,7+  7,0 nad 120 do 160 
do 160 21,8+   3,0 nad 160 do 200 
do 200 18,0+   1,0 nad 200 do 300 
do 300 12,3+   0,5 nad 200 

XV. poglavje 

Dopolnilna dohodnina 

Za odmero dopolnilne dohodnine kmetijskim go- 
spodarstvom in dopolnilne dohodnine samostojnim 
poklicem se uporabljajo davčne stopnje, ki so objav- 
ljene v odloku o davčnih stopnjah dopolnilne do- 
hodnine (Uradni list LRS, št. 12-189/54). 

Stopnje dopolnilne dohodnine za dohodke od 
premoženja se določijo pozneje s posebnim odlokom. 

XVI. poglavje 

Mestne takse in mestni prometni davek 
Za leto 1954 velja odlok o uvedbi mestnih taks 

in mestnega prometnega davka (Uradni list LRS, šte- 
vilka 34/53) s poznejšimi spremembami, ki jih je 

sprejel mestni zbor in zbor proizvajalcev MLO 
Maribor. 

XVII. poglavje 

Udeležba občinskega ljudskega odbora Kamnica 
na posameznih vrstah dohodkov 

1 
Občinski ljudski odbor Kamnica je udeležen pri 

dohodkih, ki se poberejo na njegovem območju, T 

tehle odstotkih: 
dopolnilna dohodnina od kmetov 37% 
dopolnilna  dohodnina obrtnikov 

in drugih poklicev 100% 
davek od dediščin in daril 100% 
lastni dohodki občine Kamnica 100 °/o 
Razen tega je občinski ljudski odbor Kamnica 

udeležen z 8°/o pri celotnem znesku dohodkov, ki 
izvirajo iz mestnih taks, od mestnega prometnega 
davka po odloku o uvedbi mestnih taks in mestnega 
da vika od prometa, (Uradni list LRS, št. 34/53). 

Vsi drugi viri dohodkov, ki se pobirajo na ob- 
močju občinskega ljudskega odbora Kamnica in Prl' 
padajo po obstoječih predpisih MLO Maribor, se 
vplačajo v proračun MLO Maribor. 

XVIII. poglavje 

Investicijski sklad 

Ustanovi se investicijski sklad, ki se uporablja 
za kreditiranje gospodarskih investicij mesta Ma- 
ribora. 

2 
Dohodki  investicijskega  sklada  so: 
a) anuitete za dane kredite gospodarskim orga- 

nizacijam; #    . 
b) 50% od presežka dopolnilne akumulacije w 

skladov, ki ga še prejme MLO Maribor za leto 19" 
na podlagi dokončnega obračuna; 

c) denarne kazni in koristi, ki se vplačujejo P° 
76. členu uredbe o gospodarjenju z osnovnimi sfe., 
stvi   gospodarskih   organizacij   in   drugih   predpis1 • 
ki se sklicujejo na ta člen; , . 

d) 50 % od tistega dela dobička, ki ga ^P18^, 
gospodarske  organizacije  v   proračun   MLO  v   Ie 

1954 nad zneskom, ki je predviden po proračunu z 
leto 1954. 

3 . 
Pogoje za dajanje investicijskih kreditov iz •? 

sticijskega sklada predpiše MLO Maribor. Odplaci 
rok pa ne sme biti daljši od 5 let. 



Stör. 39 — 7. X. 1954 URADNI LISI Stran 733 

XIX. poglavje 

Sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
mesta Maribora 

1 
Ustanovi se sklad za zidanje stanovanjskih hiš 

mesta Maribora. 
2 

V sklad za zidanje stanovanjskih hiš se stekajo 
"le dohodki: 

a) del najemnine, ki se odvaja po 71. členu 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
tLR]> št. 52-432/43) v ta sklad in 25 »/o sklada za 
vzdrževanje stanovanjskih hiš; 

b) prostovoljno odstopljena sredstva sklada za 
samostojno razpolaganje in sklada plač iz leta 1953, 
kl jih odstopijo delovni kolektivi za zidanje stano- 
vanj; 

c) 50 °/o od presežka dopolnilne akumulacije in 
skladov, ki ga še prejme MLO Maribor za leto 1953 
na podlagi dokončnega obračuna; 

c) 50°/o od tistega dela dobička, ki ga vplačajo 
gospodarske  organizacije   v   proračun   MLO   v   letu 
"4 nad zneskom, ki je predviden po proračunu za 

leto 1954; 
d) dohodki od prodaje hiš splošnega ljudskega 

Premoženja. 

XX. poglavje 

Sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov 

b) industrijske in obrtne gospodarske organiza- 
cije, ki spuščajo v nadzemne in podzemne vode, ne- 
posredno ali posredno, takšne snovi, kj kvarijo vodne 
gospodarske naprave ali sicer škodujejo splošnim 
gospodarskim koristim; prispevek znaša 2 %o od skup- 
nega bruto produkta (realiziranega prometa). 

Obveznosti po 2. točki tega poglavja plačujejo 
gospodarske organizacije mesečno, in sicer najpo- 
zneje do 25. v mesecu za pretekli mesec. 

Predračun sklada je sestavni del proračuna MLO 
Maribor. 

5 
V okviru   določb   družbenega   plana   upravlja  s 

skladom mestni ljudski odbor Maribor. 

Svet za gospodarstvo MLO Maribor je poobla- 
ščen, da na podlagi 2. točke tega poglavja določi 
gospodarske organizacije, ki so zavezane plačevati 
prispevek, ter višino prispevka. 

Gospodarske organizacije plačujejo ta prispe- 
vek od 1. IV. 1954 dalje. 

XXII. poglavje 

Plačilni sklad v trgovini 

j.   Sklad se oblikuje in uporablja po zakonu o skla- 
..'" za obnovo,   gojitev  in  varstvo   gozdov   (Uradni 
hst LRS, št.  13-39/54). 

2 
i.j Od'ustvarjenega sklada se plačuje 35°/o v repub- 

*ki sklad za obnovo, gojitev in varstvo gozdov po 
• poglavju zakona o družbenem plan$ LRS za leto 

l9i* (Uradni list LRS, št. 14-43/54). 

Predračun dohodkov in izdatkov tega sklada je 
«stavni del proračuna MLO Maribor. 

Svet za gospodarstvo MLO Maribor se pooblašča, 
da določi individuale odstotke od prometa za for- 
miranje plačilnega sklada trgovskih podjetij, trgo- 
vin, prodajaln proizvajalnih podjetij, skladišč in od- 
kupnih postaj za leto 1954 po 58. členu uredbe o.trgo- 
vanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni 
list FLR], š.t 56-483/53). 

Pri določanju individualnih " odstotkov od pro- 
meta se praviloma določi odstotek na podlagi dejan- 
sko doseženega prometa v letu 1953 in povprečnega 
sklada za plače, povečanega za druge neobdavčene 
izdatke in prispevke za socialno zavarovanje. 

.,   Sklad upravlja  uprava  za gozdarstvo MLO Ma- 
ü    

r v okviru določb družbenega plana in v sporaz 
"^ s svetom za gospodarstvo MLO. 

XXI. poglavje 

Sklad za urejanje voda 

1 
bklad se oblikuje in upotablja po zakonu o skla- 

Qlh •• urejanje voda  (Uradni list LRS, št.  13-3S'54). 

2 
"rispevke za  sklad za urejanje  voda  plačujejo: 

..  a)  industrijske in obrtne  gospodarske organiza- 
•Je, ki uporabljajo vodo, — razen  vode iz javnega 

L ..vidnega omrežja, : a to, da jim opravlja kakršno 
, ' fizikalno ali kemično delo; prisp'cvek znaša 2%• 

p .celotnega bruto produkta  (realiziranega prometa). 
• 

lsPevek    plačujejo   gospodarske   organizacije,   ki 
Porabljajo več kot 10.000 m3 vode letno. 

Ce dejanski plačilni sklad, ki ga izračuna trgov- 
sko podjetje, presega obračunski plačilni sklad, sme 
trgovsko podjetje, trgovina, prodajalna proizvajal- 
nega podjetja, skladišče in odkupna postaja upora- 
biti od te razlike za povečanje plač samo,tisti del, 
ki ga dovoljuje lestvica iz 3. točke XIV. poglavja 
družbenega plana MLO Maribor za leto 1954. 

XXIII. poglavje 

Plačilni sklad gostinskih podjetij in gostišč 

Svet za gospodarstvo MLO Maribor se pooblašča, 
da določi individualne odstotke od prometa za formi- 
ranje plačilnega sklada gostinskih podjetij in gostišč 
po točki a) in b) 41. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54). 

Pri določanju individualnih odstotkov od prometa 
se le-ta praviloma določi na podlagi dejansko dose- 
ženega prometa v letu 1953 in povprečnega sklada za 
plače, povečanega za druge neobdavčene izdatke in 
prispevka za socialno zavarovanje. 
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Četrti del 

DENARNA SREDSTVA MESTNEGA LJUDSKEGA ODBORA  IN NJIHOVA TEMELJNA RAZDELITEV 

XXIV. poglavje 

Celotna sredstva mestnega ljudskega odbora  in njihovi viri 

V letu 1954 bo mestni ljudski odbor Maribor razpolagal s  sredstvi, ki znašajo  1.233,712.000 dinarjev. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka si  bo zagotovil mestni ljudski odbor iz tehle virov: 

Vir dohodkov Skupaj 
Delež 

podjetja 
Delež 
LRS 

Ostane za 
MLO in občino 

Kamnica 

I. Sredstva po planu, ki ee upoštevajo 
pri izračunu prispevka repub. 

Dohodki iz gospodarstva 
del dobička gospodarskih organizacij 
5°/o prometnega davka iz državnega sektorja 
50% prometnega davka iz privatnega 

sektorja 

skupaj dohodki iz gospodarstva 

1.974,171 

i.575,721 
201,100 

62,550 

1.839,371 

Dohodki od prebivalstva 
zemljarina 4,800 
dopolnilna dohodnina 

kmetijskih gospodarstev 19,400 
dopolnilna dohodnina 

od obrtnikov in drugih samostojnih po- 
klicev in premoženj 54,600 

davek od tuje delovno sile (od kmetov) 1,000 
davek od tuje delovno sile (od obrtnikov) 1,500 
davek od priložnostnih dohodkov 1,950 
davek v stalnem znesku 50 
zaostala dohodnina iz preteklih lot 11,600 
davek od dediščin in daril 2,700 
dohodki od državnih taks 30,000 

sflcupaj dohodki od prebivalstva 
Dohodki od uradov ïn ;    Mov 

dohodki od držani!' uradov ii. zavodov 
presežek finančno samostojnih zavodov 
stupaj dohodki uradov in zavodov 

Drugi dohodki 
dohodki od zamudnih obresti 
vplačila    proračunskih   sredstev   iz   prete- 

klih let 
razni nepredvideni dohodki 

skupaj drugi dohodki 7,200 

•. Sredstva po planu, ki ee ne upoštevajo pri 
izračunu prispevkov repub. 
sflcupaj 366,540 

107,600 

5,500 
14,500 
20,000 

5,000 

500 
1,700 

lokalne takse 10,000 
lokalni prometni davek 15,000 
presežek proračunskih sredstev MLO 95,075 
presežek proračunskih sredstev občine 

Kamnica ' 1,392 
prenos sklada za stanovanjsko in komunalno 

izgraditev iz leta 1953 156,592 
dohodki ukinjenih sikladov 2,000 
dohodki od prodaje hiš splošnega ljudskega 

premoženja 4,200 
250/o sklada za vzdrževanje hiš 6,215 
dopolnilna AS iz leta 1953 75,568 
anuitete, zapadle v letu 1954 40,000 
denarne kazni po -76. členu uredbe o osnov- 

nih sredstvih 500 

235,657 

253,657 

v 000 din 

987,086 753,428 

233,657 

787,861 
100,550 

31,275 

919,686 

2,400 

9,700 

17,300 
500 
750 
975 
25 

5,800 
1,350 

15,000 

53,800 

2,750 
7,230 

10,000 

2,500 

250 
8~50 

3,600 

554,203 
100,550 

31,275 

685,028 

2,400 

9,700 

17,300 
500 
750 
975 
25 

5,800 
1,350 

15,000 

55,800 

2,750 
7,250 

10,000 

2,500 

250 
850 

3,600 

386,540 

10,000 
15,000 
95,073 

1,392 

136,592 
2,000 

4,200 
6,215 
75,568 
40,000 

500 
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Vir dohodkov Skupaj 
Delež 

podjetja 
Delež 
LRS 

Ostane za 
MLO in ob ano 

Kamnica 
Rekapitulacija: 

I. Sredstva po planu, ki se upoštevajo 
pri izračunu prispevka repub. 1.974,171 

« Sredstva po planu, ki se ne upoštevajo 
pri izračunu prispevka repub. 366,540 
sk"Paj • 2.360,711 
Sredstva,   ki   bodo   ustvarjena s prekorače- 

njem plana 

Skupna sredstva MLO in občine Kamnica 

XXV. poglavje 

Uporaba sredstev mestnega ljudskega odbora 

Sredstva v. višini 1.233,712.000 dinarjev, s katerimi 
razpolaga mestni ljudski odbor v letu  1954, se raz- 
poredijo takole: 
a> ^gospodarske    investicije    mestnega 

ljudskega odbora 395,911.000 
") administrativni del proračuna 

tajništvo MLO 23.06S.100 
notranja uprava 108,690.000 
svet za komunalne in 

giadbenc zadeve 89,479.000 
svet za gosipodarstvo 20,381.400 
*vet za prosveto in kulturo 262,836.000 
svet za ljudsko zdravstvo    151,749.500 
Proračunska rezerva 49,114.000     703,318.000 

°) Proračunski   izdatki  občine   Kamnica        6,000.000 
• sklad   za   zidanje   stanovanjskih   hiš      85,983.000 

J sklad   za   kreditiranje   gospodarskih 
investicij 40,500.000 

skupaj    . 

233,657 987.086 753,428 

386,540 

233,657 987.086 

1.233,712.000 

XXVI. poglavje 

gospodarske investicije mestnega ljudskega odbora 

Sredstva   za   negospodarske  investicije   MLO   iz 
PreJŠnjega ipoglavja se uporabijo v letu 1954: 

Svet za komunalne in gradbene zadeve: 

Ceste 49,000.000 din 
javni nasadi, parki in pločniki      7,500.000  „ 
Projekti za leto 1954 5,000.000 „ 
Vodovod 17,900.000  „ 
Plinarna 45,000.000  „ 
mestni akvarij 250.000 „ 
mehanizacija, nabava fekalnega t 

.   voza za komunalno upravo      10,000.000 „ 
Javna razsvetljava 6,000.000 „ 
nadzidave in adaptacije 11,900.000 „ 
Kraditev novih   stanovanjskih 

blokov  50,000.000  „ 
skupaj svet za komunalne in 

gradbene zadeve 
4Vet za gospodarstvo 
kvot za prosveto in kulturo 
°vet za ljudsko zdravstvo 

socialno skrbstvo 
VQt za notranje zadeve 

lnvesticijska rezerva 

202,550.000 din 
19,991.000 din 
98,720.000  „ 

33,000.000 
15,000.000 
26,650.000 

1.139,968 

93,744 

1.233,712 

XXVII. poglavje 

Formiranje in razdelitev posebnih skladov 
mestnega ljudskega odbora 

1. Sklad za urejanje voda 47,746.000 
Sredstva sklada za urejanje voda se bodo upo- 

rabila za tele namerne: 
utrjevanje dravskega brega 
investicije komunalnih na- 

prav, vezanih na dravsko 
področje 

Razvanjski potok in pripra- 
ve za regulacijo Počehov- 
skega potoka 

2. Sklad za obnovo gozdov 
Sredstva se bodo uporabila: 
stroški   za . javno gozdarsko 

službo 
stroški za gozdna dela 

15,000.000 

28,500.000 

4,246.000 

467.3000 
230.885 

698.185 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 

St. P — 46/99 - 1954 
Maribor, dne 30. junija 1054. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

586. 

Skupaj investicije 395,911.000 

Na podlagi 12., 64. in 146. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ior 
po poprejšnji pritrditvi Državnega sekretariata za go- 
spodarstvo LRS, št. IV. — 2246-54 z dne 21. maja 1954, 
je okrajni ljudski odbor Murska Sobota na XVI. 
skupni seji obeh zborov dne 7. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi izpostave uprave za dohodke 

OLO Murska Sobota v Lendavi 

1. člen 
Ustanovi se izpostava uprave za dohodke OLO 

Murska Sobota v Lendavi. 

2. člen 
Izpostava uprave za dohodke OLO Murska So- 

bota v Lendavi opravlja vse zadeve davčnega knji- 
govodstva, izterjave davkov ter davčnih zaostankov 
in izdaja potrdila o plačanih davkih za območje 
občin Lendava, Crenšovci, Polana, Gaberje, Turni- 
šče in Dobrovnik. 
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3. ölen 
Izpostava uprave za dohodke 0L0 Murska So- 

bota v Lendavi je sestavni del uprave za dohodke 
OLO Murska Sobota. 

Izpostavi načeluje in vodi njeno delo tajnik iz- 
postave; imenuje ga in razreši okrajni ljudski odbor. 

4. člen 
Ta odlok   velja   od   dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. julija 1954 naprej. 
St. 5.483/4-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Ficko 1. r. 

587. 
Na podlagi 17. člena ter 3. točke 64. člena v zvezi 

s 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 Po- 
stojna na seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov 

okrajnega ljudskega odbora Postojna za leto 1954 

1. člen 
Okrajni dodatni proračun za leto 1954 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
dohodkov v znesku 69,000.000 din, 
izdatkov v znesku  69,000.000 din. 

2. člen 
Računovodski uslužbenci pri okrajnem ljudskem 

odboru  so za  svoje delo odgovorni odredbodajalcu. 

3. člen 
Odlok velja od dneva, ko sta ga sprejela okraj- 

ni zbor in zbor proizvajalcev. 
St. 657/65-1954 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar, 1. r. 

588. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 6. člena uredhe o zasebnih 
gostiščih (Uradni list LRS, št. 14/54) je okrajni ljud- 
ski odbor Postojna na sikupni seji obeh zborov dne 
3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih  gostiščih 

na območju okraja Postojna 

1. člen 
Zasebna   gostišča   na  območju   okraja   Postojna 

morajo voditi tele poslovne knjige: 
• a) knjigo o nabavljenem materialu, 

b) knjigo o dnevnem prometu in s-troäkih. 

2. člen 
V knjigo o nabavljenem materialu se v ustreznih 

rubrikah vpiše na podlagi računov nabava vseh vrst 
alkoholnih pijač in brezalkoholnih pijač, živil in dru- 
gega materiala; računi se opremijo z zaporedno šte- 
vilko vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 

3. člen 
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 ru- 
brike 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 dn občinski prometni davek 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 vodno razvidne zaloge in* poslovni 
uspeh gostišča. 

5. člen 
Tajništvo za gospodarstvo se pooblašča, da iz''a 

natančnejše predpise o obliki, vsebini in vodstvu 
poslovnih knjig. 

6. člen 
Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodstva pred- 

pisanih poslovnih knjig se lastnik gostišča kaznuje 
z denarno kaznijo do 3.000 din. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«; uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 657/69 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik'OLO: 

Franc Klobučar 1- r- 

589. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
okrajnih ljudskih odborihv (Uradni list LRS, S t- " 
1952) in drugega odstavka 66. člena uredbe o trgovaj 
nju • ter o trgovskih .podjetjih in trgovinah  (Urad, 
list FLRJ, št. 56-483/53) in 48. člena uredbe o S°sr% 
skih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ. ^"    :j    : 
1954)   je okrajni  ljudiski  odbor  Radovljica na sej     ( 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. avg 
sta 1954 sprejel 

ODLOK . 
o poslovnem času trgovskih podjetij in trgovin 
gostinskih  podjetij  in  gostišč v okraju   Rad0«JlC 

!• ölen J 
1. Trgovska podjetja in trgovine morajo biti 

prte \ zimskem času od 8. do 12. in od 14. flo 1 • 
ure, v poletnem času pa od 7. do  12. in od l*- 
18.30 ure. . 

2. Trgovine s kurivom morajo biti odprte v »: 
sikem času od 7. do 12. in od 13.30 do 17. ure, v V°le 

nem času pa od 7. do 12. in od 14.30 do ^8. ure. 
3. Prodajalne svežega in prekajenega mesa 

mo- 

rajo biti odprte v zimsikem času od 6. do 13-. v P^   • 
nem času pa od 5. do 12. ure. 

Ob ponedeljlkih so te prodajalne lahko zaprte ^e 

dan. leto 
4. Prodajalne kruha morajo biti odprte vse 

öd 6. do 11. in od 14. do 17. ure. .    D;tj 
5. Prodajalne slaščičarskih izdelkov  morajo 

odprte vse leto od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 
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6. Mlakome morajo biti odprte vse leto od 6. do 
|2. ure. Ob sobotah in dnevih pred prazniki morajo 
biti mlekarne odprte tudi popoldne od 16. do 18. ure. 

7. Prodajalne tobačnih izdelkov morajo biti od- 
Prto v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
7 Poletnem času pa od 7. do 12. in od 15. do 18. ure. 

8- Črpalke pogonskega goriva in mazivnih olj ter 
garale morajo poslovati celodnevno, t. j. 24 ur. 

Trgovska podjetja in trgovine so lahko v soboto 
Popoldne zaprte. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ta lahko na predlog trgovinske zbornice določa, da 
so posamezne trgovine v večjih krajih odprte določen 
^s tudi ob sobotah popoldne. 

2. člen 

Glede poslovnega časa na sejmih in tržnih pro- 
storih veljajo določbe sejraskih in tržnih redov. 

3. člen 
Gostinska podjetja dn gostišča morajo biti odprta: 

1 , L hoteli, prenočišča, penzionski in drugi obrati, 
°ukor gre za oddajanje sob, časovno neomejeno; 

. 2. kavarne v zimskem času od 7. do 24. ure, v po- 
etaom. pa od 7. do 22. ure. Sezonske, kavarne, ki so 
^abavišča, so od tega izvzete in obratujejo po po- 
re"i in programu; 

3- bari od «22. do 2. ure; 
,    ^.restavracije od 7. do 9, od 12. do 15. in od 19. 
0 22. ure. Kolodvorske restavracije morajo biti od- 

Prte od 7. do 22. ure, razen tega pa tudi najmanj pol 
*e pred prihodom prvega in pol ure po odhodu zad- 

n*ga vlaka; - 
,     5- gostilne v zimskem času od 7. do 22. ure, v po- 
kern pa od 7. do 23. ure; 
,    o. bifeji (okrepčevalnice) od 7. do 20. ure, kolo- 

°rs,ki bifeji pa razen tega najmanj pol ure pred 
•hodom  prvega   in   pol   ure  po  odhodu   zadnjega laka. 

, 4. Hen 
.   " 1. in 3. členu določeni poslovni čas je minimnl- 
,• Poslovni čas, v katerem morajo biti odprta trgov- 

_ a Podjetja in  trgovine ter gostinska podjetja in 
stišča.  Delavski   sveti   oziroma   delovni   kolektivi 

c     . eovskili podjetij in trgovin in gostinskih podjetij 
^gostišč določijo,, kdaj so njihova podjetja oziroma 

tovalnice odprte, držati pa so morajo pri tem mi- 
abiega poslovnega časa, določenega e tem odlokom. 

r  -\ 5. člen 
Pir rr^^ska podjetja in gostišča morajo ponoči za- 

.    i- kavarne v zimskem času do 24. ure, v poletnem 
Ca,su.pado2.nrc; 

2. bari do 5. ure; 
'• restavracije do 24. ure; 

j.   »•••• v zimskem času  do 22. ure, v polet- 
44 času pa do 23. ure; 

5- bifeji do 22. ure. 
stin v S^ns^ °brati na železniških postajah in go- 
•    .** obrati s prenočišči smejo gostom, ki prispejo 
•••»;    <ïm* ostreči tudi  še po  času,  določenem  za 

p î?nJe. a najdalj eno uro po prihodu vlaka, 
kav     •0^' oc* '*' decembra na  *• januar smejo biti 

rne, bari, restavracije in gostilne odprte vso noč. 

zbornice spremeni minimalni poslovni čas posamez- 
nim trgovskim podjetjem in trgovinam ter gostinskim 
podjetjem in gostiščem. 

Občinski ljudski odbori lahko gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem dovolijo, da so odprta ponoči 
tudi preko časa, določenega v 5. členu. Dovoljenje 
se lahko izda samo za izredno prilike in za dolo- 
čen čas. 

7. ölen 
Zimski čas po tem odloku se šteje od 1. oktobra 

do 30. aprila, poletni pa od 1. maja do 30. septembra. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za pre- 

kršek odgovorna oseba trgovskega podjetja dn trgo- 
vine oziroma gostinskega podjetja in gostišča, ki ni- 
ma svoje obratovalnice odprte v času, določenem v 
1. in 3. členu, oziroma, ki ima gostišče ali gostinsko 
podjetje ponoči odprto preko časa, določenega y 
5. členu. 

9. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati do- 

ločbe odloka o obratovalnem času gospodarskih pod- 
jetij z dno 6. aprila 1953 (Uradni list LRS, št. 13-99/53). 
Njegove določbe veljajo le glede poslovnega časa 
obrtnih podjetij in delavnic, dokler pristojni občin- 
ski ljudski odbori za te delavnice in podjetja ne do- 
ločijo poslovnega časa s svojimi predpisi. 

10. člen 
Ta odlok velja za območje okraja, razen za mest- 

ni občini Bled in Jesenice. 

11. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem listu 

LRSc 
St. 2709/4-54 
Radovljica, dne 30. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r.. 

590. 

6. člen 
ra i ,v^' za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 

jko na njihov predlog in po zaslišanju pristojne 
Svet 

Na .podlagi 2. in 43. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26/54) je okrajni ljudski 
odbor Sežana na skupni seji obeh zborov dne 17. av- 
gusta 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi dijaškega doma v Toma j u 

za socialno-vzgojni zavod> 

1 
Dijaški dom v Tomaju, ki je bil ustanovljen z 

odločbo OLO Sežana, št. I-12O0/4-52 z dne 8. julija 1952 
kot predračunska ustanova s samostojnim finansira- 
njem, se razglasi za socialno-vzgojni zavod. 

Ime zavoda je >Dijaški-dom«. 
Sede'ž zavoda je v Tomaju. 

2 
Dijaški dom je finančno samostojen zavod. 

3 
Dijaški dom je namenjen za dijaško mladino 

obeh spolov, ki obiskuje nižjo gimnazijo v Tomaju. 
Smoter dijaškega doma je omogočiti šolanje dijakom, 
ki v kraju svojega stalnega bivališča nimajo ustrezne 
šole, kjer bi se šolali, sprejema pa v oskrbo mladino 
iz območja okraja Sežana. 
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Dijaški dom skrbi :a zdrav telesni razvoj dija- 
kov, smotrno učenje in vzgojo po načelih socialistič- 
ne morale. 

4 
Dijaški dom ima pravico, gospodariti s premože- 

njem, s katerim je gospodaril doslej kot predračun- 
sika ustanova s samostojnim finansiranjem. 

Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila. 

Dijaški dom upravlja upravni odbor, ki šteje se- 
dem članov, vštevši upravnika. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za prosve- 
to in kulturo 0L0 Sežana v skladu z določbo 12. čle- 
na zakona o socialnih zavodih. 

Upravnika doma imenuje okrajni ljudski odbor 
Sežana, 

7 
Plače delavcev in uslužbencev zavoda se dolo- 

čajo po predpisih 31.'člena zakona o socialnih za- 
vodih. 

8 
Za zadeve in naloge doma je pristojen svet za 

prosveto in kulturo OLO Sežana. 

9 
Odločba velja takoj. 

St 1-4145/2-1954-8 
Sežana, dne 17. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

591. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
10. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni 
list FLRJ, št. 13-147/54) je ljudsiki odbor mestne ob- 
čine Idrija sprejel na seji dne 21. septembra 1954 

ODLOK 
o ustanovitvi sklada za strokovno usposabljanje 

kadrov 

•1. člen 
Ustanovi se posebni podporni sklad za strokovno 

usposabljanje kadrov  »sklad za strokovno usposab- 
ljanje kadrove 

2. člen '  . 
Namen sklada je: 
a) z rednimi mesečnimi štipendijami in z izred- 

nimi občasnimi podporami omogočiti študij dijakom, 
študentom in strokovnemu kadru z območja mestne 
občine Idrija. 

b) z rednimi mesečnimi štipendijami in z izred- 
nimi občasnimi podporami omogočiti študij dijakom, 
študentom in strokovnemu kadru drugih občin, ka- 
dar je to v interesu mestne občine Idrija. 

3. člen 
Sredstva sklada za strokovno usposabljanje ka- 

drov se formirajo iz tehle virov: 

a) iz dotacije proračuna ljudskega odbora mestne 
občine Idrija in drugih proračunskih organov • 
ustanov, 

b) iz prispevkov gospodarskih in družbenih orga- 
nizacij ter posameznikov, 

c) iz lastnih rednih in izrednih dohodkov. * 

4. člen 
Vsaikoletni dohodki in izdatki sklada za strokov- 

no usposabljanje kadrov se določajo s samostojnim 
proračunom aklada, ki ga potrdi ljudski odbor 
mestne občine Idrija kot prilogo svojega proračuna. 

5. člen 
Sklad za strokovno usposabljanje kadrov uprav- 

lja ljudski odbor mestno občine po svojem svetu za 
prosveto,  ki  opravlja  tudi   zadeve odredbodajalca. 

6. člen 
Svet za prosveto ljudskega odbora mestne občine 

Idrija določi vsako leto v sporazumu s svetom za g°" 
spodarstvo LO MO Idrija štipendije na podlagi oseb- 
nih vlog prosilcev. Nesoglasja med svetoma rešuje 
ljudski odbor mestno občine Idrija. 

Stipendije se podeljujejo v višini, ki je potrebna, 
da so zagotovi uspešen študij podpiranca. 

Štipendije enega proračunskega leta ne smej0 

presegati dohodkov sklada tega leîa. Izjemoma 
LO MO Idrija dovoli, da se za izplačilo štipendij. *i 
so bile dovoljene v prejšnjih letih, uporabijo sred- 
stva iz prejšnjih let, vendar le, če s svojim prora- 
čunom ne bi mogel zagotoviti dotacije za kritfe 

presežka izdatkov nad dohodki po proračunu sklada 
za tisto leto. 

7. člen 
Stipendije se podeljujejo na podlagi razpis* 

ljudskega odbora mestne občine Idrija, ki vsako Ie'0 

sproti določi pogoje glede na stroko, število in vi&B° 
štipendij ter obveznost štipendista do ljudskega od- 
bora. 

Stipendije se razpišejo glede na potrebe po ^10" 
kovno usposobljenem kadru. 

Stipendije za redni študij veljajo za eoo le*?, 
občasne podpore pa za čas, ki je potreben, da po°" 
pironec izpolni namen študijske podpore. 

8. člen 
Pravica do podpore preneha, če štipendist ne i ' 

polnjuje svojih študijskih , obveznosti in ,ne uspeva 
v študiju. 

Stipendist mora  redno predlagati svetu za ••°" 
sveto ljudskega odbora mestne občine Idrija potrdi 
o učnem uspehu. • 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 5/3-54 
Idrija, dne 21. septembra 1954. 

Predsednik: 
Franc Mohorič, 1. r- 
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592. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni Ust LRS, št. 19-90/52), 
f5-. 24. in 27. člena uredbe o .posojilih za gospodarske 
•vèsticije (Uradni list FLRJ št. 4-30/54) je ljudski 
odbor mestne občine Idrija na seji dne 21. IX. 1954 
sprejel 

ODLOK 
o oblikovanju  investicijskega  sklada  ljudskega 

°ubora mestne občine Idrija in o posojilnih pogojih 
za gospodarske investicije za lelo 1954 

1. člen 
V investicijski sklad ljudskega odbora mestne 

°bčuie Idrija se stokajo obresti in anuitete od inve- 
sticijskih posojil iz tega sklada, ne" .bljeni del skla- 
da iz prejšnjih let, dohodki, ki se določijo z zvez- 
ami in republiškimi predpisi, 50% presežka prora- 
jUn^kih dohodkov ljudskega odbora mestne občine 
Jurija in drugi dohodki, ki jih v ta ••••• določi 
Jjudski odbor mestne občine Idrija. 

2. člen 
Investicijska posojila iz sklada za kreditiranje 

investicij ljudskega odbora mestne občine Idrija 
daje podružnica Narodne banke po natečaju v so- 
S-^sju s smernicami gospodarskega sveta ljudskega 
odbora mestne občine Idrija. 

3. člen 
Najdaljši plačilni rok za investicijska posojila iz 

te£a sklada je 10 let, najnižja obres*     mera pa 2°/o. 

4. člen 
Zahteva za posojilo za gospodarske investicije 

fc^ra obsegati: , 
1. namen, za katerega se zahteva posojilo; 
2. višino vsega posojila in višino trans po letih; 

, 3. obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 
zahteval^. 

4. rok za začetek in rok za konec del ter dan, 
od katerega začne teči rok za odplačevanje posojila; 

5. znesek vseh zahtevalčevih dolgoročnih obvez- 
osti in znesek letnih obresti in odplačil iz teh ob- 

veznosti. 
Obenem z zahtevo za posojilo je treba predložiti 

^Jdiran investicijski elaborat. 
Co zahteva posojiilo gospodarsko podjetje, mora 

Predložiti banki tudi sklep delavskega sveta, da se 
ujetje lahko zadolži. 

5. člen 
.   -Narodna banka, podružnica Idrija, daje posojila 

investicijskega sklada LO MO Idrija za gospodar- 
^   invosticijo   gospodarskim   organizacijam   z ob- 

j/Ocja, LO MO Idrija predvsem za tisto gospodarske 
i .iTes''?iJe>   ki po svojem   investicijskem   programu 
"'vtjzuJeJo   največjo   rentabilnost ter z najmanjšimi 

,_e  ,tri   dosegajo   razmeroma   največji' gospodarski 
uspeh. 
jj., .  rednost pri dodeljevanju posojil imajo ponud- 

"i   ugodnejših   plačilnih   rokov   ob   sicer   enakih 
Pobojih. 

.  _, 6. člen 
lis*    T ^^ velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

Št. 5/2-54 
Idrija, dne 21. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

593. 

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. 19-90/54) ter v zvezi z 
69., 70., 71., 74., 75., 77. in 92. členom uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 
29-344/54) je ljudski odbor mestne občine Novo me- 
sto po sklepu seje z dne 28. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o razdelitvi najemnine in skladih za območje 

mestne občine Novo mesto 

l.člen 
Zasebni lastniki hiš, ki so vključeni v stanovanj- 

sko skupnost, prejemajo 10% od celotne najemnine. 
Svet stanovanjske skupnosti Novo mesto pa lahko 
v okviru donosa hiše določi višji znesek po predlogu 
sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljud- 
skega odbora mestne občine Novo mesto, vendar ta 
znesek no sme presegati 50°/o celotne najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gro zasebne- 
mu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
Državni sekretariat za gospodarstvo LRS. 

2. člen 
Od  najemnine  hiš v stanovanjski skupnosti ee 

izplača najprej pripadajoči del lastniku hiše, nato se 
poravnajo morebitne obveznosti iz 2. točke člena 70. 
imenovane uredbe. 

3.člen 
Od preostale najemnine se odvaja:       ' 
1. v amortizacijski sklad 50%; 
2. v sklad za hišno uporabo dejansko potrebni 

znesiki za kritje stroškov, ki jih poproj dovoli uprava 
stanovanjske skupnosti Novo mesto; 

3. ostanek najemnine pa v sklad za .vzdrževanje 
hiše. 

Od amortizacijskega sklada se odvede v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš ljudskega odbora mestne 
občine Novo mesto 20%. 

4. člen 
Od najemam za poslovno prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih, za- 
družnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, odvaja uprava stano- 
vanjske skupnosti po odbitku 10% v korist lastnika 
hiše v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50°/o, osta- 
lih 50% pa se razdeli: 

i. amortizacijski sklad 50%; 
2. sklad za hišno upravo 30%; 
3. sklad za vzdrževan je hiše 20%. 

5. člen 

Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prosto- 
ri, ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 40% najemnine 
od poslovnih prostorov. 

6. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v kateri lastniki ne stanujejo, 
morajo odvajati 10% stanovanjske najemnine v sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 10. v mese- 
cu, ostalih 90% pa uporabijo za vzdrževanje hiše. 
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Obveznosti iz tega člena so oproščeni tisti zaseb- 
ni lastniki T stanovanjsko skupnost nevključenih 
stanovanjskih hiš, ki vkljab sodni odpovedi ne mo- 
rejo dobiti stanovanja v lastni hiši. 

7. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
1. 70°/o v amortizacijski sklad, 
2. 30% v sklad za vzdrževanje hiš. 
Iz teh sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, 

se ne odvaja 20% v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš. 

8. člen 

Vsi skladi se vodijo na posebnem računu pri 
Mestni hranilnici Novo mesto. 

9. člen 

Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva 
sredstva dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po 
do sedaj veljavnih predpisih. 

1 
10. člen 

Uživalci stanovanj v hišah stanovanjske skupno- 
sti plačujejo za uporabo vrtov poseben prispevek od 
i do 3 dinarjev za m2, za sadna drevesa pa po do- 
nosnosti. 

Višino mesečnega prispevka določi uprava stano- 
vanjske skupnosti na predlog hišnega sveta. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina za 
stanovanje in se razdeli v sklade po istih načelih. 

V hišah, ki ne pridejo v stanovanjsko skupnost, 
se najemnina za- uporabo vrta sklepa po prosti po- 
godbi med uživalcem in lastnikom hiše. 

11. člen 
Stroške za stanovanjsko upravo določi svet sta- 

novanjske skupnosti v sorazmerju s celotno najem- 
nino, in sicer v istem odstotku za vse hiše, ki so v 
stanovanjski skupnosti. 

12. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 dinarjev, kdor ravna v nasprotju s predpisi 
1., 4., 5. in 6. člena tega odloka. 

13. člen 
Delitev najemnine v sklade velja od 1. avgusta 

1954 dalje. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. 1243/32-54 
Novo mesto, dne 28. julija 1954. 

Podpredsednik LO MO : 
Franc Matko 1. r. 

594. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah dn dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LBS, W»y- 
31-102/53) je občinski ljudski odbor Besnica na seji 
dne 5. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. volilni 

enoti, ki obsega vas Spodnjo Besnico, ker je po spre- 
jemu službe v administraciji občinskega ljudskega 
odbora prenehal mandat odborniku občinskega ljud- 
skega odbora Rakovec Hildi. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo dne 31. oktobra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način v 2. volilni enoti. 

St. 234/1-54 
Besnica, dne 5. septembra 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Tine Sušnik 1. r.. 

595. 

Ljudski odbor mestne občine Novo mesto je na 

seji dne 22. septembra 1954 na podlagi 20. jn 117. člen8 

zakona o spremembah zakona o volitvah in odpokli- 
cu odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS-, 
št. 51-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 6. volilu' 
enoti, ki obsega Cesto komandanta Staneta, Kapucin- 
ski trg, Defranceskijevo ulico in Na, Loko, ker Je 

prenehal mandat odborniku ljudskega odbora mestne 
občine Novo mesto, ki je bil izvoljen v tej volilni 
enoti. 

II 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in »a 

razglasnih deskah v 6. volilni enoti. 
St. 1468/2-54 
Novo mesto, dne 22. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris AndrijaniČ 1- r- 

Izdaja »Uradni list LHS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« -- Y~ 
v LJubljan' - Naročnina; letno 800 din - Posamezna Stevllica: 8 din o s «trem vsake nadaljnje 4 strani * din več, P_ 
ooîtf  9 din  »e*   -   UređnUtvo  In  uprava:   Ljubljana,  Erjavčeva ulica 11»   postni  predai 336 — TelefoD uprave îî-s'» 
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«5. 
146. 

147. 

143. 

149. 

596. 

5S7. 

VSEBINA 
Uredba o organizaciji elektroenergetske inšpekcijske sluz-        599. 
ba v LRS. 
Odlok o dopolnilni dohodnini od višjega dohodka, ki ga        600 
dosežejo  pridelovalci  hmelja. 
Odločba o ustanovitvi  Komisijo za energetiko. 
Odločba  o  imenovanju   predsednika   in  članov   Komisije 
za ugotovitev katastrskega dohodka. 
Odločba o spremembi odločbe o ustanovitvi Skupnosti 
elektrogospodarskih podjetij  LRS. 
Odločba o prenehanju gospodarske ustanove »Kraške 
Jame v Sloveniji« v Postojni. 
Navodilo o tlnanslranju in finančnem poslovanju, o dolo- 
čanju strukture cene in o skladih finančno samostojnih 
socialnih zavodov. 

°<lloki ljudskih odhorov: 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
Prostorov gostinskih podjetij In gostišč v okraju Kranj. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi okraj- 
nih taks in prometnega davka v okraju Krško. 
Odlok o dopolnitvi odloka o družbenem planu okraja 
Krško za leto 1954. 

COI. 
G02. 

60S. 

•. 

60S. 

Odlok o btanovanjski tarifi ter delitvi najemnin na skla- 
de in njihovi uporabi v okraju LJubljana okolica. 
Odlok o pogojih  za  sklepanje  stanovanjskih  pogodb v 
okraju LJubljana okolica. 
Odlok o družbenem planu okraja Ljutomer za leto 1954. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 35. volilni enoti 
okraja Murska Sobota. 
Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v .okra- 
ju Postojna. 
Odlok o vodenju poslovnih knjig v zasebnih gostiščih 
v okraju Tolmin. 
Odlok o stanovanjski tarifi v mestni občini Murska 
Sobota. 
Odlok o Javnem redu In mlrji v mestni občini Skofja 
Loka. 
Odlok o popisu in ocenitvi stanovanj na območju mestne 
občine Skofja Loka. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6., 11. in 15. volilni 
enoti mestne občine Skofja Loka. 
Popravek. 

145. 

Na podlagi 5. točke 72. člena ustavnega zakona o 
**jOiel'ji'li družbeno in politično ureditve in o organih 
°Masti Ljudske republike Slovenije izdaja Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

UREDBO 
* °*6ai»izacrji elektroenergetske inšpekcijske službe 

v Ljndski republiki Sloveniji 
i 

1. člen 
V sestavu Državnoga sekretariata za gospodar- 

stvo LRS se ustanovi republiška elektroenergetska 
m%K&ci-ja. 

2.čkm 
Äopubtrska elektroenergetska inspekcija ima tele 

• na*oge: 
L opravlja vse zadeve po predpisih o elektro- 

energotski inšpekciji, ki spadajo po obstoječih pred- 
pon v pristojnost Državnega sekretariata za gospo- 
darstvo LRS; 

2. nadzoruje izvajanje predpisov s področja elek- 
"^•espodaristva in elektroenergetskih naprav v obra- 
tu in v graditvi; 
..  3. daje dovoljenja za obratovainje, za rekonstruk- 
4* in za demontaže elektroenergetskih naprav; 

4. izvaja neposredno ali posredno omejevanje po- 
**be  električne  energije po navodilih,  ki  jih  daje 
"ï2»nù sekretar za gospodarstvo LRS; 

5. sodeluje pri revizijah investicijskih progra- 
va?v in projektov elektroenergetskih naprav ter pri 
t(*aičnih pregledih gradbenih objektov elektrooncr- 
S«*skih nap*a-v;     . 

&• opravlja druge zadeve, ki srpadajo po predpi- 
* ali po odločitvi dTŽavnega sekretarja za gospo- 

uarstv-o LRS v njeno pristojnost. 

3.člen 
Republiška elektroenergetska inšpekcija opravlja 

svoje   naloge   po   inšpektorjih.   Inšpektorje   imenuje 
Izvršni svet. 

4. člen 
Republiški elektroenergetski inšpekciji daje dr- 

žavni sekretar za gospodarstvo LRS smernice in na- 
vodila za njeno delo. Za svoje delo je odgovorna 
državnemu  sekretarju  za  gospodarstvo LRS. 

5. člen 
Zaradi uspešnejše'ga opravljanja službe elektro- 

energetske inšpekcije lalrko okrajni in mestni Jjudski 
odbori ustanovijo okrajno oziroma mestno elektro- 
energetsko inšpekcijo. 

Za več okrajev in mest lahko okrajni in mestni 
ljnxlslki odbori ustanovijo skupno elektroenergetsko 
inšpekcijo   (rajonska   elektroenergetska   inšipekcija). 

Za ustanovitev okrajne oziroma rajonske elek- 
troenergetske inšpekcije in za imenovanje okrajnih 
oziroma rajonskih elektroenergetskih inšpektorjev je 
potrebna poprejšnja pritrditev državnega sekretarja 
za gospodarstvo LRS. 

6. člen 
Republiška elektroenergetska inšpekcija koordi- 

nira delo okrajnih oziroma rajonskih elektroener- 
getskih inšpekcij in jim daje potrebna navodila. 
Okrajne in rajonske elektroenergetske inšpekcije 
morajo pošiljati republiški elektroenergetski inšpek- 
ciji poročila, ki jih ta od njih zahteva. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS predpiše 
razmejitev delovnega področja med republiško in 
okrajnimi (rajonskimi) elektroenergetskimi inšpek- 
cijami. 

7. člen 
Zoper odločbo okrajne oziroma rajonske elektro- 

energetske inšpekcije je dovoljena pritožba na re- 
publiško elektroenergetsko inšpekcijo. 
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Zoper odločbo republiške elektroenergetske in- 
špekcije je dovoljena pritožba na državnega sekre- 
tarja za gospodarstvo LRS. 

8.člen      * 
Ta uredba velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. U-148/54 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske^ republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

144. 
Na podlagi 4. točke XXVI. poglavja zveznega 

družbenega plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 13-146/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine LRS 

ODLOK 
o dopolnilni dohodnini  od  višjega  dohodka, 

ki ga dosežejo pridelovalci hmelja i 

I 
Dopolnilna dohodnina od višjega dohodka, ki ga 

dosežejo pridelovalci hmelja v ravninskih predelih 
v primeri s svojim obračunanim dohodkom na bazi 
žit, se za loto 1954 odmeri tako, da se davčni osnovi 
za dopolnilno dohodnino, izračunani na podlagi do- 
ločb uredbe o dohodnini {Uradni list FLRJ, številka 
56-482/53. prišteje za vsak hektar površine pod 
hmeljem 30.000 din in se na tako povečano davčno 
osnovo uporabi ustrezna, davčna stopnja za dopol- 
nilno dohodnino. 

II 
Dopolnilne dohodnine od višjega dohodka po 

I. točki tega odloka so oproščeni novi hmeljski na- 
sadi v prvem in drugem letu. 

III 
Okrajni  ljudski  odbori   določijo,   kateri  predeli 

se   štejejo   za   ravninske   predele   po I. točki   tega 
odlo'ka. 

IV 
Ta" odlok  velja  od   dneva   objave   v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. U-149/54 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1954 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher  1. r. 

145. 

Na podlagi 30. člena uredbe o organizaciji in delu 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS izdaja Izvršni 
svet ' 

ODLOČBO 
o ustanovitvi Komisije za energetiko 

1 
Ustanovi se posebna strokovna komisija za ener- 

getiko. Naloga komisije je, da daje Izvršnemu svetu 

s področja izrabe energetskih virov strokovna mne- 
nja in predloge za ukrepe, ki naj bi jih Izvršni svet 
izdal, zlasti: 

a) za izdelavo pregleda energetskih virov v LR 
Sloveniji; 

b) za uspešno in pravočasno izvršitev hidroloških, 
geoloških in tehnoloških raziskav v zvezi z izrabo 
energetskih virov; 

c) za pravočasno izdelavo projektov za gradnjo 
energetskih naprav; 

č) za določitev razvoja industrije v sfcladu z raz- 
položljivimi energetskimi viri; 

d) za določitev najboljšega načina izkoriščanja 
energetskih virov in prvenstvenega reda gradnje 
energetskih naprav; 

e) za vskladitev dela organov zavodov in podjetij, 
ki delajo na področju raziskave, projektiranja in 

gradnje energetskih naprav; 
f) za čim bolj hitro, ceneno, racionalno in medse- 

bojno vsklajeno gradnjo energetskih naprav. 

2 
Komisijo sestavljajo: 
predsednik: ing. Kotnik Viktor, 
člani: ing. Brelih Miloš 

ing. Čopič Henrik, 
ing. Goljevšček Milovan, 
ing. Kerin Lojze, 
ing. Kleindinst Matej, 
ing. Korošec Vekoslav, 
ing. Lavrenčič Boris. 

5 
Člani komisije prejemajo za svojo dolo v komi- 

siji nagrado, ki jo določi Izvršni svet. 
St 1158/1-54 
Ljubljana, dne 25. septembra  1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
•   Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r- 

146. 
Na podlagi 34.člena uredbe o zemljišikem katastru 

(Uradni list FLRJ, št. 43-365/53) je Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS 

odločil: 
V republiško komisijo za ugotovitev katastrskega. 

dohodka se imenujejo: 
za predsednika: ing. Mastna k Tine, načelnik 

v Zavodu za gospodarsko planiranje LRS; 
za člane: Trnovcc Franjo, upravnik Katastr- 

ske uprave LRS; 
ing. Golja Radovan, agronom Geodetske upra" 

vo LRS; 
Vesel Peter, načelnik v Državnem sekretariatu 

za gospodarstvo LRS; 
Rovan Jože, univ.asistent na pravni in e*°" 

nomski fakulteti. 

St. S-1981/1-54 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher l-r- 
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147. 

Na podlagi 4. in 41. člana uredbe o skupnostih 
elektrogospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 4/54) in 4. člena uredibe o ustanavljanju podje- 
tij in obratov (Uradni list FLRJ, št. 51/53) izdaja 
Izvrsni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o ustanovitvi Skupnosti 

elektrogospodarskih podjetij LR Slovenije 

I 
Drugi   odstavek I. točke   odločbo   o   ustanovitvi 

Skupnosti  elektrogospodarskih  podjetij  LR Sloveni- 
je  (Uradni  list LRS, št.   18-66/54)   se  spremeni  tako, 
da se glasi: 

»Ime (firma) skupnosti je: Elektrogospodarska 
skupnost Slovenije. Skrajšano ime skupnosti je: 
ELES«. 

II 
Ta odlok  velja  od  dneva  objaive v   »Uradnem 

-"stu LRS«. 

St. 337/4-54 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

148. 

Na Todlagi 2., 48. in 49. člena temeljne uredbe o 
j'nančno samostojnih zavodih izdaja Izvršni svet 
Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o prenehanju gospodarske ustanove 
»Kraške jame Slovenije« v Postojni 

Ustanova »Kraške jamo Slovenije« v Postojni, ki 
j° bila ustanovljena z odločbo vlade LRS z dne 
*• XIL 1948, štev. S-zak. 726 kot turistično prometno 

Prijetje, ter z odločbo vlade LRS z dne 30. I. 1953, 
stev. S II 108/2-53, razglašena za gospodarsko usta- 
n°vo s samostojnim finansiranjem, preneha. 

Razdelitev premoženja po tej odločbi izvrši po- 
sebna komisija, ki jo imenuje državni sekretariat 
za gospodarstvo LRS. 

Ta odločba velja takoj. 

St. 940/3-54 
Ljubljana, dne 12. oktobra 1954 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

149. 

Na podlagi 28., 29. in 45. člena zakona o socialnih 
zavodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) izdajata Svet 
za zdravstvo in socialno politiko LRS in Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS v sporazumu z državnim sekre- 
tarjem za občo upravo in proračun LRS 

NAVODILA 
o finansiranju in finančnem poslovanju, o določanju 

strukture cene in o skladih finančno samostojnih 
socialnih zavodov 

Predračun in finančno poslovanje 

1 
Celotno finančno poslovanje  finančno  samostoj- 

nih socialnih  zavodov  se izvaja po predračunu, ki 
obsega   vse   dohodke   in   izdatke   socialnega   zavoda. 

2 
Predračun dohodkov in izdatkov določi upravni 

odbor socialnega zavoda v sporazumu z organom, ki 
jo pristojen za zadeve in naloge zavoda. 

Predračun socialnega zavoda se priključi kot pri- 
loga proračunu ustanovitelja zavoda. 

Dohodki in izdatki v predračunih socialnšh zavo-, 
dov se izračunajo na podlagi predvidenih oskrbnih 
dni. 

Dan prihoda in odhoda iz zavoda s« šteje za en 
' oskrbni dan. 

Likvidacija se izvede tako, da se premoženje, s 
. aterim je do ukinitve gospodaril zavod »Kraške 
j**mo Slovenije« izroči v upravljanje ljudskemu od- 
°°ru mestne občine Postojna in okrajnemu ljudske- 
mu odboru Sežana. ' 

Ljudskemu  odboru   mestne   občine   Postojna   se 
_ rotijo   v   upravljanje    Postojnska   jama   z   vsemi 

raaiskimi  objekti   (Crna  jama,  Pivka   jama,  Malo- 
»raJska  jama  in   Otoška    jama),   Prcdjamski    grad. 

akova kotlina-in Križna jama, okrajnemu ljudske- 
u odboru Sežana pa se izročijo v upravljanje Skoč- 

il n^vU Jama- Vilenica pri Lokvah. Dimnica pri Slivju 
n Divaška  jama  pri  Divači. 

Dohodki socialnih zavodov so: 
1. iz glavne delavnosti zavoda, to je iz ptnčnl za 

oskrbne stroške; 
2. iz postranskih delavnosti, kot na prime*: iz 

ekonomije, delavnic in podobno; 
3. iz raznih in nepredvidenih dohodkov (volila, 

darila, stanarina in hranarina osebja, povračila za 
škodo itd.); 

4. iz sredstev, katere mora po 27. členu zalo-Ja o 
socialnih zavodih zagotoviti ustanovitelj zavoda, 

a) za plače in dodatke, prispevke za socialno »a- 
varovanje učnega, vzgojnega in zdravstvenega 
osebja; 
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b) za šolo, učilu, učne pripomočke io vzgojila, 
za preventivne zdravstveno ukrepe, za reha- 
bilitacijo ter za nabavo in vzdrževanje orto- 
pedskih sredstev; 

c) za investicije in investicijsko vzdrževanje. 

5 
Izdatki o predračunu socialnih zavodov se raz- 

členjujejo po partijah in pozicijah. 
Ena partija obsega vse izdatke, ki jih obsega 

posamezen element v strukturi cene. 
Partije se po potrebi razčlenjujejo na pozicije 

tako, da vsaka pozicija obsega stroške določenih 
vrst, ki jih obsega, posamezen element v strtukfcuri 
cene. 

6 
Socialni zavodi razpolagajo s sredstvi potrjenega 

predračuna. 
Upravni odbor socialnega zavoda lahko v spora- 

zumu z organom, ki je pristojen za zadeve in naloge 
socialnega zavoda, z virmanom spreminja namen in 
višino sredstev, ki so določena v predračunu. 

Odrcdbodajalec za izvajanje predračuna dohod- 
kov in izdatkov socialnega zavoda je upravnik. 

Upravnik lahko ob pogojih 34. člena temeljnega 
zakona o proračunih prenese odredbodajalno pravico 
na svojega pomočnika in šefe podrejenih organizacij- 
skih enot. 

Sef računovodstvene službe v socialnem zavodu 
je računodajalec, ki je obenem z odredbodajalcem 
odgovoren za dosego dohodkov in za pravilno upo- 
rabo" izdatkov po predračunu. Ob nesporazmrnu se 
ravna po 55. členu  temeljnega zakona o proračunih. 

Socialni zavodi imajo pri Narodni banki FLR] 
svoj tekoči račun, po katerem vplačujejo oziroma 
izplačujejo vse svoje dohodke in izdatke. Poleg red- 
nega tekočega računa imajo socialni zavodi še po- 
sebne tekoče račune pri Narodni banki FLRJ za 
posamezne sklade. 

9 
Po izteku proračunskega leta sestavi in sprejme 

socialni zavod sklepni račun o finančnem poslovanju 
po potrjenem predračunu in o skladih ter ga v dveh 
mesecih po preteku računskega leta predloži po 
organu, ki je pristojen za zadeve in naloge social- 
nega zavoda, državnemu sekretarju za občo upravo 
in proračun LRS, oziroma predsedniku pristojnega 
ljudskega odbora. 

Sklepni račun zavoda je kot posebna priloga se- 
stavni del zaključnega računa o izvršitvi proračuna 
tistega organa, ki je zavod ustanovil. 

10 
Presežek dohodkov nad izdatki gre po potrjenem 

skđepnem računu v sklade socialnega zavoda. 

Struktura cene 

H 
Del oskrbnih stroškov mora plačati oskrbovanec 

oziroma tisti, ki je po zakonu dolžan oskrbovanca 
preživljati, ali ljudski odbor okraja  (mesta, mestne 

občine s posebnimi pravicami), del sredstev za kritje 
stroškov pa mora zagotoviti ustanovitelj. 

A. Iz oskrbnine, ki jo mora plačati oskrbovanec ozi- 
roma tisti, ki je po zaikonu dolžan oskrbovanca 
preživljati, ali ljudski odbor okraja (mesta, 
mestne občino s posebnimi pravicami), si krijejo: 

I. plače   in   dodatki   (brez   učnega,   vzgojnega   in' 
zdravstvenega osebja): 

1. osnovne plače, 
2. dopolnilno plače, 
3. posebni dodatki, 
4. položajni dodatki, 
5. honorarji, 
6. prispevek   za   socialno  zavarovanje; 

•. stroški oskrbovanja: 
1. zdravila in sanitetni material, 
2. učna  sredstva za osebno uporabo, šolske po- 

trebščine za oskrbovanca, 
3. obleka, obutev in telesno perilo za oskrbovanca, 
4. prevozi oskrbovancev, 
5. pranje perila in  posteljnine, 
6. nabava živil; 

III. stroški upravne režije: 
1. stroški za redno vzdrževanje zgradb in inven- 

tarja, 
2. fcurjava s prevozom in sečnjo, 
3. voda, 
4. električni tok, 
5. pisarniške  potrebščine,   službeni  listi, 
6. nabava drobnega inventarja. 
7. PTT stroški, 
8. bančni stroški, 
9. zavarovalnina, 

10. potni in selitveni stroški, 
11. vzdrževanje prevoznih sredstev, 
12. najemnina, 
15. nagrada oskrbovancem za  razrna dela, 
14. razvedrilo oskrbovancev; 

IV. prispevek za amortizacijski sJdad. 

B. Iz sredstev, ki jih zagotovi ustanovitelj  (27.5len 
zakona o socialnih zavodih), se krijejo: 

Osebni   izda tik i: 
I. plačo in dodatki za učno, vzgojno in zdravstveno 

osebje: 
1. osnovne plače, 
2. dopolnilne plače, 
3. posebni dodatki, 
4. položajni dodatki, 
5. honorarji, 
6. prispevek za socialno zavarovanje; 

Materialni   izdatki: 
II. operativni izdatki: 

1. pisarniške  potrebščine,  službeni  lieti,  časopisi 
in strokovne knjige, 

2. kurjava, 
3. razsvetljava, 
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4 potmi in selitveni stroški, 
5. čiščenje im vzdrževanje zgradb in inventarja, 
6. stroški za PTT, 
7. dopolnitev inventarja, 
8. vzdrževanje prevoznih sredstev, 
9. najemnina; 

•. funkcionalni izdaiiki: 
!• stroški za preventivne zdravstvene ukrepe, za- 

rehabilitacijo  ter   za   nabavo   in s vzdrževanje 
ortopedskih sredstev, 

2. nabava učil in vzgojil, 
5. knjižnica, 
4. ekskurzije. 

Skladi 

12 

Socialna zavod ima tole sklade: 
a) sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

13 
Sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev 

Se uporablja za nagrado tistim delavcem in uslužben- 
Cem, ki so s svojim delom pripomogli k zboljšanju 
službe in k zboljšanju gospodarjenja v socialnem za- 
vodu. 

V ta sklad se stoka največ do 50 % presežka 
dohodkov nad izdatki po potrjenem sklepnem računu, 
^ftmnjšamem za dosežene prihranke pri prehrani, ven« 
~ar ne sme presegati višine enomesečnega zneska 
&klada za plače. 

Višino odstotka do najvišje meje po prednjem 
°dstavku določi vsako leto organ, ki je pristojen za 
zadeve in naloge socialnega zavoda, sporazumtno s 
Pristojnim finančnim organom. 

_ Sredstva  sklada  se morajo prenesti  na  poseben 
ta<;un   izločenih  sredstev  pri   Narodni   banki   FLRJ. 

"S skladom razpolaga upravni odbor v sporazumu 
s smdikabio organizacijo. 

Sklad so ne sme uporabljati za povečanje rednih 
°sobnih prejemkov osebja. 

14 
Sklad za lastne investicije se uporablja za kritje 

r°škov nabavk, večjih popravil inventarja in opre- 
016 ter za namene amortizacijskega sklada, če njego- 
Va sredstva ne zadostujojo. 
,      »  ta sklad se stoka ves presežek dohodkov nad 
if i ^ P° P°trJcncm sklepnem računu in po odbitku 
°Iočenega presežka, ki  se po prejšnji  točki  stoka 
sklad za nagrajevanje delavcev in uslužbencev. 

v Sredstva  sklada  se morajo prenesti  na poseben 
aeun   izločenih   sredstev   pri   Narodni   banki   FLRJ. 

S- skladom razpolaga upravni odbor socialnega 
Zavoda. 

Sredstva za investicije in za investicijsko vzdr- 
ževanje  socialnega   zavoda  zagotovi   ustanovitelj, 

15 

V amortizacijski sklad se stokajo zneski, ki se 
izračunajo na podlagi določenega odstotka od dejan- 
skih stroškov oskrbovanja, in sicer od tistega dela, 
ki ga mora plačati oskrbovanec oziroma tisti, ki je 
po zakonu dolžan oskrbovanca preživljati, ali ljudski 
odbor okraja (mesta, mestne občine s posebnimi pra- 
vicami). Ta odstotek znaša od 5 do 15 %. 

Višino odstotka določi upravni odbor socialnega 
zavoda v sporazumu z organom, ki je pristojen za 
zadevo in naloge socialnega zavoda. 

V amortizacijski sklad se stokajo tudi povračila 
oskrbovancev ali drugih oseb za škodo na osnovnih 
sredstvih, sredstva za odprodana osnovna sredstva in 
zavarovalnine (povračila škode) Državnega zavaro- 
valnega zavoda. 

Za ta sklad odpre Narodna banka FLRJ social- 
nemu zavodu, poseben tekoči, račun, na katerega mo- 
ra socialni zavod najkasneje do 20. v mesecu za pre- 
tekli mesec prenesti obračunane zneske iz svojega 
rednoga tekočega računa. 

Z amortizacijskim skladom razpolaga upravni 
odbor socialnega zavoda. 

Narodna banka FLRJ dovoli izplačila iz amorti- 
zacijskega sklada samo na podlagi dokumentov, detse 
uporabljajo sredstva resnično za namen tega sklada. 

Sredstva tega sklada se lahko uporabljajo samo 
za izmenjavo, za investicijsko vzdrževanje in za po- 
večanje osnovOnih sredstev. 

• 
Z iztokom proračunskega leta sredstva skladov 

ne zapadejo in se tudi ne odvedejo v proračun. 
Vse odredbe za izplačilo sredstev iz sHadov pod- 

pisuje upravnik kot odredbodajnlec in je obenem s 
šefom računovodstva odgovoren tudi za pravilno m 
pravočasno vplačilo sredstev Skladov. 

m 

17 

Ta navodila veljajo od dneva objave v *Brad- 
netn listu LRS<- 

St. 2946/'22-54 
Ljubljana, dne 2. septembra  1954. 

Predsednik Sveta 
za  prosveto in  kulturo 

LRS: 
Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Predsednik Sveta 
za zdravstvo in socialno 

politiko LRS: 
Tone Fajfar 1. r. 

Strinjam se! 

Državni sekretar za občo upravo 
in proračun LRS: 

Dr. Danilo Dougan Lr. 
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Odloki ljudskih odborov 
596. 597. 

Na podlagi drugega odstavka 15., 64. in 108. člena 
zaikona o okrajnih ljudskih odboiih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) in 57.člena uredbe o gostinskih podjetjih 
m gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) je okrajni 
ljudski odbor Kranj na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 24. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih  storitev  izven  poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

1. ólen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinsikih podjetij in gostišč (na sej- 
mih, priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah 
in prometnih krajih in ob podobnih prilikah) je po- 
trebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedjo in 
pijačo in le za določen čas, največ pa za čas trajanja 
prireditve, za katero je dano dovoljenje. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členil izda tajništvo za gospo- 

darstvo okrajnega ljudskega odbora Kranj na pod- 
lagi prošnje gospodarskim in družbenim organiza- 
cijam, ki nameravajo opravljati kake storitve izven 
poslovnih prostorov, in sicer po zaslišanju okrajne 
gostinske zbornice. 

Prošnja mora obsegati utemeljitev ter ime in pri- 
imek vodeče osebe, ki odgovarja za prireditev. 

3. člen 
Gostinske storitve izven poslovnih prostorov se 

smejo opravljati le, če so izpolnjeni vsi higiensikj in 
zdravstveni predpisi. 

4. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 

prekršeJc: 
a) kdor opravlja brez dovoljenja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih grostorov gostinskih podjetij 
in gostišč; 

b) imetnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne iz- 
polnjuje pri opravljanju gostinskih storitev higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekul- 
turno posluje, če za taka- dejanja ni z drugimi pred- 
pisi določena strožja kazen. 

5. člen 
Organi tržne in sanitarne inšpekcije skrbijo za 

izvajanje tega odloka. 

6. člen 

Ta odlok velja za okraj Kranj, razen za mestne 
občine Kranj, Skofja Loka in Tržič. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

St. 6398/1-54 
Kranj, dne 24. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmclj  1. r. 

Na podlagi 8. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 6. čle- 
na uredbo o pravici ljudskih odborov, da lahko pred- 
pisujejo takse in prometni davek (Uradni list FLRJ. 
št. 19-128/53) ter 2. člena uredbe o prometnem davku 
(Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) je okrajni ljudski 
odbor v Krškem na skupni seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev  dne  12. a,vgusta  1954 sprejel 

odlok 
o spremembi in dopolnitvi odloka o vpeljavi okrajnih 

taks in prometnega davka 

Besedilo odloka o vpeljavi okrajnih taks in pro- 
metnega davka št. 18135/53 z dne 28. decembra 1953, 
objavljeno v Uradnem listu LRS, št. 11-171/54, se spre- 
meni in dopolni tako, da se njegovo prečiščeno bese- 
dilo glasi: 

ODLOK 
o vpeljavi občinskih 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 Krško 
še takse in prometni davek, ki'so predpisani s tarifo 
v II. in III. delu  tega odloka. 

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

ločbah tega odloka, so dohodek občinsikih proraču- 
nov. Uporabiti se smejo samo za komunalno gradi- 
tev (za vzdrževanje in zidanje stanovanjskih hiš, za 
zidanje zdravstvenih, prosvetnih in drugih zavodov 
in komunalnih objektov), za graditev cest, mostov in 

podobno. Način uporabe se določi z občinskimi pro- 
računi. 

3. člen 
Takse, pobrane po določbah tega odiloka, pripa- 

dajo v celoti tisti občini, na katere območju so bil*3 

pobrane. 
Takse, ki jih pobere okrajni ljudski odbor, se 

razdelijo na posamezne občine v temle razmerju: 

4% 
i% 

•% 

1% 
i% 
2% 
&% 
A>% 
2% 
9% 
2% 

obči- 

4. člen ., 
Takse se plačujejo v posebnih občinskih taksnih 

znamkah. Če stranka teh znanrk ne more dobiti» 
plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere- 
pa mora preskrbeti lokalne taksne znamke in J1 ' 
uničiti na spisu. 

Artiče 5% Leskovec pri 
Bistrica  ob Sotli 5% Kršikcm 
Bizeljsko 4% Pišece 
Bianca 3% Podbočje 
Boš tan j 4% Pods roda 
Brestanica 5% Raka 
Brežice 8% Senovo 
Bučka 2% Sevnica 
Cerklje ob Krki 2% Studenec 
Čatež ob Savi 3% Tržišče 
Dobova 3% Velika Dolina 
Kostanjevica   . 6% Veliki Trn 
Krmelj •0% Vidcm-Krško 

Zabukovje 
Občinski prometa: i  davek pripada v  celoti 

n, na katerih območju je ì bil pobran. 
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Uokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pla- 
cuJejo takse v gotovini. 

Prometni  davek se plačuje v  gotovini. 

5. člen 
. V primerih, ko jo priznana oprostitev taks ozi- 

roma  prometnega davka  po  veljavnih  predpisih, se 
'udi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- 
Vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Takse in prometni davek po tem odloku so tudi 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodnimi po- 
godbami, m v primerih, ko izvira oprostitev iz med- 
narodnih običajev do držav, s katerimi obstoji o tem 
Vzajemnost (reciprociteta). 

0. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, št. 

^'483746) z vsemi poznejšimi sprememibami in do- 
polnitvami ter uredbo o prometnem davku s tarifo 
Uradni list FLRJ, št. 55-474/53) se primerno uporab- 

Uajo tudi glede taks in prometnega davka, predpisa- 
nih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
"«ločeno. 

7. člen 
• J •°jasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
•zda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra- Za izvajanje tega odloka skrbi tajništvo za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

hstu LRS«. 

H. del: Tarifa 

A. Takse 
Tar. št. 1: din 
a) Za vsako vlogo, naslovljeno na ljud- 

ski odbor, razen za pritožbo 20 
b) Za vsako pritožbo zoper odločbo 

okrajnega ljudskega odbora, izdano v 
upravnem postopku 90 

Tar. št. 2: 
Za vsako odločbo, ki jo izda ljudski od- 

. °* >n, če se za njeno izdajo plača redna 
aksa, razen za odločbe, za katere je predvi- 
đa posebna taksa po tar. št. 5, 6, 7, 13, 14, 
15> in 16 75 

Tar. št. 3: 
a) Za   vsa   potrdila,   ki   jih  izda  ljudski 

odbor, razen za živinske potne liste 50 
") Za   potrdila   o   lastništvu   in   zdravju 

živine  (živinski potni list): 
za drobnico, od glave 10 
za živino, od glave 50 

Za prenos lastnine na kupca se plača 
Ksa, ''••••• je zgoraj omenjeno, glede na 

rsto živine. 

Tar. št. 4: 
.      ^a odhod   uslužbencev  ljudskega odbora 

ve>n uradnih prostorov na zahtevo stranke, 
Zt>n kadar gre za stanovanjske zadeve ali 
aeve neznatne vrednosti, in sicer: 

a) za pregled stavbišč in prostora za na- 
prave 200 

b) za   pregled    zgradbe    ali   posameznih       din 
prostorov,   da   bi   se   izdalo   uporabno 
dovoljenje: 
do 5 prostorov 100 
od 6 do 20 prostorov 200 
od  20 prostorov   navzgor 500 

c) Za vsako pot uslužbencev izven urad- 
nih   prostorov   na   zahtevo   zasebnika, 
ne glede na število uslužbencev 100 

Tar. št. 5: 
Za odločbe, s  katerimi  se  dajo dovolje- 

nja za gospodarske delavnosti, se plača: 
1. za gradbena podjetja in obrti 2.400 
2. za zasebno poklicno udejstvovanje 

javnih pravnih zastopnikov, zdravni- 
kov, inženirjev, veterinarjev, geome- 
trov, babic in podobnih prostih po- 
klicev 490 

5. za gostinske obrate: 
a) za    restavracije,    gostilne    (ljudske" 

kuhinje), v katerih se ne točiijo al- 
koholne pijače 4.600 

b) za restavracije z alkoholnimi pija- 
čami, gostilne, kavarne, krčme, bi- 
feje in vinske kleti 12•0• 

c) za hotele 2v*00 
č) za  penzione,  gostišča  in  prenočišča      1.200 
d) za   mlekarne   in obrate,   v katerih 

se točita samo čaj in kava 1.300 

4. za podjetja za prevoz potnikov io 
blaga in prevozniške obrti: 
a) avtobusna, za provoz blaga (kami- 

onska) .. 1.200 
b) avtotaksijska 600 

5. za dimnikarje' " 600 
6. za prodajanje monopolskih predmetov 

na drobno -   240 
7. za kinematografe 2.400 
8. za opravljanje tovarniške proizvodnje 24.000 
9. za opravljanje obrtniško proizvodnje: 

a) s1 stalnim sedežem 2.400 
b) brez stalnega sedeža 900 

10. za trgovska podjetja in trgovine: 
a) na  debelo 1.200 
b) na drobno 720 

Tar. št. 6: 
1. Za potrditev vsake listine po ljudskem 

odboru se plača: 
a) za prvo polo, 37,50 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 

Ce se hkrati  potrdi več izvodov iste li- 
stine, so za drugi  in nadaljnje izvode plača 
samo taksa iz točke la neglede na število pol. 

2. Za potrditev cenitve posestva pb ljud- 
skem odboru se plača 250 

3. Za  potrditev  poslovnih knjig po ljud-, 
skem odboru se plača od vsakega lista        2.50 

i. Za potrditev kopiranega načrta po dr- 
žavnih organih, če to zahtevajo za- 
sebniki 500 
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5. Za potrditev pogodbe po ljudskem od- 
boru se plača: 
a) od  novosklenjcnih   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 
neocenjena 

b) za   potrditev   podaljšanja   pogodbe 
se plača 30 % od zneskov, omenjenih 

pod točtko a) 
c) za potrdila pooblastila 

Tar. št. 7: 
Za odločbe o kaznih v postopku o pre- 

krških, za katera je pristojen okra-in sodnik 
za prekiške, se plača 

Tar. št 8: 
Za glasbo v gostinskih ali podoònih loka- 

lih, če se za vstop pobira vstopnina: 
a) če je glasba v kavarni ali gostilni en- 

krat ali dvakrat tedensko, se plača 
mesečno 

b) za glasbo na plesu v večjih lokalih, 
za vsak primer 
v manjših lokalih 

Tar. št 9: 
Za glasbo na veselici, za vsak primer 

Tar. št. 10: 
Za izobešanje firme se plača po velikosti 

napisne deske: 
do •••• 

od •• m2 do 1 m2 

od 1 m2 do 4 m2 

nad 4 m2 

Tar. št. 11: 
Za reklame, ki se zaradi materialnih 

koristi obesijo ali kako drugače prikazujejo, 
napišejo ali naslikajo na zidove ali v notra- 
njosti javnih lokalov, na ograjah, izložbenih 
oknih in podobno, se plača taksa glede na 
velikost reklame: 

do Vira2 

oàVz m2 do 1 m2 

od 1 m2 do 4 m2 

n.ad 4 m2 

Objave in razglasi v lastnih izložbenih 
oknih niso podvrženi taksi po tej tarifni 
številki. 

Tar. št. 12: 
Za posest psov, starili nad 6 mesecev, se 

plača letno: 
a) za pse čuvaje 
b) za lovske pse 
c) za luksuzne pse 

Luksuzni psi so pinci, špici, podgana rji 
în psi podobnih pasem ter psi, ki niso niti 
lovski psi niti psi čuvaji. Taikse po icj točki 

din 

75 
150 
300 
500 

'/«% 
din 

125 

45 

250 

2.000 

1.000 
500 

1.500 

400 
800 

1.5Ó0 
2.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

100 
100 

1.000 

na območju mestne občine Brežice, mestne 
občine Kostanjevica na Krki, mestne občine 
Sevnica ter mestne občine Videm-Krâko. 

Tar. št. 13: 
Za  registracijo motornih  vozil se plača: 
a) za vsaJc avtomobil, avtomobilsko pri- 

kolico, avtobus, trolejbus in za tovorne 
avtomobile raznih vrst 

b) za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez nje 

Taksa po tej tarifni številki se ne plača 
za motorna vozila reševalnih postaj in gasil- 
skih društev, ki se uporabljajo izključno za 
sanitarno in reševalne namene, nadalje za vo- 
zila invalidov, ki so na taka vozila naveaani 
po svoji invalidnosti, ter zà vojaška motorna 
vozila in vozila ljudske milice, ki se uporab- 
ljajo za izvrševanje operativne službe. 

Tar. št 14: 
Za vsako dovoljenje za kopanje peska, 

gramoza, zemlje, žganje apna in podobno se 
plača 

Tar. št 15: 
Za vsako dovoljenje za priložnostno to- 

čenje  alkoholnih  pijač  se  plača 

Tar. št 16: 
Za vsako podaljšanje obratovalnega časa 

v  gostinskih obratih so plača 

III. del: Prometni davek 

Vpelje se še prometni davek: 

Tar. št 1: 
Od potrošnje alkoholnih, pijač v gostin- 

skih podjetjih in gostiščih, od prodajne cene 

Tar. št 2: 
Od vstopnic za kinematografske predsta- 

ve,  cirkuške  predstave,  modne   revije,  arti- 
stične nastope in podobne  druge prireditve^ 
od prodajne cene vstopnic 

Prometni davek se pobira tudi od vstop- 
nic za take prireditve, ki so zavezane pro- 
metnemu daviku po TPD na enak način, kot 
jo predpisano s pripombo k tar št. 1 1. del — 
B — storitve TPD. 

Prometni daivok se ne pobira od kulrnrno- 
umetniških in  športnih prireditev. 

Tar. št 3: 
Od   nakupa   in   prodajo   nepremičnin   se 

plača od stopenj, predpisanih z uredbo o pro- 
metnem davku od nepremičnin   (Uradni list i 
FLRJ, št. 4/54) 

St 18133/53 
Krško, dne 12. avgusta   1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič, l.r- 

din 
2.OO0 

1000 

3.000 

2.000 

2.000 

•5% 

ttrf° 
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598. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
° okrajnih ljudsku odborih (Uradni list LRS, št. 
*9/52) izdaja okrajni ljndski odbor Krško 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o družbenem planu okraja Krško 
za leto 1954, ki je bil objavljen v Uradnem listu LRS, 

št. 34/54 

l.člen 
Dopolni se v 14. poglavju 3. člen tega odloka tako, 

da se predpisuje davčna lestvica za obračunavanje 
dopolnilne   dohodnine   kmetijskim   gospodarstvom   i 
dopolnilom: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 
1000 2 20 775.000 51,2 396.800 
2000 2 40 870.000 51,4 400.920 
5000 2 60 785.000 51,6 405.060 
4000 2 80 790.000 51,8 409.220 
5000 2 100 795.000 52 413.400 

800:000 52 416.000 
nad 800.000 52 

2. člen 
Ta dopolnitev velja z dnem objave v >Uradnem 

lIS'u LRS«, »porablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 12829/10 
Kriko, dne 10. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

599. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
Podlagi drugega odstarka 15. člena, 5. točke 64. člena 
ln 108. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
v zvezi s 16., 73., 90. in 92. členom uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344 
1954) na seji zbora proizvajalcev dne 22. maja 1954 
1Q seji okrajnega zbora dne 26. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
0 stanovanjski tarifi ter delitvi najemnin na sklade 

in njihovi uporabi 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

Siede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
Je stanovanje. 

Cena posamezne točke na 1 m* stanovanjske po- 
gine se določi: 

a) v prvem okolišu (za stanovanja v 
Restia, industrijskih in gospodarskih sre- 
'usčih oziroma strnjenih naseljih, ki pred- 
stavljajo zaokroženo celoto) 0,30 din; 

o) v drugem okolišu (za stanovanja, ki 
niso uvrščena v skupino pod a)  ali c) .   .   0,25 din; 

c) v tretjem okolišu (za stanovanja, ki 
50 oddaljena od komunikacijskih naprav 
Veê kot 2km 0.20 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se ne upošteva površina sob preko 30 ms, kuhinj pre- 
,° 20m1 in površina hodnikov  v stanovanju  preko 
'Ora'. 

•.•••• 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zele- 

njadnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 
1 do 3 din, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek hišni svet, cesi- 
roma hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina m 
se razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena r sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
v sklade izplača del mesečne najemnine od hiše: 

1. do 10.000 din 10%; 
2. od 10.000 din do 50.000 din 7 %, vendar ne 

manj kot 1.000 din; 
•    3. nad 50.000 din 5 %, vendar ne manj kof 3.500 

din, a največ 6.000 din. 
5. člen 

Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 
preživljanje, lahko določi svet stanovanjske skupno- 
sti po predlogu občinskega sveta za zdravstvo in 
socialno politiko, višji del mesečne najemnine, kot 
je določen* v prednjem členu, vendar ne preko 50 % 
najemnine od hiše. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebne- 
mu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
komisijo občinskih odbornikov. 

6. člen 

Najemnina se razdeli: 
a) 50 % v amortizacijski sklad, 
b) 15 % v sklad za hišno upravo, 
c) 35 % v sklad za vzdrževanje hiš. 

7. člen 
Uprava stanovanjske skupnosti odvaja mesečno 

iz amortizacijskega sklada v sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš pri ljudskem odboru mestne občine ozi- 
roma občinskemu ljudskemu odboru 20 % tistega dela 
najemnine, ki se plačuje v amortizacijski sklad. 

8. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki eo 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja uprava 
stanovanjske skupnosti v sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš 50 % najemnine za poslovne prostore, ostalih 
50% pa se razdeli v sklade po 6. členu tega odloka. 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poskrraii pro- 

stori in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, od- 
vaja v sklad za zidanje hiš 70.% od najemnin za 
poslovne  prostore. 

10. člen 
Dosedanji že obstoječi celotni sklad za vzdrže- 

vanje hiš, se razdeli v nove sklade le za hiše, ki srf 
vključene v stanovanjsko skupnost, in sicer: 

a) 80 % v amortizacijski sklad, 
b) 20 % v sklad za vzdrževanje hiš. 
Lastniki hiš pa, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje (70 %) razpoložljiva sred- 
stva obstoječega sklada za vzdrževanje hiš po do- 
ločbah odloka OLO Ljubljana okolica o delitvi skla- 
da  za  vzdrževanje hiš  (Uradni  list LRS.  st. 102/5*5). 
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Se razpoložljiv in občinam oziroma mestnim ob- 
činam namenjeni sklad (30 %) po omenjenem odloku 
pa preide v novi sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din tisti hišni lastnik in člani hišnega sveta, 
ki določijo višjo ali nižjo najemnino, kot jo določa 
odlok o stanovanjski tarifi, ki izplačajo hišnemu last- 
niku višji ali nižji znesek, kot ga določa v 4. in 5. 
členu odlok o stanovanjski tarifi ter delitvi najemnin 
na sklade fn njihovi uporabi. 

Enako se kaznujejo z derarno kaznijo do 3.000 
din tisti zasebni lastnik in člani hišnega sveta, ki 
odvedejo nižji znesek, kot je to določeno v 6., 7., 8. 
in 9. členu odloka o stanovanjski tarifi ter delitvi 
najemnin na sklade in njihovi uporabi. 

12. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 

1. avgusta 1954. 
13. Sen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listai LRSc 

St II-2-Ra-6709/l-54 
Ljubljana, dne 26. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št 718/2-54 z dne 
7. VIII. 1954. 

600. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena, 5. točke 
64.člena in 108. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-99/52), v zvezi s 25. 
členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št 29/54) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na seji obeh zborov dne 28. ju- 
lija 1954 sprejel 

ODLOK 
o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

1. člen 
Na območju OLO Ljubljana okolica sklepajo sta- 

novanjske pogodbe za stanovanja v hišah, ki se 
vključijo v družbeno upravljanje, hišni sveti, z na- 
jemniki in sostanovalci, ki na dan sklepanja stano- 
vanjske pogodbe zadostijo pogojem tega odloka. Ob 
istih pogojih sklepajo stanovanjske pogodbe lastniki 
hiš za stanovanja v hišah, ki se ne vključijo v druž- 
beno upravljanje.  . 

2. člen 
Po prednjem členu se stanovanjska pogodba ne 

more skleniti z najemniki in sostanovalci na ob- 
močju OLO Ljubljana okolica: 

a) ki nimajo stalnega bivališča, 
b) ki nimajo namena trajno bivati in 
c) ki se ne morejo izkazati s pravico do določe- 

nega stanovanja. 
Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom taj- 

ništva za notranje zadeve OLO Ljubljana okolica, 
prijavnega urada, pravico do določenega stanovanja 
pod c) pa z dosedanjo najemno pogodbo, odločbo pri- 

stojnega  urada ali s kakim drugim  veljavnim na- 
slovom. 

•.•••• 
Stanovanjske pogodbe za družinsko stanovanje se 

sklepajo z najemniki in sostanovalci, ki imajo dru- 
žine. 

Samska oseba sklepa stanovanjsko pogodbo za 
samsko sobo. Za sobe v sklopu družinskega stano- 
vanja se lahiko sklene le podnajemna pogodba. 

Izjemoma lahko samska oseba sklene stanovanj- 
sko pogodbo največ za enosobno stanovanje z obi- 
čajnimi pritiklinamd, če ji je iz zdravstvnih ali sta- 
rostnih razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Ta določba ne velja za najemniška razmerja uži- 
valcev stanovanj in sostanovalcev, ki so obstajale na 
dan uveljavitve uredbe o upravljanju stanovanjskili 
hiš (Uradni list FLRJ, št.. 29/54). 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez otrok 
in ožji sorodniki (oče, mati z otroki, sestre in bratje), 
ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

4. člen 
Za hišniška stanovanja, v katerih stanujejo hiš- 

niki, se ne sklene stanovanjska pogodba, z njimi se 
sklene delovna pogodba, v skladu s 4. členom uredbe 
o plačah hišnikov (Uradni list LRS, ši 23-124/52). 

Za hišniška stanovanja se štejejo tista stanova- 
nj, ki se kot taka uporabljajo ali so za to določena. 

O tem, ali je hišniško stanovanje določeno in alj 
je treba hišniško službo vpeljati, odloča na prvi 
stopnji hišni svet, na drugi stopnji pa svet za ^°~ 
munalne zadeve, kjer tega ni, pa svet za gospodar- 
stvo LO MO oziroma Obč. LO. 

5. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

so jih zgradile gospodarske organizacije, zavodi in 
ustanove, katerih hiše pa preidejo v družbeno uprav- 
ljanje, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe, če 
delavci in uslužbenci na dan pogodbe z njimi niso 
več v delovnem razmerju in če je delovno razmerje 
preknjeno po najemnikovi krivdi oziroma volji. 

6. člen 
Z najemniki in s stanovalci, ki stanujejo v sta* 

novanjih, ki so jim pravnomočno sodno odpovedana 
oziroma odvzeta, se sklepajo začasne stanovanjske 
pogodbe. 

7. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

nje, se ne sklepa stanovanjska pogodba. 
Hišni svet pismeno uredi s takim hišnim las'" 

nikom glede pravic in dolžnosti iz 7. poglavja uredbe 
o upravljanju efanovanjskih hiš in drugih veljavnih 
predpisov. 

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi^ za 
tiste osebe, ki se z veljavno listino izkažejo, da jj"*1 

pripada pravica do brezplačnega stanovanja (užitek). 

8. člen 
Za hiše, o katerih je sporno, ali bodo vključene 

v dnržbeno upravljanje, sklepa stanovanjske pogod- 
be hišni lastnik. 

9. člen 
Pogodbe, ki so sklenjene v nasprotju s tem od- 

lokom, so nične. 
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Razglasi in objave 
St.   IV-5004/1-54 5775 

Sprememba rodbinskega imena 
Z odločbo Državnega sekretariata 

*a notranje zadeve LI1S, štev. IV- 
JOO4/I-54 Z dne 8. septembra 1954 
je bila na podlagi 21. člena zatona 
o osebnih imenih (Ur. list FLRJ, št. 
103/47) dovoljena sprememba pri- 
inika Vrsèaj-Holy Juriju, roj. 5. 
VIII. 1934 v Mariboru, bivajočcmu 
v Ljubljani, Aškerčeva 5, v »Holy«. 

Državni sekretariat 
__ za notranje zadeve LRS 

Kegistei gospodatskih 
organizacij 

Vpisi 

1668. 
Okrožna sodišča  razglaSaJoi 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Tr- 
žnicu — Novo Velenje«. 

Poslovni predmet: Trgovina z me- 
*°• in mesnimi izdelki, sadjem in 
zelenjavo, kmetijskimi živilskimi 
Pridelki, mlekom in mlečnimi iz- 
delki, alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi izdelki, živila vobče in zajtr- 
kovalnicn-okrepčevalnica. 

Upravnik: Pavlin Alojz, komer- 
cialist. 

Ustanovitelj: Rudnik lignita 'Ve- 
lenje. 

Celje",   18.  septembra   1954. 
Zt  135/54    ' 5189 

1669. 
Besedilo: Steklarna »Boris Ki- 

drič«, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Proizvodnja 

'D prodaja votlega, brušenega in 
gladkega stekla. 

Direktor: Kostanjevec Alojz, ki 
podpisuje samostojno, v obsegu za- 
konitih pooblastili in pravil pod- 
aja; tehnični vodja: ing. Djinov- 
'SJSi Vojo, podpisuje v odsotnosti 
direktorja; sekretar: Kacin Jože, 
Podpisuje v odsotnosti direktorja 
• tehničnega vodje; glavni računo- 
vodja: Rojnik Aleksander, podpi- 
suje v obsegu zakonitih določb in 
Pooblastil, vsi pa za podjetje ter 
Poslovalnici »Naše steklo« Beograd, 
'n Delavsko restavracijo steklarne 
»Boris Kidriče v Rogaški Slatini. 

Drugi obrati: Prodajalna »Naše 
steklo< v Beogradu, šef poslovalni- 
ce Lučič Vojislav, z. njim podpisu- 
je knjigovodja Djinovski Nada. 
. Poslovalnica trguje s steklom in 
izdelki keramične industrije ter 
Porcelana. 

Delavska restavracija steklarne 
»Boris   Kidrič«,   Rogaška   Slatina  v 

Rogaški Slatini toči alkoholne in 
brezalkoholne pijače, prodaja to- 
bačno izdelke ter opravlja usluge 
po sistemu abonentov za .člane ko- 
lektiva. 

Celje,  27.  septembra   1954. 
Rgo II 348/2 5308 

1670. 
' Besedilo: Restavracija »Vino-Ko- 
per«, Celje  (Prešernova 2). 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pri- 
pravljanje in prodaja toplih in 
mrzlih jedil. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Celje. 

Za podjetje podpisuje: Rupnik 
Josip, upravnik, sopodpisuje Ver- 
dev Nanda. računovodja, listino fi- 
nančnega   pomena. 

Celje,  29.  septembra   1954. 
Zt 139/54    ' 5317 

1671. 
Besedilo: Trgovina z avtodeli 

»Kras«, Sežana. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja avtodelov, posredovanje in ko- 
misija  v  notranjem  prometu. 

Ustanovitelj: Av>toprevoz Sežana, 
sklep delavskega sveta podjetja z 
dne 3.  III.  1954, št.  181/54. 

V. d. direktorja:  Biščak Alojz. 
Gorica,   13.   septembra   1954. 

Zt 63/54-5 30% 
1672. 

Besedilo: Gostilna »Pod hribom«:, 
Ljubljana  (Litijska  1). 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6412/2-54 z dne 23. VIII. 
1954. 

Poslovodja: Novak Andrej, Ljub- 
ljana, Litijska  1. 

Ljubljana,   11.  septembra   1954. ' 
Zt 262/54 Rg III 750/1 3077 

1673. 
Besedilo: Bife »Pri sodčku«, 

Ljubljana  (Trubarjeva  36). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanova tel j: MLO Ljubljana, od- 

ločba št 6425/3-54 z dne 24. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja, Vospernik Ulrih, 
Ljubljana, Stari trg 54. 

Zt 271/54 Rg III759/1 3113 

Besedilo: Gostilna »Stadion«, 
Ljubljana (Titova 84. 

Poslovni predmet: Gostinske sto- 
ritve. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6869/1-54 z dne 24. 'VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Dular Cilka, Ljub- 
ljana, Ptujska 3. 

Zt 295/54 Rg III774/1 3179 
Ljubljana,   18.  septembra   1954. 

1674. 
Besedilo: Biro za lesno industrijo, 

Ljubljana. 
Gospodarska delavnost: Izdelava 

investicijskih programov in načr- 
tov za industrijske naprave lesne 
industrije in prometne naprave v 
gozdarstvu in sorodnih panogah, teh- 
nična pomoč in instrukcije pri re- 
konstrukcijskih delih pri raciona- 
lizaciji, pri obnovitvah in pri grad- 
nji novih naprav lesne industrije, 
gozdarstva in sorodnih panog, sode- 
lovanj* pri gradnji projektiranih 
naprav  in  projektov. 

Ustanovitelj : Strokovno združe- 
nje lesno industrijskih podjetij 
LRS v Ljubljani, sklep št. 1/612-54 
z dne 14. IX.  1954. 

Direktor   do   konstituiranja:   ing. 
Jug Oskar, Ljubljana, Celovška 95. 

Zt 300/54 Rg III780/1        5206 
Besedilo: Gostilna »Fortuna«, 

Ljubljana  (Vodovodna 26). 
Poslovni  predmet:  Gostinstvo. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-7345/1-54 z dne 27. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Prešeren Božena, 
Vodovodna 26. 

Zt  299/54 Rg III 779/1        3208 
Besedilo: Gostilna »Ob Grado- 

ščici«, Ljubljana  (Gradaška  10). 
Poslovni predmet: Gostinstvo. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6418/2-54 z dne 21. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Vehar Rudolf, Ljub- 
ljana, Gradaška 10. 

Zt 293/54 Rg III78111       3207 
Ljubljana,   22.   septembra   1954. 

1675. 
Besedilo: Gostilna »Sedmica«, 

Ljubljana  (Zaloška  185). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-68ÓS/1-54 z dne 23. Vili. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Cerne Marija, Zalo- 
ška  183.- 

Zt 276/54 Rg III 783/1        5255 
Ljubljana,  24.   septembra   1954. 

1676. 
Besedilo: Ljudsko kopališče, Je- 

zica. 
Poslovni predmet". Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-2518/1-54 z dne 27. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja:, Vesel Franjo, Ljub- 
ljana, Miklošičeva 19. 

Ljubljana,  25.   septembra   1954, 
Zt 394/54 Rg III784/1        3267 
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167?. 
Besedilo: Gostilna »Zeleni log«, 

Ljubljana  (Cesta na Loko 28). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št G-6421/2-54 z dne 19. VIII. 
1954. Gostišče se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: ßreskvar Metod, 
Ljubljana, Cesta na Loko 28. 

Zt 301/54 Rg • 786/1        5290 

Besedilo: »Vcledrogerija« export- 
import (Ljubljana, Mestni trg 23). 

Gospodarska delavnost: Trgova- 
nje s parfumerijskim, kozmetičnim 
La drogerijskim blagom na debelo, 
uvoz in izvoz. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-8253/1-54. 

Direktor do konstituiranja: Kra- 
mar Franc, Ljubljana, Beethovno- 
va 6. 

Zt 306/54 Rg III785/1        3289 

Besedi io: »Peskolom in cement- 
arne« (Višnja gora). 

Poslovni predmet: Izvoz peska iz 
peskoloma in izdelava cementnih 
izdelkov. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
Višnja gora, odločba št. 250/237/1 z 
dne 20. IX. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Se- 
rek Karol, Stari trg 13. 

Zt 307/54 Rg II129/1        3288 
Ljubljana,  27.   septembra   1954. 

1«?8. 
Besedilo; Gostišče »Pri pošti« v 

Oplotnici št. 19. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

postrežba z jedili.    ' 
Ustanovitelj gostišča: Obč. LO 

Optotnica. 
Poslovodja: Pozne Adi. 

Maribor, 27. septembra  1954.   • 
Reg št. 387/11 3296 

1679. 
Besedilo: »Radio-delavnica«, Or- 

mož v Ormožu, Mestni trg 2. 
Poslovni predmet: Popravilo ra-; 

dijakih aparatov, električnih na- 
prav, nakup in prodaja radijskih 
aparatov, prodaja električnega ma- 
teriala. 

Ustanovitelj: LO mestne občine 
v Ormožu. 

Poslovodja obrAne delavnice: Mun- 
da Manfred, radio-tehnik. Skupaj z 
njim podpisuje v bančnem poslova- 
nju Žaidarič Mirko, uslužbenec. 

Maribor, 5. oktobra  1954. 
Reg št..220/111 3396 

1680. 
Besedilo: »Pečarija« Gradac (Be-, 

la krajina). 
Poslovni predmet: Izdelovanje 

pečarskih   izdelkov, 'montaže  peči. 
Poslovodja: Baje Anton, pečar, 

Gradac 37, sopodpisuje namestnik 
upravnika Sopčič Milan, pečarski 
pomočnik, Grm. 

Podjetje samostojno nabavlja po- 
trebne surovine in samostojno skle- 

pa pogodbe o prodaji svojih izdel- 
kov, o storitvah in drugih gospo- 
darskih zadevah. 

Ustanovitelj: Obč, LO Gradac, 
sklep št. 253/10-54 z dne 20. VIII. 
1954. 

Novo mesto, 1. septembra 1954. 
Zt 33/54 Rg III53/1        2971 

1681. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom, Ribnica (št. 36). 
Poslovni predmet: Nabava • pro- 

daja gospodinjskih potrebščin, žita 
in mleveki... izdelkov, alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač, tekstilnega 
blaga in konfekcije tet drobnih ga- 
lanterijskih potrebščin. Trgovina 
samostojno nabavlja blago in skle- 
pa  kupoprodajne  pogodbe. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja Ribnica. 

Poslovodja: Turšek Drago, v nje- 
govi odsotnosti podpisuje Južnič 
Anica, pomočnica; listino denarnega, 
materialnega, obračunskega in kre- 
ditnega pomena podpisuje poleg po- 
slovodjo še Marolt Jože, šef knjigo- 
vodskega centra, v njegovi odsot- 
nosti pa lic Anica, knjigovodja. 

Zt 56/54 Rg III 41/1 3286 

Besedilo: Trgovina »Živila«, Rib- 
nica (št. 50). 

Poslovni predmet: Nabava • pro- 
daja živil in gospodinjskih potreb- 
ščin, delikates, vseh vrst zelenjave 
m sadja ter njih izdeLkov, alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač ter mes- 
nih izdelkov. Trgovina samostojno 
nabavlja blago in sklepa kupopro- 
dajne pogodbe. 

Ustanovi tel i: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja Ribnica. 

Poslovodja: Logonder Franc, ki 
podpisuje samostojno: listine de- 
narnega, materialnega, obračunske- 
ga ter kreditnega pomena, sopod- 
pisuje tudi šef knjigovodskega cen- 
tra Ribnica Marolt Jože. V odsot- 
nosti poslovodje podpisuje Gornik 
Angelca, v odsotnosti šefa knjigo- 
vodskega centra pa namestnik lic 
Anica.   . 

Zt 57/54 Rg III 42/1        3287 
Novo mesto, 27. novembra  1954 

Spremembe 
1682. 

Besedilo: Okrajno podjetje »Mi- 
neralni vrelci«, Gabernik-Kostriv- 
nica. 

Besedilo odslej: Slatinsko podjet- 
je Kostrivnica-Gabernik, p. Podplat. 

Celje, 14. septembra 1954. 
Rgo II 9/2 3117 

1683. 
Besedilo:   »Pekarija«,  Tolmin. 
Poleg že registriranega podpisni- 

ka Kavčiča Andreja se vpiše še Ko. 
zorog Ivan, ki bo podpisoval za vse 
finančno  poslovanje obrata.   Glede 

na   manjši   obseg   obrata   odpade 
konstituiranje podjetja. 

•    Gorica, 20. septembra 1954. 
Zt  1S5/54-7 3225 

1684. 
Besedilo: Lesno industrijsko pod- 

jetje, Cerknica. 
Besedilo odslej: »Brest«, tovarne 

pohištva in lesne galanterije, Cerk- 
nica. 

Izbrišejo se doslej vpisani obrati 
in vpišejo: 

Tovarna pohištva, Cerknica, z ža- 
gama v Dolenji vasi in Cerknici; 
Tovarna galanterije Martin jak; Ža- 
ga Marof — Stari tng, Pudob. 

Izbriše se pooblaščenec za podpi- 
sovanje Dovžak Adolf in vpiše: 

Kovšca Jože — šef tehničnega od- 
delka. Pri pooblaščencu za podpiso- 
vanje Sega Andreju se izbriše na- 
ziv: >šef proizvajalnega sektorja« 
in na novo vpiše naziv: »strojni re- 
ferent». 

Gorica,  25. septembra   1954. 
Zt 296/54-2 5321 

1685. 
Besedilo: Trgovina »Pri Jožkotu«, 

Ilirska Bistrica. 
Vpiše  se  konstituiranje  podjetja. 

Gorica,  29. septembra  1954. 
Zt  124/54-5 3522 

1686. 
Besedilo: Tovarna klobukov »Še- 

šir«, Škof ja Loka. 
Poslovni predmet: Izdelovanje in 

prodaja damskih in moških tulcev 
iz zajčje in kunčje dlake, izdelo- 
vanje in prodaja moških klobukoVi 
neopremljenih moških klobukov, 
beret, caplinov, opreme za klobuke 
in popravila klobukov. Izdelovanje 
in prodaja volnenih klobukov, vol- 
nenih tulcev, caplinov in beret, 
francoskih in navadnih čepic iz raz- 
nega tekstilnega blaga. 

Ljubljana, 21. septembra 1954. 
Rg H  77/5 3203 

1687. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice 

— podjetje za vzdrževanje prog, 
Jesenice. 

Vpiše se konstituiranje podjetja- 
Gospodarska delavnost: Oprav- 

ljanje .progo vzdrževalnih in dru- 
gih gradbenih del, ustanavljanje in 
upravljanje za gradnjo potrebnih 
splošnih in specialnih obratov io 
delavnic ter obratov za vzdrževa- 
nje inventarja, nakupovanje, skla- 
diščenje in predelovanje lesa, pri- 
dobivanje rečnega gramoza, projek- 
tiranje objektov po splošnih pred- 
pisih o projektiranju. •> 

Direktor: Bošldn Joie, Jesenice, 
Gosposvetska 4. 

Za podjetje samostojno podpisu- 
je direktor ali ipo direktorju poobla- 
ščena oseba, ki podpisuje s pristav- 
kom »po pooblastilu«. Listine fi- 
nančnega pomena sopodpisuje ra- 
čunovodja. 

Ljubljana. 24. septembra 1954. 
Rg III 674/2 3256 
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tesa 
Besedilo: Remont IV, Ljubljana. 

. Besedilo odslej: Gradbeno pod- 
•te'je »Trnovo« Ljubljana, Kolezij- 
ska 4. 

Gospodarska delavnost: Visoke 
gradnje. 

RLO IV 30/5 5259 
Besedilo: Gostinsko podjetje: 

Gostilna »Pri kolodvoru«, Tržič. 
Besedilo odslej: Gostišče Gostil- 

na »Pri kolodvoru«, Tržič, Bistrica 
Ha. 
. Poslovni   predmet:   Točenje   pi- 
Jae. postrežba z jedili. 

Rg II 109/2 3260 
.Ljubljana, 24. septembra 1954. 

Besedilo:     Republiško     tesarsko 
Imetje  »Tesar«, Ljubljana. 
.Besedilo odslej: Lesno konstruk- 

cijsko podjetje »Tesar«, Ljubljana, 
*armova 45, skrajšano: »Tesar«. 

Ljubljnna 25. septembra 1954. 
Rg II 542/11 3268 

..Besedilo: »Remont stan I«, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej: Stavbeno pod- 
jetje »Poljane«, Ljubljana, Ambro- 
žev trg l. 
> Poslovni  predmet: 'Vsa  gradbena 
• obrtniška  dela  zidarske  stroke. 

Ljubljana, 27. septembra 1954. 
., RLO I 28/S 3291 
1691. 

Besedilo: Trgovina »Kovina« v 
Postojni. 

Sedež odslej: Postojna, Tržaška 5. 
. '»Piše se konstituiranje podjetja 
•* honorarni knjigovodja 2mitck 
^dravko. 

Gorica, 28. septembra  1954. 
<_ Zt  209/54-5 3323 
1692. 

Besedilo: Splošne krajevne delav- 
Se» Lovrenc na Drav. polju. 
Izbriše se Dolenc Franc in vpiše 

«larinič  Vlado,     mizarski  mojster, 
Kot novi imenovani upravnik. 

Maribor, 13. julija 1954. 
t Reg št. 166 2351 

-Besedilo:   Krajevna   mesarija, 

Besedilo odslej: »Mesarija«, Mi- S1|nja. 
.^Piše se Uršej Franc, mesooglcd- 

nik. kd bo podpisoval skupaj z 
"Pravnikom podjetja. 

Maribor,  5. avgusta   1954. 
l694 Reg št. 112/Ï 2674 

i Plodilo: Mestno podjetje elektro- 
•nstalacije v Murski Soboti. - 

«esedilo odslej:  »Blisk«, elektro- 
etinično  in   inštalacijsko  podjetje, 

Murska Sobota. 
Maribor. 6. septembra 1954. 

1695. H«* 5t. 71/IU 3018 

Besedilo: HE Vuzenicn v izgrad- 
"•'' • gradbiščem HE Vuhred, Ma- 
ribor, Heroja Tomšiča. 

«esedilo odslej: »Dravske clek- 
•-arne v gradnji«. 

Poslovna predmet odslej: Skrb za 
gradnjo elektrarn na dravskem po- 
rečju in njih. vzposobljanje za 
obratovanje; proizvodnja električ- 
no energije za poizkuse do preda- 
je elektrarne po dograditvi novo- 
ustanovljenemu podjetju za proiz- 
vajanje električne energije. 

Maribor, 15. septembra 1954. 
Rog št 102/11 3132 

1696. 
Besedilo: »Krajevna pekarna Kri- 

ževci«, Križevci pri Ljutomeru. 
Podjetje je prešlo v likvidacijo. 

Likvidator je Novak Jožef. 
Izbriše se Lovrenčič Ignacij. 

Maribor,  16. septembra  1954. 
Reg št 36/• 3130 

1697. 
Beseailo: »Obmurska tiskarna« v 

Murski Soboti, Kocljeva ?. 
Izbriše so Opašič Armando in 

vpiše Balaško Franc, novi imeno- 
vani računovodja, ki bo podpisoval 
v računskih, finančnih in bančnih 
zadevah v mejah zakonskih določb. 

Maribor,  17. septembra  1954. 
Reg št. 100/1 5195 

1698. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Brazda«,  Maribor,  Gosposka  20. 
Pri trgovini >Ob Dravi« v Mari- 

boru, Kneza Koclja 24, se pri po- 
slovnem predmetu izbriše stroka: 
Trgovina s tobačnimi izdelki, vži- 
galicami in potrebščinami na drob- 
no. 

Reg št. 596/11 3272 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Brazda«,    Maribor,    Gosposka  20. 
Pri trgovini »Zora«, Maribor, Ce- 

sta zmage 32, se izbriše pri poslov- 
nem predmetu stroka: Trgovina s 
tobačnimi izdelki, vžigalicami in 
potrebščinami  na  drobno. 

Reg št. 382/11 3271 

Besedilo: »Petovia«, alkoholna 
industrija, Ptuj. 

Vpiše se Mlakar Blaž, öbratovod- 
ja, ki bo podpisoval v odsotnosti 
direktorja v istem obsegu. 

Reg št2 3235 

Besedilo: Gostilna »Vaški dvor«, 
Zg. Polskava. 

Besedilo odslej: Gostišče »Vaški 
dvor« s sedežem v Ze. Polskavi 30. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
pijač, postrežba z jedili. 

Reg št 74 3239 

Besedilo: »Preskrba« Polskava v 
Zg. Polskavi. 

Besedilo odslej: Trgovina »Cen- 
ter« v Zg. Polskavi 2. 

Posloveni predmet odslej: Živila in 
gospodinjske potrebščine, industrij- 
sko blago, tobačni izdelki, vžigali- 
ce in potrebščine, na drobno. 

Reg št 318/11 3273 
Maribor, 23. septembra  1954. 

1699. 
Besedilo: Mesarija Radlje ob 

Dravi. 
Izbriše se Ternik Avgust in vpiše- 

ta Gregorčič Vinko, mesarski moj- 

ster,   novi   imenovani   poslovodja; 
Medved  Lojzka,  novi  knjigovodja. 

Maribor, 25. septembra 1954 
Reg št. 195/• 3274 

1700. 
•Besedilo: Invalidsko podjetje »Ta- 

petništvo« v Mariboru, Jurčičeva 6. 
Besedilo odslej:   »Tapetništvo  in 

dekoracija« Maribor, Jurčičeva 6. 
Vpiše se Adam Slava, blagajnik, 

ki bo podpisovala v odsotnosti 
upravnika ali računovodje, z istimi 
pooblastili. 

Maribor, 27. septembra 1954. 
Rg št. 107•1 5297 

1701. 
Besedilo:  Krajevna žaga, Kotlje. 
Besedilo odslej :. »Žaga«, Kotlje. 

Reg št. 92/11 3298 
Besedilo: Krajevno sodavičarstvo, 

Ravne. 
Besedilo odslej: »Sodavičarstvo«, 

Ravne. 
Reg št 1&0•1 3359 

Besedilo: Mestna pekarne II Rav- 
ne. 

Besedilo odslej: Pekarna »Pira- 
mida«, Ravne. 

Reg št 159/11 3299 
Maribor, 28. septembra  1954. 

Besedilo:    »Agroservis«,    Murska 
Sobota, Kroška 46. 

Ustanovitelj podjetja je »Agro- 
tehnika«, Ljubljana. 

Reg št. 124• 3362 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Sograd«, Murska Sobota. 

Izbrišeta se Barbarie Nikolaj in 
Hujs Jože ter vpišeta Sipoš Viljem, 
uslužbenec, ki bo podpisoval v od- 
sotnosti direktorja, kakor direktor 
sam in Hujs Stefan, novi imenova- 
ni komercialni  vodja. 

Maribor, 30. septembra 1954. 
Reg št 2/1 3355 

1702. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Orel«, Maribor. 
Izbriše se gostilna »Pri trgu« Ma- 

ribor, Vodnikov trg 4, ter se je go- 
stišče osamosvojilo. 

Reg št.160 ' 3365 
Besedilo: Livarna in tovarna stro- 

jev, Hoče pri Mariboru. 
Izbriše se Kanič Liza in vpiše Ma- 

ček Mira, knjigovodja. 
Reg št.88/1 3356 

Besedilo: Gostilna »Pod klan- 
cem«, Mežica. 

Izbriše se Kuhar Emilija in vpiše 
Lednik Nada. novi knjigovodja. 

Reg št. 20/• 3357 
Maribor,   2.  oktobra   1954. 

1703. 
Besedilo: Narodno vinarstvo m 

kletarstvo, Požarevac, skladišče na 
debelo v Mariboru. 

Vpiše se Adamovič Vlado, poslo- 
vodja, ki bo vodil skladišče v Ma- 
riboru po pogodbi med podjetjem 
in poslovno enoto ter po pravilih 
podjetja. 

Maribor, 5. oktobra  1954 
Reg št. 318 3406 
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Izbrisi 
1704. 

Besedilo:     Turistično     gostinsko 
podjetje, Lovrenc na Pohorju  136. 

Zaradi  pripojitve   k   Gostinskem 
podjetju Lovrenc na Pohorju. 

Maribor, 24. septembra 1954. 
Reg št. 322/11 3280 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
1705. 

Besedilo: Socialni zdravstveni za- 
vod »Dom onemoglih«, Jesenice, 
Marinkova 4. 

Delovno področje: Mesto Jeseni- 
ce z okolico. 

Delavnost zavoda: Oskrba odra- 
slih oseb z območja mesta Jesenic 
in okolice, ki nimajo možnosti, da 
bi se oskrbovali v svojih gospodinj- 
stvih, a predvsem oskrba in zdrav- 
ljenje odraslih oseb, ki zaradi dol- 
gotrajne bolezni nimajo možnosti 
zdraviti se v bolnici. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, 
odločba št. 1/1-1908/1 z dne 30. av- 
gusta 1954. 

Zavod upravlja sedemčlanski 
upravni odbor, vštevši upravnika. 
Za zadeve in naloge zavoda je pri- 
stojen svet za ljudsko zdravstvo in 
soc. politiko LO MO Jesenice. 

Za zavod podpisujejo: Dolar Pa- 
vel, upravnik, vse listine v polnem 
obsegu, v njegovi odsotnosti pa 
knjigovodja Zonik Leopold. 
LO MO Jesenice, 9. septembra 1954. 

St. •/6-1908/2-54 3062 

Zadružni register 

Spremembe 
695. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Sladka gora. 

Na občnem zboru 8. VIII. 1954 so 
bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja ? do 9 
članov. Delež znaša 500 din. Vsak 
zadružnik jamči za obveznosti za- 
druge z tokratnim zneskom vpisa- 
nega deleža. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča 
uslužbenec zadruge, ki ga za to po- 
oblasti upravni odbor. 

Celje, 21. septembra  1954. 
Zadr VII 122/6 2311 

696. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Jernej, p. Loče. 
Na občnem zboru 8. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 

ni odbor sestavlja 7 do 9 članov. 
Delež znaša 1000 din. Vsak zadruž- 
nik jamči z tokratnim zneskom vpi- 
sanega deleža. Za zadrugo podpisu- 
jeta po dva člana upravnega odbo- 
ra, katerih enega lahko nadomešča 
uslužbenec zadruge, ki ga je za to 
pooblastil  upravni odbor. 

Celje,  22.  septembra   1954. 
Zadr VII 165/7 3213 

697. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Višnja vas. 
Izbriše se Lipovšek Jožef in vpi- 

še nov član upravnega odbora: 
Merguč Jurij, kmet, Male dole 35. 

Cäje, 25. septembra 1954. 
Zadr VII 169/5 5282 

698. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Braslovče. 
Na občnem zboru 8. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja 5 do 11 
članov. Delež znaša 1000 dim. Vsak 
član jamči z lOkratnim zneskom 
vpisanega deleža. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča uslužbenec zadruge, ki ga 
je za to pooblastil upravni odbor. 

Zadr V 349/53 3305 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Imeno. 
Na obenem zboru 22. avgusta 1954 

so bila sprejeta nova pravila, po 
katerih odslej zadruga deluje. 
Upravni odbor sestavlja 5 do 7 čla- 
nov. Delež znaša 1000 din. Vsak za- 
družnik jamči z lOkratnim zneskom 
vpisanih deležev. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča uslužbenec zadruge, ki ga je 
za to pooblastil upravni odbor. 

Zadr VIII 18/16 3201 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Polje ob Sotli. 
Na občnem zboru 22. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Delež znaša 1000 din. Vsak član 
jauči z lOkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to pV 
oblastil upravni odbor. 

Zadr VII 155/8 3304 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Tepanje. 
Na občnem zboru 8. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih zadruga odslej deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Delež znaša 1000 din. Vsak član 
jamči z lOkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. Za zadrugo podpisuje- 
ta po dva člana upravnega odbora, 
katerih enega lahko nadomešča 
uslužbenec zadruge, ki ga je za to 
pooblastil upravni odbor. 

Zadr VIII 20/8 5500 
Celje, 27. septembra 1954. 

699. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Sv. Rok ob Sotli. 
Na občnem zboru 22. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 7 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča uslužbenec za- 
druge, ki ga je za to pooblastil 
upravni odbor. Delež znaša 1000 di- 
narjev. Vsak član jamči 'z lOkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Celje, 29.  septembra  1954. 
Zadr Vil 156/6 5335 

700. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. »Krn«, Vrsno. 
Zadružni delež znaša odslej 500 

din. Član odgovarja za obveznosti 
zadruge z lOkratnim zneskom vpi- 
sanega enkratnega temeljnega de- 
leža. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Sturm Franc, Skočir Leopold, 
Gabršček Ivan, Rutar Maks, Kutin 
Alojz, Kurinčič Jože in Sivec Ivan, 
vpišejo pa novi izvoljeni člani: 
Sturm Franc, kmet, Vrsnp 7, Jug 
Franc, Vrsno 5, Gabršček Mirko, 
Ladra 5, Skočir Janko, Ladra 1.2- 
Kurinčič Ivan, Smast 46, Volaric 
Ignac, Smast 23, Kurinčič Jožef Li- 
bušnje 8, Rutar Ivan, Krn 4 in Ku- 
tin Alojz, Krn 5, kmetje. 

Gorica, 25. septembra 1954. 
Zadr VH/141-22 3356 

701. 
Besedilo: CevljarsKa produktiv- 

na zadruga, Ajdovščina. 
Besedilo odslej: »Čevljarska za- 

druga, Ajdovščina«. r 
Izbrišeta se Zgavec Franc in h.o~ 

goj Stanko in vpišejo novi izvolje- 
ni člani upravnega odbora: CibeJ 
Ernest. Lokavec 79, Kogoj Milan, 
Ajdovščina Sturje, Cankarjev trg 
31, Batič Jože, Ajdovščina, ViilhaT- 
jeva 27, Gregore Martin, Ajdovšči- 
na, Prešernova 23, čevljarji. Poslo- 
vodja je že vpisani član upravnega 
odbora Božič Cveto, čevljar, Ajdov- 
ščina, Prešernova 6. 

Na izrednem občnem zboru «• 
V. 1954 so bila sprejeta nova pra- 
vila. Poslovni predmet odslej: Izvr- 
ševanje čevljarske obrtne stroke in 
sorodne obrtne stroke. Zadruga p»" 
sluje kot samostojna obrtna delav- 
nica in je pravna oseba. Upravni 
odbor šteje 6 članov in 6 namest- 
nikov. 

Zadr III/18-30 W 

Besedilo: Zadružno rigolno pod' 
ejtje »Vinerol Gorica« v Šempetru 
pri Gorici. 1 

Poslovni predmet odslej : Rigote* 
nje zemljiških površin z rigolnintf 
plugi in traktorji ter planiranje teli 
z buldožerji do končne priprave 
novih vinogradov in sadoynjafco1 

za nasad; izvrševanje raznih izko- 
pov s težkimi buldožerji. . 

Upravni odbor šteje poleg <"*••' 
torja še pet članov. Področje delo 
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Podjetja obsega celotno Slovensko 
"iimorje vključno s koprskim okra- 
jem. 

Zadr VIII/36-19 5338 
Goriea, 29. septembra  1954. 

702. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga »Tine Zaje« v Trzinu. 
Po sklepu izrednega občnega zbo- 

ra 29. VI. 1954 je zadruga prešla v 
likvidacijo. 

Likvidacijska fiirma: kakor do- 
s'eJ. s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji so: Jemcc Janez, Ko- 
sirnik Maks, Kepic Anton, Orel Mi- 
jjo in Tavčar Feliks, kmetje, Trzin, 
*' podpisujejo po dva skupaj. 

Ljubljana, 24. septembra 1954. 
Zadr VII 37/5 3264 

?03. 
Besedilo: Sitarska in žimarska 

zadruga — zadruga z omejenim 
Jamstvom v Straziseli. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Drečnik Fani, Završniik Anton., 
^lipič Štefka, Sink Franc, Lebar 
Jane?. Kavčič Jožef, Vidmar Ber- 
nard. 

Na izrednem občnem zboru 3. ju- 
nija 1934 so bila sprejeta nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej: Sitarsko žimar- 
ska zadruga, Stražišče pri Kranju. 
„. Poslovni predmet: izdelovanje 
zininatib. dna za edta, žime za zim- 
nice in trave za tapeciranje v sploš- 
nem predelava vseh vrst živalskih, 
dlak). 

Delež znaša 500 din. Za zadrugo 
Podpisuje polnoveljavno direktor 
oziroma njegov pooblaščenec, fi- 
nančne listine sopodpisuje knjigo- 
vodja. 
r, Za zadrugo podpisujejo: Sink 
*_ranc, direktor, Skofja Loka-Puštal 
15> Lebar Janez, Stražišče 183, na- 
mestnik, Filipič Štefka, Kranj, Kal- 
varija 83, računovodja. 

Ljubljana, 25. septembra 1954. 
,•1 Zadr III 73/69 3284 

Besedilo: Kmetijska obdelovalna 
zadruga Zerovinci, »v likvidaciji«. 
j. "pišejo se novi izvoljeni člani 
Jkvidacdjske komisije: Sčavničar 
n

Van, knjigovodja OLO Ljutomer, 
Predsednik, Sever Franc, uslužbe- 
vn^'- ^*''bina, Obran Franc, knjigo- 
vodja, Tomaž, Dešnik Stane, usluž- 

enec, Ključarovci, Kosi Ivojn, kmet, 
provinci, Pdhlar Jože, kmet, Ce- 
fovec. 

Maribor, 26. avgusta 1954. 
?05 Zadr V/49 2952 

presodilo:  Strojne  delavnice OZZ 

nor."r?Še se Vrecl Irena in vpiše 
ter 1Dlcnovani podpisovalec pod- 
*er^a: ^roP Ludvik, računovodja, 
jj .?atnesinika Lovrec Franc, mc- 
vs iln JunScr Silva, blagajnik, 

1 * Ptuju. 
Maribor,  13. septembra  1954. 

Zadr  V/128 3150 

706. 
Besedilo: Kmetijsk- obdelovalna 

zadruga Mala Nedelja, »v likvida- 
ciji«. 

Vpišejo se novi izvoljeni člani li- 
kvidacijske komisije: Sčavničar 
Ivan, Ljutomer, predsednik, Dešnik 
Stane, Ključarovci, Sever Franc, 
Gibina, uslužbenci; Obran Franc, 
knjigovodja, Tomaž, Stuhec Alojz, 
polj. delavec in Mihalič Marica, po- 
sestnica, Bučkovci. 

Zadr VI 28 5140 

Besedilo: Vinogradniška obdelo- 
valna zadruga, Železne dveri pri 
Ljutomeru. 

Zadruga je prešla . na podlagi 
sklepa občnega zbora z dne 1.•. 
1954 v likvidacijo. 

Likvidatorji so: Jud Viljem, Lju- 
tomer, predsednik, Stojko Albin, 
Mota, Znidarič Jožica. Lukavci, Deš- 
nik Stane, Križevci, uslužbenci; 
Košnik Jožef in Sut Anton, Železne 
dveri, Potočnik Alojz in Grnjak 
Janez, Slamnjak. Nedok Martin. 
Radontcrščak. zadružniki, ki podpi- 
sujejo po dva skupaj. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Zadr  II  102 3142 
Maribor   14,  septembra   1954. 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbab zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost in stroške dokler 
se sami no zglasijo aH ne Imenujejo 

pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G 895/53-14 6447 
Klun   Marija,   gospodinja,   Dovje 

56, proti Kltmu Darinku, viš. grad- 
benemu   tehniku,   sedaj   neznanega 
bivališča.    Razprava   bo   4. novem- 
bra  1954 ob  13. uri pred tem sodi- 
ščem,  v  sobi  št 222/11.  Skrbnik  je 
Setina Viktor, kmet, Dovje 22. 

Okrožno sodišče  v  Ljubljani 
dne 2. oktobra 1954. 

G 728/54 6510 
Zupančič Jože, Ljubljana, Cerne- 

tova 4, proti Zupančič Antoniji, go- 
spodinji, zdaj neznanega bivališča, 
Razprava bo 12. novembra 1954 ob 
10. uri pred tem sodiščem, v sobi 
št. 341 /III. Skrbnik je Tisovec Jože, 
Ljubljana, Miklošičeva cesta. 

Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 5. oktobra  1954. 

Izbrisi 
707. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Cven. 

Zaradi končane likvidacije in pri- 
pojitve h Kmetijski delovni zadru- 
gi. Mota. 

Maribor,  13.  septembra  1954. 
Zadr IV 70 3137 

Trgovinski register 

St. 748/1 64« 
Razpis 

Rektorat Akademije za glasbo v 
Ljubljani  razpisuje za III. oddelek: 

mesto docenta ali izrednega pro- 
fesorja za glavni predmet klavir. 

Prošnje s potrebnimi prilogami je 
treba vložiti na rektoratu, Gosposka 
ulica 8. Rok je 14 dni po objavi v 
>Uradnem listu LRS«. 

Rektorat Akn'detnije za glasbo 
v Ljubljani 

Izbrisi 
708. 

Besedilo: »Gostilna Trampuž Ed- 
vard«. 

Imetnik: Trampuž Edvard, Ko- 
stanjevica na Krasu št 104. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 15. septembra 1954. 
Zt  11/51-8 5170 

709. 
Besedilo: »Gostilna pri Kostanju« 

(Vipava). 
Imetnik:  Andlovic  Elizabeta, Vi- 

pava št. 63. 
Zaradi  vpisa  pri  OLO  Gorica. 

Zt 31/52-6 3229 

Besedilo: »Gostilna pri Dorotn« 
(Vrtojba). 

Imetnik: Podberšič Ivanka, Vrtoj- 
ba 224. • 

Zaradi   vpisa  pri  OLO  Gorica. 
Zt   17/52-9 3227 

Gorica, 20. septembra 1954. 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Antolinc Rozaldja, Trlično 5, Ce- 
lje, osebno izkaznico reg. št 15339, 
ser. št. 0769159. 6354 

Avsec Ivanka, Beričevo pri Ljub- 
ljani, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 45090, ser. št. 0153100.       6463 

Baiar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 10027/51, ser. šte- 
vilka F-0032537. 6464 

Bajda Janja, Jesenice, Tomšičeva 
št. 20, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 1824, ser. št. G-346534.      6449 

Beguš Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 3166, izdano v 
Podbrdu. 6487 

Beline Marija, Zdole 55, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 2995, ser. 
številka 0648306. 6357 
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Benedejčič Anton, Celje, Tovar- 
niška 1, osebno izkaznico reg. šte- 
vilka 42, ser. št. 0591071. 6596 

Bomkovič Ludvik, Rakek, Kamni- 
ta pot 5, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 5241/50, ser. št. F-0615551, iz- 
dano v Postojni. 6493 

Beranič Franc, Rleterje 55, Lov- 
renc na Dr. p., o&bno izkaznico, 
rene  na  Dr.  p., osebno izkaznico, 

Bešvir Jožefa, Vel. Nedelja, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6321. ser. šte- 
vilka 05966431. 6356 

Blatnik Anton, Medilog 39, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 15546, sor. 
št. 0603852. 6355 

Božič Franc, Idrija, Titova št. 42, 
osebno izkaznico, rcg. št. 5296, ser. 
številka 0555506 6446 

Budau ing. Tulij, Ljubljana, ob- 
javo za 75% železniški popust, šte- 
vilka 036690 in na imo Budau Gise- 
la, objavo št. 036691. 6459 

Carl Ivan, Sp. Idrija 27, osebno 
izkaznico, ser. št. F-0529857.      6451 

Celeia Sad, Celje, prometno knji- 
žico za avtomobil, znamke >Ford<, 
št. 4998. 6362 

Cerovšek Martin, Dobležičc 11, 
Celje, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 47434, ser. št. 0591744. 6559 

Cimpcrman Alojz, Polzela št. 46, 
osebno izkaznico, reg. št. 50442, ser. 
št. 0643952. 6360 

Cmtrečnak Ivan, Ljubljana, Dom- 
žalska 20, osebno izkaznico, registr. 
št. 21889, ser. št. M-0910498, izdano 
v Čakovcu. 6341 

Cvek Franc, Sp. Hudinja 74, Ce- 
lje, osebno izkaznico, rog, št. 13543, 
ser. št. 0329494. 6361 

Čuden Danica, Slov. Javornik, 
Kurirska pot 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 12, ser. št. 296722. 6512 

Doboviičnik Stanko, Padež 3, Ce- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 57141, 
ser. št. 0694366. 6364 

Dolinšek Justina, St. Peter v Sav. 
dolini, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 24358, ser. št. 0675777. 6363 

Domjan Franc, Murska Sobota, 
Sercerjeva 7, osebno izkaznico, reg. 
št 4780, ser. št. 0045248, izdano v 
Mariboru. 6304 

Dragovič Vojislav, Ljubljana, in- 
deks rudarsko-metalurSke fakultete 
TVS v Ljubljani. 6494 

Drekonja Jožef, Goljervica 167, 
p. Anhovo, osebno izkaznico, rog. 
št. 695, ser. št. 0285605. 6481 

Dular Kari, Karlčo 3, p. Kosta- 
njevica na Krki, osebno izkaznico, 
reg. številka 26252, serijeka števil- 
ka F-0404562. 6482 

Fabian Amalija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 89796-51, ser. 
št. F-0101406, izdano v Krškem. 6342 

Fazarinc Fianc, Celje, Prešer- 
nova 7, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 8456, ser. št. 0598642. 6366 

Ferleš Bernard. Maribor, Pobrež- 
je, Cesta 14. divizije 124 a, osebno 
izkaznico, reg. št. 16329, ser. števil- 
ka 001^336. 6318 

Fideršctk Franc, Celje, ProseniŠka 
št. 17, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 12115, ser. št 0685933. 6565 

Flogar Ferdo, Ruše 238 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16913. ser. št. 0575628. 6308 

Fras Ljudmila, Veličina 14, pre- 
klic o izgubljeni osebni izkaznici, 
reg. št. 18587, ser. št. F-0576765, ob- 
javljen v IJr. listu LRS, ker se 
je našla. 6315 

Frešer Jože, Bukovec 13 pri Zg. 
Polskavi, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 6904. ser. št. 0566689. 6305 

Gajšek Ljudmila, Kostrivnica 6, 
pri Celju, osebno izkaznico reg. šte- 
vilka ' 10736, ser. št. 0795695.       6368 

Gal Stefan, Petdšovci 139, osebno 
izkaznico, reg. št. 16357, ser. števil- 
ka  G-0097047. 6059 

Gliha Judita, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 104431^53, ser. šte- 
vilka F-0478741. bW> 

Gnamuš Elizabeta, Radlje ob 
Dravi, osebno izikaznico, reg. šte- 
vilka 19587, ser. št. G--02S0897.   6434 

Goriup Ivan, Ljubljana, indeks 
rudarske metalurške fakultete TVS 
v Ljubljani. 6488 

Gorjup Vlado, Ponikva 34, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 17551, ser. 
št.  0770871. 6367 

Gračnar Franc, Ljubljana, Jako- 
vičeva 8 a, osebno izkaznico, reg. 
številka 7541, izdano v Štorah pri 
Celju. 6489 

Grame Viniko, Kamenca 1, pošta 
Cerklje ob Krki, osebno izkaznico, 
reg. "t. 16995, ser. št. 0595305.    6300 

Gril Frančiška, Dobležioe, pošta 
Pilštanj, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 2519, ser. št. 0647830. 6569 

Grimšič Otmar, Krčevina 106, 
Grajena pri Ptuju, knjižico o pred- 
vojaški vzgoji, izdano od vojnega 
odseka Ptuj. 6093 

Grušovnik Ivan, Ruše 82 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka  16787, ser. št. 0576142.      6314 

Habjan Maks, Celje, Zavodna 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 17848, ser. 
št. 0608144. 6372 

Hasan Mahmautovič, Podutik 26. 
Ljubljana, usluibensko izikaznico 
tovarne »Litostrojc, št. 4364.     6467 

Hauptman Marija, Kranj, Straži- 
šče 317, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 15, ser. št. 010215. 6543 

Hladin Franc, Bukovžlak 19, Ce- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 8293. 
ser. št, 0671108. 6373 

Hlede Marija, Pavlova vas 51, p. 
Pišece, osebno izkaznico, reg. Šte- 
vilka 10501, ser. št. 0375811.       6435 

Hočevar Antonija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, registrska števil- 
ka 39780-51. 6495 

Hočevar Janko, Loka 92, Mengeš, 
osebno izikaznico, reg. št. 25685/51, 
ser. št. F-0471595. 6466 

Horvat Franc, Podlog 7 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št. 58355, 
ser. št 0695615. 6370 

Hrušovar Mihael, Šentjur 12 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 27142, ser. št. 0684463.        6371 

Javšinek Olga, Šentilj 52, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 27800, ser. 
št. 0685221. 6375 

Jelene Frančiška, Globoko št. 16. 
Rimsko Toplice, osebno izkaznico, 
reg. št. 18192, ser. št. 0650041.   6376- 

Jelene Jože, Celje, Mariborska 26, 
osebno izkaznico, reg. št. 18535, ser. 
št. 0608832. 6374 

Jelovič Danica, II. Bistrica, Ba- 
zoviška 8, osebno izkaznico, reg. 
št. 9325. 6452 

Jovanovič Dušan, Ljubljana, 
Domžalska 20, osebno izkaznico, 
reg. št. 11195/53, ser. št. O02O0695-. 
izd. v Sanskem mostu, Bosna.   6490 

Jovanovič Miodrag, Ljubljana, 
študentsko izkaznico MVS univer- 
ze v Ljubljani. 6544 

Jus Adolf, Ljubljana, Streliška4_, 
osebno izkazn. reg. Št. 97108.    6325 

Juvan Pavel, Razbor pri Slove- 
njem Gradcu, osebno izkaznico, 
reg. št. 11944. ser. št. 0364554.    6515 

Kameniik Viktor, Ljubniea 52, Ce- 
lje, osebno izkaznico, rog. št. 49124, 
ser. št. 0663238. 6385 

Katrašnik Franc, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 17819'51, sor. 
št  F-0040129. 6496 

Kikclj Marija, Pleševica (Ljub- 
ljana okolica), osebno izkaznico, 
registrska številka 19091/50, serij- 
ska številka F-0123401. 6526 

Kinek Marija, Laško 58, osebno 
izkaznico, reg. št. 15650, ser. šte- 
vilka 0642342. 63S1 

Klenar Anton, Sprinc 27 pri Lju- 
tomeru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 26146, ser. št. 0853426, in voz- 
niško dovoljenje, kategorija III, iz- 
dano v Ljutomeru. 634-> 

Kline Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 9580, izdano y, 
Kranju. 632- 

Klobasa Franc, Ljubljana, Lin- 
hartova 34, osebno izkaznico, reg- 
st. 19657•. 6346 

Kmetijska zadruga Ljubečna, 
evid. tablico traktorske prikolic?- 
C-023. 6560 

Kniplič Mirko, Crna Mlaka 13. P- 
Čakovec, osebno izikaznico, reg- st- 
5769. ser. št. G-022S479, izdano v 
Dol. LendaviT * 6511 

Kolar Vinko, Velenje — novo na- 
selje, osebno izkaznico, reg. Števil- 
ka 4681, ser. št. F-0127991. 6095 

Koprive Roman, Paridol 19. V- 
Dobje, osebno izkaznico, reg. s}£j 
vilka 4402, ser. št. 0655713. 63«. 

Kos Alojzija, Braslovče 55, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 28964, ser. šte- 
vilka  0639474. 657* 

Kos Jožef, Rudnik 3, Moravče, 
osebno izkaznico, reg. št. 19987. se • 
št. F-0465897, izdano od OLO Ljub- 
ljana okolica. 6140 

Kos Marija, Ljubljana, Sotncrje- 
va 16, osebno izkaznico, reg. sic,-,~ 
ka 16007/50, ser. št. 0038317.      *»*• 
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Kovačič Marija, Celje Končno, 
osebno izkaznico, reff. št. 10575, ser. 
st- 0601761. 6377 

Kovačič Neža, Ponikva 14 pri Ce- 
4«, osebno izkaznico, reg. št. 12897, 
^•. št 0687151. 6582 
7 •**?0^- Franc, Podgorje 59, pošta 
^oukovjc, osebno izkaznico, reg. 
«•44190, ser. št. 0387777. 6535 
'Kran je Adolf, Col je, Zidamško- 

•• 3, osebno izkaznico, reg. števil- 
** 1^51, ser. št. 0605657. 6383 
. Kranjc Janez, Rdfnik 22, osebno 
«caznico, rog. št. 56553, ser. števil- 

ka 0693698. 6584 
Kranjc Viktor, Maribor, Tekstil- 

?a 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
Ka 51740,  ser.  št. 0052659. 6306 
•-ramar Agata, Hotiza  167, pošta 

izdava,   osebno izkaznico, reg. št. 
iyp*. ser. št. G-0247555. 6074 
. Kraševec Franc,  Kamnik, osebno 

-       «Paznico,  reg.  st.   27049/51,  ser.   št. 
V      •''-0472959. 6497 

Krek Pavla, Ljubljanu, osebno iz- 
Kaznico. reg. št. 6961, ser. številka 
U183271, izdano v  Kranju. 6498 

Kugler Matilda, Zagorje jpri Pil- 
,.aniu, osebno izkaznico, reg. šte- 
vjlka 54787, ser. št. 0692131.        6386 

Kukovič Jože, Vodice 5, Sevnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 14377, ser. 
st- 0604683. 6379 

Kurlius Anton, Ljubljana, delav- 
ko knjižico, izdano v Ljublj.   6499 

Kušljan Leon, Šentjernej 22, oseb- 
f?,/zkaznico, reg. št. 7852, ser. ste- 
žka 0312552. 6577 
V ~?Jl Jakob, Ljubljana, delavsko 
KnJ1?-icp, izd. v Labinjn. NRH. 6500 

- , Jf^ Karel, Vrtojba 270, evid. 
laWico št. S-7424, osebnega avio- 

. »«obila. 6096 
Lßgner Viktor, Dolič št. 68, p. Mi- 

iInJa, osebno izkaznico, reg. števil- 
*a 27755,  ser.  št.  0363063. 5867 
(te i0* Vida> roJ- Koželj, Domžale, 

j.      "sebno  izkaznico,   reg.  št.  24026/51, 
^•.  st,  F-0469936. 6348 
t Ljubi  Jože,  Podturn  23, ,p.  Tre 
jrT?°>   osebno   izkaznico,    reg.   št 
^13. ser. št. 0319725 

št. 
... „.. -.. 6578 

n.Lprenčič Matija', Marjeta ob Pes- 
icSL' osebno izkaznico, reg. številka 
^f3?, ser. št. 0382915. 6315 
sW°S^tì? Slavka, VP  1610/33. ••^ 
t+   „~ISWca, osebno dzikaznico, reg. 
\ 7?381. 6454 

2ai^far Andrej, Studa 15 pri Dom- 
]j. ji- osebno izkaznico, reg. števil- ka .47425/55, ser. št. F-0157127.   6501 
V{Lubiša Janez, Gabcrjc 62, Dobo- 
4,o47

ose•w> izkaznico,  reg.  številka 
y> ser. št. 0389587. 6075 

Sav "^ lože, Priliova, Rečica ob 
vi],

anJ', osobno izkaznico, reg. šte- 
Va ka 16255. , 6552 

%ldnar Fran^iška, Cegelnica 9, 
viiv0* osebno izkaznico reg. šte- 

'**a 1574, ser. št. 50274. 6097 

lodifi£ek Edo' Maribor. Tczno, Vo 
št iwA 13>  osebno  izkaznico,   reg 

!9?12. ser. št. 0017058. 6509 

Mabor Amalija, Maribor, Vojaš- 
niški trg 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 8509, ser. št. 0004510. 6316 

Majninger Marija, Martin 86 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
17824,  ser. št. 0580798. 6321 

Marcijan Stane, Kasazc št. 22 pri 
Colju, osebno izkaznico, rog. šte- 
vilka 22045, ser. št. 064461.        6389 

Marin Ivan, Bezena 38 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16082, ser. št. 0575637. 6524 a 

Marinko Milan, Ljubljana, izkaz- 
nico rezervnega oficirja, ser. Z/2, 
št 3608. 6469 

Mašera Vida, Livek 19, Kobarid, 
osebno izkaznico, reg. št. 15614, ser. 
št.  0393924. 6353 

Mecilošek Erna, Rogaška Slatina, 
osebno izkaznico, reg. št. 4892, ser. 
št. 0593620. 6388 

Mernik Viktor, Kamna gora, p. 
Spitalič, osebno izkaznico, reg. št. 
15726,  ser.  št.  0771446. 6590 

Mian Mario, Volčja draga 140, 
osebno izkaznico, reg, št. 56951, ser. 
št. 02S7127. 6457 

Miknž Alojzija, Podsmreka 50 pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. št. 
50405/54, ser. št. F-0171106. 6470 

Muškotcvc Elizabeta, Bukovje 24, 
okraj Celje, osebno izkaznico, reg. 
št. 56498, ser. št. 0695845. 659-1 

Osojnik Janko, Šoštanj, osebno 
izkaznico, reg. št. 20455, ser. števil- 
ka  0445744. 6595 

Otorepec Emil, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 13259, ser. številka 
0603565. 6592 

Ozmec Slavica, Ljutomer, Ptuj- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 18751, ser. št. 0845981. 6444 

Pančur Ivana, Savije 24, Ljublja- 
na, osebno izkaznico, reg. številka 
91599/51, ser. št.  F-0115909. 6502 

Pavlešič Karel, Hrast 18, p. Vini- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 7793, 
ser. številka 0491103 in izkaznico 
OF. 5969 

Pcčaik Bogoljub, Petrovce št. 70, 
osebno izkaznico, reg. št. 20608, ser. 
št. 0659521. 63% 

Poklaj Pavla, Polhov Gradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 22256, ser. 
št. F-002S545. 6510 

Pere Vida, Maribor, Koseškega 
št. 87, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 57898, ser. št. 0165771.      6520 

Porko Karel, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 7350, ser. številka 
0594637. 6394 

Pintarič Anton, Pišece 14 pri Bre- 
žicah, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 10181, ser. št. 0375491. 6509 
, PipuS Bogdan, Maribor, Maistro- 
va 10, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka  50286.  ser.  št. 0050806. 6512 

Pirš Ivan-Rastko. Radomlje 50. 
preklic o izgubljeni izkaznici »Par- 
tizanska spomenica 1941«. objav- 
ljen v Uradnem listu LRS. št. 21/54, 
' "r se je našla. 6471 

Pisanec Marija, Maribor, Vinar- 
ska 6, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 53963, ser. št. 0035795. 6324 

Pievček Dragica, Rogaška Slati- 
na. Negonje 46, osebno izkaznico, 
reg. št. 9020. ' 659e 

Pliberšek Jožefa, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 12144, ser. števil- 
ka 0600277. 6595 

Podpečan Ludvik, Parož 60, po- 
šta Dobrova, osebno izkaznico, reg. 
št. 47396, ser. št. 0657508. 6598 

Podpečan Rozalija, Parož, p. Do- 
brna, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 47455,  ser. št. 0657560.      6599 

Podplatnik Franc, Sejanci 12, p. 
Tomaž 4>ri Ormožu, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 15506, serijska števil- 
ka 0257616. -       6515 

Poljak Ivan, Ljubljana, Privoz 13, 
osebno izkaznico, reg. št. 55059, ser. 
št. 0355012.        , 6505 

Potnik Bogdan, Kamnik, osebno 
izkaznico, reg. št. 12580, ser. šte- 
vilka 0458890. 6504 

Potočnik Lojze, Ljubljana, Mo- 
ste, Potočnikova 60, osebno izkaz- 
nico ser. št"0108196, in sindikalno 
izkaznico št. 542055. 6472 

Povh Pcpca, Ljubljana, Ižanska 
št. 2, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 9859/51, ser. št. F-0052169.    6528 

Primožič Gabrijel, Gorenja vas 
št. 95, p. Kanal ob Soči, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 15515, ser. številka 
0552264. 6557 

Pučko Andrej, Rinčetova graba 
št. 15, Ljutomer, osebno izkaznico, 
reg. številka 10144, serijska števil- 
ka F-0254454. 6062 

Pušcmjak Alojz, Partinje, Jurjev- 
ski dol, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 10425, ser. št. 0584109. 6525 

Pušnik Jožef, Podvin 49 pri Ce- 
lju, osebno izkaznico, reg. št. 50793, 
ser. št. 0644505. 6595 a 

Pušnik Peter, Josipdol 6, osebno 
izkaznico, reg. št 54029, ser. števil- 
ka 0879944. 6503 

Rajsar Ana, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 109875/54, ser. šte- 
vilka F-0157185. 649Ï 

Ramšak Martin, Rečica 45, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 19610, ser. 
št. 0656525. __     6400 

Rehar Martin, Gotovlje 159, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 52450, ser. šte- 
vilka 0650960. 6401 

Rep Franc, Dolič 46, Celje, oseb- 
no izkaznico, rcg. št 24696,, ser. šte- 
vilka 0106406. 6402 

Repič <Velko, Celje, izkaznico re- 
zervnega oficirja, št' S-PU-0001-S, 
5869. 6405 

Richter ing. Jože, ^ Ljubljana, 
osebno izkaznico, rcg. št 1844. ser. 
ser.  št.  F-0O242O7.   . 6549 

Ribterič Ivan, Graden št. 4, Vič, 
osebno izkaznico, reg. št. 1844, ser. 
št. 0367154, izdano v Krškem.    6473 

Romih Jože, Velenje 54, osebno 
izkaznico, rcg. št. 47120, ser. števil- 
ka 0651952. 6404 
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Ropas Martin, Vransko 27, osebno 
izkaznico, reg. št. 9109, ser. številka 
0674924. 6403 

Rozman Jože, Moribor, Mikloši- 
čeva 6, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 32236, ser. št. 36724. 6317 

Ruitar Pavla, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5604, ser. številka 
0181914. 6492 

Saje Marija, Zagrad 50, Celje, 
osebno izkaznico, registrska števil- 
ka 18542/R. 6405 a 

Sekulič Viktorija, Sentjurij pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 36C13, ser. št. 0671423. 6417 

Selič Jožef, Zg. Rečica pri La- 
škem, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka  19584, ser. št. 0056497..      6419 

Semenič Kari, Sp. Hoče 159, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9004, ser. šte- 
vilka  F-0378889. 6319 

Skubic Peter, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 104832/53, serij- 
ska številka F-0479142. 6350 

Sodin Rajmund, Verpete 6, pošta 
Frankolovo, osebno izkaznico, reg. 
št. 50394, ser. št. 0669588. 6415 

Staniša Janez, Dobrunje pri 
Ljubljani, osebno izkaznico, reg. 
št. 10934, ser. št. 0494244. 6441 

Starčevič Marija, Višnja vas 1, 
p. Vojnik, osebno izkaznico, registr- 
ska številka  159705. 6416 

Stefainciosa Maks, Maribor, Tyr- 
ševa 7, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 5966, ser. št. 0015777.       6320 a 

Stojnšak Terezija, Cerovec št. '3, 
Celje, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka   13157,  ser.  št.  0765117. 6418 

Strelec Marija, Nova vas 61, po- 
šta Markovci pri Ptuju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7524, ser. številka 
0249837. 5731 

Sušnik Mihael, Cerovec 12, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 8931, ser. 
št.  0778890. 6407 

Svet Marija, Stepnik 11, osebno 
izkaznico, reg. št. 8946, ser. števil- 
ka 0674761. 6406 

Svete Himko, Jesenice, Pod go- 
zdom 2, osebno izkaznico, reg. št. 
5588, ser.  št. G-350698. 6459 

Safarič Franc, Ljubljana, Bran- 
kova 3, spričevalo I. razreda Indu- 
strijske šole »TAM« v Mariboru, 
izdano 1.  1951. 6474 

Santi Marija, Šentjur 1 pri Celju, 
osebno izkaznico, reg. št. 37161. ser. 
št. 0697671. 6410 

Santi Vilibald, Celje, Tovarniška 
št. 13, osebno izkoznico, reg. šte- 
vilka 15684, ser. št. 0606190.       6408 

Ščuka Ljubica, Celje, Stritarjeva 
št. 27; osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 9700, ser. št. 0600886. 6414 

Sentjurc Karel, Slivnica 20 pri 
Celju, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 4493, ser. št. 0655804. 6411 

Sepec Ida, Pijavci 33, Celje, 
osebno izkaznico, reg. št. 773. ser. 
št. 0638084. 6412 

Simec Zlatka, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico Univerze v Ljub- 
ljani.       ' 6330 

Skerjanc Ivan, Radomlje, osebno 
izkaznico, reg. št. 6893, ser. števil- 
ka  F-0453203. 6442 

Skodnik Dragica, Celje, osebno 
izkaznico, reg. št. 53423, ser. števil- 
ka 0681541. 6409 

Stancar Jug, Sv. Stefan 9, (Sliv- 
nica pri Celju), osebno izkaznico, 
reg. št. 5582, ser. št. 0606896.     6413 

Stojs Janez, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 51124/51, ser. šte- 
vilka F-0073434. 6505 

Svdgelj Jožef, Senovo 110, osebno 
izkaznico, reg. št. 15846, ser. števil- 
ka 0394156. 6338 

Tavčar Alojz, Vrbnika, Stara ce- 
sta 16, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka  27593. 6475 

Tekstil-impex, Ljubljana, Beet- 
hovnova 13/1, prometno knjižico za 
osebni avtomobil, znamke Fiat-To- 
polino, št. S-109. 6476 

Teržan Jakob, Ješovec 2, okraj 
Celje, osebno izkaznico, reg, šte- 
vilka 2798, ser. št. 0648109. 6421 

Tovarna lesovine in lepenke, 
Ceršak, p. Šentilj, prometno knji- 
žico za osebni avtomobil znamke 
»Pionire, reg. št. S-6040, izdano v 
Mariboru  1952. 6307 

Tovornik Ivica, 'Večje brdo št. 1, 
p. Dobje, osebno izkaznico, reg. št. 
914, ser. št. 0638225. 6420 

Truden Marija, Zg. Jezersko 56, 
osebno izkaznico, reg. št. 4860, ser. 
št. 01391570. 5973 

Turner Ludvik, Kobiljo 123, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 532, ser. šte- 
vilka 0223242. 6003 

Turnšek Nataša, Ljubljana, štu- 
dentsko izikaznico fakultete za ke- 
mijo TVS v Ljubljani. 6329 

Udovič Jožef, Dolenje 10, p. Jel- 
šane, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 21423. 6301 

Uprava za ceste LRS, tehnična 
sekcija, Ljubljana, prometno knji- 
žico za tovorni avtomobil znamke 
>TAMc, štev. S-5934. 6351 

Valentinčič Avguštin, Nomenj 54, 
p. Boh. Bistrica, osebno izkaznico, 
reg. številka 16255, serijska števil- 
ka  G-0394565. 6302 

Vehovar Terezija, Sv. Katarina 
št. 4, p. Rog. Slatina, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 13445, serijska številka 
0768405. 6423 

Verbega Lovrenc, Maribor, Po- 
brežje, Gajeva 8, osebno izkaznico, 
reg. št. 25929, ser. št. 0021657.     6511 

Veršič Franc, Bukovci 131, pošta 
Markovci pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8066, serijska številka 
0250379. 6461 

Yctrih Rozina, knjigovodja KZ 
Lemerje, p. Puconci, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 12488, izdano v Mur- 
ski Soboti. 4773 

Vider Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 22296/50, ser. šte- 
vilka F-0O44O6. 6352 

Vider Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 39553/51, ser. *'• 
F-0061843. 6355 

Vidmar Anton, Celje, Zg. Trnov- 
Ije 93, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka  56056,  ser. št.  0693401.      6424 

Vodeb Mihael, Jelce št. 1, Dobje 
osebno izkaznico, reg. št. 42910, ser. 
št. 0691053. 6427 

Vodišek Franc, Celje, vojaško 
knjižico. 6425 

Volčanšek Anton, Volčje 36, P- 
Sromlje, osebno izkaznico, reg. št. 
9735, ser. št. 0375045. 6462 

Vratarič Julijana, Maribor, Vran- 
čeva b, osebuo izka/nico, reg. šte- 
vilka 42090, ser. šf. 0044291.   u  632». 

Vareš Štefka, Rogatec 72, osebn« 
izkaznico, reg. št. 42854, ser. šte- 
vilka  0690997. 6420 

Vuikšinič Lojze, Božakovo 3, P°" 
šta Metlika, osebno izkaznico, rej?" 
št. 2955, ser. št. 0186265. &*7< 

VVaglič Marija, Celje, osebno •' 
kaznico, reg. št. 17664, ser. števil- 
ka  0649576. M20 

Zalar Jože, Slov. Konjice, oscbn° 
izkaznico, reg. št. 20796, ser. štev»' 
ka 0789656. •* 

Zagožen Jože, Tor 9/79, Ljubno 
ob Savinji, osebno izkaznico, re*' 
št. 12943, ser. št. 0436254. 59»' 

Završnik Alojzija, Šmartno J 
Rožni dolini, osebno izkazu"», reg- 
st.  10441, ser. št. 0601627. **r- 

Zorič Miroslav, Ljubljana, Mi- 
klošičeva 14, osebno izkaznico, jes 
številka 6823, izdano v Gorazdan 
Bosna. M7_ 

Zupane Albina, Celje, osebno iz- 
kaznico,  reg.  št.   18293,  ser.  stew 
ka 0608603. ^ 

Zavbi Ivan. Kamnik, Gor. Per<>• 
baraka, spričevalo Industrijske b? 
spodarske šole v Ljubljani. 

Zgajner Jožef, Vuzenica, ^hfxc. 
gradnja, osebno izkaznico, r» v 
vilka 33109, ser. št. 037369, i«daD

6°g3 

Slovenjem Gradcu. nošta 
Zuraj Avgust, Vizore 9, P"=gt 

Strmec, osobno izkaznico, ree,
M52 

35772, ser.  št. 0662282. ^ 

Izdaja »Uradni list LBS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta ToroälCa« 
v LJubljani 
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10. člen 
Prekršek stori, kdor pri sklepanju pogodbe za- 

molči ali navode neresnične podatke, ki so pomemb- 
01 za sklenitev pogodbe, ali noče skleniti pogodbe, in 
se kaznuje s kaznijo do 3.000 din. 

St. 9083/1-54 
Ljubljana, dne 50. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

601. 
Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 

čudakih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
na podlagi 24. člena zakona o planskem vodstvu na- 
j^dnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, števulka 
^o-Sög/Sl) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 28. apri- 
la 1954 izdal 

ODLOK 
° družbenem planu okraja Ljutomer za leto 1954 

Prvi   del 
PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 

OKRAJA LJUTOMER ZA LETO 1953 

Drugi del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU LJUTOMER ZA LETO 1954 

Trotji del 
EKONOMSKI INSTRUMENTI PLANA 

Da bi se v letu 1954 dosegel razvoj gospodarstva 
^_ okviru smernic in nalog, ki so postavljene z zvez- 

^Of republiškim in okrajnim družbenim planom, se 
°rajo državni organi, ustanove, banke in družbene 

er gospodarske organizacije poleg predpisov in dko- 
omskih instrumentov zveznega in republiškega pla- 
a ravnati tudi po predpisih in ekonomskih instru- 
.entih, ki so določeni v tem plan«, kolikor se na- 

nJe nanašajo. 
I. poglavje 

Obrestna mera od osnovnih sredstev 
1 

Okrajni ljudski odbor jo pooblaščen, da doîoci, 
tero   negospodarske   stavbo   se   ae   uporabljajo  v 

f*F*>darske namene, od katerih se po 6. točki XVII. 
^Slavja   zveznega   družbenega   plana   ne   plačajo 

resti od osnovnih sredstev. 

II. poglavje 
^•vesticijski sklad okraja, roki za odplačevanje 

investicijskih posojil in  izločitev sredstev 
iz okrajnega kreditnega sklada 

tiran 
Ustanovi se okrajni investicijski sklad za kredi 

lJe gospodarskih investicij. 
2 

Sl * •okrajni investicijski sklad se stekajo tale sred- 
j ,a: Presežek investicijskega sklada iz preteklega 
• 

a' r^zlika med okrajno in republiško stopnjo AS 
d .P^£teW0 leto, vplačana v tekočem letu, 24 % dein 

,,cka,   ki   ga   odvajajo   gospodarske   organizacije 

po IV. poglavju tega plana, obresti od že danih po- 
sojil iz investicijskega sklada, vse anuitete, 50 % kaz- 
ni, izrečenih po državni arbitraži nad gospodarskimi 
organizacijami, in protipravno pridobljene premo- 
ženjske koristi gospodarskih organizacij. 

3 
Planirani delež okraja na dobičku gospodarskih 

organizacij znaša 53,583.400 dinarjev. 

4 
Posojila iz  okrajnega kreditnega  sklada  razde- 

ljuje okrajni ljudski odbor na predlog sveta za go- 
spodarstvo. ' 

5 
Po zadnjem odstavku 24. člena uredbe o posoji- 

lih za gospodarske investicije veljajo najdaljši od- 
plačilni roki in najnižja obrestna mera, kakor jih 
določa zvezni gospodarski plan. 

•. poglavje 
Omejitev plačilnega sklada gospodarskih organizacij 

Po 11. členu uredbe o plačah delavcev in usluž- 
bencev v gospodarstvu in XXV. poglavju zveznega 
družbenega plana se sme del dobička, ki ostane go- 
spodarski organizaciji, porabili za izplačilo plač v. 
dobička. 

2 
Del dobička gospodarske organizacije za izpla- 

čilo plač iz dobička ne sme presegati zneska, ki se 
dobi, ko so na dobiček gospodarske organizacije po 
odbitku zveznega davka od dobička, zneska za re- 
zervni sklad podjetja po 1. in 2. členu V. poglavja 
tega plana in anuitet uporabi lestvica iz XXV. po- 
glavja zveznega družbenega plana. 

IV. poglavje 
Delež okraja  na  dobičku  gospodarskih  organizacij 

in kmetijskih zadrug 

Na podlagi 8., 11. in 12. člena uredbo o delitvi 
dobička in o davku od dobička gospodarskih organi- 
zacij določi okrajni ljudski odbor, delež okraja na 
dobičku gospodarskih organizacij v odstotku od do- 
bička po odbitku zveznega davka od dobička, re- 
zervnega sklada in anuitet. 

Odstotek,  po katerem se  plačuje delež okra->u, 
znaša: 

a) za industrijska podjetja: 
Elektrosistem 70 
Premogovnik Presika 80 
Žica Ljutomer 65 
Križevske opekarne, Križevci 75 
Gornjeradgonsko    opekarniško podjetje, 

Gornja Radgona 66 
Opekarna Ljutomer 43 

' Iio Ljutomer, Gornja Radgona 50 
Konfekcija Ljutomer 20 
Tovarna usnja, Ljutomer 20 
Mlckopromet, Ljutomer 59 
Slatinsko podjetje Slatina Radenci 85 
Mlin in oljarna Cezanjevci 20 
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b) za gradbena podjetja: 
Splošno   gradbeno   podjetje   Tempo,   Lju- 

tomer 79 
Splošno gradbeno podjetje, Gor. Radgona   47 

c) trgovska podjetja državnega sektorja odva- 
jajo okraju celoten dobiček, ki ostarne po 
odbitku zveznega davka, rezervnega in in 
vesticijsikega  sklada  ter  izplačila  plač   vi 
dobička 

č) trgovska   podjetja   zadružnih   organizacij   20 
d) za gostinska podjetja 20 
e) za obrtna podjetja 20 

3 
Gospodarska podjetja, obrti in samostojni obrati 

zadružnega sektorja odvajajo zadružni organizaciji, 
ki jih je ustanovila: 

v panogi trgovine 00 % dobička, potem ko so 
plačali zvezni davek od dobička, rezervni in inve- 
sticijski sklad, plače iz dobička in okrajni davek od 
dobička 

v panogi obrti 50 

V. poglavje 

Reaervni sklad gospodarskih organizacij 

Iz dobička, ki ostane po plačilu zveznega davka 
od dobička, plačajo gospodarske organizacije v re- 
zervni sklad za leto 1954 2 % od kreditov za stalna 
obratna sredstva. 

2 
Trgovska podjetja, trgovine, prodajalne proizva- 

jalnih podjetij in odkupne postaje plačajo v letu 
1954 v rezervni sklad sredstva v višini 3 % od kre- 
ditov za povprečna obratna sredstva. 

5 
Gospodarske organizacije naredijo na-podlagi 

dovoljenega kredita za stalna obratna sredstva pred- 
račun mesečnih plačil za leto 1954. Ta predračun, 
potrjen od tajništva za gospodarstvo OLO, predlo- 
žijo podružnici Narodne banke. 

VI. poglavje 

Davčna lestvica dopolnilne dohodnine 

1 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom se predpisuje tale davčna 
lestvica: 

Osnova     % Davek Osnova Davek 

Osnova     % Davek Osnova     % Davek 

1.000 2 
2.000 2 
3.000 2 
4.000 2 
5.000 2 
6.000 2 
7.000 2 
8.000 2 
9.000 2 

10.000 2 
11.000 2 
12.000 2 
13.000 2 
14.000 2 
15.000 2 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 

16.000 
17.000 
18.Ö00 
19.000 
20.000 
21.000 
22,000 
23.000 
24.000 
25.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
30.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2• 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
2,8 
2,9 
3 

320 
340 
360 
380 
400 
441 
484 
529 
576 
625 
676 
729 
804 
841 
900 

31.000 
32.000 
33.000 
34.000 
55.000 
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 
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 

3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
5,5 
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 
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 
74 
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 

961 
1.024 
1.089 
1.156 
1.225 
1.296 
1.368 
1.444 
1.521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.304 
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 
5.969 
4.096 
4.225 
4.356 
4.489 
4.624 
4.761 
4.900 
5.041 
5.184 
5.329 
5.476 
5.625 
5.701 
5.929 
6.084 
6.241 
6.400 
6.561 
6.724 
6.889 
7.056 
7.225 
7596 
7.569 
7.744 
7.921 
8.100 
8.281 
8.464. 
8.649 
8.836 
9.025 

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 
235.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
5Ö0.000 

> "505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
330.000 
535.000 
540.000 
545.000 
550.000" 
555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
180.000 
585.000 
590.000 
595.000 
400.000 

46 
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 
20,5 
21 
21,5 
22 
22,5 
23 
23,5 
24 
24,5 
25 
25,5 
25,8 
26,2 
26,4 
26,8 
27,2 
27,4 
27,8 
28,2 
28,6 
28.9 
29,2 
29,6 
29,9 
30,3 
30.6 
30,9 
31,2 
31,5 
31,7 
32,1 
32,3 
52,6 
32.9 
33,2 
33,5 
33,8 
34,1 
54,4 
34.7 

9.216 
9.409 
9.604 
9.801 

10.000 
11.025 
12.100 
13.223 
14.400 
15.625 
16.900 
18.225 
19.600 
21.025 
22500 
24.025 
25.600 
27.225 
28.900 
30.625 
52.400 
54.225 
36.100 
38025 

40.000 
42.025 
44.100 
46.225 
48.400 
50.625 
52.900 
55.225 
57.600 
60.025 
62.500 
64.770 
67.080 
69.430 
71.280 
73.700 
76.160 
78.090 
80.620 
83.190 
83.800 
88.145 
90.520 
93.240 
95.680 
98.475 

100.980 
103.515 
106.080 
108.675 
110.950 
113.955 
116.280 
118.990 
121.730 
124.500 
127.300 
130.150 
13-2.990 
145-88" 
138.800 
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Osn ova % Davek Osnova 

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 
4SO.O00 
485.000 
490.000 
495.000 
300.000 
505.000 
510.000 
515.000 
520.000 
525.000 
550.000 
535.000 

154O.OO0 
545.000 
550.000 

35,1 
35,3 
35,6 
55,9 
36,2 
36,4 
36,7 
36,9 
37,2 
37,4 
37,6 
37,9 
38,2 
38,4 
38,6 
38,9 
39,1 
59,5 
39,5 
39,7 
39,9 
40,1 
40,4 
40,5 
40,7 
40,9 
41,1 
41,3 
41,5 
41,7 

142.155 
144.730 
147.740 
150.780 
153.890 
156.520 
159,645 
162.360 
165.540 
168.300 
171.080 
174.340 
177.650 
180.440 
183.358 
186.720 
189.635 
192.570 
195.525 
198.500 
201.495 
204.510 
207.545 
210.600 
213.675 
216.770 
219.885 
225.020 
226.175 
229.350 

555.000 
560.000 
565.000 
570.000 
575.000 
530.000 
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 
6S5.OO0 
690.000 
695.000 
700.000 

% 

41,9 
42,1 
42,3 
42,5 
42,7 
42,9 
43,1 
43,5 
43,5 
45,7 
43,9 
44,1 
44,3 
44,5 
44,7 
44,9 
45,1 
45,3 
45,5 
45,65 
45,8 
45,95 
46,1 
46,25 
46,4 
46,55 
46,7 
46,8 
46,9 
47 

Davek 

252.545 
235.760 
238.995 
242.250 
245.525 
248.820 
250.235 
255.470 
258.825 
262.200 
265.595 
269.010 
272.445 
275.900 
279.575 
282.870 
286.385 
289.920 
293.475 
296.725 
299.990 
303.270 
306.565 
509.875 
313.200 
316.540 
320.095 
522.920 
325.955 
329.000 

Odstotki, s katerimi so udeleženi občinski ljud- 
ski odbori na dopolnilni kmečki dohodnini in do- 
hodnini obrtnikov, so: 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
*e zaokrožujejo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaključijo na tisoče 
di(n. m sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
"a tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa na tisoč 
dllI> navzgor; 

. D) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč din tako, da se zneski do 2.500 din zaokrožijo 
na Pet tisoč din navzdol, zneski nad 2.500 din pa na 
Pet tisoč din navzgor. 

Pri odmeri davka se priznavajo olajšave v okvi- 
111 Predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 

Za obdavčitev dohodkov od postranskih kmetij- 
^1'« dejavnosti  se predpiše akontacija za leto 1954. 

^•••••••   lestvica   za  obrtniško  dohodnino   se 
redpiše naknadno s posebnim odlokom. 

VII. poglavje 

Participacija občinskih ljudskih odborov 

:      "kčinski   ljudski   odbori   krijejo  svoje   dohodke 
,z tehle sredstev: 

da iìZ   kalnih   taks,   lokalnega   prometnega   davka, 
doh   i ^ dediščin  in daril, dela dopolnilne kmečke 

°dniinc in dela dohodnine obrtnikov. 

Kmečka dopol- Dohodnina 
Občinski ljudski odbor nilna dohodnina obrtnikov 

Apačo 40 50 
Bučkovci 15 50 
Cezanjevci 52 50 
Gornja  Radgona 46 50 
Ivanjci 14 50 
Ivanjkovci 27 50 
Kog 26 50 
Kostanj 20' 50 
Križevci 13 50 
Ljutomer 56 20 
Radenci 52 50 
Razkrižje 28 50 
Ve rže j 10 50    . 
Videm 15 50 
Vinski  vrhovi 29 50 

VHI. poglavje 

Sklad za plače trgovskih podjetij 

1 
Po 58. členu zaikona o trgovanju in o trgovskih 

podjetjih in o trgovinah se določajo tile odstotki za 
določitev plačilnega sklada od celotnega prometa: 
>2eleznina<, trgovina z železnino, Ljntomor 5 
Trgovski dom >Zarja<, Ljutomer 3,5 
»Mertkur«, trgovina z mešanim blagom, Ljutomer   3,5 
>Steklo-Barve<, trgovina s steklom in ke- 

mikalijami, Ljutomer 5 
>Nada«, -trgovina s špecerijo                                      6 
>Preskrba«,  trgovina  z  mešanim  blagom,  Kri- 

ževci pri Ljutomeru                                                 3,5 
»Sloga<, trgovsko podjetje, Gor. Radgona                3,5 
Trgovsko podjotje  >Panonija<, Ljniomer                 8 
>Les-kurivoc, Ljutomer                                                   8 
Vinarska zadruga, Ljutomer                                        8 
Vinarska  zadruga,  Gornja  Radgona                          8 
Vsa druga trgovska podjetja in trgovine vseh 

sektorjev lastništva 4,5 
2 

• Zbor proizvajalcev se pooblašča, da sme na pred- 
log okrajnega gospodarskega sveta zvišati ali zni- 
žati odstotke iz 1. člena tega poglavja, če se ob pol- 
letnem ali letnem obračunu ugotovi,, da so bili pred- 
lagani planski podatki, po katerih so se izračunali 
odstotki iz  1. člena toga poglavja, nerealni. 

••. poglavje 

Skladi 

1 
Po 7. členu zaikona o skladih za urejanje voda 

plačajo prispevek v okrajni sklad za urejanje voda: 
a) vodni mlini, vodne žago in, dilige energetske 

vodno naprave z neposrednim prenosom energije v 
pavšalnem letnem znesku od instalirane bruto konj- 
ske moči 200 din 

b) industrijske «gospodarske organizacije in 
obrtne gospodarsikc organizacije, ki uporabljajo več 
kot lO.OOOm3 vode letno,- in sicer 2%o od celotnega 
bruto produkta; 
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e) gospodarske organizacije, ki spuščajo v nad- 
zemne ali podzemne vode take snovi, ki kvarijo 
vodnogospodarske naprave ali sicer škodujejo, sploš- 
nim gospodarskim koristim, in sicer v promilih od 
celotnega bruto produkta: 

premogovniki 4 
industrija   usnja •       2 
druge  gospodarske organizacije        2 

Sredstva, zbrana na podlagi 1. člena tega po- 
glavja, so namenjena samo za dotacijo vodnim' skup- 
nostim Plitvice in Sčavnice. 

Gospodarski svet okraja se pooblašča, tla raz- 
deli ta sklad po 1. odstavku tega člena. 

'V okrajni sklad za obnovo gozdov se plačuje od 
lesa iz gozdov splošnega ljudskega premoženja ce- 
lotna vrednost lesa na panju, od lesa iz zasebnih in 
zadružnih gozdov pa prispevki po tarifi, ki je do- 
ločena z uredbo o skladih za obnovo gozdov. 

Ustanovi se sklad za stanovanjsko in komunalno 
graditev v okraju. V ta sklad se stekajo tale 
srcds>tva : 

1. presežek sklada za stanovanjsko in komunal- 
no graditev iz leta 1953, 

2. davek od presežka plačilnega sklada za leto 
1953, ki bo vplačan v letu  1954, 

3. tisti del sklada za samostojno razpolaganje 
gospodarskih organizacij, ki jih te gospodarske orga- 
nizacije morajo po družbenem planu za leto 1955 
odstopiti okraju in ki bo vplačan v letu 1954, 

4. 16 % od dela dobička gospodarskih organiza- 
cij, ki ga plačujejo gospodarske organizacije po 
2. členu IV. poglavja tega plana. 

Gospodarski svet okraja izdela predlog za upo- 
rabo tega slklada ter ga predloži ljudskemu odboru 
v potrditev. 

Četrti  dol 

DENARNA SREDSTVA OKRAJNEGA LJUDSKEGA 
ODBORA  IN  NJIHOVA  TEMELJNA   RAZDELITEV 

I. poglavje 

Celotna  sredstva okrajnega  ljndskega  odbora 
" in njihovi viri 

V letu 1954 bo okrajni ljudski odbor razpolagal 
s sredstvi, ki znašajo 303,024.500 din. 

Sredstva bodo pritekala iz tehle virov in v tehle 
zneskih (v 000 dinarjev): 

a) sredstva iz leta 1953: 
presežek proračunskih dohodkov 4.000 
presežek investicijskega sklada 420.fi 
presežek sklada za stanovanjsko in 

komunalno graditev 8.745.2 
30% blokiranega viška AS 2.834 

Skupaj sredstva iz leta 1953: 16.000 

b) sredstva po planu za leto 1954: 
del dobička  gospodarskih  organiza- 

cij" (vštevši SR) ' I       93.178.3. 
5%   prometnega    davka    državnega 

sektorja 1.745.6 

prometni  davek  zadružnega in  pri- 
vatnega sektorja: 

od vina in žganja 20.000 
zadružni sektor 25.807.5 
privatni sektor 22.138 
les 1.600 
davčne vrednotnice 3.000 1 

skupaj 72.545.5 
od tega 50% za OLO 56.272.7 
dohodnina  kmetov 146.000 
dohodnina obrtnikov 9.000 
dohodnina samostojnih poklicev in 

premoženja 1.872.8 
zcmljarina 20.000 
davek od dediščin in daril 4.000 
državne takse 8.000 
dohodki  uradov in  ustanov 1.000- 

skupaj  sredstva  po planu   1934     321.069.4 

c) druga sredstva po planu za leto 1954: 
lokalne   takse   in   lokalni   prometni 

davek 5.OO0 
anuitete 550 

skupaj      342.619.4 
od tega za samostojno razpolaganje 

podjetij 39.594.9 

Skupaj sredstva, s katerimi bo 
dejansko razpolagal okrajni ljud- 
ski odbor v letu  1954 303.024.5 

II.  poglavje 

Temeljna razdelitev sredstev okrajnega ljudskega 
odbora 

1. proračun   1954 
3. del: negospodarske investicije 6.800 
4. del: prosveta in kultura 69.728 
5. del: sooiaino skrbstvo 42.728 
6. del: zdravstveno  varstvo 27.267 
8. del: državna  uprava 123.82:» 

12. del: proračunska   rezerva 5.1 lj__ 

Skupaj proračun:   273.465 
2. okrajni   investicijski   sklad 12.559.' 
3. sklad za stanovanjsko in komunalno 

delavnost  17.00°. 

Skupaj vsa sredstva-       303£243 

Razdelitev proračuna med okrajni ljudski odbor 
in občinske ljudske odbore: 

a) proračun OLO za leto 1954 220.359 
b) proračuni otbč. LO> za leto 1954 53•06 

Skupaj vsi proračuni: 273.465 

III. poglavje 

Formiranje  in  razdelitev  sklada  za obnovo gozdom 

V skladu z zakonom o skladu za obnovo £••"^ 
ter 4. členom IX. poglavja okrajnega družbenega P   ' 
na se bo formiral okrajni sklad za obnovo .gozdov 
višini 16,851.000 din. 

2 , ..j 
Okrajni sklad za obnovo gozdov se bo upora1 ' 

na tailo način in v tehle zneskih: IOAOOO 
pogozdovanje, nega in varstvo gozdov       6,^9o-   • 

urejanje gozdov 
l)3OO.OO0 
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gozdna tehnična  dela 4,285.000 
strokovna vzgoja kadrov 100.000 
osebni izdatki uprave 1,320.000 
amortizacija, zemljarina im obresti "od 

osnovnih sredstev 250.000 
javna gozdarska služba 5,200.000 

IV. poglavje 

1 
Končne določbe 

Gospodarski svet OLO Ljutomer se pooblašča, da 
lzvede določbe tega družbenega plana. 

2 
Ta družbeni plan velja od 1. januarja 1954. 
St.  3750/34-54 
Ljutomer, dne 28. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdcv 1. r. 

602. 
Na podlagi 20. in 117. čl. zakona o spremembah in 

°polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
1•11(1»••  odborov   (Uradni  list LRS,  št. 31-102/53)   ter 

»• točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
ja (Uradni list LRS, št. 19/52) je okrajni ljudski od- 
b°r Murska  Sobota  na  XVII. skupni   seji  okrajnega 
"°ra in  zbora proizvajalcev  dne  17. sept. 1954 izdal 

ODLOK 
° razpisu nadomestnih volitev v 35. volilni enoti 

okrajnega zbora okrajnega ljudskega odbora 
Murska Sobota 

1. člen 
Ker je odborniku 35. volilne enote okrajnega zbo- 

a trajnega ljudskega odbora Murska Sobota Beža- 
,.u Vilku po 5. točki 120. člena zakona o okrajnih 
Jonskih odborih prenehal mandat, se razpisujejo na- 
^•nieistme volitve v  35. volilni  enoji  okraja  Murska 

2. člen 
, Nadomestne volitve bodo v nedeljo dne 7. novem- 
bra 1954. 

3. člen 
, Ta odlok se ohjavi v «Uradnem listu LRS« in na 

ajevno običajni način v 35. volilni enoti okrajnega 
öra okrajnega ljudskega odbora Murska Sobota. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. 9361/2-54 
Murska Sobota, dne 17. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglez 1. r. 

603. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona v okraj- 
na ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v 

^i z 2. čl. uredbe o kmetijskih gospodarskih šolah 
uradni list LRS, št. 17/51) je okrajni ljudski odbor 

s'ojna na seji obeh zborov dne 3. septembra 1954 
sPrejel 

0 ODLOK 
ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v okraju 

Postojna 
1. člen 

»     Ustanovijo   se   dvoletne   kmetijske   gospodarske 
Söle v občinah: 

Bloke s sedežem v Novi vasi, 
Cerknica s sedežem v Grahovem, 
Jelšane s sedežem v Novokračmah, 
Loška dolina s sedežem v Igi vasi, 
Pivka s sedežem v Zagorju, 
Postojna s sedežem v Prestranku, 
Rakek s sedežem na Unou. 
Šolski okoliš vsake ustanovljene kmetijske go- 

spodarske šole bo določil svet za prosveto in kulturo 
pri okrajnem ljudskem odboru Postojna. 

2. člen . 
Sola se odpre, če se priglasi za vpis vsaj 25 učen- 

cev. V šolo se lahko vpiše kmečka moška in ženska 
mladina, ki je končala osemletno šolanje. 

3. člen 
Pouk na dvoletnih kmetijskih gospodarskih šolah 

je od 15. novembra do 15. aprila, tedensko dvakrat 
po 5 ur. Predmetnik predpiše svet za prosveto in 
kulturo pri okrajnem ljudskem odboru v sporazumni 
s svetom za gospodarstvo pri OLO Postojna. 

4. člen 
Upravitelje šol in drugo učno osebje imenuje 

okrajni ljudski odbor po predlogu sveta za prosveto 
in kulturo. 

5. člen 
Prejemki učnega osebja gredo v breme okrajne- 

ga proračuna, stroški za vzdrževanje šol pa v breme 
proračunov občinskih ljudskih odborov, na katerih 
območju so ustanovljene kmetijske gospodarske šole. 

6. člen 
Pedagoško vodstvo in nadzorstvo nad poukom 

splošnih predmetov ima svet za prosveto in kulturo, 
nad strokovnimi predmeti pa svet za gospodarstvo 
OLO Postojna. 

Ta odlok velja takoj. 
St. 657/66 
Postojna, dne 3. septembra  1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar 1. r. 

604. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni Ust LRS, št. 19-89/52) in 
6. člena uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, 
št. 14-49/54) je okrajni ljudski odbor Tolmin na skup- 
ni seji obeh zborov dne 23. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o vodenju poslovnih knjig v zasebnih gostiščih Y 

okraju Tolmin 

1. člen 
Zasebna gostišča na območju okraja Tolmin mo 

rajo voditi tele enotne poslovne knjige: 
a) knjigo o nabavljenem materialu, 
b) knjigo o dnevnem prometu  in  stroških. 

2. člen 
Poslovne knjige kontrolirajo finančni kontrolni 

organi  in  tržna  inšpekcija. 

3. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 

prekršek lastnik oziroma odgovorni poslovodja za- 
sebnega gostišča, ki ne vodi predpisanih poslovnih 
knjig, kakor tudi zaradi pomanjkljivega, malomar- 
nega ali lažnega vodstva poslovnih knjig. 
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4. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Tolmin so pooblašča, 

da v obliki navodil izda natančnejše predpise za vod- 
stvo posloverih knjig. 

5. člen 
T-a odlok velja od diieva objave v »Uradnem li- 

ste LRS<. 
St. 1-2956/1954 
Tolmin, dne 23. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

605. 
Na podlagi 2. točke 27. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 
19/52) v zvezi s 16. členom uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) je 
ljudski odbor mestne občine Murska Sobota po skle- 
pu seje z dne 51. avgusta 1954 in po poprejšnji pritr- 
ditvi Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS sprejel 

ODLOK 
o stano' injski tarifi 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glode na število točk, površino in okoliš, v katerem je 
stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m2 stanovanjske 
površine se določi: 

a) v prvem okolišu na 0.30 din, 
b) v drugem okolišu na 0.25 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po poprejšnjem čle- 

nu se ne upošteva površina sob nad 30 m5 ter zaprtih 
hodnikov in predsob nad 16 m2. 

3. člen 
Uživalci stanovainj plačujejo za uporabo zelc- 

njadnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 
1 do 3 din, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek hišni svet ozi- 
roma hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključeni v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne sta- 
nujejo, morajo odvajati 10% stanovanjske najemnine 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 10. 
v mesecu, razen tistih lastnikov, ki kljub sodni odpo- 
vedi ne morejo stanovati v lastni hiši. 

Prav tako morajo zasebni lastniki hiš, ki. niso 
vključeni v stanovanjsko skupnosti odvajati 50% od 
celotne najemnine za poslovne prostore v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš mestne občine. 

5. člen 
Kdor ravna v nasprotju s predpisi 4. člena tega 

odloka, stori prekršek in se kaznuje z denarno kaz- 
nijo do 2.000 din. 

6. člen 
Najemnina po tem odloku se plačuje od 1. avigu- 

sta 1954 dalje. 
7. člen 

Ta odlok velja takoj.   „ 
St I 1194/2-54 
Murska Sobota, dne 51. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

606. 

Na podlagi 25. in 116. člena zakona o ljiudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni Kst LRS, št. 
19/52) v zvezi z določbami 3. in 8. člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) in 
8. člena zakona o prekrških zoper javni red in m'r 

(Uradni list LRS. št 16/49 in št. 40/51) je ljudski od- 
bor mostne občine Škof ja Loka po sklepu XXII. scje 

z dne 18. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o javnem redu in miru 

L Splošne določbe 

1. člen 
'Vsak državljan mora uravnati svoje vedenje • 

ravnanje tako, da ne moti dela, razvedrila in počitka 
sodržavljanov, da varuje javno moralo, pazi na čisto- 
ćo, ne kazi lepote in zunanjega lica mesta, ne dela 
škode na javnih prostorih in ne ogroža ljudem 
zdravja. 

Dobrine tega odstavka uživajo upravno kazen- 
sko varstvo po določbah tega odloka. 

II. Varstvo miru 

2. člen 
Na javnem ali zasebnem prostoru so prepoveda- 

na dejanja, ki motijo mir in okolico, in sicer je Pre" 
povedano: 

a) uporabljati zvočnike, radijske aparate, glas* 
bila ali kakršnekoli druge naprave na način, ki ob" 
čutno moti okolico aili na drug način dela po nepo- 
trebnem večji hrup in ropot; uporabljati motorna 
vozila, ki nimajo izpušne dušilke; 

b) v času od 22. do 5. ure motiti nočni mir "a 

počitek ljudi. 
Izvzeto so motnje, ki izvirajo iz oblastveno do- 

voljene politične, družbene in gospodarske delav- 
nosti. 

Tajnik ljudskega odbora mestne občine sme v 

posameznih primerih prepovedati ali pa omejiti up0" 
rabo naprav iz točke a) prednjega odstavka v bližini 
bolnišnic, sanaitorijov itd. aili iz ozirov na tujski pi°" 
met. 

HI. Varstvo družbene discipline 
/ 3. člen 

Vsak državljan se mora Vesti v javnih prostorih 
spodobno in se izogibati dejanj, s katerimi se kyM 

družbena disciplina, moti delo, gibanje in razvedril0 

sodržavljanov ali s katerimi se zavajajo v nediseipj1' 
no, se zbuja javno zgražanje ali žali javna mor»'3' 
in sicer jo prepovedano: 

a) motiti sestanke in druge javne prireditve; 
b) kljub opominu zadrževati se v gostinskih 1°" 

kalili preko dovoljenega obratovalnega časa; 
c) izzivati, nadlegovati, smešiti ali ogrožati osooc . 

v javnih in zasebnih prostorih; 
č) peti nespodobne ali žaljive pesmi, nespodobno 

govoriti, preklinjati, z nespodobnim vedenjem zali 
čut dostojnosti  drugih, kazati nespodobne  slike a i 
predmete; 

d) vstopiti brez dovoljenja  v   zgradbo aH  kraji 
kamor je vstop  prepovedan,  če je prepoved vidu 
označena ali jo jo mogoče razbrati iz okoliščin; 

c) kaditi v kinematografih, gledališčih, avtobusi» 
in drugih prostorih ter vozilih, v katerih je kajenje 
prepovedano; 
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f) krošnjariti brez dovoljenja LO MO; 
g) točiti alkoholne pijače že pijanim osebam. 

IV. Varstvo ljudi in premoženja 

4. člen 
Prepovedana so dejanja, s katerimi se ogroža 

*a*oost ljndi ter premoženja, in sicer je prepove- 
da»o: 

a) poškodovati aki odstraniti napisne tabìe dn 
druge javno znake; 

û) ugašati in okvariti svetilke, nameščene za raz- 
svetljavo javnih prostorov; 

.   c) opuščati  nameščen j e  in  vzdrževanje   varnost- 
Dlû naprav pri gradbah in popravilih; 

č) nameščati bodečo žico na ograjah v višini pod 
teoin; 

d) metati kamenje ali druge predmete; 
e) uporabljati javna pota za športne igro; 
f) dražiti ali plašiti živali; 
g) zažigati odpadke ali d račjo in vobče kuriti 

' °geaj v bližini poslopij in dragih naprav in odroeta- 
•      Va-ti goreče cigaretne dn druge ogorke na krajih, kjer 

80 lahko zaneti požar; 
a) ovirati promet na pločnikih in drugih javnih 

Prostorih z odlaganjem kuriva ali drugih predmetov 
* 1? ° 24 ur ali pa tudi sicer uporabljati javne pro- 

store^ za odlaganje kakršnegakoli gradiva; 
. _ i) ikljub opominu pristojnih organov zanemar- 
jati vzdrževanje stanovanjskega poslopja ter hišnih 
•••••• in instalacij, da nastane nevarnost za ljudi 
a« grozi večja škoda; 

j) škropiti ali pomazatd lj«di ali pročelja stavb 
brezobzirno vožnjo; 

.   k) loviti, pobijati ali na drug način uničevati ko- 
ntne ptice pevke. 

V. Vairstvo zdravja, čistoče in zunanjega lica 

5. č&en 
i.   Prepovedana so dejanja, ki ogrožajo zdravje Iju- 
p Dasprotujejo pravilom čistoče ter kazijo zunanje 

Ce mesta, in sicer je prepovedano: 
»     &) metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
ltl tla ali predmete na javnih prostorih; 

'••' ^l^tepavati   karkoli   v   javne   prostore,   zračiti 
P^^jnino  ali  sušiti  perilo preko uličnih  okon in 

__ ^•••• in na ulicah samih; 
Ç) odlagati odpadke ali gnoj na mestili, ki niso 

a to določena; 
c) spuščati odplake na javna  pota  ali  v odprte 

6stae kanale in v rečne struge; 
d) pustiti greznice nezadostno zaprte aili v takem 

staiuju, da povzročajo okoli smrad; 
i]..e) metati   v   kanalske   požiralnike   predmete,   ki 
^nfJo zamašiti kanale; 
.    4 puščati vnemar ukrepe, ki jih izdajo pristoj- 
1 °rgani za uničevanje mrčesa, podgan, miši in dru- 

se golazni; 
i.   g) Prevažati mrhovino, kosti aii Joožo v VOMKJI, 
Ka "uso zaprta; 

") nameščati plakate ali objave na mestih, ki ni- 
su-?1'0 d°^°*ena' pisatri po poslopjih, og>ra.jah ali vo- 

sò     i ^a^ a^i odstranjevati päakaste dn objave, ki 
^lepljeni na določenih mestih; 

Ri*   •    'Jub   opominu   opuščati   popravilo   stneti&č, 
'c in odtočnih kanalov; 

Poškodovati,  uničiti   al 
ie> postavljene na javnih prostorih; 

0(j    J Poškodovati,  uničiti   ali  odstraniti  posode  za 

1) onesnažiti vodo, namenjeno ljudem in živalim; 
m) ravnati z živili v javnem prostoru ali prome- 

tu proti temeljnim načelom higiene; 
n) voditi pse v javne lokale; 
o) zanemarjati osebno snago ali snago stanovanj 

v stanovanju oziroma v delavnici v talki meri, da to 
moti okolico ali utegne spraviti v nevarnost zdravje 
ljudi; 

p) prevažati preW mosta v dnevnem času gnoj 
in gnojnico. 

6. člen 
Lastniki ali upravitelji nepremičnin ob javnih 

poteh so dolžni: 
a) čistiti hišno pročelje, hišne ulične table ter 

drugo javne znake na poslopjih ter skrbeti za to, 
da so vsi hišni jaški v nepoškodovanem stanju; 

b) skrbeti, da se čistijo hodniki ob nepremičnini; 
c) skrbeti, da se zastave, transparenti, parole, le- 

paki in drugi priložnostni okraski odstranijo najkas- 
neje v dveh dneh po končani proslavi ali prireditvi. 

7. člen 
V stanovanjskih in poslovnih prostorih je pravi- 

loma prepovedano gojiti domače živali. 
V predelih mesta, ki jifi določi pristojni organ 

LO MO se te živali smejo gojiti samo v manjšem 
številu in v posebnih higiensko vzdrževanih pro- 
storih. 

Pse, mačke, in večje število ptičev je dovoljeno 
gojiti v stanovanjskih prostorih le z dovoljenjem 
stanovanjske uprave. 

8. člen 
Izložbe morajo biti odprte ne glede na to, v kakš- 

no namene se uporablja lokal, h kateremu spadajo. 
Biti morajo čiste in okusno urejene in ob temačnem 
časn tudi  razsvetljene. 

Izložbe se morajo preurediti najmanj enkrat na 
dva meseca. Izložbe morajo biti odprt© dnevno ne- 
pretrgoma od pričetka do konca poslovanja v trgov- 
skih poslovalnicah. V ožjem centru mesta morajo 
biti izložbe odprte do 21. ure. 

Za izvajanje teh predpisov je odgovoren tisti, ki 
uporablja lokal, h kateremu spada, oziroma korist- 
nik izložbe, če ta ni isti kot uporabnik lokala. 

VI. Varstvo javnih nasadov 

9. člen 
Prepovedana so dejanja s katerimi se kvarijo 

parki, nasadi in kulturni spomeniki, in sicer je pre- 
povedano: 

a) v javnih parkih in nasadih ter na pokopali- 
ščih lomiti drevje in grmovje, trgati cvetlice, obirati 
sadeže z drevja, hoditi, jezditi ali voziti izven dovo- 
ljenih poti: 

b) poškodovati žive meje ob javnih poteh; 
c) prevračati, premeščati ali mazati klopi, mize, 

ograje ali druge napravo na javnih poteh; 
č) prosto puščati pse po javnih nasadih ab po- 

kopališču.    < 
Lipovo cvetje so sme nabirati le z dovoljenjem 

tajnika sveta za komunalne zadeve LO MO. 

VH. Varstvo mladine 

10. člen 
Mladina do dovršenega 18. leta starosti ne sme 

obiskovati nočnih lokalov, ne glede na čas, kdaj ti 
lokali obratujejo. 

Mladini do izpolnjenega 16. leta starosti ni dovo- 
ljeno obiskovati gostiln, kavarn in drugih podobnih 
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lokalov ter javnih prireditev s točenjem alkoholnih, 
pijač, bodisi na prostem ali v zaprtih prostorih, razen 
v spremstvu staršev ali skrbnikov, v zimskem času 
preko 21. ure in v letnem času preko 22. ure pa jim 
je obisk sploh prepovedan. 

Kino predstav, ki so javno razglašene za nepri- 
merne za mladino, se mladina sploh ne sme udeleže- 
vali. 

Večernih kulturnih, kulturnoprosvotnih in teles- 
novzgojnih prireditev se lahko udeležuje mladina sa- 
mo z dovoljenjem šolske oblasti ali drugih pristojnih 
organov, če ti spoznajo, da so taike prireditve pri- 
merne razvojni stopnji, koristne za vzgojo in dušev- 
ni razvoj mladega človeka. 

Mladima pod 14. letom so sme tudi takih priredi- 
tev udeleževati le v spremstvu staršev, skrbnikov ali 
neposrednih vzgojiteljev. Kolikor so šolski ali drugi 
predpisi, ki se tičejo mladine strožji, veljajo ti strož- 
ji predpisi. 

Zaradi prekrškov po tem členu se kaznujejo tudi 
starši, skrbniki ali neposredni vzgojitelji kaikor tudi 
lastniki, zakupniki ali odgovorni uslužbenci gostil- 
niških obratov ter javnih lokalov oziroma priredi- 
telji zabave. 

VIH. Kazni 

11. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se storilec kaznu- 

je za prekrške po točkah a) in b) 2. člena, po 3. členu 
po točkah a) in g), 4. člena po točkah a), b), c), č), g) 
in d) 5. člena, po točkah c), d), e), f), g), j) in p) 6. 
člena, po 8., 9., 11., 12. in 13. členu. 

12. člen 
Člani Ljudske milice in osebe, ki jih pooblasti 

pristojni organ LO MO, smejo na kraju samem izter- 
jati denarno kazen od tistih, ki jih zalotijo pri pre- 
kršku, in sicer: 

1. po 50 din za prekrške po točkah b), c), d), e), 
f), h) 4. člena, po točkah d) in f) 5. člena, po točkah 
a) in b) 6. člena, po točki d) 7. člena. 

2. po 100 din za prekrške po točkah e), h), j) 
5..člena, po točkah č), h), i), k), l),m), n) in o) 6. člena, 
po točkah a), b) in c) 7. člena in po točkah a), b) in 
c) 10. člena. 

13. člen 
Za upravni kazenski postopek in za izrekanje 

kazni po tem odloku je pristojen sodnik za prekrške 
pri LO MO. 

IX. Preventivno pridržanje 

14.. člen 
Kdor ni bil po predpisu 97. člena temeljnega za* 

kona o prekrških pridržan, mora plačati ljudskenru 
odboru mestne občine vse stroške, ki jih je ta imel 
z njim v času, ko je bil pridržani v uradnem var- 
stvu in preskrbi. 

Za take stroške se štejejo: prevoz, odškodnina 
za prenočišče in prehrano, zdravniška pomoč in dru- 
gi izdatki, ki jih je pridržani povzročil. 

X. Končne določbe 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem lj" 

stu LRS«. Odlok se tudi razglasi na krajevno običaj- 
ni način. 

16. člen 
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

LO MO Škof ja Loka z dne 31. marca  1953   (Uradni 
list LRS, št. 12/53). 

St. 625/54 
Škof ja Loka, dne 18. maja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

607. 
Na podlagi 23., 78. in 111. člena zakona o ljudskih 

odborih mest in mostnih občin (Uradni list LR13» 
št. 19/1952) ter v zvezi z 18. in 19. členom uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni listi FLKJi 
št. 29-344/54) je ljudski odbor mestne občine Skofja 
Loka na seji dne 23. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o popisu in ocenitvi "stanovanj  na območju mestfl 

občine Skofja Loka 

1. člen . 
Vsa  stanovanja   v  vseh   stanovanjskih   zgradba)1 

na območju mestne občine Skofja Loka se izmenja 
popišejo in ocenijo glede njihove vrednosti. 

2. člen 
Vrednost stanovanja se določa po površini posa- 

meznih prostorov in po oceni posameznih prvin, •»' 
so potrebne za uporabnost in udobnost stanovanja. • 
prvine se vrednotijo s točkovanjem v 31 postavkan 
po  razpredelnici,  prikazani  v  3. členu  tega  odloka. 

3. člen 
Razpredelnica za določitev kakovosti stanovanja   s točkovanjem prvin: 

Zap. 
št. Opie vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 
točke 

L Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,   obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
t 

srednja 
2 

dobra 
4 

2. Vplivi okolice: dim. smrad, ropot,  prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov 'neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
I 

ugoden 
1.5 

5. Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z  vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 

dober 

I 
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Zap. 
št Opis vrednot ki se točkujejo 

Oce n a 

točke 

&• Uporabnost dvorišča, vrta • parka ne 
0.5 

deloma 
t 

v celoti 
t.5 

7« Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

3» Starost stavbe (oz. stanovanja) ^••&• 1895—1914 1915—1940 po 1940 
12 4 5 

'• Vpliv   nadstropij,  če  ni  dvigala 
pritličje visoko 

ob   zemlji pritličje 
2 3 

I.   nadstr. II.  nadstr. 

3 2 

•0.    Lege  (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
nad 1 m pod 

nivojem 
0 

prizem, stan. 
2 

kletno,  tla - 
od 0—1 m 

t>od nivojem 
I 

I. nadstr. 
8 

podstrešno 
stanovanje 

navadno 
stanovanje 

6 

H, 

12. 

13. 

14. 

15. 

Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična      zadovoljiva 
t 4 

Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

površina 
1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 

3 

sodobna 
7 

površina 
4:1 

5 

Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
Qe plačuje najemnina 

do 5 
m' 

5—10        tO—15       15—20       20—25 
m' m1 

brez 
takiL 
pritiikl. 

0 12 3 4 
za vsakih nadaljnjih 10 m1 še 1 točka 

m» 

Dnevna razsvetljava 

Višina prostorov 

brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 1 3 

do 2,4 m 
0.5 

2,4—2,8 m 
3 

2.8—3.2 m 
2 

nad 3.2 m 
I 

l6-   Oskrba • vodo vodnjak 

0.5 

vodovod 
1 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

4 

*?•   Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad - prha 

5 

'8-   Stranišče 
suho 

stranišče 
0 

suho, 
zunaj stanov. 

t 

kad in 
umivalnica 

6 

\VC za več 
stanovanj 

skupaj 
2 

bogato oprem. 
kopalnica 

8 

VVC v 
stanovanju 

4 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Električna napeljave brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

zadovoljiva 
2 

sodobna 

Ogrevanje prostorov brez  peči 

0 

nezadovoljivo 
ogrevanje 

1 

lončene in 
patent, peči 

2 

central. 
kurjava 

5 

loplotna osamitev (izolacija) 

mrzlo   , 
stanovanje 

0 

delno 
pomanjkljiva 

2 

zadovoljiva 

4 

Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop 

2 

masiven 
strop 

3 

Obvarovanje  (izolacija)   proti  vlagi vlažno 

0 

mestoma suho 
vlažno stanovanje 

1 j 

Kakovost ometa,  sbkardje  in  opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in  trpežna 

3 
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Zap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 

točke 

25.   Kakovost tal v sobah in kuhinji 
deščiena tla   Unoloj>. "«bufi, 

mehka lee        in ksilolit Parketne 
plosce 

1 3 4 

26.   Kakovost tal v priti-kliaah 
opeka 
beton 

1 

teraco tlaki 
ks Molit 

3 

naravni 
kamen, 

4 

27.    Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

oljnati plesk 

1 

lesene obloge 
ploščice 

l 

26.    Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomanjkljiva      zadovoljiva 
3 6 

29.   Okeeeki zasloni brez 
platneni 
zasttfri, 
polknice 

1 

lesene   rebrače 
(rolete) 

Skupni zbir vseh točk v oceni 

30.   Pri stanovanjih, ki so • lesenih zgradbah,  z  značajem   barake,  se odbije 10 točk 

51.   Ako je  delilna  stena med  stanovanjem  tanjša od 25 cm, se odbijejo 3 točke. 

Ostane za pravilno oceno 

4. člen 
K razpredelnici izda LO MO potrebna pojasnila. 
Popis   in   točkovanje   opravijo   za   to   določene 

komisije. 
5.-čleii 

Stanovanjsko tarifo določi LO MO Skofja Loka 
z drugim odlokom. 

6. člen 
Lastniki stanovanj morajo nuditi ocenjevalnim 

komisijam vse potrebne podatke in jim omogočiti do- 
stop do vseh prostorov. 

7. člen 
Ta odlok verjo tafcoj. 
St. 1023/51-54 
Skofja Loka, dne 25. jirifja 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

U 

608. 

Ljudski odbor mestne občine Skofja Ldka je na 
podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/102-55) spre- 
jel na seji dne 1. oktobra 1954 

ODLOK 
» razpisu nadomestnih volitev 

I ' , • 
V teMe volilnih enotah za volitve odbornikov 

ljudskega odbora mestne občine Skofja Loka, ki so 
Mie dne 7. XII. 1952, je prenehal mandat odborni- 
kom: 

1. v volilni enoti št. 6, ki obsega vasi Roteče in 
Goren jo vas, odborniku Jenku Francu; 

2. v volilni enoti št. 11, ki obsega vasi Trnje in 
Vešter, odborniku Krelju  Alojzu; 

3. v volilni enoti St. 15, ki obsega vas Stari dvor, 
odborniku Mavrinu Rajmundu. 

Za navedene tri volilne enote se razpisujejo na' 
doniestne volitve za odbornike ljudskega odbora 
mestne občino Skofja Loka. 

Volitve bodo v nedeljo dne 14. novembra 1954. 

III 
Ta odlok so objavi v ».Uradnem listu LRS« in p0' 

leg tega še na krajevno običajni način v vseh kraji'1' 
v katerih bodo razpisane volitve. 

St. 1099/7 
Skofja Loka,  dne  1-  oktobra   1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

POPRAVEK 
V objavi odloka o položajnih dodatkih za ueluï' 

bonce prosvetno znanstvene slu-žjbe (Uradni list LR3> 
št 36-140/54) se besedilo pod III. 13. točka pravilu0 

gfeei: 
>13. ravnatelj' posebnega vzgojnega zavoda V 

III 1000 — 3000*. 
St. 1Ö15/6-54 
Ljubljana, dno 13. oktobra 1954 , 

Izvršni svet Ljudske skupščine LK 
Sekretariat za zakonodajo 

V odločbi o  raaglasitvi Doma onemoglih v Vj0", 
diku za finančno samostojen socialni zavod (Uradn 
list LRS, št. 36-5751/54) je treba popraviti vJož. št. * 
peti vj-sti 3. točke, ki v delu naklade ni prišla do n~ 
raza., ter se omenjena vrsta v celoti glasi: 
»mičnine, ki so vpisane v vložku št. 605 k. o. Rod1*- 

V odlloku o razpisu nadomestnih volitev v 6. y 
Hini enoti mestne občine Novo mesto,  (Uradni J»9 ' 
LRS, št. 39-595/54) je treba v točki I dostaviti i«Pu' 
ščeno vrsto, ki se glasi: rU 

»Volitve bodo v nedeljo, dne 5. decembra v***' 
Uredništvo 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — tiska tiskarna »Toneta Tomžlča« — ^* 
v LJubljani - Naročnina: letno 800 din - Posamezna StevlUa: 8 din 'o 8 «tran! viake nadaljnjo 4 strani 4 din vet._P 
ooStl  9 din   «reč   -   Uredništvo  in  uprava-   Llubljana.   Erjavčeva ulica ti»   ooStn'  predm 336 — Telefon uprave M-ST* 

Čekovni račun: 601-»Z«-U7 
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150. 

151. 

609. 

610. 

611. 

»12. 

613. 
61«. 

615. 

VSEBINA 
616. Odločba o ukinitvi Delavskega tehnikuma v Celja, Delavskega 

tehnikuma v Mariboru, Delavskega tebnikuma pri Gradbenem 
»ehaikumu   v   Ljubljani,   Delavskega   tebnikuma   pri   Tehniški 617. 
srednji Soli y Ljubljani in Kmetijskega, delavskega tebnikuma 
pri Kmetijski srednji šoli v  Mariboru. 618. 
Odločba o spremembi odločbe o določitvi ustanoviteljev stro- 
kovnih šol.      . 619. 

Odloki ljudskih odborov • 62°- 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev  v 20.  volilni enoti mesta 
Maribor. 621- 
Odlok o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije v okraju Črno- 
melj, vii 622 

Odlok o proračunu okrajnega ljudskega odbora Gorica za leto 
1954. 623. 

Odlok o potrditvi sklepnega računa o izvršitvi proračuna okraj- 
nega ljudskega odbora Gorica za leto 1932. b2i- 
Odlok o ustanovitvi investicijskega sklada okraja Gorica. 
Odlok o razpisu nadomestnih  volitev v 3.  volilni enoti okraja 
Kranj.                                                                                                              o23- 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 1«. in 29. volilni enoti 
okraja Kranj. — 

Odlok o oddajanju hrane abonentom v zaaebaih gospodinjstvih 
ha območju okraja Ljubljana okolica. 
Odlok o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb aa ob- 
močju okraja Ljutomer. 
Odlok o  prepovedi   trganja  grozdja  v   vinogradih  na celotnem 
območju  okraja  Maribor  okolica pred  10.  oktobrom. 
Odlok o družbenem planu okraja Novo mesto za leto 193«. 

Odlok  o  spremembi   odloka  o   družbenem   planu  okraja   Novo 
mesto za leto 1931. 
Odlok o poslovnem času trgovskih, gostinskih in drugih poslo- 
valnic v okraju Ptuj. 
Odlok o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti in o kategoriza- 
ciji stanovanj na območju okraja Sežana. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 6. in 16. volilni enoti 
okraja Slovenj Gradec. 
Odlok o kategorizaciji stanovanj, o tarili stanovanjskih najem- 
nin in o delitvi najemnin za stanovanjske in poslovne prostore 
za območje mestne občine Kranj. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v VI. volilni oooti občine 
Loka pri Zidanem mostu. 

Popravek. 

150. 

Na podlagi drugega odstavka 13, člena in 42. čle- 
1    ?* uredbe o strokovnih šolah (Uradni list FLR), štev. 

^-479/52) izdaja Svet za. prosveto in kulturo LRS 

ODLOČBO 
0 "kinitvi Delavskega tebnikuma v Celja, Delavske- 
f* tehnikuma v Mariboru, Delavskega tehnikuma pri 
gradbenem tehnikumu v Ljubljani, Delavskega teh- 
ti* ?•• pri Teuuiški srednji šoli v Ljnbljani in Kme- 
čkega delavskega tehnikuma pri Kmetijski srednji 

šoli v Mariboru' 

,; '» 1 

2 31. decembrom 1954 prenehajo: 
a) Delavski tehnikom v Celju, 
") Delavski tehnikum v Mariboru, 
c) Delavski tehnikum pri Gradbenem tehnikumu 

T Mubljani, 
c) Delavski  tehmikum pri  Tehniški  srednji  šoli 

T Mubljani, , 
.    d) Kmetijski   delavski   tehnikum   pri   Kmetijski 
br&anji šoli v Mariboru. 

č) šolski arhiv Delavskega tehnikuma pri Teh- 
niški srednji šoli v Ljubljani prevzame Tehniška 
srednja šola v Ljubljani; 

d) Šolski arhiv Kmetijskega delavskega tehni- 
kuma pri Kmetijski srednji šoli v Mariboru prevza- 
me Kmetijska srednja šola v Mariboru, 

•Likvidacijo vseh v 1. točki navedenih zavodov iz- 
vedejo likvidacijske komisije, ki jih imenuje sekre- 
tar Sveta za' prosveto in kulturo LRS. Komisijo se- 
stavljajo po en zastopnik Sveta za prosveto in kul- 
turo LRS, Delavskega tehnikuma, ki se likvidira in 
pristojnega ljudskega odbora. Zastopnik Sveta za 
prosveto in kulturo LRS je obenem predsednik likvi- 
dacijske komisije. 

Svoje delo' morajo likvidacijsko komisije zaklju- 
čiti in o tem predložiti' poročilo Svetu za prosveto in 
kulturo LRS do 31. januarja 1955. 

Svet za prosveto in kulturo LRS bo določil, ko- 
mu se izroči premoženje, s katerim so zavodi gospo- 
darici. 

a)  Šolski arhiv Delavskega  tehmkuma v  Ceiju 
em^M^ne Industrijska  kovinarska šola pri Tovarni 
maJlirane posode v Celju; 

") Šolski arhiv Delavskega tehnikuma v Maribo- 
P*e vzame  Ekonomska srednja  šola v Mariboru; 

i     c) Šolski arhiv Delavskega tehnikuma pri Grad- 
tot.e^  tehnikumu   v  Ljubljani   prevzame. Gradbeni 
teh**um v Ljubljani: ' 

Ta odločba velja od dneva obja*e v >l£radnem 
listu LRS<. 

5t 3299/2-54 
Ljubljana, dne 9. oktobra  1954.      t 

Predsednik 
Sveta  za  prosveto in  kulturo LRS: 

Dr. Dolle Vogelnik 1.  r." 



Stran 762 URADNI LIST Štev. 41 — 21. X. 1954 

151. 

Na podlagi 41. člena uredbo o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št. 39-479/52) izdaja Svet za pro- 
svoto in kulturo LRS 

ODLOČBO 
o spremembi odločbe o določitvi ustanoviteljev 

strokovnih šol 

Kot ustanovitelj Mojstrsko šolo za oblačilno stro- 
ko in čevljarstvo v Mariboru se določi mestni ljudski 
odbor Maribor. 

S tem se spremeni 2. točka 1. člena razdelka c) 
odločbe o določitvi ustanoviteljev strokovnih šol 
(Uradni list LRS, št. 28-156/52). 

Ta odločba velja od dneva objave v  >Uradnem 
listu LRS«. 

St. 5299/2-54 
Ljubljana, dno 9. oktobra  1954. 

Predsednik 
Sveta  za  prosveto in  kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Odloki Ljudskih odborov 
«09. 

Mestni ljudski odbor Maribor je na skupni seji 
mestnega zbora in zbora proizvajalcev dne 1. okto- 
bra 1954 na podlagi 20. in 117. člena zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpo- 
klicu odbornikov ljudskih odborov LRS (Uradni list 
LRS, št. 31-102/53) sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 20. volilni 

enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestnega ljud- 
skega odbora Maribor, ker je zaradi smrti prenehal 
mandat Mercu Antonu, odborniku zbora proizvajal- 
cev, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
Volitve bodo v četrtek, dne 2. decembra 1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 20. volilni enoti mesta Ma- 
ribora za volitve v zbor proizvajalcev. 

St. 6456/Ì-54 
Maribor, dne 1. oktobra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

2. člen 
Okrajna tržna inšpekcija neposredno nadzira iz; 

vajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov 
in ukrepov, s katerimi se urejajo trg, blagovni P1^ 
met in storitve na celotnem območju okrajnega od' 
bora Črnomelj. 

3.člen 
Okrajna tržna inšpekcija opravlja svoje naloge 

po inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor Črno- 

melj v sporazumu z republiškim državnim sekretar- 
jem za gospodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji tržne inšpekcije so za svoje delo od' 

govorni svetu 'za gospodarstvo okrajnega ljudske?3 

odbora. 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

ima pravico, dajati tržni inšpekciji navodila in na' 
loge glede opravljanja zadev iz svoje pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo trzne 
inšpekcije ter ji lahko dajo naloge v zvezi z oprav' 
ljanjem inšpekcij. 

5. člen ' 
Ta odlok velja takoj. 
St II-3322/4-54 
Črnomelj, dne 7. septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Znnič l.r. 

610. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih - 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 11/52) ter 2. 
odstavka 3. člena uredbe o tržni inšpekciji Uradni 
list FLRJ, št. 43/53) je okrajni ljudski odbor Črno- 
melj na skupni seji obeh zborov dne 7. septembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije 

l.člen 
Ustanovi se okrajna tržna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora. 

ilka 

611. 

Na podlagi 17. in 64. člena 3. točke zakona 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, števil 
19-09/52) je okrajni ljudski odbor Gorica na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 29. aprl 

la 1954 sprejel 
ODLOK 

o proračunu okrajnega ljudskega odbora Gorica 
za lefo 1954 

1. člen 
Okrajni   proračun   okrajnega   ljudskega   ^*L. 

Gorica  za  leto  1954 s  posebnimi  prilogami obseg 
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L okrajni proračun 
z dohodki  v znesku 480,546.000 din 
z izdatki v znesku 480,546.000  „ 

•. predračun finančno samostojnih zavodov 
z dohodki v znesku 347,774.652 din 
z izdatki  v znesku 364,331.342  „ 
s presežkom dohodkov 397.410 „ 
s presežkom izdatkov 16,944.100 „ 

•1. predračun posebnih skladov 
z dohodki v zncsl u 4S.876.000 din 
z izdatki v znesku 48,676.000  „ 

2. člen 
Primanjkljaji v proračunih finančno samostoj- 

•• zavodov v skupnem znesku 16,944.100 din se kri- 
jejo z dotacijami iz okrajnega proračuna. 

Presežek dohodkov v znesku 397.410 din pa se 
odvedo v proračun. 

3. člen 
Finančno samostojni zavodi, ki dosežejo v letu 

l9>4 z uspešno organizacijo dela presežek dohodkov 
°ad izdatki, razdelijo dosežem presežok, ki bo ugo- 
tovljen s sklopnim računom zavoda za leto 1934, po 
'•> 8-, 9. in 40. členu temeljne uredbe o finančno sa- 
mostojnih zavodih tako, da vplačajo: 

a) v sklad -i un£mdc največ 50 % presežka z 
omejitvijo, da vplačilo v te sklad ne sme presegati 
'" %   zneska   osebnih   izdatkov     ivoda   za   let«   1954; 

b)' v sklad za nadomestitev in dopolnitev ostali 
del zneska. 

Ce okrajni ljudski odbor v letu 1954 ustanovi 
nov finančno samostojen zavod, za katerega določi, 
danima še kateri drug sklad, ali če v letu 1954 do- 
loči za že obstoječo finančno samostojne zavode, da 
unajo še katere druge sklade, določi okrajni ljudski 
odbor hkrati tuđi, kolikšen del presežka po odbitku 
Plačila 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 
zavod no ustvari na način, določen v prvem odstavku 
v
eSa člena, bo razdeljen z odlokom o sklepnem ••- 

cunu o Izvršitvi okrajnega  proračuna za leto 1954. 
Za razdelitev presežka dohodkov nad izdatki, ki 

Sa dosežejo zdravstveni zavodi, veljata odlok o fi- 
°ansiranju in poslovanju zdravstvenih zavodov 
'Uradni list FLRJ. št.14-85/53) in odredba o skladih 
zdravstenih zavodov s samostojnim finansiranjem 
'Uradni list LRS, št. 17-59/55). 

4. člen 
,    Svet za gospodarstvo OLO Gorica "je pooblaščen, 
a   °b   ukinitvi,   združitvi   ali   spremembi   okrajnih 

fiSuanov ^• zaT°dov predlaga okrajnemu ljudskemu 
<ino,ru, da izdatke, določene v njihovih proračunih, 

Porazdeli  na  nove organe oziroma  zavode. 
Predračun  na  novo  ustanovljenih okrajnih  or- 

•?••• in zavodov potrjuje    komisija   za   proračun 
°kl*ajnoga ljudskega odbora Gorica na predlog sveta 
Za gospodarstvo OLO Gorica. 

5. Člen 
•••, * odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

tÎ5«. uporablja pa so od  1. januarja  1954. 
Št. I/l _ 34.39/Ì.54 
Nova Gorica, dne 25. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remce, 1. r.   ,, . 

612. 

Na podlagi 3. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19-89/52) ter 
48. in 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski 
odbor Gorica na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 29. aprila 1934 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega  računa o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Gorica za leto 1952 

1. člen 
Potrjuje se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Gorica za leto 1952, se- 
stavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona o 
proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1952 s sklepnimi 

računi zavodov s samostojnim finansiranjem za leto 
1952 je sestavni dol tega odloka. / 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po okrajnem sklepnem tačunu v letu 1952: 
I. po okrajnem proračunu 

1 dohodki 243,037.258 din 
izdatki 243,037.258  „ 

II. po sklepnih računih okrajnih zavodov s sa- 
mostojnim finansiranjem: 

dohodki '     14.596.0S1 din 
izdatki 14,181.410  „ 
presežek dohodkov, 414.671  „ 

4. člen 
Presežek dohodkov okrajnih zavodov s samostoj- 

nim finansiranjem se prepusti zavodom za razde- 
litev na sklade. 

5. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm 

listu LRSc. 
St. I/l — 3440/1-54 
Nova Gorica, dne 25. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec, 1. r. 

613. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
17. člena uredbo o posojilih za gospodarske investi- 
cije (Uradni list FLRJ, št 4-30/54) in 2. odstavka 
4. točke odloka o začasnih gospodarskih ukrepih do 
sprejetja družbenih planov za leto 1954 (Uradni list 
FLRJ, št. 52-430/53) sta okrajni zbor in zbor proizva- 
jalcev okrajnega ljudskega odbora Gorica na ločenih 
sejah dne 29. aprila 1954 sprejela 

ODLOK 
o  ustanovitvi   investicijskega  sklada   okraja   Gorica 

1. člen 
Ustanovi  se  investicijski   sklad   okraja   Gorica. 

Vanj se vplačujejo: presežki akumulacije in skladov 
iz leta  1953 po kritju vseh obveznosti iz proračuna 
za leto 1953, anuitete posojil iz sklada za gospodarski 
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pomoč Primorski, presežki amortizacije po 17. členu 
uredbe o sklepnih, računih gospodarskih, organizacij 
za leto 1952, denarne kazni, penali, kazenske in za- 
mudne obresti, ako niso namembne, nadadje pri- 
hranki iz proračuna okrajnega ljudskega odbora 
Gorica, nepredvideni dohodki, kolikor ne spadajo v 
proračun, ter anuitete in obresti od investicijskih 
posojil in od kreditov za stalna obratna sredstva 
dovoljenih iz tega sklada. 

2. člen 
Najnižja obrestna mera za posojila iz tega sklada 

je 2 %, a najdaljši odplačilni  rok je 30 let. Drugi 
pogoji kreditnih pogodb se določijo primerno pred- 
pisom uredbe o posojilih za gospodarske investicije. 

5. člen 
Razveljavlja se odlok okrajnega ljudskega od- 

bora Gorica o načinu sklepanja kreditnih pogodb 
gilede 'investicij, ki spadajo med investicije gospo- 
darskega pomena OLO Gorica za leto 1955 z dne 
12. junija 1955. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se od 1. maja 1954. 
St. I/l — 3441/1-54 
Nova Gorica, dne 25. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec, 1. r. 

614. 
Okrajni ljudski odbor Kranj je na podlagi 20. in 

117. •••• zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih 
odborov (Uiadni list LRS, Si. 31/102-53) na seji zbora 
proizvajalcev dne 24. septembra 1954 sprejel ' 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

Ï 
Razpisujejo   se   nadomestne   volitve   v   3. volilni 

enoti, ki obsega gospodarsko podjetje Tiskanina, 
Kranj, ker je prenehal mandat Ovinu Milanu, odbor- 
niku zbora proizvajalcev, ki je bil izvoljen v tej 
volilni enoti. 

Volitve bodo v petek dne 26. novembra 1954. 

•   . 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

krajevno običajni način -v volilni enoti št. 3. 
St. 6608/1 
Kranj, dne 24. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Kosme!j 1. r. 

615. 

1. v volilni enoti št. 29, ki obsega naselja: Trata, 
Stari dvor, Virmaše, Grenc, Lipica, ker je prenehal 
mandat Berniku Stanislavu, odborniku okrajnega 
zbora; 

2. v volilni enoti štev. 14, ki obsega naselja: Stra- 
žišče, Labore, Orehek, Drulovko, ker je prenehal 
mandat Koželju Francu, odborniku okrajnega zbora. 

'Volitve bodo v nedeljo dne  14.  novembra  1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS t in 

na   krajevno običajni   način   v   volilni   enoti   števil- 
ka 14 in 29. 

St. 6018/1-54 
Kranj, dne 15.. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj, 1.  r. 

Okrajni ljudski odbor 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 okraj- 
nega zbora dne 15. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih t volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilnih 

enotah: 

616. 
Na podlagi 2. odstavka 15., 64. in 108. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih v zvezi z 59. čle- 
nom uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Urad- 
ni 'list FLRJ, št. 6-63/54) ter 19. členom uredbe o za- 
sebnih gostiščih (Uradni list LRS, št. 14-49/54) je 
okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na XIX. seji 
obeh zborov dne 25. septembra sprejel 

ODLOK 
o oddajanju hrane obonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

l.čLen 
Zasebna gospodinjstva lahko dajejo brano največ 

7 abonentom. 
Če zasebna gospodinjstva dajejo brano več kot 

7 abonentom, se šteje to za gostinske storitve, za ka- 
tere je potrebno dovoljenje kot za zasebna gostišča 
po določbah uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list 
LRS, št 14-49/54). 

2.člen 
Kot abonent po prednjem členu tega odloka s« 

šteje vsaka oseba, ki stalno prebiva in se brani T 

kraju zasebnega gospodinjstva ter ni družinski član, 
oziroma član družinske skupnosti takega zasebnega 
gospodinjstva. 

. 3. člen 
Ta odlok velja od dneva obja>ve v »Uradnem fc" 

sta LRSc 
St. H-2-9914/1-54 
Ljubljana, dne  25. septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

617. 
Na potHagi drugega odstavka 15. člena in, l?8; 

Siena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad"1 

list LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi s 25. členom uredbe 
o upravijanj-u stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ' 
št. 29-344/54) ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrej*11 

ljudski odbor Ljutomer na skupni seji °krajneg, 
zbora in zbora proizvajalcev dne 1. oktobra I954 

sprejel 
ODLOK 

o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 
na območju okraja Ljutomer 

i. člen 
Na območju okraja Ljutomer sklepajo stanovanj- 

ske pogodbe na podlagi odločb stanovanjske upre 
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hišni sveti za stanovanja v hišah, ki so vključena v 
stanovanjsko skupnost, in lastniki hiš za stanovanja 
v hišah, ki niso vključena v stanovanjsko skupnost, 
z uživalci stanovanj in sostanovalci, ki na dan skle- 
••••• stanovanjske pogodbe zadostijo pogojem toga 
odloka. 

2. člen 
S stanovanjsko pogodbo se smejo oddati dolo- 

čeno vrste oziroma velikosti stanovanja le tistim uži- 
valcem stanovanj in sostanovalcem, ki izkažejo po- 
trebo po taki vrsti oziroma velikosti stanovanja. 

3. člen 
Ne more se skleniti stanovanjska pogodba po 

prvem členu tega odloka z uživalci stanovanj in so- 
stanovalci, ki na območju posameznih občin: 

1. nimajo stalnega bivališča, 
2. nimajo namena  trajno 'bivati, 
3. ne morejo izkazati pravice do določenega 

stanovanja. 
^ Pravica do določenega stanovanja pod 3. se iz- 

^že z dosedanjo odločbo pristojnega stanovanjske- 
ga organa »li s kakim drugim veljavnim naslovom. 

4. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

Se skiemc le s takimi uživalci stanovanj in sostano- 
valci, ki imajo družine. 

S samsko osebo se sklene stanovanjska pogodba 
le za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega 
stanovanja pa le podnajemna pogodba. 

V izjemnih primerih lahko samska oseba sklene 
s^eovanjsko pogodbo največ za enosobno stanova- 
le z običajnimi pritiklinami, če ji je iz zdravstve- 
5*h ali starostnih razlogov potrebno lastno gospo- 
dwrjstvo. 

Z osebami, ki žive v nedovoljenem razmerju 
'divjem zakonu), ee ne sklene stanovanjska pogodba 
^ družinsko stanovanje. 

Kot družina so štejejo tudi zakonci brez otrok 
lB. sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

5. člen 
S higniki, ki stanujejo v hašniških stanovanjih, 

^J«fleae le delovna pogodba po 4. členu uredbe o 
P^čah hßnükov. (uradni list LRS, št. 25-104/92). 

6. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

®° jih sezidale gospodarske organizacije, zavodi  in, 
"•radi,  ki pa  preidejo v  stanovanjsko  skupnost, se 
Klepajo le začasno stanovanjske pogodbe, če delav- 
\ m uslužbenci na dan sklepanja pogodbe z njimi 
iso^ yog v delovnem razmerju, če je  delovno raz- 

'   fcrje   prenehalo   po   njihovi   volji   ali   po   njihovi 
Krivdi. 

7. člen 
Z uSvalci stanovanj in sostanovalci, ki stanujejo 

stanovanjih, ki so jim pravnomočno   odpovedana 
„^.pdvseta, se sklepajo le začasne stanovanjske po- 
godbe; 

4 8. Člen 
«• lastnikom hiše, ki pride v stanovanjsko skup- 

h? • Se ne s^^cnc   stanovanjska   pogodba. S takim 
nim lastnikom sklene hišni svet pismeno pogodbo 
Pravicah   in   dolžnostih iz 7. poglavja   uredbe   o 

Pravjjallju   stanovanjskih  hiš  in   drugih   veljavnih 
Podpisov. 
Hm     °fCDami, ki se z veljavno listino izkažejo, da 

' Pripada   pravica   do   brezplačnega   stanovanja 

(užitek),  so prav  tako ne  sklene  stanovanjska  po- 
godba. 

9. člen 
Stanovanjske pogodbe, ki se sklenejo v nasprotju 

z določbami tega odloka, se razglase za neveljavne. 
Neveljavnost stanovanjskih pogodb razglaša pri- 

stojni občinski ljudski odbor, ki vodi nadzorstvo nad 
upravljanjem stanovanjskih hiš, oziroma organ, ki 
ga ta določi. 

10. člen 
Za hiše, za katero je dvomljivo, al: preidejo v 

stanovanjsko skupnost, sklepa stanovanjske pogodbe 
hišni svet 

11. člen 
Prekršek stori in so kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din, kdor sklepa stanovanjsko pogodbo v 
nasprotju z določbami 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena tega 
odloka. 

Enako se kaznuje s kaznijo do 3.000 din, kdor 
določi v stanovanjski pogodbi nižjo ali višjo najem- 
nino, kot jo določa odlok okrajnega ljudskega od- 
bora Ljutomer o stanovanjski-tarifi, razdelitvi na- 
jemnin in skladov. 

12. člen 
Stanovanjske pogodbe po 1. členu tega odloka 

morajo biti sklenjene v 30 dneh po uveljavitvi tega 
odloka. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 

St I 3435-35/54 
Ljutomer, dne 1. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Verdev 1. r. 

618. 

Okrajni ljudski odbor Maribor okolica je na 
skupni seji obeh zborov dne 1. X. 1934 izdal na pod- 
lagi 16. in 103. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/32) 1er 3. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, štev. 
46/51) 

ODLOK 
o prepovedi trganja grozdja v vinogradih na celot- 
nem območju okraja Maribor okolica pred 10. okto- 

brom 1954 

1. člen 
Prepoveduje se trgatev grozdja pred 10.> okto- 

brom 1954. 
2. člen 

Izjemoma je dovoljeno trgati pred zgoraj nave- 
denim dnem sorto portugalko. 

3. člen 
Ta prepoved se nanaša tudi na vse hibridne vrste. 

4. člen 
Kršitev tega .odloka se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 dinarjev. 
5. člen 

Ta odlok začne veljati 1. oktobra 1954. 
St. 1-4462/1 
Maribor, dne 1. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Škof 1. r. 
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Na podlagi 16. • 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19. — 89/52) 
je okrajni ljudski odbor Novo mesto na 9. skupni 
seji obeh zborov dno 23. aprila 1954 izdal, na 11. skup- 
ni soji obeh zborov dne 16. junija 1954 pa dopolnil 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Novo mesto 

za leto 1954 

1. člen 
Sprejme se družbeni plan okraja Novo mesto za 

leto  1954, ki  se glasi: 

Prvi del 

PREGLED   IN   SMERNICE   GOSPODARSKEGA 
RAZVOJA OKRAJA NOVO MESTO 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvod in narodni dohodek 

Skupni družbeni proizvod, izražen v cenah, pred- 
videnih za leto 1954, se dvigne od 2.536,355.000 din 
v letu 1955 na 2.654,716.000 din v letu 1954 ali izra- 
ženo v indeksih na 105. Na enega prebivalca v okra- 
ju odpade 37.548 din v letu 1953 oziroma 39.491 din 
v leiu 1954. 

Skupni narodni dohodek se dvigne v letu 1954 
na 2.385,466.000 din od 2.361,612.000 din v letu 1953 
ali izraženo v indeksih na 101. Na enega prebivalca 
v okraju pride v letu 1954 35.436 din narodnega' 
dohodka nasproti 34.924 din v letu 1953. Dinamika 
povečanja družbenega proizvoda v letu 1954 prekaša 
dinamiko povečanja narodnega dohodka v letu 1954, 
ker se je z ocenitvijo osnovnih sredstev povečala 
masa amortizacije od 176.743.000 din v letu 1953 na 
269.250.000 din v letu  1954. 

Zvišanje planirano proizvodnje v vseh panogah 
gospodarstva bo omogočilo vključitev nove delovne 
sile v proizvodnjo tor računamo na vključitev okoli 
400 novih delavcev. 

Povečanje družbenega proizvoda po panogah, 
izraženo vrednostno in v indeksih je takole: 

Panoga 1953 1954 Indeks 

Industrija 671*029.000 703.465.000 105 
Kmetijstvo 1.135,858.000 1.243,961.000 109 
Gozdarstvo 171,666.000 94,764.000 55 
Gradbeništvo H14.301.000 117,764.000 103 
Promet 62,756.000 64,602.000 103 
Trgovina 128,948.000 15U.S4O.O0O 117 
Gostinstvo 38,72(7.000 38,524.000 99 
Obrt 215.070.000 240,196.000 112 

Skupno 
gospodarstvo      2.558,355.000       2.654,716.000       105 

II. poglavje 

Spremembe in smernice v razvoju gospodarstva , 
v letu 1954 

1 

Industrija 
Nizka razvita industrijska delavnost (po analizi 

zavoda za planirapje LRS je novomeški okraj po 
vrednosti osnovnih sredstev v industriji na pred- 
zadnjem   mestu)   in   nerazvitost   proizvajalnih   sil   v 

industriji našega okraja (saj ustvarimo komaj 42.2 % 
narodnega dohodka na enega prebivalca nasproti re- 
publiškemu povprečju) nas nujno silita, da odpra- 
vimo tako stanje. Vendar se naš okraj z lastno 
ustvarjenimi sredstvi, tudi ob delnem povečanju že 
obstoječih industrijskih kapacitet, ne more dvigniti 
iz zaostalosti, temveč mu je nujno potrebna pomoč 
industrijsko bolj razvitih okrajev, kot to že pred- 
videva republiški družbeni plan za loto 1954. Treba 
je. upoštevati obe komponenti graditve industrije, 
in sicer ekonomsko, ki predvideva graditev indu- 
strije na področju zadostnih surovinskih baz, pri- 
mernih transportnih razmer ali zagotovljenega trži- 
šča, kot socialno komponento, ki predvideva gradi- 
tev industrije v pasivnih krajih. Tudi naš perspek- 
tivni plan za daljše razdobje kakor tudi sam druž- 
beni plan za leto 1954 predvidevata oz, usmerjata 
lazvoj industrije v obe 'smeri. Kot znano, je naš 
okraj geološko slabo ali skoraj nič raziskan ter so 
v planu predvideno investicije za geološko razisko- 
vanje, in sicer v letošnjem' letu le v smeri že delo- 
ma poznanih surovin (kremenčevega peska in gline), 
kar se na te rerenu že izvaja. Izsledki teh. razisko- 
vanj nana bodo dali solidno podlago za graditev 
industrije v bodoče. V planu za leto 1954 pa se 
opiramo na le že znane podatke o zemeljskih bo- 
gastvih  v  našem okraju. 

Obseg oziroma povečanje industrijske proizvod- 
nje v letu 1954 po vrednostnih pokazateljih in po 
posameznih strokah, izražen v indeksih 1953 «= 100, 
pokaže  tale  razpredelnica: 

Stroka Povečanje   1954   :   1953 

111 Proizvodnja električne energije 100 
116 Proizvodnja nekovin 131 
119 Elektroindustrija 147 
121 Industrija gradbenega materiala 121 
122 Lesna industrija 93 i   , 
124 Tekstilna industrija 102 
125 Industrija   usnja  in  obutve 100 
127 Živilska  industrija  123        _ 

•Vsa  industrija 105 

Boljša izraba obstoječih kapacitet, izboljšanJe 

kvalitete izdelkov ter večja proizvodnost dela (raz* 
merje med višino proizvodnje in številom zaposlenih 
delavcev) bo omogočilo, tudi povečanje izvoza (To- 
varna lesnih izdelkov, Tekstilna tovarna, LIP, Kre- 
men). Da so doseže predvideni dvig proizvodnje, 
bodo morali delovni kolektivi napeti vse sile in zna- 
nje za maksimalno izrabo obstoječih kapacitet, za 
skrajno varčevanje in racionalnost v svojem poslo- 
vanju, za dvig storilnosti dela in za dvig kvalitete 
svojih proizvodov, da bodo lahko v še večji inerì 
zadostili potrebam tako notranjega kot zunanjega 
tržišča. Predvidevamo, da se bo v obstoječo indu- 
strijo vključilo na novo v letu 1954 okoli 200 delav- 
cev. Po posameznih strokah v industriji predvideva 
družbeni plan za 1954 razvoj v tehle smereh: 
111   Proizvodnja   električne  energije 

Ker razpolaga naš okraj le z majhnimi kapaci- 
tetami proizvodnjo električne energije (HC Prečno, 
HC Zagradec) ter ni, v bližnji bodočnosti pričakovati 
povečanja v tej smeri, družbeni plan ne predvideva 
povečanja teh kapacitet. Težišče 'delavnosti leta l"7* 
v tej stroki bo v glavnem na priključevanju še ue- 
clcktrificiranih krajev na omrežje ter na vzdrževa- 
nju obstoječih naprav.'Zc v preteklih zimskih mesecii > 
sta  občutili   pomanjkanje   električno   energije   tako 
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industrija kot obrt, največja potrošnika te pogonske 
sile. To stanje se tudi v lotu 1934 no bo znatno omi- 
hlo, kljub povečanju proizvodnje električne energije 
• LRS za 6 %. Zato bo treba v poletnih mesecih, ko 
JO električne energije dovolj, nadomestiti izpadlo 
Proizvodnjo ter ustvariti rezervo tudi za zimske me- 
sece. 

U6  Proizvodnja   nekovin 

V tej stroki predvideva družbeni plan povečanje 
Proizvodnjo za 51 %, to pa predvsem proizvodnjo 
kremenčevega peska, ki ga naše notranje tržišče : 
s'eklarnc, livarne, tovarne mila, tovarna emajlirane 
Posode, železarne itd., nujno potrebuje ter je po 
tem artiklu tudi v inozemstvu (bližnji vzhod, Avstri- 
ja Italija) veliko povpraševanje. Dosedanja proiz- 
vodnja v rudnikih kremčevega peska >Kremen* se 
je gibala v letih 1947 — 1955 od 2.700 —  14.000 ton. 
e_tno. Za leto 1954 pa je predviden porast proizvod- 

nJe na 20.000 ton. S predvidenimi investicijami v 
f&esku 50,000.000 din iz pomoči zaostalim krajem se 
"° Pedjetje v tem letu vsaj deloma mehaniziralo, da 

. ^'dc del dosedanjega primitivnega na načrtno izko- 
riščanje ter da bo lahko v letu  1955 dvignilo svojo 
Proizvodnjo na 40.000 ton. Ker se čuti največje po- ' 
^•••••••• kvalitetnega peska v steklarnah, bo moral 
elovni kolektiv skrbeti predvsem za izboljšanje kva- 
^eto ter razširitev sortimentor kremčevega peska za 

steklarne. 
V zvezi s pridobivanjem kremčevega peska pa se 

"«Pira možnost izdelave vodnega stekla, ki ga mo- 
amp uvažati. Tozadevni  načrti z  vsemi  proizvajal- 
,rai možnostmi so že izdelani ter smo tudi v ta na- 
•*D ' dobili  iz pomoči   zaostalim okrajem   ter  pred- 
jeli v družbenem p'"nu 27,000.000 din, ki se bodo 
Predvsem   uporabili   za   izpopolnitev   tehnološkega 
Procesa in  za začetek graditve te tovarne. Dela  v 
em pravcu se že izvajajo in strokovnjaki trenutno 
gotavljajo bazen za lokacijo te tovarne, ki  bo po 
sedanjih  ugotovitvah   verjetno   stala   ob   Krki v 
^ri proti  Kronovcmru. 

k" lC?rUS? važno Podjetje v tej stroki je >Kcramika<, 
pLv° ^v^n"a v letošnjem 'letu proizvodnjo za 10%. 
izdi   'e  *°  V ktu   1955 izboljšalo kvaliteto  svojih 

.oelkov ter spet zasedlo tržišča, ki jih je v prejš- 
Jia  letih   zaradi   slabe   kvalitete   izgubilo.   Zaradi 
0rnercialnc možnosti bo podjetje   svoj   predvideni 

j^j1 ^180 ton pečnic v letu 1954 lahko realiziralo. Za 
aoce, ko bodo vidni uspehi raziskave glin, pa bo 

n.°Soee to podjetje še bolj prilagoditi njegovi ten- 
ti ?'   ^o^nosti   proizvodnje  ter   razširitvi   izdelave 
tudi na druge keramično artikle, ki jih danes še ne 
^hijejo. 

,       M9  Elektroindustrija 
ob    ^10 Podjetje v tej stroki, >Telekomunikacijct, 
letif* ^en4ernej, bo povečalo svojo  proizvodnjo v 
vrt l93^ Za *7 ^"' in ^cer v S'avnein z izdelavo novih 
. st artiklov. Okrajni ljudski odbor je za razširitev 

Pacitet tega podjetja zaprosil za pomoč iz sklada 
len •eo®P°darsko pomoč Primorski, Kočevski in Do- 
mski v znesku 13,000.000 din. Ker pa je podjetje 
Lj^?j° finančno zmogljivostjo visoko rentabilno, je 
^• aska skupščina LRS to pomoč zavrnila, vendar 
nih°^^a P°^JctJu možnost, da dobi iz kvote kredit- 
gjr., lnv«sticij LRS kredit v zaprošeni višini za raz- 

ev svojih kapacitet ter"proizvodnje novih sorti- 

121 Industrija gradbenega materiala 

Pioizvodnja se bo povečala v tej stroki v letu 
1954 za 21%. Zaradi slabe gline oz. celo pomanjka- 
nja gline, ne predvidevajo v opekarni Prelesje in 
Prečna dviga proizvodnje, temveč bi ostala proizvod- 
nja na približno isti višini kot lani. Pač pa predvide- 
vamo, da bomo v opekarni Zalog, ki ima zadosti ka- 
kovostno gline, z investicijami v letošnjem letu v 
višini 32,500.000 din iz p moči z» stalim okrajem, 
dvignili kapaciteto tega podjetja v letu 1955 in de- 
loma že v letu 1954 na 2,000.000 zidakov, 2,000.000 
votlakor ter 1,500.000 strešnikov letno. Tako bo ka- 
paciteta tega podjetja skupaj z drugima opekarnama 
zadostovala ne samo z domače potrebe, temveč bo 
lahko usmerjala svoje izdelke tudi izven okraja. Iz 
to pomoči zaostalim okrajem bodo zgrajeno potrebne 
sušilne naprave za naravno in umetno sušenje, pre- 
stavljena bo strojnica ter izpolnjene mehanične na- 
prave. S tem so ne bo dvignila samo proizvodnja, 
temveč se bo znižala- tudi cena, p<j dosedanji kalku- 
laciji 1 dinar pri komadu. Na drugi strani daje to 
podjetje v letošnjem letu le minimalen dobiček v 
komuno, ki pa se bo po investicijah v prihodnjem 
letu ob sedanjih planskih instrumentih povečal za ' 
1.000%. 

V smeri proti Straži so velika nahajališča nepre- 
gorno gline. Ze predvojna raziskovanja so dala dobre 
rezultate glede kakovosti te gline. Geološka razisko- 
vanja, ki se že izvajajo •• terenu, bodo pokazala, 
ali je mogoče izdelovati iz nje proizvode klinker, kar 
bi znatno dvignilo narodni dohodek v našem okraju, 
ker bi se ta industrija oskrbovala «• surovinami na 
kraju samem. 

122 Les n « . industrija 
Proizvodnja v naši lesni industriji se bo zmaoj- 

šala nasproti letu 1953 za 7% v glavnem zaradi 
zmanjšanja proizvodnjo rezanega lesa. Tovarna les- 
nih izdelkov proizvaja izključno za izvoz ter bo svo- 
jo proizvodnjo dvignila v tem letu za 12%. Dru-go 
podjetje, LIP, proizvaja v glavnem žagan les ter 
parkete. Zaradi zmanjšano eksploatacijo gozdov bodo 
morali delovni kolektivi teh dveh obratov gledati 
predvsem na to, da bodo povečali odstotek izrabe, 
hlodovine, čim racionalnejo izrabili odpadke, pred- 
vsem za nadaljnjo predelavo, povečali proizvodnjo 
finalnih izdelkov ter čim več izvozili finalnih pro- 
izvodov, da se vsaj deloira ndomesfi zmanjšani iz- 
voz rezanega lesa. 

O tem, da se čim bolj izrabijo lesne mase, je iz- 
delan elaborat za kemično in industrijsko predelavo 
lesa ter je bil ta elaborat že predložen Sekretariatu 
za gospodarstvo LRS. Na gospodarskih odborih Ljud- 
ske Silcupščine LRS so o tem vprašanju že razprav- 
ljali ter T načelu pritrdili, da se prično izdelovati 
idejni projekti' ter tehnološki proces take proizvod- 
nje. V bližnji bodočnosti bo treba sprejeti sklep o 
formiranju podjetja v izgradnji, ki bo imelo pred- 
vsem nalogo, tehnično pripraviti načrte za bodočo 
graditev tega kombinata. Novo formiram Upravi za 
investicije LRS je bil'že stavljen predlog o potreb- 
nih sredstvih za izdelavo načrtov za prvo etapo te 
graditve, t. j. za kemično predelavo lesa, ter so za- 
gotovljena za leto 1954 potrebna začetna finančna 
sredstva 10,000.000 din, ki jih bo dal LIP Novo mesto 
iz svojih sredstev, treba bo pa dobiti s podrobno 
utemeljitvijo manjkajoči   znesek  v  višini  20,000.000 
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dinarjev iz posohwh siedste-v LRS za razvoj indu- 
strije. 

124 Tekstikna    'nd<ustrija 
Proizvoda ja v tej panogi se bo po planu 1954 

dvignila za 12%. Največje podjetje, Tekstilna tovar- 
na v Novem mestu, ima v načrtu, da v bližnji bodoč- 
nosti zgradi predilnico za kamgarn, ka<r bi na eni 
strani pokrivalo neizrabljene kapaciteto njihove 
tkalnice in apreture (do sedaj izrabljene le 28 oz. 
65% teh kapacitet), na drugi strani pa bi omogočilo 
kritje potreb po metrični preji, ki se mora zaenkrat 
še v veliki meri uvažati. Žal pomanjkanje investicij- 
skih sredstev v letu 1954 te zamisli še ne dovoljuje 
ter tega v družbenem planu še nismo upoštevali. Iz- 
graditev take predilnico za kamga.ro bi po približni 
kalkulaciji notranjih dinarjev potrebovala 450,000.000 
dinarjev finančnih sredstev. Predlog, da se zgradi 
ta predilnica v 3 letih iz pomoči zaostalim okrajem, 
je Ljudska skupščina LRS zaradi pomanjkanja 
finančnih, sredstev, v letu 1954 odložila na prihodnje 
leto. 

Podjetje bo dvignilo proizvodnjo v tem letu za 
4% ter bo proizvajalo tudi za izvoz. Tovarna v No- 

*vem mestu ima zastaran strojni park, kar ji je po- 
leg pomanjkanja delovnih prostorov velika ovira pri 
proizvodnji. Zato predvideva družbeni plan za leto 
1954 — 9,300.000 din investicij za zidavo nove tovarne 
ter 13,000.000 din za plačilo nabavljenih novih stro- 
jev. S tem se bo proizvodnja v podjetju v letu 1954 
dvignila za 80%. 

125 Industrija   usnja   in   obutve 
Edino podjetje, »Industrija obutve Novo mestot, 

bo dvignilo proizvodnjo v letu 1954 za 18 %, ker ob- 
stoje možnosti za izvoz obutve ter se verjetno ne bo 
pojavljala prenasičenost tržišča kot v prejšnjem 
letu. 

• 127 Živilska industrija 
Slaibe strojne naiprave in neprimerni, delovni pro- 

stori v »Destilaciji alkoholnih pijač na Mirni« za 
htevajo nujne izboljšave. Zato predvideva družbeni 
plan 8,000.000 din investicij za adaptacijo in nabavo 
strojev. Podjetje v letošnjem letu dobro deluje in 
ima vso produkcijo do jeseni že prodano. 

Kmetijstvo 

Narodni dohodek iz kmetijstva za leto 1954 v 
znesku din 1,243.961 tisoč dinarjev je za 9% višji 
kot v letu 1953, ki je bil realiziran z 1.135,858.000din. 
Vrednost proizvodov iz kmetijstva v letu Ì954 se 
povečuje zaradi vinogradniške proizvodnje, ker je 
bil pridelek v letu 1953 zaradi slane zelo nizek. 
V letu 1954 bo zaradi neugodnih vremenskih razmer 
letina povprečna in cena najvažnejšega pridelka — 
krompirja, sorazmerno nižja in zaradi tega so kljub 
povečanju cen klavne živine in prašičev ne bo po- 
večala vrednost narodnega  dohodka. 

V količini ne pričakujemo povečanja kmetijske 
proizvodnje, zato je več vzrokov. Proizvajalci upo- 
rabljajo slaba semena, uporaba umetnih gnojil se 
ni povečala in proizvajalci nimajo urejenih gnojišč 
in silosov, ki so glavna potreba za povečanje žival- 
ske proizvodnje. Stale?, živine se nasproti letu 1953 
no bo povečal, ker so razmere za vzrejo živine ne- 
spremenjene, dete© povečanje v vrednosti je pa tedi 

izkazano kot posledica  višjih cen •••••• živine IB 
prašičev. 

Zaradi zaostalosti v kmetijstvu so predvidena 
za dvig kmetijske proizvodnje iz okrajnega prora- 
čuna tale denarna sredstva: 

a) za živinorejsko službo, verstvo rast-        din 
lin in pospeševanja  rastlinske pro- 
izvodnje 1,698.000 

b) za  veterinarsko službo in  zatiranje 
kužnih bolezni 1,200.000 

c) subvencija posestvom in kmetijskim 
šolam 1,697.000 

Skupaj 4,595.000 

Navedeni znesek ni zadosten za izdatke v po- 
speševalni kmetijski službi in je primanjkljaja 
10,000.000 dinarjev; primanjkljaj naj bi bil krit iz 
republiškega proračuna za potrebe živinorejske služ- 
be, za zatiranje tuberkuloze goveje živine, za varstvo 
rastlin in za pospeševanje rastlinsko proizvodnje 
(semenski krompir, razni sortni in gnojilni poizkusi 
in tako dalje). 

Kmetijska posestva in kmetijske zadruge so v 
letu 1953 prejele 16,063.000 din investicijskih kreditov 

i za graditve, opremo, nasade in nabavo 'živine. Za 
leto 1954 je brio zaprošenih za potrebe posestev 
14,200.000 din investicijskih kreditov. Z navedenim 
zneskom bodo izvršene najnujnejše graditve, pred- 
vsem silosov 'in gnojišč. Del dobička kmetijskih zaj 

drug, in sicer 5,853.000 din, bo uporabljen v lotu 1954 
za pospeševanje kmetijstva. . 

Za zgraditev mlekarne v Novem mestu je bilo v 

let« 1953 investiranih 40,000.000 din, v letu 1954 je 
predvidena uporaba 65,000.000 din investicijskega 
kredita. Zgraditev moderne mlekarne s kapacite*0 

20.000 litrov mleka dnevno bo močno vplivalo na 
izboljšanje živinoreje na območju našega okraja. 

Za zgraditev Agroservisa v Novem mestu Ie 

predvidenih 45,000.000 din investicij in od tega bo 
v letu 1954 investiramih 30,000.000 din. 

Iz pomoči zaostalim okrajem je dovoljenih * 
leto 1954 10,000.000 din za zgraditev postaje za 
umetno osemenjevanje. Postaja bo za okraje Nov° 
mesto, Krško in Črnomelj. Za izvajanje melioracij 
je bilo zaprošenih 8,500.000 din investicijskega kredita. 

Navedene investicije za kmetijstvo so nasproti 
prejšnjim letom zelo visoke in so nujne zaradi zfT 
ostalega kmetijstva. Efekt vloženih investicijski*1 

sredstev se bo pokazal v povečanj proizvodnji v pri- 
hodnjih letih. V bodoče pa bo potrebno nuditi inve- 
sticijske kredite privatnemu sektorju za ureditev 
gnojišč in siloeov. 

Da bodo vložene investicijo za kmetijstvo učin- 
kovito izrabljene in da so bo povečala kmetijska pw^ 
izvodnja, se mora kmetijska služba z raznimi ukrep1' 
prizadevati: .  ' 

1. da se bodo pravilno izvajali agrotehmičn'. 
ukrepi, kot n, pr. pravilna uporaba umetnih gnoj" 
na podlagi analiz zemlje, večja uporaba đo'brega se* 
mena, povečaš» setev krmnih rastlin; 

2. da se bodo organizirano zatirali škodljivci i 
bolezni na kmetijskih rastlinah (ameriški kapar, kf 
loradski hrošč itd.) z dobro organizacijo in dotacij 
pri nabavi kemičnih sredstev; 

3. da' se bodo   asanirali   sadovnjaki   in   naertn 
obnavljali vinogradi in sadovnjaki; 

4. da se bo z nabavo kakovostnih plemenjak° < 
• uvajanjem umetnega  osemenjevanja, selekcijo zi 
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ne» razširitvijo molzne kontrole, izboljšanjem krmne 
°fHOve in z graditvijo silosov in gnojišč izboljšala 
živinorejska -proizvodn j a ; 

5- da se bodo s pravočasnimi ukrepi zatirale m 
Preprečevale živalske kužne bolezni in vzrejne 
bolezni; 

6- da se bodo organizirale kmetijske razstave in 
prirejali kmetijski tečaji in strokovna predavanja 
t®1 da se bo izpopolnila kmetijska služba. 

Gozdarstvo 
, -Prekomerna sečnja gozdov v prejšnjih letih je 

nujno narekovala, da se zavaruje to naravno boga- 
stvo. Zato je izšlo v letu 1953 več ukrepov (zakon o 
gozdovih, predpisi o obveznem odkazilu lesa, predpisi 
o zmanjšanju števila neracionalnih veneciank, reor- 
ganizacija gozdarske službe v smeri okrepitve kon- 
trole itd.), ki so pripomogli, da se je zmanjšala izraba 
gozdov že v letu 1955. Zal pa so bili večji uspehi do- 
seženi le v državnem sektorju, poraba lesa v pri- 
vatnem sektorju pa se je zmanjšala le nebistveno; 
jo pa v veliki meri zato, ker so neorganizirano od- 
kupovale 'es posamezna podjetja oz. zadruge po pre- 
tirano visokih cenah (dvig cen za 1 ni3 v letu 1953 
nasproti 1952 za 80%). Zato se bo treba prizadevati 
v glavnem, da se zniža sečnja ter da se obnove go- 
zdovi v privatnem sektorju. Zato so v družbenem 
planu LRS določene maksimalne kvote sečnje za 
Vsak okraj ter je predvidena sečnja v našem okraju 
fa gozdove splošnega ljudskega premoženja z 61.000 
j^Jo. metri, za vse druge gozdoye pa s 96.900 m*. Od 
teh skupnih količin je predvidenih za industrijsko 
Porabo 59.000 m3, za lokalno porabo 5.000 m' in za 
jastno porabo 93.900 ms. V teh količinah so zagotov- 
Jeni tudi ključni sortimenti (jamski les iglavcev 
•900 m» in celulozni les iglavcev 3.450 m'), ki so do- 

' ^ceni minimalno v okviru skupne kvote izkorišča- 
la gozdov. Povečanje cene na panju lesa (gozdna 
alcsa), ki jo predvideva republiški družbeni plan, 

°re v korist povečanja sredstev skladov za povzdigo 
^j^dov, kar bo podlaga za povečanje gojitvenih dol, 
efaditve gozdnih cest in naprav za pospeševanje go- 
J,tve gozdov. 

V skladu ze republiškim planom predvideva tudi 

vod' 
ajni  družbeni  plan  za  leto  1954 znižanje  proiz- 

£"anje v gozdarstvu za 45 % v primeri z letom 1949. 
s** .   0m največjega poseka. Vendar je predviden 
v •^• *ak° v državnem kot privatnem sektorju  še 

e(*Qo nad  normalnim  prirastkom  lesa. 

Gradbeništvo 
, Gradbeništvo je v našem okraju v primeri z 
giHpmi panogami gospodarstva zelo razvito. Poleg 
.g," »Pionire, ki razteza svojo delavnost v glavnem 
^ %)   izven   našega   okraja,   delujeta   še   podjetji 
^   kat  in  GOP   v  Novem   mestu.  Zato  predvideva 
habend, plan za leto   1954   povečanje   družbenega 

Proizvoda v primeri z letom 1953 za 3%, čeprav si 
Po oceni osnovnih  sredstev  amortizacijska masj 

j ?radbeništvu občutno znižala. Vzrok za to je tudi 
I, ^s.y°. da smo vključili v letošnjem planu v grad- 
on*^^0 *e P°dJetJe GOP, ki je bilo prej zajeto"v 
u/, , Panogi   gospodarstva.   Predvidene  graditve  v 
Si.'

c^nJem letu  (določeni objekti na avtomobilski ce- 
1  Zagreb—Ljubljana,  graditev   vojaških   objektov. 

dokončavanje zgradb DOZ, NB, Zadružne ••••••••, 
šol itd.) garantirajo, da bodo vsa gradbena podjetja 
svojo družbene plane v celoti dosegla oz. presegla. 
Spremembe v sistemu finansiranja investicij na pod- 
lagi najemanja kreditov, oddaja gradb z licitacijami 
in poostrena kontrola pri izdajanju dovoljenj v letu 
1954 dajejo dobro podlago za znižanje cen in izbolj- 
šanje kvalitet v gradbeništvu. Zato bodo morali de- 
lovni kolektivi teh podjetij dobro izrabiti verjetno 
"o obstoječe, notranje rezerve (smotrna ureditev 
gradbišč, boljša organizacija transporta, racional- 

fjša izraba mehanizcije, varčevanje in varovanje 
materiala in pod.), da bodo vzdržala' konkurenco na 
lem področju z drugimi gradbenimi podjetji. Pred- 
videvamo, da se bo v letu 1954 na novo vkJjučilo v 
delo v gradbeništvu okrog 135 delavcev. 

Promet 
Železniški promet je zajet v zveznem in repub- 

liškem družbenem planu ter ga naš družbeni plan za 
leto 1954 ne upošteva. 

Poštno-telegrafsko-telefon&kd promet prispeva z 
vzdrževanjem osmih nerentabilnih pošt v našem 
okraju že gotov • del svojih dohodkov komuni. Ker 
se bo moral predvideni ostanek za delitev med komu- 
no in podjetjem v višini 3.280.000 din v prvi vrsti 
uporabiti za kritje stroškov za zgraditev ultra-krat- 
kovalovnega sistema v Ljubljani, kot investicijskega 
objekta medrepubliškega in meddržavnega pomena, 
ne predvideva naš družbeni plan delitve ostanka na 
okraj ia podjetje, temveč prepusti celotni ostanek 
podjetju za kritje omenjenih investicij. 

V cestnem prometu imamo samo eno podjetje 
»Avtoparkc v Novem mestu. Zaradi popolne izčrpa- 
nosti voznega parka, pomanjkanja kreditov za na- 
domestilo izrabljenih vozil, kar otežuje še objektivne 
ovire pri nabavi bodisi novih strojev, bodisi njihovih 
delov, ter slabili cest predvidevamo povečanje te go- 
spodarske panoge v letu 1954 le za 3 %. Na nizki od- 
stotek povečanju prometa v tem podjetju vpliva dej- 
stvo, tla imajo skora} vsa večja podjetja, posebno 
trgovska, kot bivši njihovi najboljši odjemalci, svoj 
vozni park. V letu 1954 je predvidena, priključitev 
voznega   parka   LTP   (bivši   GAP)  k >Avtoprómetuc. 

Trgovina 
Novi način formiranja plačnega fonda v trgovini 

na podlagi določenega odstotka od prometa, ki jih 
določa za naša podjetja tudi naš družbeni plan, bodo 
trgovska podjetja zainteresirana, da bodo dosegla 
óim večji promet, kar pa bo mogoče le z znižanjem 
cen. Tako bodo podjetja izvajala posredno pritisk 
tudi na proizvodnjo tako glede cen kot tudi glede 
kvalitete v korist potrošnikov. S to perspektivo je 
predvideno v družbenem planu povečanje družbe- 
nega proizvoda v trgovini za  IT %. 

Turizem   in   gostinstvo 
V tej panogi predvideva plan približno isto vi- 

šino storitev v letu 1954 kot v preteklem letu. Po- 
manjkanje denarnih sredstev ovira nadaljnji razvoj 
turizma že v tem letu, v prihodnjih letih pa bo nuj- 
no treba turizem bolj razviti. Vsi naravni pogoji za 
razvoj so podani, saj razpolagamo med drugim tudi 
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z dvema termalnima kopališčema, ki sta sicer v 
letnih mesecih polno zasedeni, neobratovanjc v zim- 
skih mesecih pa jima finančno ogromno škoduje. Tu 
naj bi predvsem pomagal Zavod za socialno zavaro- 
vanje, ki naj bi pošiljal svoje paciente • domača 
zdravilišča, predvsem v izvensezonskih mesecih. 
Predvidena avtomobilska cesta Zagreb—Ljubljana bo 
lahko mnogo pripomogla k dvigu turizma, posebno 
v severnih krajih našega okraja. Zdravilišče Šmar- 
ješke Toplico ima za bližnjo bodočnost v načrtu zgra- 
ditev več vikend hišic, kar mu bo glede na priljub- 
ljenost te izletne točke v sosednji Hrvatski omogočilo 
večji obisk tudi izven sezone. Tudi, Dol. Toplice, ki 
imajo v načrtu zgraditev bazena na prostem, bodo 
lahko močno dvignile obisk gostov v svojem zdravi- 
lišču. V letu 1954 je predvidena v sezoni uvedba 
redne avtomobilske proge Zagreb—Šmarješke Toplice 
—Dol. Toplice. 

8 

Obrt 
'V zvezi s splošnim razvojem drugih gospodar- 

skih panog ter zaradi povečanja amortizacijskih 
sredstev za 'redno vzdrževanje lastnih osnovnih sred- 
stev gospodarskih podjetij predvidevamo tudi v 
obrtništvu dvig storitev in proizvodnje v letu 1954 
za 12 %. Za opremo obrtnih delavnic je predvidenih 
v družbenem planu 11,000.000 din investicij, kar bo 
omogočilo podjetjem večjo konkurenčno možnost, ki 
bo skupno s pravično davčno politiko, t. j. z vskla- 
ditvijo obveznosti privatnega sektorja obrti z obvez- 
nostmi socialističnega sektorja, preprečila posamez- 
nim obrtnikom, da bi se na račun družbe z izkori- 
ščanjem tuje delovne sile razširili preko mej delov- 
nega obrtnika. Reorganizacija obrtništva bo dokonč- 
no rešila vprašanje konkurenčnosti privatnega sek- 
torja nasproti  državnemu. 

Skupno imamo v okraju 55 obrtnih podjetij v 
državnem sektorju. Podjetij, ki imajo več kot 
10,000.000 din bruto proizvodnje na leto, imamo samo 
9 (ključavničarsko, vodovodno-instalatersko podjetje, 
invalidska, kovinarska delavnica, elektrotehnično pod- 
jetje, mizarstvo, krojaška delavnica, klavnica in pe- 
karija v Novem mestu, »Topolt mizarsko podjetje 
.na Mirni). Z več kot 5,000.000din bruto prometa je 
5 podjetij (kamnoseštvo v Novem mestu, »Zidare in 
mesarija v Gotni vasi, mizarstvo na Dvoru ter kro- 
jaštvo v Bršljinn). Vsa druga podjetja so male obrti 
z enim _ do dvema delavci, ki več ali manj životarijo, 
ker so nekatera nestrokovno vodena ali pa se tudi 
ljudski odbori zanje premalo zanimajo. Predvideni 
odstotki udeležbe na ustvarjenem dobičku v letoš- 
njem letu bodo zainteresirali občinske ljudske od- 
bore, da bodo posvetili več pažnje svojim lokalnim 
podjetjem. 

Drugi   d-el 

Ekonomski ukrepi za izvršitev družbenega plana 
za leto 1954 

Da bi se v letu 1954 dosegel razvoj gospodarstva 
v danih smernicah in v okviru z zveznim in repub- 
liškim planom postavljenih nalog, izdaja okrajni 
ljudski odbor Novo mesto tele ekonomske ukrepe za 
izvršitev družbenega plana za leto 1954. 

•. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

Del dobička gospodarskih organizacij, ki ostale 
po odbitku zveznega davka od dobička, sredstev za 

rezervni sklad in sredstev za morebitno odplačilo 
anuitet za dolgoročno kredite, za katere je prevzel 
poroštvo okraj, se razdeli med okrajem in gospodar- 
sko organizacijo v temle razmerju: 

Odstotek ostanka do- 
bitka  po  odbitku 

zveznega  davka  1•. 
reienrncja sklada, *' 

pripada      ' 
okraju       podjetje 

•/. 'A 

Gospodarske panoge 
/ziroma organizacije' 

1. Elektroenergetski  sistem, Ljubljana ?0 3° 
2. Elektro Novo mesto 70 30 
3. »Kremene, Novo mesto 50 50 
4. »Keramika«, Novo mesto 65 
5. Novomeška opekarna, Zalog 80 
6. Opekarna, Prečna 80 
7. Opekarna,  Prelesjo 16 
8. Lesno ind. podjetje, Novo mesto 63 
9. ••••••• les. izdelkov, Novo mesto 60 

10. Tekstilna tovarna, Novo mesto 

55 

20 
20 
84 
37 
40 
20 
54 
20 
20 

11. Industrija perila, Novo mesto 46 
12. Tkalnica, Novo mesto 80 
13. Industrija  obutve,  Novo mesto 80 
14. Destilacija alkoholnih pijač, Mirna 35 &? 
15. Telekomunikacija, Šentjernej 80 20 
16. »Pionire, Novo mesto 55 *? 
17. Gradbeno trgovsko podjetje »Krka«, 

Novo mesto 46 54 
18. Gradbeno obn. podjetje, 

Novo mesto 45 59 
19. Gozdno gospodarstvo 70 3* 
20. »Avtopromet«, Novo mesto 49 
21. Gostinska podjetja 64 
22. Proizvajalna     zadruga     čevljarjev, 

Dolenjske Toplice 80 
213. Vsa obrtna podjetja 60 

Z delom dobička, ki pripada gospodarski orga^_ 
zaciji, gospodarska organizacija samostojno raZPvai 
ga in ga razporeja na plačni sklad, invesüoijski skia 
in druge sklade. 

51 

20 
40 

Dobiček novoustanovljenih podetij  v letu £^' 
po odbitku davka od dobička, sredstev, potrebnih z 
letno vplačilo v rezervni sklad in dela dobička, * 
pripada podjetju, pripada občinskemu ljudskemu ° 
boru, čigar območju je podjetje ustanovljeno. 

Dohodek in dobiček trgovskih podjetij se deli V 
predpisih 50. do 59. člena uredbe o trgovanju ter 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FU1£ 
št 56/53). Po teh predpisih ugotovljena dobiček VT 

pada v celoti okraju. 
4 

Okraj na dobičku kmetijskih posestev, kmetij- 
skih zadrug, železniških prevoznih podjetij, podje 
poštnega,  telegrafskega  in  telefonskega   prometa 
udeležen. 
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IV. poglavje 

Omejitev plačilnega sklada 

1 
04 dola dobička, ki pripada gospodarski organi- 

•••••! po določbi 1. točke •. poglavja, sme gospodar- 
ja organizacija porabiti za plačil»! sklad največ 
tele odstotke j 

Gospodarske panoge 
oziroma organizacije 

Odstotek   deleža   do- 
bitka, ki pripada 

organizaciji. Vi se srne 
največ   porabiti   za 

'plačal »klad 

1. 
2. 
3. 
4. 
3. 
6. 
7. 
S. 
9. 

10. 
u. 
18. 

.13. 

15. 
16. 
1?. 

18. 
19, 
20. 
21. 
22. 

25. 

Elektroenergetski Bietern. Ljubljana 
Elektro Novo mesto 
>•••••••, Novo mesto 
>Keramika<, Novo mesto 
Novomeška opekarna, Zalog 
Opekarna, Prečna 
Opekarna, Prelesje 
Lesno ind. podjetje, Novo mesto 
Tovarna les. izdelkov, Novo mesto 
Tekstilna tovarna, Novo mesto 
Industrija perila, Novo mesto 
Tkalnica, Novo mesto 
Industrija obutve. Novo mesto 
Destilacija alkoholnih pijač. Mirna 
Telekomunikacija, Spntjprnej 
SGP »Pionir«, Novo mesto 
Gradbeno trg. podjetje >JÇrkac 
Novo mesto 
Gradbeno pbn, podjetje, Novo mesto 
Gozdno gospodarstvo 
>Avtopromet<, Novo mesto 
Gostinska podjetja 
Proizvajalna zadruge Čevljarjev, 
Dolenjske Toplice 
Vsa obrtna podjetja 

58 
26 
73- 
57 
50 
25 
82 
*8 
63 
40 
71 
30 
90 
87 
33 

77 
80 
36 
76 
53 

34 
43 

Znesek, ki se dobi, če se uporabi odstotek, dolo- 
e° v 1. točki,  za plačilni  sklad skupno s  socialnim 

2avarovanjem  nad  obračunskim   plačilnim   skladom, 
l*11 ne sme presegati zneska, če se uporabi lestvica 
v XXV. poglavju zakona o družbenem platu FLRJ zc 
"Ho 1954, 

V. poglavje , 

Oblikovanje plačilnega sklada v trgovini 

Plačilni   sklad  v   trgovskih  podjetjih,  trgovinah, 
ku^na'1 Proizyftjftlnjh podjetij, skladiščih in od- 
Pl **• • •°*1•••11 se oblikuje po doseženem prometu, 
{^fcjlni sklad trgovskih organizacij ••••• v odetot- 

1• na promet, kot sledi: 
% na promet 

»• Trgovsko podjetje >ROGi, Novo mesto 
fla debelo 
»a drobno 

5 i,rS- podjetje Zelcznina, Novo mesto 
'• Arg,podjetje Trebnje 

&a debelo 
na drobno 

-' „.%'podjetje »Izbirat, Novo mesto 5  T • i^g. podjetje »Prehrana. Npvo mesto 
ij^' Podjetje Šentjernej, Smarjeta, 
Mirna, Straža, Sentrupert. Mokronog 

" rrg. podjetje Žužemberk 

1.9 
5,6 
\» 

8,1 
3,6 
5 
4,5 

4 
•• 

8. Trg^podjetje DoL Toplice 3,8 
9, Radiocenter Noro mesto 6 

i0. Trgovsko podjetje OZZ, Novo mesto        3,5 
11. Trg. podjetje Sadje. Novo mesto 10 
12. Trg. podjetje, Mirna peč 4 

Co dejanski plačilni sklad presega obračunski 
plačilni sklad, smejo gospodarske organizacije fe 
prvega odstavka uporabiti za povečanje plač od raz- 
like samo tisti del, kj ne presega lestvice, objavljene 
v XXV. poglavju zveznega družbenega plana. Ostanek 
plačilnega sklada se razdeli v rezervni in investicij- 
ski sklad. 

VI. poglavje 

Rezervni sklad 
V rezervni sklad gospodarske organizacije se pre- 

nese znesek v višini 2% od stalnih obratnih sredstev 
iz dobička, preden se razdeli dobiček med delom, ki 
pripada okraju, in delom, ki ostane gospodarski orga- 
nizaciji za samostojno razpolaganje. 

VII. poglavje 

Plačevanje obresti na osnovna sredstva 

Obresti od osnovnih sredstev plačujejo gospo- 
darsko organizacije po določilu zveznega in republi- 
škega družbenega plana. 

Stavbe zadružnih domov se v letu 1954 oprostijo 
plačevanja obresti od osnovnih sredstev. ' 

Za komunalna podjetja na območju mestno ob- 
cjnp Novo mesto predpiše stopnjo obresti od osnovnih 
sredstev ljudski odbor mestne občine Novo mesto.       f 

Komunalna podjetja na območju drugih občin 
se oprostijo plačevanja obresti od osnovnih sredstev. 

VIII. .poglavje 

Dopolnilna dohodnina 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva in dopolnilne dohodnine od dohodkov samo- 
stojnih poklicev jn premoženja se predpiše lestvica s 
posebnim odlokom. 

IX. poglavje 

Lokalne takse in prometni davek 

Lokalne takse in stopnje? lokalnega prometnega 
davka bodo predpisane s posebnim odlokom. 

X. poglavje 

Delež  občinskih  ljudskih  odborov  na  dohodkih 
okraja 

Občinskim ljudskim odborom in občanskemu 
ljudskemu odbora mestne občine Novo mesto pripada 
za kritje njihovih proračunskih potreb od dohodkov, 
pobranih na njihovem območja, tale delež: 

odstotkov 
1. Davek od dediščin In daril •     100 
2. Dohodki uradov in ustanov 100 
3. Razn] nepredvideni dohodki 100 
4. Presežek dohodkov iz leta 1953 100 
3. Dopolnilna dohodnina, od kmetijskih gospo- 

darstev In dopolnilna dohodnina od samo- 
stojnih poklicev in premoženja pripada po- 
sameznim občinam v tehle odstotkiht 
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. Dopolnilna   do-Dopolnilna   do- 
hodnina   od      bodnina   od 

Občina : 
kmetijskih go- 

spodarstev, 
predpisana 
za 1.  1934 

•/t 

samostojnih 
poklicev in 
premoženja, 
predpisana 
za 1. 1931 

•/. 

i. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
lil. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Brusnice 
Dobrnič 
Dol. Toplice 
Dvor 
Gotoa vas 
Hinje 
Mirna 
Minia peč 
Mokronog 
Prečna 
Rakovnik 
Straža 
Šentjernej 
Skočijan 
Smarjeta 
Trebnje 
Trebelno 
Trška gora 
Velika Loka 
Veliki Gaber 
Zagradec 
Žužemberk 

80 
41 
52 
69 
50 
80 
54 
31 
32 
49 
34 
48 
45 
41 
51 
25 
65 
80 
32 
35 
87 
66 

80 

80 

Mestna občina Novo mesto 100 100 

Poleg .navedenih dohodkov so posamezne občine 
udeležene tudi na delu dobička gospodarskih orga- 
nizacij, ki bo v letu 1954 dosežen na območju okraja 
v tehle odstotkih: 

Mestna občina: % 
1. Novo mesto 9,91 
2. Dol. Toplice 0,39 
3. Dvor 0,11 
4. Gotna vas 0,28 
5. Mirna 0,17 
6. Mirna peč 0,17 
7. Mokronog 0,39 
8. Prečna 0,39 

Občina: 
9. Rakovnik 

10. Straža 
11. Šentjernej 
12. Skocijan 
13. Smarjeta 
14. Trebnje 
15. Žužemberk 

% 
0,06 
028 
0,56 
0,06 
0,17 
0,45 
0M 

XI. .poglavje 

Okrajni kreditni sklad 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za investicije. 
Vanj se stekajo: * 

a) 43,9% od deleža dobička gospodarskih organi- 
zacij, ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru; 

b) anuitete od kreditov, ki se dajejo iz tega 
sklada; 

c) obresti od kreditov za stalna obratna sredstva, 
ki so bili desi iz tega sklada; 

č) druga sredstva, ki se po posebnih predpisih 
stekajo v ta sklad. 

2 
Posojila iz okrajnega i kreditnega sklada za inve- 

sticije se dajejo po razpisu. 
Najdaljši pJeoiHni rok za posojila iz tega sklad« 

znaéa 15 tet, najnižja obrestne mera pa 1 %. 

••. poglavje 

Gozdni sklad 

1 
V okrajni gozdni sklad za obnovo gozdov so vpla- 

čuje od posekanega lesa iz gozdov splošnega ljudske- 
ga premoženja celotna vrednost lesa na panju, od 
lesa iz zadružnih in zasebnih gozdov pa prispevek po 
tarifi, ki je predpisana z uredbo o skladih za obnovo 
gozdov. 

2 
Iz okrajnega gozdnega sklada se vplačuje v re- 

publiški sklad za obnovo gozdov 35% od zneskov, ki 
so bili vplačam v okrajni gozdni sklad. 

5 
V občinske gozdne sklade gre iz okrajnega gozd- 

nega sklada del prispevkov, plačanih od lesa, pose- 
kanega v zadružnih in zasebnih gozdovih na območ- 
ju posameznih občin, in sicer: 

Občina: 

1. Brusnice 
2. Dobrnič 
3. Dol. Toplice 
4. Dvor 
5. Gotna vas 
6. Hinje 
7. Mirna 
8. Mirna peč 
9. Mokronog 

10. Prečna 
11. Rakovnik 
12. Straža 

%            Občina: % 

5 15. Senteraej 5 
10 14. Skocijan 15 

5 15. Smarjeta 15 
10 16. Trebnje 10 

5 17. Trebelno 10 
5 18. Trška gora 15 

10 19. Vel. Gaber 10' 
15 20. Vel. Loka 5 
10 21. Zagradec 10 
15 22. Žužemberk 10 
•0 23. Mestna občina 

5          Novo mesto W 

X'HI. poglavje 

Sklad za urejanje voda 

Sredstva okrajnega sklada za urejanje voda s« 
bodo uporabljala za vzdrževanje in obnavljnje <>"'• 
stoječih in za zgraditev novih regulacijskih in m«l'°"' 
racijskih  naprav,   za  urejanje hudournikov  ter %* 
študij in raziskavo vodnogospodarskih problemov. 

Prispevke za uporabo vode piačajejo: 
i. vse vodne elektracne, ki niso vključene v elek- 

troenergetski sistem Slovenije. Prispevek znaša 0,7v 
dinarja od KWh; 

2. vodni mlini in žage im dnuge energetske vođino 
naprave t neposrednim 'prenosom energije. Prispevki 
se določijo za: 

a) vodno mline, ki obratujejo nad 6 mesecev Ie4" 
no, po 2500 din od para kamnov, 

b) vodne mline, ki obratujejo povprečno 6 mese- 
cev ali manj letno, po 1.000 din od para kamnov,._ 

c) vodne žage — venecijanke, ki imajo dovolje- 
nje za delo, po 4.000 din letno od enega žaginega 

lista; 
3. industrijske, obrtne in drugo gospodarske °T" 

ganizadje, ki spuščajo v nadzemne ali podzemne vo- 
de, neposredno aH posredno take snovi, ki kvarijo 
vodnogospodarske naprave, in sicer škodujejo spi06" 
nim gospodarskim koristim. 

Prispevek po tej točki se določi s tisočinka111 

celotnega bruto prometa, in sicer: 
tekstilne tovarne v Nove mestu *•* "° 
rudniki kremenčevega peska »Kre- 
mene, Novo mesto 2 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 

1706. 
Okrožna  sodišča   razglaSalo: 

Besedilo: Gostišče »Pri Gozdarju« 
v Koritnicah (št  12). 

•Poslovni predmet: Priprava toplih 
in mrzlih jedil, točenje alkoholnih 
m brezalkoholnih pijač, prodaja to- 
oacnih izdelkov na drobno. 

Ustanovitelj: Obč. LO Knežok, 
odločba z dne 29. Vil. 1954. 

Poslovodja: Tomšič Anton, Ko- 
Jjtnice 47, poleg njega je poobla- 
ščena za podpisovan je še natakarica 
lončić Palina, Koritnice 47. 

Gorica,   28.   septembra   1954. 
Zt 300/54-2 3320 

1707. 
Besedilo: »Les«, podjetje za pre- 

delavo    in    rezanje   lesa,    Kozina 
(št 34). 

"oslovni predmet: Nabava suro- 
Ve?a lesa, rezanje in predelava le- 
Sa 1er razpečavanje lastnih lesnih 
Proizvodov. 

direktor:   Rapotec   Ciril. 
, Ustanovitelj: OLO Sežana, odloč- 
ba   št.    •-••1•,/(•-10••.    y    An*    <X>     TY 
1954. 

st.  1-4645/10-1954  z  dne  22.  IX. 

1?«8. 

Gorica, dne 5. oktobra 1954. 
Zt 302/54-4 3411 

, Besedilo:      »Gostilna      »Resljev 
••••«, Ljubljana (Slomškova 9). 

-    loslovmi predmet: Gostinske sto- 
ritve. 
. Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G-6831/1-54 z dne 25. VIII. 
y>4. Gostišče se je že konstitui- 

ralo. 
;. Poslovodja:  Ziško  Alojarij,  Ljub- 
lana, Ažbetova 23. 

Ljubljana.   13.   septembra   1954. 
1? Zt 268/54 Rg III 754/1      3108 

T sledilo:    Gozdno   gospodarstvo, 
LJubljana  (Parmova 4). 

.plovni predmet: Pogozdovanje, 
öOjiteVj varstvo> izkoriščanje s pra- 
J0*01 in urejanje gozdov, graditev 
J^^etnih  naprav   v   gozdovih   ter 

-Kupovanje *osa za prodajo. 
.Ustanovitelj: Izvršni svet Ljudske 

'««Psäne LRS, odločba št. 307/3-54 
?'one 26. IV. 1954. Na zasedanju de- 
^vskega sveta 3. V. 1954, so bila 
1•^•'•  Pravila   in   tarifni   pravil- 

T Pi^ktor: ing. Oblak Franjo, 
WublJana> Tržaška  68. 

Mubiljana,   21.   septembra   1954. 
Zt 25/54 Rg III 777/1       3001 

1710. 
Besedilo: »Pleskar« (Ljubljana — 

Stožicc 47). 
Poslovni predmet: Pleskarstvo in 

soboslikarstvo. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. -G-75ei/2-54 z dne 8. IX. 
1954. Podjetje se je že konstitui- 
ralo. 

Poslovodja: Hvastja Vinko, Ljub- 
ljana, Stožice 71. 

Zt 510/54 Rg III 787/1      3334 
Ljubljana, 29. septembra 1954. 

1?10• 
Besedilo: Gostišče »Pri Brodu«, 

Malečnik, Trčova 31. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

postrežba z jedili, prodaja tobačnih 
izdelkov in vžigalic. 

Ustanovitelj:   Obč. LO  Malečnik. 
Poslovodja: • Klojčnik   Martin.   V 

bančnem    poslovanju    bosta   poleg 
njega podpisovala še Zdenko  Jože 
in  Rotner Ludvik, knjigovodja. 

Maribor, 2. oktobra 1954. 
Reg št. 390/11 3546 

1711. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »Zarja«, Lešje (Breg 27). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja na drobno predmetov tehle 
strok: trgovina s tekstilnim bla- 
gom ia tekstilno galanterijo, trgo- 
vina z galanterijskim in kratkim 
blagom ter konfekcijo. Dalje živila 
in gospodinjsko potrebščine, ter me- 
šano industrijsko blago in tobačni 
izdelki. 

Ustanovitelj: Občinski ljudski od- 
bor, Lešje. 

V. d. poslovodje: Crnčec Ivan; 
poleg njega podpisujeta za banko 
še: Božič Ciril, namestnik poslovod- 
vodje, in Kukovič Jože, honorarni 
knjigovorja. 

Reg št. 201/• 3451 
Besedilo: Restavracija »Kovinar«, 

Maribor, Poljska 4. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

gostinskih poslov restavracije, t. i. 
točenje alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač 1er oddajanje mrzlih in 
toplih jedil. 

Ustanovitelj: Metalna, tovarna 
konstrukcij - in strojnih naprav v 
Mariboru.» 

Poslovodja: Ledinek Ivan, poleg 
njega podpisuje za banko še Gra- 
šič Helena. 

Reg št. 147•1 3452 
Maribor,   6.  oktobra   1954. 

1712. 
Besedilo: Poslovalnica št 4 To- 

varne tulcev in klobukov »Begej« 
Zrenjanin, s sedežem v Ptnju. 

Poslovni predmet: Prodaja tulcev 
in klobukov, uslužnostna dela po- 
pravil in čiščenja moških in 'žen- 
skih klobukov. 

Ustanovitelj: Tovarna tulcev in 
klobukov   »Begej«,  Zrenjanin. 

Poslovodja: Haber Kristina; 
Maribor, 11. oktobra 1954. 

Reg št. 222/•1 3484 
1713. 

Besedilo: Krojaška delavnica, 
štalcerji. 

Poslovni predmet: Izdelava mo- 
ških in ženskih oblek ter vsa po- 
pravila te stroke. 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI. XXTV. LETNIK 

i Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav .odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946. 1948 in 1950 se pridružuje 
zdaj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Gorica r: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hanmiurabijevega .zakonika — Dr. Gorazd K u - 
I« j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. L 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sa j ovi c: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado VaVpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd K us e j in dr Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v ?•?•'• pokoj' 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri »Uradnem listu LRS«. Ljub- 
ljana. Erjavčeva  ti a in po knjigarnah. Cena 460 din. 
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Podjetje je samostojni obrat 
pod vodstvom obč. LO Kočevska 
Reka. 

Ustanovitelj: Obč. LO Kočevska 
Reka, odločba št. 334/1-54 z dne 5. 
VI.  1954. 

Poslovodja 'Volk Jože, ki sklepa 
poslovne dogovore in pogodbe po 
poblastilih in pravilih, sopodpisuje 
listine finančnega pomena knjigo- 
vodja Golob Anica. 

Novo mesto, 23. septembra 1954. 
Zt 52/54 Rg III 37/1       3245 

1714. 
Besedilo: »Fotolik«, Kočevje (Ko- 

čevje, Trg svobode 10). 
Poslovni predmet: Ateljerska, 

amaterska in reportažna dela ter 
prodaja fatomatcriala na drobno. 
Podjetje samostojno nabavlja bla- 
ga in sklepa kupoprodajne po- 
godbe. 

Poslovodja: Jerin Anton, fotomoj-. 
ster, Kočevje 10, ki podpisuje pod 
nadzorstvom LO mestne občine Ko- 
čevje, kot ustanoviteljem podjetja. 

Novo mesto, 29. septembra 1954. 
Zt 58/54 Rg III 43/1        3306 

1715. 
Besedilo: »Manufaktura«, trgovi- 

na s tekstilnim blagom, konfekcijo 
in trikotažo v Kočevju št. 147. 

Poslovni  predmet:'    Nabavlja   in 
Erodaja galanterijsko in bazarsko 

lago, izdelke iz jute, konoplje, pla- 
stičnih mas, mešano .industrijsko 
blago, tekstilno in pleteno blago 
ter konfekcijo. 

Za trgovino podpisujejo: 
Putrih Miha, poslovodja, samo- 

stojno vse spise razen finančnega 
pomena, sopodpisuje Jajtič Stane, 
upravnik »Knjigovodskega centra«, 
Kočevje, spise finančnega pomena, 
in Lampe Ančka, trgovska pomoč- 
nica, po danih pooblastilih, v odsot- 
nosti poslovodje. 

Zt 66/54 Rg III 44/1 3509 
Besedilo: »Obutev«, trgovina s 

čevlii, nsnjem, čevljarskimi in ta- 
petniškimi potrebščinami, Kočevje 
(št. 95). 

Poslovni predmet: Vrvarski izdel- 
ki, izdelki iz konoplja in jute, obu- 
tev, usnje, sedlarsko in jermenar- 
sko blago in potrebščine, izdelki iz 
gume in kavčuka ter plastičnih 
mas, radijski aparati ter potrebšči- 
ne, razne kemikalije, tehnično bla- 
go za podjetja in obrt. 

Za trgovino podpisujejo: 
Lunder Franc, samostojno, vse 

spise, razen finančnega pomena, so- 
podpisuje Jajtič Stane, upravnik 
»Knjigovodskega centra«, vse spise 
finančnega pomena, in Kregulj Ma- 
rinka, trg. pomočnica, po danih po- 
oblastilih, v odsotnosti poslovodje. 

Zt 59/54 Rg III 45/1        3316 
Besedilo: »Oskrba«, trgovina z 

živili, Kočevje (št. 182, z razdelje- 
valnico v Starem logu). 

Poslovni predmet: Trgovska de- 
lavnost na drobno: meso in mesni 
izdelki, žito in mlevski izdelki, se- 
mensko blago; živila in gospodinj- 
ske  potrebsČne,  delikatese,   izdelki 

s sladkorjem in kakaom, zelenjava, 
sadje in njihovi izdelki, vžigalice 
• potrebščine, mlečni izdelki, ri- 
be, alkoholne m brezalkoholne pi- 
jače, tobačni izdelki, jajca, parfu- 
merijsko in  kozmetično blago. 

Za trgovino podpisujejo: 
Pavuna Drago, poslovodja, samo- 

stojno, vse spise razen finančnega 
pomena, sopodpisuje Jajtič Stane, 
upravnik »Knjigovodskega contrae, 
vse spise finančnega pomena, in 
Kirn Branka^ trg. pomočnica, po 
danih navodilih, v odsotnosti poslo- 
vodje. 

Zt 65/54 Rg III 51/1       3310 
Besedilo: »Potrošnik«, trgovina z 

mešanim blagom, Kočevje (št. 268). 
Poslovni predmet: Galanterijsko 

blago, železnina, kovinski izdelki, 
kolesa, barve, kemikalije in po- 
trebščine, parfumerijsko blago in 
kozmetika, steklo, porcelan, pohi- 
štvo, šolske potrebščine, meso in 
mesni izdelki, žito in mlevski izdel- 
ki, semensko blago, živila in go- 
spodinjske potrebščine, delikatese, 
izdelki s sladkorjem in kakaom, ze- 
lenjava, sadje in njihovi izdelki, 
mlečni izdelki, kruh, pecivo, alko- 
holne in brezalkoholne pijače, to- 
bačni izdelki, vžigalice in potreb- 
ščine,   jajca,   barve  in   kemikalije. 

Za trgovino podpisujejo: 
Rutar Peter, poslovodja, samo- 

stojno, vso spise, razen finančnega 
pomena, sopodpisuje Jajtič Stane, 
upravnik »Knjigovodskega centra«, 
vso spise finančnega pomena, in 
Hribar Lojzka, trg. pomočnica, po 
danih pooblastilih, v odsotnosti po- 
slovodje. 

Zt 62/54 Rg III 48/1       3313 
Besedilo: »Preskrba rudarjev«, tr- 

govina z mešanim blagom, Rudnik- 
Kočevje (št 226). 

Poslovni predmet: Nabavlja in 
prodaja tekstilno, kratko in pleteno 
blago ter konfekcijo, izdelke iz 
plastičnih mas, galanterijsko blago, 
kovinsko izdelke, steklo, porcelan, 
sobno in kuhinjsko' pohištvo, meso 
in mesne izdelke, semensko blago, 
živila in gospodinjske potrebščine, 
delikatese, izdelke s sladkorjem in 
kakaom, sadje, zelenjavo in izdel- 
ke, kruh, pecivo, alkoholne in brez- 
alkoholne pijače, tobačne izdelke, 
vžigalice in potrebščine, jajca ter 
razne kemikalije, paTfumerijsko in 
kozmetično blago, šolske potrebšči- 
ne, obutev in  usnjeno galanterijo. 

Za trgovino podpisujejo: 
Lampe Milan, poslovodja, samo- 

stojno, vse spise, razen finančnega 
pomena, sopodpisuje Jajtič Stane, 
upravnik »Knjigovodskega centra«, 
vse spise finančnega pomena, in 
Buchvald Angela, trg. pomočnica; 
po danih pooblastilih, v odsotnosti 
poslovodje. . 

Zt 61/54 Rg III 47/1        3314 
Besedilo: »Specerija«, trgovina z 

živili, Kočevje  (št. 306). 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daia  blaga  iz  strok:  galanterijsko 

blago, kozmetika, meso • mesni iz- 
delki, žito in mlevski izdelki, se- 
mensko blago, živila • gospodinj- 
ske potrebščine, delikatese, izdelki 
iz sladkorja in kakava, zelenjava, 
sadje in izdelki, mlečni izdelki, al- 
koholne in brezalkoholne pijače, 
tobačni izdelki, jajca, vžigalice in 
potrebščine. 

Za_ trgovino podpisujeta: 
Uzunovič Jože, poslovodja, samo- 

stojno, vse spise, razen finančnega 
pomena, ki jih sopodpisuje Jajtič 
Stane, upravnik »Knjigovodskega 
centra, Kočevje. 

Zt 63/54 Rg III 49/1        3312 
Besedilo: »Trgovina z mešanim 

blagom, Stara cerkev« pri Kočev- 
ju (št. 9). 

Poslovni predmet: Nabavlja in 
prodaja tekstilno, kratko in galan- 
terijsko blago ter igrače, razne ko; 
vinske izdelke, kemikalije in po- 
trebščine, parfumerijsko blago, ste- 
klo, porcelan, pisarniški material, 
šolske potrebščine, meso in mesne 
izdelke, žito, mlevske izdelke, se- 
mensko blago, živila in gospodinj- 
ske potrebščine, delikatese, izdelke 
s sladkorjem in kakaom, sadje in 
zelenjavo ter izdelke, mlečne izdel- 
ke, ribe, alkoholne in brezalkohol- 
ne pijače, tobačne izdelke, vžigali- 
ce m potrebščine ter jajca. 

Za trgovino podpisujejo: 
Briški Matija, poslovodja, samo- 

stojno, vse spise, razen finančnega 
pomena, sopodpisuje Jajtič Stane, 
upravnik »Knjigovodskega centra«! 
vso spise finančnega pomena, i° 
Hočevar Anica, trg. pomočnica, P° 
danih pooblastilih, v odsotnosti po- 
slovodje. ,, 

Zt 60/54 Rg III 46/11       30p 
Trgovine samostojno' nabavljajo 

in sklepajo kupo-prodajne P°" 
godbe. .. 

Ustanovitelj podjetij: Delavec 
svet trgovskega podjetja »Mestni 
magazin«  Kočevje. - 

Novo mesto, 30. septembra 1954. 
Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 

Novo mesto (Skalickyjeva ulica l?). 
Poslovni predmet: Nega, vzgoja, 

varstvo in izkoriščanje gozdov, tr- 
govanje z gozdnimi eortimenti * .*" 
žavnini, zadružnim in privatnim 
sektorjem, projektiranje • izved- 
ba gozdnega gradbeništva. Postran- 
ska delavnost: Prodaja drvnapanj" 
in drugih gozdnih sortimentov na 
drobno, proizvodnja eteričnih ••.1 

prodaja postranskih gozdnih proiz" 
vodov. .   , . 

Ustanovitelj: Izvršni svet Lju<pK 

skupščino LRS. 
Za podjetej podpisujejo: . 
Mutej Dušan, direktor, samostoj 

no, v odsotnosti Škof Franc, ••••• 
tar, vse listine finančnega P0•^ 
sopodpisuje Kulovec Stane, racan«- 

Ja' Zt 74/54 Rg III 59/1 5*£ 
Beesdilo: »Hrana«, trgovina z ZI 

vili, Kočevje (št. 240). ..     ,_ 
Poslovni   predmet:    Nabavlja  • 

prodaja živila in gospodinjske p^ 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih imunega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del je odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
Poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje 
•n plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, c©pijenju, 
gajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o oniranju 
jn predelavi sadja, dalje vinogradništvo in amno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živah. 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj. 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street. lx>ndon, VV. 1.) in drugi domači 
ter tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja, 
'siju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
'epem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo, 
strani 360, cena 530 din. 

ločine, delikatese, izdelke iz 
wj~k°rja in kakava, pedivo, al- 
koholne in brezalkoholne pijace, 
faesae in mlevske izdelke, semensko 

'^go, tobačne izdelke, vžigalice in 
Potrebščino ter galanterijsko blago. 

£• trgovino podpisujejo: 
J-avrenčič Jože, poslovodja, samo- 

aiostojno, finančne spise sopodpisu- 
j£ Jajtič Stano in Poklač Slavka, 
jfjp pomočnica, po danih pooblasti- 

n> v odsotnosti  poslovodje. 
\ Zt 73/54 Rg III 56/1        3382 

Besedlilo: Galanterija«, trgovina 
* jalanterijo, Kočevje (št. 121). 
•>••• • Tni predmet: Nabavlja in 
ola a^a- Salanterijsko in bazarsko 
ta*'i 'grace, izdelke iz gume in 
la ^ *n plastičnih mas, glasbi- 
v:' Ufe in izdelke iz plemenitih ko- 
Sftr •-i*^'0' porcelan, keramika, pi- 
šolU material, papir, pisalne in 
ia 

sko Potrebščine, izdelke domače 
bla Umcto"h   obrti    in   drogerijsko 

Ž? trgovino podpisujejo: 
• taJoohar Katica, poslovodja, sa- 

•   sntC^J•,no, sPise finančnega pomena 
KPNe Jajtič Stane, in Peter- 

•••••, trg. pomočnica, po danih 
•*lastilih,    v    odsotnosti    poslo- 

Zt 70/54 Rg III 55•1        3395 

ca»6^^0!   »Knjigarna   in   papirni' 
p'•*evje (št. 154). 

prodn-   ni  Predmet:    Nabavlja   in 
in g^(ja  Pisarniški   material,   papir 
••••^ y. Potrebščine ter knjige in 

Za trgovino podpisujejo: 
Seško Gizela, poslovodja, finanč- 

ne spise sopodpisujo Jajtič Stane 
in Lorgar Boža, trg. pomočnica, po 
danih pooblastilih, v odsotnosti po- 
slovodje. 

Zt 72/54 Rg III 57/1        3383 
Novo mesto, 4. oktobra 1934. 

1716. 

Spremembe 
okrotna  «odlUa  nuglaSaJoi 

Besedilo: »Nalivalnica«, Rogaška 
Slatina,   i 

Besedilo odslej: »Zdravilni vrel- 
ci«, podjetje za eksploatacijo mine- 
ralne vode, Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet: Izkoriščanje 
zdravilne mineralne vode za pro- 
dajo, izdelovanje brezalkoholnih 
pijač, izkoriščanje zemeljskega pli- 
na CO» in avtoprevozi/ 

Celje 1. oktobra  1954. 
Rgo II 361/2 3540 

1717. 
Besedilo: Mehanična delavnica 

dvokoles, Šempeter pri Gorici. 
Vpišejo se novi pooblaščenci za 

podpisovanje  v bančnih  zadevah: 
Kolone Ivan, upravnik, Zorn 

Franc, uslužbenec, Čermclj Virgi- 
nija, uslužbenka. 

Zt 255/54-2 3327 
Besedilo: Podjetje »Postrežba«, 

Šempeter pri Gorici. 
Vpišejo se novi pooblaščenci za 

podpisovanje  v  bančnih  zadevah: 
Koleno    Ivan,    upravnik.    Zorn 

Franc,   uslužbenec,   Cermelj   Virgi- 
nija,   uslužbenka. 

Zt 256/54-2 3326 
Gorica,  18. avgusta  1954. 

1718. 
- Beesdilo:  Splošno gradbeno pod- 

jetje »Kraški zidar« v Sežani. 
Esbrišc se  računovodja  Ponikvar 

Marica in vpiše Pelan Alojzija. 
Gorica, 25. septembra 1954. 

Zt 246/54-6 3324 
1719. 

Besedilo:    Trgovina   z   drogerij- 
skim blagom »Drogerija na mostu« 
v  Ilirski  Bistrici. 

Vpiše se konstituiranje  podjetja. 
Iz poslovnega predmeta se izbri- 

še besedilo: a)  električni material, 
b) pisarniški material, papir in pi- 
sarniške  ter šolske potrebščine in 
c) izdelki domače obrti in umetnih 
obrti, 

Zt 131/54-5 3447 
Besedilo: Trgovina z železnino 

»Oprema« v Ilirski Bistrici. 
'Vpiše so konstituiranje podjetja. 
Iz poslovnega predmeta se izbriše 

besedilo: a) mešano industrijzsko 
blago ter vpiše še: a) usnje, b) sed- 
larsko in jermenarsko blago s po- 
trebščinami. 

Zt lßl/54-• 3415 
Besedilo: Trgovina z živili »Pri 

novem svetu« v Ilirski Bistrici. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Iz poslovnega predmeta se izbri- 

še besedilo: a) mešano industrijsko 
blago, b) tobačni izdelki, vžigalice 
in potrebščine, c) kruh in pecivo. 

Zt 125/54-6 3446 
Besedilo: Tovarna pohištva v No- 

vi Gorici. 
Poslovni predmet odslej: Izdelala 

pohištva in razrez vseh vrst lesa 
ter prodaja teh proizvodov. 

Poleg direktorja Ravniharja Ti- 
ne ta so pooblaščeni za podpisova- 
nje še: Ferlât Boris, sekretar, in 
Manfreda Viljem, računovodja. 

Podjetje ima obrate: Tovarna po- 
hištva v Kromibergu in žago v Sol- 
kanu   (prej  žaga  ••••••). 

Zt 303-54-5 3420 
Gorica,  6. oktobra   1954. 

1720. 
Besedilo: »Soške Elektrarne«, No- 

va Gorica. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Vpišejo se tele v podjetju zdru- 

žene erlektrarae: HE Doblar, HE 
Plave, HE Hubelj, HE Plužna, HE 
Log, HE Možnica, HE Podmelec in 
HE Gradisce. 

Izbriše se Korene Rajko in vpiše: 
Simoniti Lado, ki podpisuje vse 

listine v okviru pooblastil direk- 
torja podjetja. 

Gorica,  7.  oktobra   1954. 
Zt 29/54-11 34« 

1721. 
Besedilo: »Avtoobnova« v Šem- 

petru pri Gorici. 
Besedilo odslej: Podjetje za teko- 

ča, srednja in generalna popravila 
avtomobilov  »Avtoobnova«, Sempe- 
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ter pri Gorici, skrajšano: »Avtoob- 
novac, Šempeter. 

Poslovni predmet odslej: Tekoča, 
srednja • generalna popravila 
osebnih in tovornih avtomobilov, 
avtobusov in gasilskih voz vseh 
vrst, in sicer mehanike ter karose- 
rije; popravila traktorjev ter mo- 
tornih koles; izdelava novih raz- 
novrstnih kabin, kasonov, avtobus- 
nih in gasilskih karoserij; ima li- 
varno za barvane kovine in oddelek 
za pokromanje ter niklanje. 

Gorica,   12.   aktobra   1954. 
Zt 304/54-7 344« 

1722. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Lub- 

nik«, Škof ja Loka. 
Na zasedanja delavskega sveta 

19. VII. 1954 so bik sprejeta nova 
pravila. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja na drobno špecerijskega blaga 
in gospodinjskih potrebščin, drv in 
premoga, deželnih pridelkov, sadja 
in zelanjave. 

Za podjetje podpisuje samostoj- 
no direktor, oziroma po upravnem 
odboru pooblaščeni nameščenec; li- 
stine finančnega pomena sopodpi- 
suje računovodja. 

Izbrise se Ferenčak Edo in poslo- 
valnice: Mestni trg 8, Mestni trg 
21, Mestni trg 34, Spodnji trg 12, 
Spodnji trg 6, Cesta talcev 5, Stara 
Loka 15, Mestni trg 2, Mestni trg 
13, Mestni trg 28, Cesta talcev 2. 

V sestavu podjetja ostaneta . na 
podlagi odločbe LO MO Skofja Lo- 
ka, št. 805/9 z dne 12. VII. 1954: Tr- 
govina s sadjem in zelenjavo, Mest- 
ni trg 1, in Trgovina s špecerijskim 
blagom, Mestni trg 19, obe v Škof ji 
Loki. 

Ljubljana,  29.   septembra   1954. 
Rg I 187/3 3345 

1723. 
Besedilo: Gostinsko podjetje Go- 

stilna »Pri 2nm.ru«, Bistrica. 
Besedilo odslej: Gostišče Gostilna 

»Pri 2umrn«  (Bistrica 12). 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

postrežba  z jedili. * 
Rg II 103/2 3543 

Besedilo: »Avtoservis — prevoz, 
Kranjska gora. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Rg • • 3344 

Ljubljana, 2. oktobra  1954. 

1724. 
Besedilo: Občinsko strojno ple- 

tilstvo, Šentvid pri Stični. 
Z odločbo OLO Ljubljana okoli- 

ca, št. 10-278/2-54 z dne 6. IX. 1954 
je podjetje prešlo v likvidacijo. V 
likvidacijski komisiji so: Držič Hin- 
ko, uslužbenec, Gamelme, Vindiš 
Rudolf, uslužbenec OLO, Zupančič 
••••••, pletilja, Šentvid pri 
Stični. 

Likvidator: "Kramar Franc, raču- 
novodja, Ljubljana, Vodnikova 28, 
podpisuje samostojno. 

Ljubljana.  6. oktobra   1954. 
• Rg I 30/7 3378 

1725. 
Besedilo: Lesna galanterija in mi- 

zarstvo, Borovnica, 
Na zasedanju delavskega sveta 

11. Vil. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in razrez hlodovine v žagarske iz- 
delke, izdelovanje zabojev in lesne 
galanterije in vsa dela mizarske 
stroke. 

Za podjetje samostojno podpisuje 
direktor oziroma pooblaščeni usluž- 
benec, listine finančnega pomena 
sopodpisuje računovodja. 

Izbriše se Wendner Marija in 
vpiše Hribar Mira, računovodja, 
Borovnica   36. 

Rg II 64/3 3439 

Besedilo: »Continental - Export«, 
Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Izvoz: 
rude, kovine, zlitine in nekovine, 
surovo železo, lito jeklo, valjani, 
vlečeni, kovani in stiskani izdelki 
iz železa in jekla, industrijski stro- 
ji, naprave in kovinske konstrukci- 
je, deli in električni material; uvoz: 
isto, zraven še orodje, instrumenti 
in drugI kovinski izdelki; medna- 
rodno posredovanje: trgovanje v 
notrnajem prometu po strokah: ga- 
lanterijsko in bazar&ko blago, že- 
leznina in kovinski izdelki, kolesa, 
šivalni stroji in potrebščine, medi- 
cinski, zdravstveni in znanstveni 
aparati ter instrumenti in potreb- 
ščine, radijski aparati in potreb- 
ščine, elektrotehnični material, sa- 
nitarni in instalacijski material, 
tehnično blago za proizvajalna pod- 
jetja in obrt, in sicer: stroji, na- 
f.-ive ter tehnična železarna in ko- 
vinsko blago, nadomestni deli, uten- 
zilije in potrebščine, elektrotehnič- 
ni _ material, orodje, oprema in po- 
trebščine za obrt, posebej pa za po- 
trebe lesno predelovalne industrije 
in njenih proizvodov. 

Rg • 34/6 3443 
Besedilo: »Belinka«, tovarna elek- 

trokemičnih izdelkov, Soteska ob 
Savi. 

Na   zasedanju   delavskega   sveta • 
26. VII.  1954 so bila sprejeta  nova 
pravila. 

Poslovni predmet odslej: Proiz- 
vodnja vodikovega peroksida, nje; 
govih odvedenk in raznih persoli 
na industrijski način. 

Za podjetje podpisujeta direktor 
oziroma pooblaščena oseba; listine 
finančnega pomena sopodpisuje ra- 
čunovodja. 

Rg II 97/7 3438 
Ljubljana, 8. oktobra 1954. 

1726. 
Besedilo: Občinska klavnica, Kri- 

ževci. 
Na podlagi odločbe OLO Ljuto- 

mer, št II 3322/1 z dne 1. 'VIL 1954 
je podjetje prešlo v likvidacijo, 
ker nima gospodarskih pogojev za 
nadaljnje poslovanje. Likvidator je 
Fošnar janko. 

Izbriše se za podpisovanje Mako- 
vec Marko, poslovodja. 

Rcg št. 78/VI 5196 

Besedilo: Mestna čevljarska de- 
lavnica v Ljutomeru. 

Na podlagi odločbo OLO Ljuto- 
mer, št. 2041/1•54 z dne 31. V. 1954 
je podjetje prešlo v likvidacijo.        . 

Likvidatorska uprava: Kovačjc 
Alojz, čevljarski mojster iz Cvena, 
predsednik; Senear Janko, sobosli- 
kar, in Simonie Irma, knjigovodja, 
oba Ljutomer, člana. 

Izbrišeta se s pravico podpisova' 
nja Valpatič Silvestei, upravnik, tn 
Ošterc Franc, knjigovodja. 

Rcg št. 16•1 5242 
Maribor,  18. septembra  1954. 

1727. ,„. 
Besedilo: Obrtno podjetje »Zf 

zda«, Maribor, Tržaška 6. ^, 
Vpišejo se pooblaščenci za podpi^ 

sovanje: Rogelj Rudolf, direktor, KI 
bo podpisoval v vseh zadevah, v ra- 
čunskih pa z računovodjem; .°.P"£C 
ger Matilda, računovodja, kd^ Ç° 
podpisovala v računskih, •^•?®7 
in bančnih zadevah, v <*Jfp ] 
nosti direktorja, z istim P°^a" 
stilom, in Krajne Franc, namešče- 
nec, ki bo podpisoval v odsotnosm 

V neši založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLUŽBENCEV 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Opozarjamo na to priročno študijsko knjižico, ki vseboj« 
y 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 npravno- 
kazenskega postopka ter upravnih sporov, glavna načela o gf* 
spodàrskih 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 ^rebe 
v pripravi za izpit črpati poleg podanega gradiva v priročnik" 
Strani 148. cena 190 din. 
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direktorja ali računovodje, z istimi 
pravicami. 

Maribor, 22.  septembra  1954. 
Rog št. 106/11 3241 

1728. 

Izbrisi 
Okrožna  sodišča  razglaSajo: 

Besedilo:   Krajevna  gostilna,  Le- 
nart v Slov. goricah. 

Zaradi  končane likvidacije. 
Maribor,   5.   oktobra   1954. 

Reg št. 185/1 3407 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
tajništva okrajnih oziroma mestnih 

.._     ljudskih odborov razglašajo: 
1729. 

Besedilo: Zdravstvene menze MLO 
v JLjUbljani, Čopova 9. 

' Delovno področje zavoda je, da 
^uoi socialno šibkejšim 1er diabc- 
«cndm in pa tuberkuloznim bolni- 
je11! mesta Ljubljane primerno 
juetno-diabetno oziroma visoko 
^Iprično prehrano in da s tem ku- 
*atiTnim m preventivnim načinom 
Prehrane deluje kot javna zdrav- 
stvena ustanova. 
j ^^«d opravlja svojo delavnost v 
Tra ločenih prostorih. 

, Državni organ, pristojen za za- 
~j?v« in naloge zavoda, je Svet za 
«oravstvo in socialno politiko MLO 

X LWMjana. 
Ustanovitev   oziroma   razglasitev 

*|voda: odločba MLO Ljubljane, št. 
iV?3^ z d06 2°- v- 1954- 
MLO Ljubljana, 30. sept. 1954. 

G-št. 5474/1-54 3576 

S'p rem em b e 
T»Jnlätva okrajnih oziroma mestnih 

/    *2_^   ljudskih odborov razglašajo: 

jj^sedilo:    »Okrajni    zdravstveni 
a<*H, Murska Sobota. 
. «torišč  se  upravnik  Hari   Pavel 10/piše • 
nit   Kastelic-Gregorc Anica, uprav- 

OLO Mur. Sobota, 11. junija 1954. 
. _   St. •/25-6742/1-54 1888 

rhi odslej zadruga deluje. Upravni 
odbor sestavlja 5 do 7 članov. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča uslužbenec zadru- 
ge, ki ga je za to pooblastil uprav- 
ni odbor. Delež znaša 1.000 din. 
Vsak član jamči z lOkratnim zne- 
skom vpisanih  delpžev. 

Zadr VIM57/7 3247 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Vransko.      ' 

Na občnem zboru 22. VIII. 1954 
so bila sprejeta nova pravila, po 
katerih odslej zadruga deluje. 
Upravni odbor sestavlja 9 do 11 čla- 
nov. Za zadrugo podpisujeta po dva 
člana upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča uslubežnec 
zadruge, ki ga je za to pooblastil 
upravni odbor. Delež znaša 500 din. 
Vsak član jamči z lOkratnim zne- 
skom vpisanih deležev. 

• Zadr VII 17/15 32110 

Celje, 22 septembra  1954. 
711. 

Besedilo: Kmetijske zadruga z 
o. j., Kozje. 

Na občnem zboru 15. VIIL 1954 so 
bila sprejeta nova pravila, po kate- 
rih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 11 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega, odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča uslužbenec za- 
druge, ki ga je za to pooblastil 
upravni odbor. Dolež znaša 1.000 di- 
narjev. Vsak zadružnik jamči z lO- 
kratnim zneskom vpisanih deležev. 

Celje, 24. sptembra 1954. 
Zadr VII 4/14 3302 

712. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Sešče. 
Na občnem zboru 11. VIII. 1954 

so bila sprejeta nova pravila, po 
katerih odslej zadruga, deluje. 
Upravni odbor sestavlja 7 do 11 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, ka- 
terih 'enega lahko nadomešča 
uslužbenec zadruge, ki ga je za to 
pooblastil upravni odbor. Delež 
znaša 1.000 din. Vsak zadružnik 
jamči z lOkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

714. 
Izbrisi 

Besedilo:  Kmetijska  zadruga  Šo- 
ra, v likvidaciji. 

Zaradii   končane   likvidacije. 
Ljubljana, 6. oktobra  1954. 

Zadr VI 240/6 3392 

710. 

Sprem embe 
Okrožna   «ndlSia   r-zglaSaJo: 

Celje, 27. sptembra  1594. 
Zadr VITI 19/9 3-303 

0 ^sodilo:   Kmetijska   zadruga   z 
sel        ^v*   ^e'er   na   Medvedovem 

j\.Na občnem zboru 22. VIII. 1954 so 
.a sprejeta nov-a pravila, po kate- 

7*3. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Petrovce. 
Na občnem zboru 8. VIII. 1954 so 

bila • sprejeta nova pravila, po ka^ 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 7 do 11 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih ene- 
ga lahko nadomešča uslužbenec 
zadruge, ki ga je za to pooblastil 
upravni odbor. Delež znaša. 1.00Ö 
dinarjev. Vsak član jamci z lOkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Dražbe 
St. I 290/53, I 327^53 6621 

I 411/53 
Dne 9. decembra ,1954 ob 9. uri 

bo pri tem sodišču, v sobi št. 21 
dražba  nepremičnin: 

vi. št. 130 k. o. Vrhnika, parcela 
št. 2099/57 njiva v cenilni vrednosti 
29.900 din, najmanjši ponudek 19.934 
din; 

vlož. št. 19 k. o. Log, parcela št. 
560/41 šotarija v cenilni vrednosti 
220.550 din, najmanjši ponudek 
147.034 din; 

vlož. št. 5 k. o. Senica, parcela 
št. 159/1 njiva v ' cenilni vrednosti 
552.075 din, najmanjši ponudek 
368.050 din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale 
dražbe, je treba priglasiti sodišču 

•najpozneje pri dražbenem naroku 
pred pričetkom dražbe, sicer se ne 
bodo mogle več uveljavljati glede 
nepremičnin  v Škodo zdražitelja. ' 

Sicer se opozarja na dražberii 
oklic na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče II v Ljubljani, 
dne 30. septembra 1954. 

St. J 229/54 65?2 
Dne 9. XII., 1954 bo ob 8. uri pri 

tem sodišču, v sobi št. 1 dražba 
nepremičnin idealne polovice, vi. št. 
510 k. o. Hajdina. Cenilna vrednost 
423.483 din} najmanju ponudek 
211.741 din. 

Pravice, ki ne bi pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, sicer bi se 
ne mogle več uveljavljati glede ne- 
premičnine v škodo zdražitelja, ki 
je ravnal v dbori veri. 

Glede podrobnosti se opozarja na 
dražbeni oklic, nabit na. uradni de- 
ski sodišča. 

Okrajno  sodišče  v  Ptuju, 
dae 9. oktobra 1954. 

Razne objave 

Pers. št:. 299/54 6657 

Celje, 5. oktobra  1954. 
Zadr VII 176/10 3389 

1    Razpis 
Fakulteta za agronomijo, gozdar- 

stvo in "veterinarstvo, v Ljubljani 
razpisuje 

na gozdarskem oddelku: 
mesto docenta, iziednega ali red- 

nega profesorja za predmet Meha- 
nično-predelavo lesa«.   ! 
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Opozarjamo na knjižico 

ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI 21 VIL 
' 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 
• 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 pregleduv 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. 

Izgttfcljene listine 
p reklicu jejo 

mesto docenta, izrednega ali red- 
nega profesorja za »Organizacijo 
gozdnega in lesnega gospodarstva«, 

mesto asistenta za >Urejanjc go- 
zdov in dendrometrijo«, 

mesto asistenta za > Izkoriščanj e 
gozdov«, 

mesto asistenta za »Varstvo go- 
zdov«, 

mesto asitenta za »Gozdne komu- 
nikacije«, 

mesto asistertta za »Urejanje hu- 
dourniških področij«, 

mesto asistenta za »Anatomijo in 
tehnologijo lesa«, 

mesto asistenta za »Ekonomiko 
gozdarstva in lesne industrije«, 

mesto asistenta za »Gozdarsko 
pedologijo«, 

na agronomskem oddelku: 
mesto asistenta za »Agronomsko 

pedologijo«. 
Asistenti morajo biti inženirji go- 

zdarstva ozir. agronomije dn mora- 
jo obvladati* vsaj en tuj jezik. 

Rok za vlaganje prošenj je 14 dni 
' po objavi v »Uradnem listu .LRS«. 
Prošnje je treba oddati na fakul- 
teti za agronomijo, gozdarstvo in 
veterinarstvo v Ljubljani, Krekov 
trg 1. 

Dekan: 
Prof. Franjo Sevnak 1. r. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
oaj   T   danem   rokn   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  avole obveznosti  do 
podjetij   v   likvidaciji,   deer   «e   bodo 

doieovl sodno izterjali. 
St. 1      . 5862 

Kmetijska zadruga z o. j„ Doklc- 
žovje je prešla na podlagi sklepa 
občnega zbora z dne 24. VI. 1954 v 
likvidacijo. Likvidatorji so Porlo 
Jože, Klemenčič Franc, Žemljic An- 
ton, Gregor Franc, Kavaš Jože, vsi 
iz Dokležovja. Prigilasitvcni rok: 
en mesce od te objave. 

Likvidatorji 
St 10085/1-54 5721 

Z odločbo OLO Celje, štev, 1/1- 
8344/1-54 z dne 24. VIII. 1954 je pre- 
šlo podjetje »Vrbopletarstvo«, Pol- 
zela, .v likvtidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

5722 
Z odločbo OLO Celje, štev, 1/1- 

9872/1-54 z dno 24. VIII. 1954 je pre- 
šlo podjetje »Gozdna drevesnica«, 
Prcšnik, v likvidacijo, Priglasitve- 
ni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

5725 
Z odločbo obč. LO Rogaška Slati- 

na z dne 22. VIII. 1954 je prešlo 
podjetje Rogaški likerji »Alko«, Ro- 
gaška Slatina, v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 10085/1 5720 
Z odločbo Obč. LO Kozje, štev. 

793/1-54 z dne 28. VIII. 1954 je pre- 
šlo podjetje Kino Kozje z dnem 1. 
IX. 1954 v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 14 dni po tej objavi. ' 

Likvidacijska komisija 

6279 
Z odločbo OLO Radovljica, štev. 

4251/1 z dno 10. IX. je prešlo go- 
stinsko podjetjo »Hom« v Podhomu 
v likvidacijo. Priglasitveni rok: 30 
dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 250/54 6071 
KDZ Stročja vas je po sklepu 

zbora zadružnikov z dne 19. HI. 
1954 prešla r likvidacijo. Priglasi- 
tveni rok: 15 dni öd te objave. 

Likvidacijska komisija 

6280 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 22. X. 1952 je prešla Kmetij, 
ska obdelovalna zadruga z o. j. Mo- 
škanjci v 'likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni po iej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St. 21/1954 6561 
Gospodarsko .podjetje »Občansko 

strojno pletilstvo, Sent Vid ,pri Stič- 
ni« je po sklepu OLO Ljubljana 
okolica prešlo z 28. IX. 1954 v li- 
kvidacijo. Priglasitveni rok: 30 dni 
od te objave. Likvidator je Kramar 
Franc, računovodja, Ljubljana, Vod- 
nikova 28. 

Likvidacijska komisiija 

Arko Rozka, Kot 2 pri Ribnici 
na Dol., osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 10284, ser. številka 0556594 
(Kočevje). 6573 

Avtoprevozništvo,   Velenje,   pro- , 
metno  dovoljenje  za  tovorni   avto 
znamke  »Pionir«, S- 5106. 6335 

Avto-transportno podjetje »Pre" 
voz«, Brclžice, prometno knjižico 
tritonskega tovornega avtomobila 
znamke »Chevrolet«, S-4114, štev. 
motorja S-0417 MLP, št. šasije ML" 
3-658-49. 6245 

Bajt Franc, Podjelovo brdo št. 3, 
osebno izkaznico, rcg. št. 27312, ser. 
št. 0206422   (Kranj okolica).       6584 

Basej  Janez, Maribor,  Betnavska 
št.   63, osebno  izkaznico,   reg.  šte- ' 
vilka   50552, . ser.  številka   0051082    , 
(Maribor). 6559 

Bauman  Leo,  Maribor,  Studenci. 
Ciril Metodova 13, osebno izkazm- ' 
co,  reg.  št.  17164,   ser. št. 00181789 . 
(Maribor). 6549 

Bek Matija, Maribor, Metelkova 
št. 7, osebno izkaznico, reg. številka 
47406, serijska številka 0042689 (Ma- 
ribor). 6543 

Belec Marija, Slov. Bistrica, Trg 
svobode 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 34330, ser. št. F-0843524 (Maribor 
okolica). &551 

Beširevič Mustafa, Straža, p. Slov.- 
Javomdk, osebno izkaznico, regis»- 
št. 4850, ser. št. 1113196 (Cazin). W<K> 

Benko Ludvik, Vanca vas št. 34, 
osebno izkaznico, reg. št. 18533, ser- » /. 
št. 0100245 (M. Sobota). 65** 

Bcranič Franc, Plcterjo 55, Lo- 
vrenc na Dr. polju, osebno izkazni- 
co, reg. številka 33011, ser. števil- 
ka 0295572 (Ptuj). <&" 

Bezlaj Ivan, Ljubljana, Camp°va 

št.  4,  osebno izkaznico,  registrska, 
št. 47167/51, ser. Št. F-0069477 (Ljub- 
ljana) in sindikalno ter t°yaTaV*J£ 
izkaznico »Litostroja«. byo> 

Bohak Pavel. Nova vas, Zelena 32 

pri Mariboru, osebno izkaznico, re- 
gistrska št 32-135, ser. št. 0024073. 
(Maribor). .    <*f9 

Boroviičar Antonija, Kranj, °*îa" 
žišče 297, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 6664, serijska številka 018577* 
(Kranj). 6974 

Božiček Jožefa, Koprivnica 38 P" 
Brestanici, osebno izkaznico,_ reg. 
št. 30637  (Krško). „.,-      ' 

Bxumcn Rudi, Ljubljana, Milan- 
skega ulica, samska blok, vfJ^;V 
knjižico (VP 1202/47, Travnik). «»* 

Burjak Marija, Žerjav,Jfc_pinJt' 
osebno izkaznico, reg. št. 35036, se- 
st. 0377046 (Slovenj Gradec).     Wf 

Caf Ivan, Smarjeta. ob Pesn^' 
osebno izkaznico, reg. št. •*vLJ 
ser. št. 0569381  (Maribor ok.).   &>"'. 

Ccbe Anton, Hotinja vas 127 J£' 
Slivnici, osebno izkaznico, reg/ «l 
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yfUai 1506, ser. št. 0578*16 (Maribor 
okolica). 6555 

Cesek Miroslav, Zagorje, osebno 
izkaznico, reg. št. 16413/52, ser. šte- 
vilka F-0136155   (Ljubljana).      6648 

Çuden Frančiška, Podsmreka, 
tržaška cesta'46, osebno izkaznico, 
*eS- št. 19991/50, ser. št. F-0024301 
Ljubljana). 6562 

Uajèman Viktorija, Maribor, Stu- 
Qeaci, Sokolsko 27, osebno izkazni- 
JS' reg. št. 7382, ser. štev. 0537792 
ILtoražde, Bosna). 6530 

rindakov&ki Dundter, Maribor, 
^obrežje, Ob Dravi 12, osebno iz- 
SfMco, reg. št. 3673, ser. številka 
»31774 (Leskovec). 6537 

iJrenik Janez, Malenslu vrh 5, 
poljano nad Sk. Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 30233, serijska šte- 
Vllka 0169333. 6236 
i *°nda Zora, Sežana 37, osebno iz- 
bico, reg. št. 15772, ser. številka 
«•••  (Sežana). 6088 

^orianič Slavka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 56931/51, ser. 
st. 0079241   (Ljubljana). 6623 
p.*rančeškin Marija, roj. Parnič, 
f-JP06 - Marof 7, p. Lendava, osebno 
^faznico, rog. št. 10060, ser. šte- 
v,«a G-0232770 (Lendava). 5778 

'ranko Koloman, Martjanei št. 66, 
••*•• izkaznico, reg. št. 0089049, 
**• ?t. 7339  (M. Sobota). 6255 

'Ujan Janez, Gmajnica 20, p. Ko- 
•eada, osebno izkaznico, rcg. šte- 
vilka. 13870/51. ser. štev. F-0460180 
Ljubljana). 6624 
.^aber Marija, Skofja Loka, Mest- 

^,,'1?. osebno izkaznico, reg. Šte- 
fka 31527, serijska štev. 0210937 
lK*anj okolica). 6625 
ia T i ič MariJa. por. Pihler, Škof- 
v;iu a« osebno izkaznico, reg. šte- 
'i'«} 30762, ser. št. 0210072 (Kranj 
^pa). 6586 
D« • Parac A^011. Osilnica 2, oseb- 
viVzkSzndco> rcS- št- M, ser. šte- vl'lKa F-0546471   (Kočevje). 4707 
rt» Jožefa, Prelesjo 14, p. Scnt- 
, Pert pri Mokronogu, osebno iz- 
^«nico, izdano v Trebnjem. 6090 
nàr° v^ši Janez, sedaj pri >Komu- 
JÏÏ*', Kranj, osebno izkaznico, re- 
fU rlka št- 5693. ser. štev. 0087403 |•% Sobota). v 6091 p wuoiaj. * Ù091 
«••-      Terczl'ia. Gorca,  p.  Pod- 
renniJc^ osebno izkaznico,  reg. ste- 
(p*a  47914,   serijska   štev.   0292150 

i    p J'- 6246 
^vedič Franc, Rogatec 17, oseb- 

i     ""izkaznico, reg. št. 9806, ser. šte- 
*»*a 0794765 (Poljčane). 6145 
osXra,decki Faranjo, Rogatec št. 33. 
St w°, 1Z|kaznico, reg. št 40956, ser. 

•       V V&91099 (CeIJ° okolica).      6092 
-      1••^?'•   Zdravko,   Ljubljana,   Pc- 

rl»  -,1 nasip 40, osebno izkaznioo, 
•••1- 236039, ser. št. 0188559. šfu- 
•?•? izkaznico MVS v Ljubljani. 
JA •      r <>dgoditvi vojaškega roka 
od w ^^futoi izkaz št. 3, izdano 

'»jaSkega odseka ZagTeb.    6626 

• 0ovi°?ik Bba' •••••••' Rozma- 
vi'lx- îîi. osebno izkaznico, reg. Ste- 
(LîS.1?

We/51 ser. številka F-0#32258 
^Mjena). 6649 

Habjan Valentin, Domžale, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 22745/51, ser. 
št. F-0468655 (Kamnik). 6650 

Hampo Terezija, Dolič p. Kuzma, 
osebno izkaznico, reg. št. 17593, ser. 
št. 0098303  (M. Sobota). .   6507 

Hanžekovič Ivan, Slov. Gradec, 
Francetova 31, osebno izkaznico, 
reg. št. 31757, ser. št 0374467 (Slov. 
Gradec). 6593 

Horcmansky Anka, Maribor, Glav- 
ni trg 4, osebno izkaznico, reg. Šte- 
vilka 51170, ser. št. 0051700 (Mari- 
bor). 6542 

Imeri Ismail, Ljubljana, Trubar- 
jeva •, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 60598/51, serijska številka 
F-O0829OS. 6563 

Ivanuš Adelbert, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 96894/51, ser. 
št.  F-0119204   (Ljubljana). 6615 

Janžekovič Rezika, Rabelčja vas 
št. 6, Ptuj, osebno izkaznico, reg. 
št. 2482, ser. št. 024495  (Ptuj)    6256 

Jeras Frančiška, Dobruša 4, po- 
šta Vodice, osebno izkaznico, reg. 
št 2633/51, ser. št F-0448943 (Ljub- 
ljana okolica). 6627 

Jereb Jožefa, Hleviše 13, p. Rovte 
nad Logatcem, osebno izkaznico 
reg. št. 43943. , 6364 

Jcsenik Terezija, Jeruzalem 15, 
p. Ivanjkovci, osebno izkaznico, re- 
gistrska številka 1673, ser. številka 
0225982 (Ljutomer). 6521 

Jordan Anica, Zg. Jezersko, oseb- 
no izkaznico, reg. številka 5127 
(Kranj). 6522 

Jordan Jože, Ljubljana, Džakova 
št 11, osebno izkaznico, reg, števil- 
ka 91686/51, ser. št F-»l 15996 (Ljub- 
ljana). 6616 

Jurman Anton, Maribor, Praprot- 
nikova 25, osebno izkaznico, reg. 
št. 31650, serijska, številka 0036776 
(Maribor). 6558 

Kangler Franc, Zg. Bistrica 40, p. 
Slov. Bistrica, osebno izkaznico, re- 
gistrska št. 31526, ser. št. 0767416 
(Poljčane). 6072 

Kapler Alojzija, St. Lenart, Bre- 
žice, potni list št. 156752, izdan v 
Belgiji. 6651 

Koren Ivanka, Maribor, Tezno, 
Ptujska 60, osebno izkaznico, reg. 
št 17E73, ser. številka G-0005966 
(Maribor). 6533 

Kovačič Anton, Kamna gorica 7, 
osebno izkaznico, rog. št. 20882/51, 
ser. št. F—0143992 (Ljubljana).    6628 

Kralj Ljudmila, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št 96761/51, ser. 
št F-0119071  ( Ljubljana). 6587 

Kranker Franc, Podklanec 102, 
p. Dravograd, osebno izkaznico, re- 
gistrska št 14816, ser. štev. 0276126 
(Slovenj Gladeč). 6237 

Kram.pl Rudolf, Sv. Dub, 'Veliki 
Boč 25, p. Selnica ob Dr., osebno 
izkaznico, reg. št. 45671, ser. števil- 
ka  1960731   (Maribor ok.). 6544 

Krese Anton, Ljubljana, Zaloška 
št. 28, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 106667/54, in osebno izkaznico, 
reg. št. 82598/52 na ime Krese Ma- 
rija, Ljubljana, Zaloška 28.      6565 

Ladinek Alojz, Hudi kot, Ribnica 
na Poh., osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 45745, ser. številka 0047933 
(Maribor). 6534 

Ladinek Amalija, Hudi kot št. 12, 
Ribnica na Pob., osebno izkaznico, 
reg. št 23845, ser. št. 0568903 (Rib- 
nica na Poh.). 6535 

Lcsjak Martin, Ljubno ob Sav., 
Primoš 77, osebno izkaznico, reg. 
št. 12842, ser. št. F-0436153.        6609 

Lipovž Dragica, Ljubljana, Dr- 
motova 9, osebno izkaznico, reg. 
št 105264/53, ser. številka F-0479574 
(Ljubljana). 6566 

Makovec Stanislav, Strigova 127, 
osebno izkaznico, reg. št 17734, ser. 
št. 93444 (Čakovec). 6532 

Mainar Franc, Ribnica na Do- 
lenjskem, delovno knjižico, registi, 
št  40823   (Ljubljana). 6599 

Marsič Marija, roj. Debeljak, Ve- 
liki vrh 5, p. Nova vas pri Rakeku, 
osebno izkaznico, reg. št. 1554, ser. 
št. 0547864  (Kočevje). 6259 

Marušič Lojze, Ljubljana, Mal- 
gajeva 6, osebno izkaznico, reg. št. 
95625/51   (Ljubljana). 6600 

Merčun Ivana, Jarše, osebno iz- 
kaznico,  reg. št 9191   (Kranj). 6601 

Mesič Mijo, Ljubljana, Vilharje- 
va 45, osebno izkaznico', reg. šte- 
vilka 421/54, ser. št.  1267040.      6567 

Meznarič Franc, Ljubljana, Guts- 
manova 30, osebno izkaznico, reg. 
št. 7884, serijska številka F-0250197 
(Ptuj). 6617 

Miklič Franc, Rudnik št.'488 Ko- 
čevje, osebno izkaznico, reg. štev. 
11592, — serijska številka 0515902 
(Trebnje).    ' , 6596 

Nekrep Pavla, Maribor, Radvanj- 
ska 52, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 45929, ser. številka 0048216 
(Maribor) 6538 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
datkom >Mednarodne pogodbe in drugi sporazumi), v Uradnem 
listu LRS ter druge uradne objave v Gospodarskem vestniku. 
Odloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
LRS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, se dobi pri Uradnem listu LUS. 
Erjavčeva 11 a. cena 390 din. 
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Novak Alojzij, Ljubljana, Mest- 
ni trg 17, osebno izkaznico, reg. št. 
24946/51, ser. št. F-0047256. 6568 

Ovčarič Ana, Ljubljana, Kersni- 
kova 1, osebno izkaznico, reg. št. 
79812/51, ser. štev. F-0102122 (Ljub- 
ljana). 6629 

Pele Stefan, Smiklavž, p. Slovenj 
Gradec, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 27784, ser. št. 0365094 (Slov. 
Gradec). 6644 

Pettauer Marija, Ljubljana, Groš- 
Ijeva 20, osebno izkaznico, reg. št. 
97242/51   (Ljubljana). 6618 

Petras Marija, roj. Potočar, Ljub- 
ljana, Svabičeva 15, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 27495/51, ser. številka 
F-0049805   (Ljubljana). 6619 

Pivar Jožef, Gor. Ivanjci, pošta 
Ivanjci, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 19580, serijska št. V-0081442 
(Ljutomer). 6525 

Pivec Franc, Zg. Radvanje, Po- 
horska 14, osebno izkaznico, reg. 
št. 58219, serijska številka 0166092 
(Maribor). 6556 

Pluško Alojz, Maribor, Pobrežje, 
Ahacljevia 23, osebno izkaznico, 
reg. št. 31671, ser. št. 0058779 (Ma- 
ribor). 6540 

Prelogar Milka, Ljubljana, Ce- 
lovška cesta, blok 8/•, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 22966'50, ser. šte- 
vilka F-0045276. 6569 

Prerauš Jakob, Maribor, Melje, 
Heroja Šaranoviča 22, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 52514, ser. št 005333 
(Maribor). 6552 

Fremuš Zofija, Maribor, Melje, 
Heroja Šaranoviča 22, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 25971, ser. št. 0021689 
(Maribor). 6551 

Primic Nada, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 58695/51, ser. št. 
F-0081005  (Ljubljana). 6652 

Privsek Albin, Maribor, Ašker- 
čeva 17, osebno izkaznico, reg. št. 
43094, ser. št. 0040912  (Marib.). 6547 

Pšeničnik Jože, So. Hoče 16 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
35056, ser. številka 05711726 (Mari- 
bor okolica) in potrdilo o stalni ne- 
sposobnosti št 232/4 (Maribor). 6560 

Pušnik Franc, Cm pri ••••••, 
pomočniško spričevalo mizarske 
stroke in zaključno spričevalo stro- 
kovne šole mizarske stToke, izdano 
1. 1948 v Ljubljani. 6653 

Remškar Anton, Brezovica št. 62, 
osebno izkaznico, reg. št. 18147, ser. 
št. F-01400457. 6570 

Retel Franc, Ljubljana, Novi trg, 
delavsko knjižico (Ljubljana), 6602 

Riedl Jožica, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 61, osebno izkaznico, reg. 
št. 15824. serijska številka 00J2735 
(Maribor). 6546 

Rigler Alojz, Ljubljana, Jenkova 
št. 9, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 61929-51   (Ljubljana). 6588 

Rudolf Marija, Šmolenja vas 44, 
osebno izkaznico, reg. št. 12436 (No- 
vo mesto). 6630 

Rukav Franc, Ručica, Jakobski 
dol, osebno izkaznico, reg. št. 31078, 
ser. št. 0198926 (Maribor ok.).    6541 

Sodcj Franc, Sr. Kanomljo 39, p. 
Idrija, osebno izkaznico, ser. šte- 
vilka  0555063   (Idrija). 6582 

Simončič Gortan, major, Ljublja- 
na, Vidovdanska cesta, »Partizansko 
spomenico 1941«, št. 1215 (in ne št. 
925, kakor jo bilo pomotoma objav- 
ljeno v Uradnem listu LRS, štev. 
34/1953). 6605 

»GOSPODARSKI 
ADRESAR SLOVENIJE 

V našem gospodarstvu ved- 
no bolj pogrešamo zbornik, iz 
katerega bi si lahko ustvarili 
čim jasnejšo sliko, kaj že ima- 
mo, kaj nam še manjka in 
kuj moramo uvažati — go- 
spodarski adresar vseh naših 
podjetij in gospodarskih or- 
ganizacij. Vse dosedanje pu- 
blikacije te vrste so za zasta- 
rele, ker je zaradi reorgani- 
zacij podjetij nastalo mnogo 
izpremomb. Zato so zbornice 
in druga gospodarska združe- 
nja pooblastila uredništvo 
»Nove proizvodnje«, da izda 
nov, čim popolnejši gospodar- 
ski adresar Ljudske republi- 
ke Slovenije. 

Adresar bo obsegal blizu 
1600 strani s 27.000 naslovi go- 
spodarskih organizacij, usta- 
nov, šol itd. ter bo stal 1000 
dinarjev. Naslovi industrij- 
skih in trgovskih podjetij bo- 
do urejeni najprej po proiz- 
vodnih panogah, nato pa še 
pò okrajih in abecednem 
redu. 

Skobe Mihaela, Hotemož 33, roa- 
turitefcno spričevalo I. gimnazije v 
Celju, izdano za šolsko leto 1952/53 
v Celju. 6631 

Skrlovmik Maks, Zenica, osebno 
izkaznico, reg. št. 8576, serr. šte<viiika 
0555286   (Jesenice). 6632 

Sobočan Alojz, Gomilica 44, po- 
šta Tumišče, osebno izkaznico, reg. 
številka 50060, ser. štev. G-0151770 
(M. Sobota). 6261 

Sodja Franc, Ljubljana, Ilirska 20, 
evid. tablico osebnega' avtomohila, 
št. S-Ö057. 6633 

Strchar Gabrijel, Planina 15 pri 
Slov. Bistrici, osebnp izkaznico, rog. 
številka 52146, ser. številka 0167996 
(Poljčanc). 6557 

Stopar Anton, Corneča vas 32, p. 
Kostanjevica na Krki, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 25585, ser. Storilka 
0403695  (Krško). 6284 

Samprl Amalija, Ptuj, Ljutomer- 
ska 25, osebno izkaznico, reg. štev. 
HU7,<ser. št. 0243429 (Ptuj).       6247 

Skrget Jakob, Kranj, Zlato polje, 
osebno izkaznico, reg. št. 3970, ser. 
št. 0085680 (M. Sobota). 6634 

Spacapan Franc, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico,'reg. št. 107446/54, ser. 
št.  F-0482756   (Ljubljana.1 6589 

Stegclj Janko, Mali Otok 22, Po-  > 
stojna, osebno izkaznico, reg. štev., 
22042,   ser.   številka   F-0632552   (Po- 
stojna). 6611 

Stiglic Frančiška, Bočna 77, Gor- 
nji grad, osebno izkaznico, reg. št. 
15222, ser. št. F-0438533. 6571 
v Sturm Anton, Landol 10, p. Hru- 
ševje, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 11474 (Postojna). 6581 

Sušteršič Edita, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 24029/51, ser. 
št. F-0046359  (Ljubljana). 6604 

Tomažič Franc, roj. 17. XI. 1935, 
Grajena 14, Ptuj, knjižico o pred- 
vojaški vzgoji  (Ptuj). 6099 

Tome Franc, Ljubljana, Viška 27, 
delovno knjižico Biroja za posredo-' 
vanje dela Ljubljana, št. 13442/15. I- 
1953. 6656 , 

Trebežnik Drago, Ljubljana, Tru- 
barjeva 68, »Spomenico 1941«, štev. 
11878. 6654 

Turk Frano-, Šentvid n/Ljubljano, 
osebno izkaznico, reg. št. 8785, sei- 
st. F-0340279 (Čakovec). 6620 

Ulbl Anton, Rošpoli 130 pri Marj- 
baru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 53502, ser. šetvilka 0054253 (Ma- 
ribor). 6550 

Uranio Eva,' Kočevje 308, osebn0 

izkaznico, ser. št. 0392275, in izkaz- 
nico za popust na železnici, štev»; 
ka 709049. 665? 

Voljč Janez, Ljubljana, Zamika- 
va 4, izkaznico rezervnega oficirja, 
ser. PU-0001 S številka 810642« 
(VP 2738, Zagreb). 6590 

Zabric Albina, Dutovlje 57, zdaj 
Tovarna pletenin, Sežana, osebjJ0 

izkaznico, reg. št. 4089, ser. šieriljjg 
0204799 (Sežana). 6006 

Zardravec Konrad, Zabovci 41/45> 
p. Markovci pri Ptuju, osebno izka*' 
nico, reg. št. 6969. ser. štev. 024928" 
(Ptuj). 6078 

Zaje Filip, Ilirska Bistrica, Gre' 
gorčičeva 19, osebno izkaznico, reg- 
st. 222O0, ser. št. M-1316398.       652» 

Zakrajšek Franc, Maribor, Vinar- 
ska 30, vojaško knjižico (Banja- 
luka). 655? 

Zep roj. Sirec Rozika, Janžev v-rn 
28, Podvelka, osebno izkaznico, reg- 
številka 24450, ser. številka 0161654 
(Moribar okol.). 6536 

Zakelj Ivanka, Log pri Brczo!ä^/' 
osebno   izkaznico,   reg.   štev.   1981 
(Ljubljana okolica). bW 

Znuderl Lizika, Brestrnica P" 
Mariboru, osebno izkaznico. reg; 

st- 
35306, ser. št. 0199225 (Manbor 
okolica). 65?4 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne 
v LJubljani 

Tiska tiskarna »Toneta TomSIča» 
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Lesno ind. podoljjo LIP, Novo mesto 0,5 
Destilacija alkoholnih pijač, Mirna 0,5 
Sklad za urejanje vode upravlja okrajni ljudski 

odi>or. 

Prispevke odmeri zavezancem uprava za dohod- 
e okrajnega ljudskega odbora. 

Zoper odločbo okrajnega ljudskega odbora o od- 
meri prispevka se zavezanec lahko pritoži v 15 dneh 
P° Prejemu na Upravo za vodno gospodarstvo LUS. 

Za leto 1954 določenih prispevkov se plača samo 
J5•, ker velja ta obveznost za plačevanje od dne 

/•aprila 1954 dalje. 

Tretji  d-el 

DENARNA SREDSTVA OKRAJA IN NJIHOVA 
OSNOVNA RAZDELITEV 

XIV. poglavje 
• 

Skupna  sredstva  okraja  in  viri  sredstev 

V lotu   1954 bodo na  razpolago okraju  denarna 
sredstva v skupnem znesku 

474,411.000 dinarjev. 
Ta sredstva  so zagotovljena iz  tehle  virov: 

*• Del dobička gospodarskih organizacij 125.400 
_• Dol prometnega davka gosp. organizacij        8.600 
•'• Prometni davek zadrug in privatnikov 

a) vino in žganje 6.000 
o) davek zadrug 6.000 
c) davek privatnikov 30.000 
e) davek od lesa 2.400 
d) davčno vxednotìce 700 

45••0 
°d tega za OLO 50 % 
Dohodnina kmetov 
f) tekoča 108.100 
£) zaostala 7.000 
Dohodnina obrtmi kov 
a) tekoča 5500 
£) zaostala 1-200 
Dohodnina drugiih poklicev 
a) tekoča 2.400 
o) zaostala 1.500 
^inljiški davdk gospodarskih organizacij 
Davek od dediščin in datili 
DrSavnc takse 
Dohodki uradov in ustanov 
^zni nepredvideni dohodki 
Anuiteto 
Presežek dohodkov iz leta 1953 
fTenos kreditnih investicij v proračun 
**% blokirano razlike na povišani stop- 
pi AS iz leta 1955 
Dotacija LRS 

22.500 

1H5.100 

6.700 

5.900 
4.400 
2.400 
9.000 
8.500 
4.000 

150 
20:261 
30.500 

27.000 
86.000 

Skupaj       474?Mtl 

XV. poglavje 

'       Uporaba sredstev okraja Novo mesto 

}y0j   
•••••• sredstva, s katerimi razpolaga okraj, se 

t/r^ UlPoraibila v tele namene  (v tisočih dinarjih) : 
"^tki za okrajni proračun * 

*j dotacija gospodarstvu 1.772 
' legospodarsko investicije 28.661 

C) Prosveta in kultura 114.193 

č) socialno skrbstvo 
d) zdravstveno varstvo 
e) državna uprava 
f) proračunska   rezerva 
Izdatki občinskih proračunov 

Občina: 
Brusnice 
Dobrnič 
Dol. Toplice 
Dvor 
Gotna vas 
ffinje 
Mirna 
Mirna peč 
Mokronog 
Prečna 
Rakovnik 
Straža 
Šentjernej 
Skoči jan 
Smarjeta 
Trebnje 
Trebdlno 
Trška gora 
Veliki Gaber 
Velika Loka 
Zagradec 
Žužemberk 
Mostna občina Novo mesto 
Okrajni kreditni sklad 

XVI. poglavje 

•9•890 
40.550 

129.124 
6.000  340.190 

1.920 
2:218 
3348 
2.441 
5.269 
2:173 
2.408 
2.859 
2.513 
1.886 
2.699 
1.899 
5.830 
2.871 
2.846 
3.388 
2.219 
2.598 
2.534 
2.187 
2.457 
2.983 

22.945 84.071 
50.150 

Skupaj       474.411 

5.000 

Uporaba negospodarskih investicij 

Negospodarske investicije v znesku 28.661, ki se 
bodo finansiraie iz proračuna, se bodo uporabile v 
telo namene (v tisočih dinarjih): 

1. Komunalna delavnost 5.000 
2. Elektrifikacija podeželja 14.Q00 
3. Prosveta in kultura 5.261 
4. Zdravstvo in socialno skrbstvo 4.400      28.661 

ad 1. Komunalna delavnost 
1. Vodovod Zaloviče,  dograditev 
2. Graditev kapnice v Radnji vasi 
3. Vodovod Smarjeta. nova gradba 
4. Vodnjak Brusnice, obnova 
5. odovod Mirna, nova gradba 
6. Veliki Kail, gradba rezervoarja 

ad 2. Elektrifikacija podeželja 
1. Občina Gotna vas: 

a) graditev daljnovoda in transfor 
matorja Podgrad in okolica 

b) elektrifikacija vasi Krka 
c)> elektrifikacija vasi Vel. Podljuben   400 
č) elektrifikacija vasi Mali Orehek      50 

2. Občina Skoči jan: 
a) elektrifikacija vasi  Zagrad in okolica 
b) elektrifikacija vasi Dol. in Gor. Dok 

3. Občina Smarjeta: 
graditev daljnovoda in transformatorja 

Zbure 
4. Občina Dolenjske Toplice: 

a) elektrifikacija vasi Drganja sela 
b) elektrifikacija vasi Poljane, Rigelj. 

Občice 

2.O00 
1.000 

80Ò 
300 
600 
300 

2.800 
350 

3.600 

1.000 
100 

1.800 

250 

1.000 
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5. Občina Prečna: 
a) elektrifikacija vasi Kamence 300 
b) elektrifikacija vasi Ločna 250 

6. Občina Trška gora: 
elektrifikacija vasi Trška S'Ora (dolnji del 

40.000,  gornji  del  50.000) 90 
7. Občina Velika Loka: 

elektrifikacija vasi Sojenice, Goljek 500 
8. Občina Rakovnik: 

elektrifikacija vasi Zabukovje, Loka 300 
9. Občina Mirna: 

elektrifikacija vasi Debenec 800 
elektrifikacija drugih vasi (Solo) 300 

10. Občina Žužemberk: 
elektrifikacija Budganje vasi 400 

11. Občina Zagradec: 
elektrifikacija podeželja 500 

12. Občina Dvor: 
elektrifikacija Dvora in okolice 1.000 

13. Občina Dobrnič: 
elektrifikacija podeželja 80 

14. Občina Šentjernej: 
elektrifikacija vasi Cadraže, Mihovo, 

Breška vas itd. 400 
15. Občina Trebnje: 

elettri fi kaci a vasi Primštal, Dol 400 
16. Občina Veliki Gaber: 

elektrifikacija vasi Zagorica itd. 450 
pričetok elektrifikacije vasi Primskovo        480 

Skupaj      14.000 

ad 3. Presveta in kultura 
1. Vel. Cirnik, odkup privatne stavbe •• 

šolo in popravilo 1.500 
2. Sola Sentrupert, nadaljevanje 1.000 
3. Sola Stopiče, nadaljevanje (ureditev 

stranilo)                           - 1.100 
4. Sola Dolž, dolcoflčanjpe obnove 150 
5. Sola Globodol, dokončanje (nujna dela) 210 
6. Sola Korin j, oprema in inventar 100 
7. šola Mali Šlatnik, ureditev stranišč 100 
8. Gimnazija Novo mesto, adaptacija 100 
9. Načrti! Trebelno, Čatež, Malo Lipje t.ooo 

Skupaj     5,261 

ad 4. Zdravstvo in socialno skrbstvo 
1. Grad Kot pri Mirni, adaptacija 
2. Bakteriološki laboratorij, ureditev 

•••0 
1,400 

'W^fWWW      'P • 

Skupa;      4,400 

XVII, pogjavje 

Okrajni skladi 

i 
Iz sredstev okrajnega kreditnega »Idftda se ialoči 

za nujne Investicije, in sicen 
a) za živilsko industrijo 8.000 
b) za tekstilno industrijo 22.300       » 
c) za obrtništvo 9.050 
č) za promet 1500      40.500 

Ce -kmetijska posestva ne uspevajo pri licitaciji 
kreditov iz splošnega investicijskega sklada, se v 
okrtjnem kreditnem skladu rezervira v prvj vrst! 
potrebna vsota za krrietijeka posestva iz ostanka 9,600 
tisoč dinarjev. 

Denarna sredstva okrajnega gozdnega sklada» s 

katerim bo razpolagal okraj v letu 1954, so tale: 
a) vplačane takse v letu 1954 75.639 
b) presežek dohodkov iz leta 1955      4.986 

 80,645 "' 
Sredstva gozdnega sklada se bodo uporabila T 

tele namene i 
l.za državni gozdarski sektor; 

a) z« ©snovno gojitev 38.453 
b) za gozduotehpična dela 10.802     49^5^ 

2. za nedržavni gozdarski sektor: 
a) za urejanje, varstvo, nego in ob- 

novo  gozdov 1.336 
b) za gozdne komunikacije 2.186 

C) üft stroške gozdne uprave 15,255      1&•7? 

3. presežek dohodkov, prenos v 1, 1955 12.613 

80.645 

Na podlagi določb XIII. poglavja bodo v letu l*-"1 

ustvarjena denarna sredstva sklada za urejanjp voda 
v zneku 2,160.000 din. f 

Ustvarjena denarna sredstva so bodo uporabile T 

tele namene; 
1. melioracijska dela na pritokih reke 

Mime, Glinščjce, Ostrožniškd po- 
tok in Mo§t 2.000 

2. ureditev potoka Crkavnlk 109 
2400 

, *%. Vili. poglavje 

investicije iz republiških sredstev 

Iz proračuna Ljudske republike Slovenije SO z8" 
gotovi jene telo proračunske insvestici je: 

1, dograditev osnovne šole Prévoie        20.000 
2. dograditev bolnišnice v Novem 

mestu 60.000      80.00° 
Iz sklada za gospodarsko pomoč Primorski, K-0- 

čovdki in Dolcnjsflci eo zagotovljena eredstva v zne- 
sku 218.500 tisoč dinarjev za tela investicije: 
1, Rudniki kremenčevega peska »Kre- 

mene, Novo mesto 50.000 
2, Tovarna vodnega stekla, Novo 

mesto 27-000 
3, Novomeška opekarna, Zalog 38,500 
4, Postaja za umetno osemenjevanje, 

Novo mesto 10.Q0Q 
5, Cesta Novo mesto-kolodvor . 27,000 
6, Vodovod Suha krajina "••.••• 
7, Vodovod v Dol. Toplicah 5,000 
0, Vodovod v Novem mestu                    37-000 318.500 

2. člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 

St. I — 3729/1-54 
Novo mesto, dne 25. aprila 1954. 

Predsednik OLO; 

Viktor Zupana !•r' 
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620. 

Na podlagi 10. • 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, š 1.19-89/52) je 
»krajni ljudski odbor Novo mesto na predlog sveta 
**• gospodarstvo na 12. skupni seji obeh zborov dne 
,5-julija 1954 sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Novo mesto za leto 1954 

1. člen 

Odlok o družbenem planu okraja Novo mesto se 
\i P0^1^11 — z napisom »Oblikovanje plačilnega 
sklada v trgovini« spremeni in se glasi: 

»Oblikovanje plačilnega sklada v trgovini. 

Plačilni skladi v trgovskih podjetjih, trgovinah, 
Prodajalnah proizvajalnih podjetij, skladiščih in od- 
kupnih postajah se oblikujejo po doseženem prome- 
tu. Plačilni sklad trgovskih organizacij znaša v od- 
stotkih od prometa, kakor sledi: 

v odstotkih 

2 

4,1 
2,2 
5 
5 
4.5 

1. Trgovsko podjetje »Rog« 
2. Trgovsko podjotje »Zarja« 
3. Trgovsko podjetje »Zelcznina« 
4. Trgovsko podjetje »Trebnje« 
5. Trgovsko podjetje »Izbira« 
6. Trgovsko podjetje »Prehrana« 
?• Trgovsko podjetje »Dolenjske 

Toplice« 
8. Trgovsko podjetje »Žužemberk« 
'• Trgovsko podjotje »Mokronog« 

10. Trgovsko podjetje »Radiocenter« 
U. Trgovsko podjetje Šentjernej, Sonar 

jota, Mirna, Mirna peč, Sentrupert 
12. Sadje Novo mesto 
13- Zadružno trgovsko podjetje 
14. Samostojno podjetje Usnje 

2. ùlcn 

5 
4,5 
4,5 
6 

4 
tO 
3.5 
4,5.« 

> Ta odilok velja od dneva objave v »Uradnem listu 
r*v.*> uporablja pa so od 1. julija 1954, za trgovsko 
•ujetje v Dol. Toplicah pa velja od 1. januarja 1954. 

St. 1 _ 3729/3-54 
Novo mesto, dne 15. julija 1954 

Predsednik  OLO: 

Viktor Zupančič 1. r. 

621. 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, šte- 
vilka 19-89/52), 66. člena uredbe o trgovanju in trgov- 
skih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 56-483/53), 48. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) ter 
4. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
16. septembra 1954 po zaslišanju okrajne trgovinske 
zbornice in okrajne gostinske zbornice Ptuj sprejel 

ODLOK 
o poslovnem času v trgovskih, gostinskih in drugih 

poslovalnicah v okraju Ptuj 

A. Splošne določbe 

1. člen 

Poslovni čas trgovskih, gostinskih in drugih po- 
slovalnic določijo delovni kolektivi trgovskih in go- 
stinskih poslovalnic sami. 

Trgvinske poslovalnice morajo biti odprte v 
času, ki ga določa ta odlok (minimalni poslovni čas), 
gostinska podjetja in gostišča pa morajo in smejo 
imeti odprte svoje poslovalnice samo v določenem 
času. 

2. člen 
Tajništvo za gospodarstvo OLO Ptuj sme v iz- 

jemnih primerih (zaradi adaptacije, inventuro in po- 
dobno), če je to potrebno, dovoliti, da se dbrat zapre 
med poslovnim časom. 

Tajništvo za notranje zadeve OLO Ptuj lahko v 
izjemnih primerih gostinskim obratom podaljša po- 
slovni čas. Isto velja tudi za podaljšanje trajanja 
prireditev družbenih organizacij. 

3. člen 
Za poletni čas po tem odloku se šteje čas od 

1. aprila do 30. septembra, za zimski čas pa čas od 
1. oktobra do 31. marca. 

4. člen 
Poslovni čas mora'biti vidno objavljen. 
Ce je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 2. člena tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje 
ter številka in datum dovoljenja. 

B. Poslovni čas 

I. Trgovinske   poslovalnice 

5. člen 
Ob delavnikih morajo biti odprte: 
a) trgovske poslovalnice: 

poleti od 7.—12.30 in od 16.—18. ure, 
pozimi od 7.30—12. in od 14.—17. ure; 

Ob sobotah popoldne smejo biti trgovinske poslo- 
valnice zaprte. 

b) prodajalnice svežega ih prekajenega mesa: 
poleti od 6.—1'l.Jn od 16.—18.30 ure, 
pozimi od 7.—12 in od 15.—17.30 ure; 

c) prodajalnice kruha: 
od 6.—11. in od 14,—17/ure; 

č) slaščičarne od 7.—20. ure: 
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d) mlekarne: 
poleti od 6.—10. in od 16.—19. ure, 
pozimi od 6.—10. in od 13.—15. ure. 

Poleti smejo biti mlekarne popoldne zaprte, 
vendar pa morajo biti v tem primeru odprte od 
6.—12. ure. 

Ob sobotah in dnevih pred priznanimi prazniki 
pa morajo biti mlekarne popoldne odprte od 
15.—16.30 ure. 

•. Gostinske   poslovalnice 

6. člen 

Gostinske poslovalnice morajo biti dnevno odprte 
(minimalni poslovni cas): 

a) hoteli in nočišča, kolikor1 gre za oddajanje 
sob, časovno neomejeno; 

b) kavarne od 6.—24. ure; 
c) restavracije od 6.—23. ure; 
č) gostilne od 6.—21. ure; 
d) bifeji ob delavnikih od 6.—20. ure; 
ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih od 6. 

do 13. ure. 
Gostinske poslovalnice smejo biti dnevno naj- 

dalje odprte (maksimalni poslovni čas): kavarne do 
2. ure zjutraj, restavracije do 1. ure zjutraj, gostilne 
do 23. ure, bifeji kot je navedeno pod točko d). 

7. člen 
Po uri, ki je določena za zapiranje, se ne sme 

več posrreči niti z jedjo hiti s pijačo. Najkasneje 
pol ure po času, ki je določen za zapiranje, je treba 
lokale gostinskih poslovalnic izprazniti in zapreti. 

•.  Druge  poslovalnice 

8. člen » 
Lekarna Ormož je ot delavnikih odprta od 

7.—12. in od 16.—18. ure. 
Za črpalke pogonskega goriva, mazivnih olj, tra- 

fike in prodajalne časopisov veljajo določbe 5. člena 
tega odloka glede trgovskih poslovalnic. 

'   9. člen' 
Prodajanje blaga na sejmih in  tržnih "prostorih 

je urejeno s sejemskim in tržnim redom. 

C. Posebne določbe 

10. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Ptuj je pooblaščen, 

da lahko s posebno odredbo določi drugačen po- 
slovni čas, kot je določen v tem odloku, če bo to 
potrebno. 

C Kazenske določbe ' 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din: 
a) odgovorna oseba v trgovinski poslovalnici, ki 

nima trgovinske poslovalnice odprte v času, ki je do- 
ločen s tem odlokom; 

b) odgovorna oseba v gostinski poslovalnici, ki 
nima svoje pos)ovalnice odprte v določenem času ali 
ki jo zapre pozneje, kot je'določeno s tem odlokom. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazni izieka 
sodnik za prekrške pri OLO Ptuj. 

D. Končne določbe 

12. člen 
Poslovni čas za obrtne organizacije predpišejo 

občinski ljudski odbori s svojimi odloki. Dokler ti 
ne izdajo predpisov o tem, velja za obrtne organiza- 
cije še nadalje dosedanji poslovalni čas. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati odlok OLO Ptuj o 

obratovalnem času gospodarskih podjetij na območju 
okraja Ptuj   (Uradni  list LRS, št.  15-134/53). 

St. 1-6093/3-54 
Ptuj, dne 16. septembra  1954. 

Predsednik OLO: 

Lojze Frangez 1. r. 

622. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89- 
1952) in 4., 14., 19., 25., 32., 33., 41., 43., 45., 73., 7f-< 
92. in 93. člena uredbe o upravljanju stanovanjski" 
hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/1954) je okrajni ljud- 
ski odbor Sežana na skupni seji okrajnega zbora v& 
zbora   proizvajalcev   dne   22. septembra   1954   sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjskih skupnosti in o kategon-. 

zaciji stanovanj na območju okraja Sežana 
i 

-   I. Stanovanjske skupnosti 

1. člen , 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajoćai»1 

zemljišči, ki so last splošnega ljudskega premoženja- 
zadružna last ali last družbenih organizacij, ter za- 
sebnih hiš, ki se vključijo v stanovanjsko skupnost, 
ustanovi vsak občinski ljudski odbor eno stanovanj- 
sko skupnost. 

2. člen 
Ce   zasebni   lastniki   niso   s   pogodbo   prepusti1 

uprave svoje hiše stanovanjski skupnosti, se zasen11. 
hiše  z   dvema   stanovanjema  ali   s   tremi   manj»»11 

stanovanji ne vključijo v stanovanjsko skupnost, &° 
manjša stanovanja se štejejo" naijveč dvosobna^ stan 
vanja z običajnimi  pritiikimami. Ne vključujejo s 
tudi hiše z več kot tremi mnjšimi stanovanji, če nj 
hova stanovanjska površina ne. presega površine »1 

z dvema ali tremi manjšimi stanovanji. 
Kot stanovanja se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, ,. 
2. stanovanja,  ki  jih  sanitarna inšpekcija  izloc 

t neprimerna za prebivanje. ,, .». 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni «is,-. 

je treba upoštevati  gradbeni načrt in  ne P°znejS. 
zasilnih preureditev kakor tudi ne dejansko zasedo0. 

3.člen 
V  stanovanjsko  skupnost  se   ne   vključijo hiše 

gospodarskih  organizacij,   v katerih   so  stanovanj > 
ki sx> vezana na službeni položaj (železniška pos1 V 
ja, čuvajnice, logarske in cestarske hiše in P°^^'iù 
ter samski domovi podjetij, zadružnih in družbe 
organizacij, internati in podobno. 
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4. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so last sploš- 

•^•• ljudskega premoženja, zadrug, zadružnih in 
družbenih organizacij, ter zasebni lastniki hiš, ki se 
vWjučdjo v stanovanjsko skupnost, morajo stanovanj- 
ske hiše izročiti pristojnim stanovanjskim skupno- 
stim v upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in 
P°datki. Izročiti jih morajo v takem stanju in obse- 
?u> v kakršnem so bile, ko je začela veljati uredba 
° upravljanju stanovanjskih hiš. 

5. člen 
O vključitvi hišo v stanovanjsko skupnost izda 

odločbo svet za komunalno zadeve oziroma svet za 
gospodarstvo občinskega ljudskega odbora. 

6. člen 
,.v ^0 pravnomočnosti odločbe o vključitvi prevzame 
liso ob nazočnosti lastnika ali zastopnika organa 
upravljanja v stanovansko skupnost tričlanska komi- 
^Ja, ki jo določi občinski ljudski odbor in v kateri 
•te tudi šef stanovanjske uprave. O prevzemu se se- 

j^-Vi zapisnik, ki mora obsegati popis hiše in opis 
Stanja, v katerem je hiša. 

II. Hišni sveti 

hi; 

7. člen 
^a vsako hišo  stanovanjske  skupnosti  se  izvoli 

lšni svet. 
Hinši sveti imajo: 
v hišah do pet stanovanj tri člane, 
v hišah do deset stanovanj pet članov, 

.. T hišah z več kot desetimi stanovanji' sedem 
članov. 

j. . * hišah z enim ali dvema stanovanjema sestav- 
ijo hišni svet vsi uživalci stanovanj in polnoletni 
snovalci. 

8. člen 
; Cjanc hišnega sveta izvolijo vsako leto v januar- 
••••^ u^va'ci stanovanj in sostanovalci z navadno 
Vto-n° ^asov na sestanku, na katerem je navzočih 

J dve tretjini volilnih upravičencev. 
L,- ^ se ugotovi, da na sestanku za izvolitev članov 

' Bega sveta ni zadostnega števila volilnih 'upravi- 
v.nceTi se opravijo volitve n© glede na število navzo- 
•  volilnih   -upravičencev  na   novem   sestanku,   ki 

stt^u biti  najpozneje  v osmih  dneh po prvem  se- 

9. člen 
ta       koj Po izvolitvi se sestanojo člani hišnega sve- 
iznfa P"'0 sejo, na kateri se konstituirajo in izvolijo- 
^°d sebo predsednika. 

. Wa istâ seji izvolijo člani hišnega sveta tudi svo- 
••*\ ^stopnika oziroma svoja zastopnika v svet sta- 
UOv*njskc skupnosti. 

Hiš: 
10. člen 

•«_. lsni sveti so sestajajo po potrebi, najmanj pa 
J enkrat v dveh mesecih. Sejo skliče predsednik 

ločn°ma ^rc^na članov hišnega sveta. Hišni svet od- 
Q 2 večino glasov vseh na seji navzočih članov. 
Havlfii Se p*c v P°s°bn<> knjigo kratek zapisnik ? 
Sv . ****> sklepov. Knjigo hrani predsednik liišnega 
obvA'v skrbi, da se izvajajo sklepi in da je o njili 

oscena tudi stanovanjska uprava. 

11. člen 
Clan hišnega sveta se razreši: 
če to zahtevajo volilni upravičenci, 
če se preseli. 
če svojih nalog ne opravlja vestno, 
če je kaznovan zaradi prekrškov, ki izvirajo iz 

kršitve uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš in 
predpisov na podlagi te uredbe, če sicer nima več 
moralnih kvalifikacij, da bi lahko opravljal zadeve 
člana hišnega sveta in stanovalci nimajo več zanpa 
nja v njega. 

Člani sveta se razrešijo na sestanku volilnih 
upravičencev na isti način, kakor se izvedejo volitve 
same. 

- Na izpraznjeno mesto se Wli nov član. 

IIL Sveti stanovanjske skupnosti 

12. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo zastop- 

niki vseh hišnih svetov na območju občine. 
Clane svetov stanovanjske skupnosti izvolijo hiš- 

ni sveti izmed sebe, in sicer: hišni sveti, ki štejejo 
tri ali pet članov, po enega, hišni sveti, ki štejejo 
sedem članov, pa po dva, in sicer na svojih prvih 
sejali v januarju vsakega leta. 

Volitve članov sveta stanovanjske skupnosti se 
izvedejo na način, kakor to hišni sveti sami določijo. 

V svet stanovanjsko skupnosti pridejo kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta podje- 
tij oziroma kolektiva zavoda v primeru tretjega od- 
stavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš. 

13. člen 
Novoizvoljeni svet stanovanjsko skupnosti sloličc 

na prvo zasedanje predsednik prejšnjega sveta sta- 
novanjske skupnosti. 

Najkasneje 14 dni po izvolitvi mora svet stano- 
vanjske skupnosti izvoliti izmed sebe predsednika, 
podpredsednika, tajnika in tri člane poravnalnega 
sveta. 

Predsednik oziroma podpredsednik skliče svet 
stanovanjsko skupnosti vsaj enkrat v dveh mesecih 
in vodi zasedanje. 

Po potrebi se svet sestane tudi večkrat. 
Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati, če 

to zahteva tTctjina zastopnikov hišnih svetov in šef 
stanovanjske uprave. 

Sklope, ki so bili sprejeti na zasedanju srete, 
podpišeta predsednik in tajnik. 

•  O vsakem zasedanju se piše zapisnik; en iwrod 
zapisnika se mora poslati stanovanjski upravi. 

14. člen 
Člana sveta stanovanjske skupnosti se razrešijo 

svoje dolžnosti v primerih, kakor to 'predvideva 11. 
ölen tega odloka ali pa če to sklene svet z večino 
glasov. 

Člani sveta stanovanjsko skupnosti morajo poro- 
čati o dolu sveta hišnim svetom vsaj dvakrat letno. 

' !   '•  '  " 
15. člen 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba in je 
nosilec pravic in obveznosti, ki izvirajo iz pogodb 
in pravnih razmerij, ki nastanejo v zvezi z vzdrže- 
vanjem in upravljanjem hiš. 

. Stanovanjsko skupnost zastopa v premoženjsiko- 
oravnih razmerjih stanovanjska uprava pa svojem 
šefu. 
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16. člen 
Stanovanjska uprava opravlja svoje delo v me- 

jah 36. in 57. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš ter po navodilih in sklepih sveta stanovanj- 
ske skupnosti in hišnih svetov. 

IV. Kategorizacija stanovanj 
17. člen 

Vsa stanovanja, ki se izdajajo v najem, se popi- 
šejo in razvrstijo po kakovostih v šest kategorij 
kot sledi: 

prva kategorija stanovanj       od 100 do 110 točk, 
druga kategorija stanovanj: 
tretja kategorija stanovanj: 
četrta kategorija stanovanj: 
peta kategorija stanovanj: 
šesta kategorija stanovanj: 

16. člen 
Stanovanja so razvrstijo v kategorije s točkova- 

njem posameznih prvin, ki so obsežene v 32 postav- 
kah razpredelnice 19. člena tega odloka. 

od 86 do 99 točk, 
od 71 do 85 točk, 
od 56 do 70 točk, 
od 41 do 55 točk, 
od 0 do 40 točk. 

Razpredelnica 
19. člen 

za točkovanje stanovanj: 

št '        '^p!s •••^••*« & »* toärajejo 
Ocena 

točke 

1. Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,  obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

3. Raevid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
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 

6. Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0.5 

deloma 
1 

v celoti 
1.5 

7. Odtoki (kanalizacija) brez               pomanjkljiva 
0                              1 

dobra 
1.5 

3. Zasnova (koncept) stanovanja 
nepraktična 

i 
zadovoljiva 

4 
sodobna 

6 

9.   Električne napeljav« brez 
0 

nad ometom 
1 

pod ometom 
2 

10.  Ogrevanje prostorov' brez 
0 

peči za vsako pec 
0,5       

11.    Toplotna osamitev (izolacijo) 
mrzlo 

stanovanje 
0 

delno 
pomanjkljiva 

2 

zadovoljiva 

4 

HL   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

neomeL  strop 
2 

ometen 

3 

ti.   Obvarovanje (izolacija) proti vlagi vlažno 
0 

mestoma 
vlažno 

i 

suho 
»tamovanje 

2 

14.   Kakovost ometa, slikacije in opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
0 

normaina 
kakovost 

2 

solidna 
in trpežna 

.     3 

15.    Obloge sten, stranskih prostorov in kuhinje brez 

0 

oljnati plesk 

1 

lesene oblof« 
keram. ploš« 

kamen, 
2 

16.    Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastori, 
pol/krnice 

lesene   rebrače 
(rolete) 

2,5 , 

17.    Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomanjkljiva 
3 

zadovolji?" 
6 
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Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

*8.    Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tla 
nad 1 m pod 

nivojem 
0 

L nadstr. 
7 

kletno, tla 
od 0—lm 

pod nivojem 
1 

podstrešno 
stanovanje 

1,5 

navadno 
stanovanje 

5 

t9-   Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

'"•   Visina prostorov do 2,4 m 
0.5 

2,4T—2,8 m 
3 

2.8—3,2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

2l-    Oskrba z vodo 

vodovod vodovod            vodovod 
vodnjak              izven I iz'tok več iztokov 

stanovanja v stanovanju v stanovanju 
0.5                       2 3.5                       4 

22>   Stranišče 

suho 
izven  hiše 

0.5 
WC v 

stanovanju 
4 

suho, WC za več       \VC suho 
v hiši skupaj v hiši v stanovanju 

1 3 2 

"•    Kakovost tal v kuhinji 
cement 
opeka 

1 

mehki 
les 
1,5 

linolej, 
parket' 

3 
plošč, terac. 

**•   Kakovost tal v pritiklinah cement,   opeka    mehki  les 
0,5 1 

park.   lin.      plošče  teraco 
2,5 1,5 

"•   Kakovost tal v sobah opeka 
0 

mehki les 
2 

parket, 
linolej 

4 
plošče   teraco 

26. VpLrv   nadstropij, če  ni  dvigala 
pritličje 

ob   zemlji 
1,5 

visoko 
pritličje 

3 

IV., III., II., I. 
nadstropje 

1    1,5    2    2,5 

Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

površina 
1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 

3 

površina 
4:1 

5 

površina 
nad 5:1 

7 

brez 
takih do 5 

2H    V IUJSJII f 
°-  K-vadraturu kletnih prostorov, za katere se      pritikl. 

ne plačuje najemnina 0   ' 1 

5—10 
m* 

2 

10—15 
m* 

3 

20—25 
t 

15—20 
m' m' 

4 5 
za vsakih nadaljnjih 10 mz še 1 točke 

29. Kopal ni ca 
brez 

kopalnice 
.0 

kad 
3 

pec 
3 

prha 

2 

^   Štedilnik 

brez zidan,   slab     zidan, dober    železen, slab 
0 2 4 3 

železen,   dober 
5 

_J_Ako je  deljiv  stena med stanovanjem  tanjša od 25 cm, se odbijejo 3 točke. 
—-^^_ 

•   °Tì stanovanjih, ki so v lesenih zgradibab. z značajem baraik, se odbije: 
a) za neometano 10 točk; 

—~____k) za v notranjosti ometano 6 točk. 

y 
•••    j uPorabo te razpredelnice bo izdal svet za ko- 

1 Paroli     ^0^0 okrajnega ljudskega odbora Sežana 
ona navodila in tolmačenja. 

°dbo    določanje najemnine predpiše okrajni ljudski 
^r stanovanjsko tarifo s posebnim odlokom. 

20. člen ' 
°kr . ••1,0   na  krajevno  lego  stanovanj   se območje 

Ja razdeli na dva okoliša, in sicer: 

a) prvi okoliš, ki obsega območje mestnega na- 
selja Sežana, 

b). drugi okoliš, ki obsega okoliške in druge vasi 
mestne občine Sežana ter vse druge občine. 

21. člen ' 
Za popis stanovanj in njihovo kategorizacijo so 

pristojne stanovanjske uprave. Stanovanjska uprava 
mora izdati o kategorizaciji odločbo, zoper katero se 
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lahko pritoži uživalec kakor tudi lastnik hiše v 
osmih dneh na svet za komunalne zadeve oziroma 
za gospodarstvo občinskega ljudskega odbora. 

32. člen 

Vsi organi za upravljanje stanova>njsikih hiš, ki 
so last splošnega ljudskega premoženja, zadružnih 
in družbenih organizacij, zasebni lastniki kakor tudi 
stanovalci morajo omogočiti uradnim osebam popis 
in kategorizacijo stanovanjskih prostorov in jim dati 
vse potrebne, popolne in resnično podatke ter omogo- 
čiti dostop v vse hiše in vse stanovanjske prostore. 

•. Stanovanjska pogodba 

23. člen 

Hišni sveti in zasebni lastniki hiš, ki niso viHju- 
čene v stanovanjsko skupnost, morajo skleniti z uži- 
vaiki stanovanj za stanovanja pogodbo. 

24. člen 
Stanovanjska   pogodba   se   smo   skleniti   samo  z 

osebo, ki se izkaže s pravnomočno odločbo pristoj- 
nega organa občinskega ljudskega odbora o dodelitvi 
stanovanja  po veljavnih  predpisih  o  razdeljevanju i 
stanovanj. 

25. člen 
Stanovanjska pogodba mora obsegati tele bistve- 

ne elemente: površino stanovanjskih prostorov, ka- 
tegorizacijo, ceno za 1 m1 stanovanjskega prostora in 
mesečno najemnino, odpovedni rok in druge določbe, 
ki   so  jih  pogodbene  stranke  dogovorile. 

26. člen 
Pogodbe, ki jih sklenejo zasebni lastniki hiš, 

morajo biti registrirane pri stanovanjski upravi. 
Za vse sklenjene pogodbe se vodi pri stanovanj- 

ski upravi register pogodb, in sicer posebej za stano- 
vanja, ki so vključena v stanovanjsko skupnost, in 
posebej za stanovanja, ki niso vključena v stano- 
vanjsko skupnost. 

27. člen 
Nihče se ne sme vseliti v stanovanje, ne da bi 

sklenil prej • stanovao jsko pogodbo. 

VI. Kazenske določbe 

28. člen 
Z denarno kaznijo do 5.000 din se kaznuje zaradi 

prekrška: 
1. kdor ob popisovanju stanovanj da namenoma 

netočne ali krive podatke in kdor ovira popisovanje 
in kategorizacijo; 

2. kdor proti predpisom sklene pogodbo za stano- 
vanje ali poslovni prostor; 

3. kdor pri sklepanju pogodbe za stanovanje za- 
molči, da že ima stanovanje; 

4. kdor se vseli, preden je sklenil veljavno po- 
godbo; 

5. kdor pobira višjo najemnino kot je to dolo- 
čeno s pogodbo; 

6. kdor oddaja stanovanja osebi, ki ji ni bilo sta- 
novanje dodeljeno od pristojnega organa po 24. členu 
tega odloka in ki pogodbe ne regstrira pri stanovanj- 
ski eprevi; 

7. hišni lastnik, ki ovira prevzem hiše -v staoo- 
vanjsko skupnost; 

8. .popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljiv0 

opravi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov. 

'       VIL Prehodne in končne določbe 

29. člen 
Prve volitve hišnih svetov se opravijo v 30 dneh 

po uveljavitvi tega odloka. 
Sestanke zaradi izvolitve hišnih svetov in pr^a 

zasedanja svetov stanovanjskih skupnosti skličej0 

občinski ljudski odbori. 
Prvo zasedanje sveta stanovanjsko skupnosti 

prične in vodi do izvolitve predsednika predsedniK 
občinskega ljudskega odbora oziroma član občinske- 
ga ljudskega odbora, ki ga on pooblasti. 

••.••• 
Do organizacijo stanovanjske uprave vodi tajni" 

štvo občinskega ljudskega odbora vse administrativ' 
no zadeve svetov stanovanjske skupnosti, kakor ji" 
določa uredba o upravljanju stanovanjskih biš. 

34. člen 
Stanovanjske skupnosti morajo najkasneje *> 

15. novembra 1954 prevzeti upravi jao je vseh stanf* 
vanjsikih hiš, ki spadajo' v njihovo upravo po !• ^ 
2. členu tega odloka. 

32. Sen 

Za izvajanje tega odloka izdaja svet za gosP0^ 
daxstvo in komunalne zadeve OLO po potrebi ••" 
tan&nejša navodila. 

35. «bo 

Ta odlok začne veljati 1. oktobra 1954. 
St I-4645/7-1954 > 
Sežana, dne 22. septembra 1954. 

Predsednik C&3' 

Danilo Petrâoj« *•*' 

6». 

Na podlagi 20. in 1*7. člena zakona o sPrea?f^ 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in ^E°^iLy. 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LBS,_ » 
3i!«5)   je  OLO  Slovenj  Gradec  na   18.  skupni  *4 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 2?. 
tembra 1954 sprejel 

04>LO-K 
o razpisu nadomestnih voBtev 

l.čfen 

Razpišejo se nadomestne volitve v ^301.?1^^^) 
jalcev v 6. volilni enoti, ker se je odbornik y*' 
Srečko odpovedal mandatu in je zbor P^0'2^0?.   ^et 
njegovo odpoved sprejel, ter v 16. volilni -eno«;-^ 
i e odbroniik šrifelj Ivo sprejel službo v admit»' 
ciji okrajnega ljudskega odbora. ' 

2. člen 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 

vembra 193*. 
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•.••• 

_ Ta odlok se objavi v >Uradncm listu LRS« in v 
»• m 16. volilni enoti. 

St. 1/3-4512/1-54 
Siovenj  Gradec, dne 25.  septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skeriovnik 1. r. 

Kranj  na 27. seji dno 20.  julija ia 30. seji dne 1. 
oktobra 1954 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj, o tarili stanovanjskih 
najemnin in o delitvi najemnin za stanovanjske 

in poslovne prostore 

624. 

Na podlagi  16,  18.,  19., 20., 21., 69., 70., 71., 73., 
•• 76. in 90. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 

s«h tiS (Uradni list FLRJ, št. 29/54) in 77. člena te 
redbe v zvezi z uredbo o zvišanju najemnin za sta- 

^anjske in poslovne prostore (Uradni list FLRJ. 
j?. 54/52) in na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o 
fiSfkjh odborih mest in mestnih občin  (Uradni list 

KS. št. 19/52) jo sprejel ljudski odbor mestne občine 

3. člen 
Kakovost stanovanj se določa s točkovanjem prvin po tejle razpredelnici prvin in pripadajočih točk: 

1. člen 
Najemnina za stanovanja se določa po kakovosti 

stanovanj, površini in okolišu, v katerem je staoo- 
vanje. 

2. čten 
Stanovanja se razvrstijo pc • kakovosti i v 7 kate- 

gonj, m sicer v: 
I. kategorijo  stanovanja od   100   do W0  točk 

II. kategorijo   stanovanja od    86  do 99   točk 
III. kategorijo  stanovanja od     71   do 85  točk 
IV. kategorijo  stanovanja od    56   do 70  točk 
V. kategorijo  stanovanja od    41   do 55  točk 

.  VI. kategorijo  stanovanja od    26  do 40   točk 
VII. kategorijo   stanovanja od     —   do 25   točk 

Zap. Ocena 
št            Opis vrednot, ki se točkujejo točke 

*•   Lega hiše: zazidalni ustroj, obsoneenje, raz- 
gredi 

neugodna 
i 

srednja 
2 

dobra 
3 

*•   Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan srednji 
3 

brez 
5 

, '•   Razvid  (orientacija)  stanovanjskih  prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

.                            t                          
*"   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
 okoïja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 

*•   Dovo7 do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
teže 

dostopen 
0.5 

dober 

1 

*   uporabnost dvorišča, vtia. ia parica ne 
OS 

deloma 
1 

v celoti 
1.5 

'•   Odtoki (kanalizacija) brez          pomanjkljiva 
0                        1 

dobra 
1.5 

• Starost stavbe (ozir. stanovanja) do 1695 
1 

stavba 
1895—1944 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 
po 1940 

. 5 

'• V* nadstropij                                               W' 
nadstr. •. nadstr. H.  nadstr.   I. nadetr. 

i                 1;5      ,.        2 
pritličje 

2,5 

10. 

' iT 
le. 

.  13,- 

Lega stanovanja (položaj) 

klet. stanov, kletno stanov. 
tie nad lm tla 0—1.00 m     podetreàno 
pod nivojem pod  nivojem 

— i 2 
L nastropje 

8 

normalna 
stanovanje 

5 

zasnova stanovanje 
nepraktična      zadovoljiva sodobna 

1 4 7 

Razmerje sob in kuhanje  do •••••••• 
povišana 

1:1 
povirsina 

2:1 
2 

površina 
3;1 
3 

površina 
4:1 
2 

kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
"e Plačuje najemnina 

brez do 5 m»  5—M) m»   10—15m»15—20 m« 20—25 m« 
— 1       '       2 3 4 5 

za vsaikih nadaljnjih 10m*šel točka 
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?P'                Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

U.   Dnevna razsvetljava brez oken pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

15;   Višina prostorov do 2.40 m  „ 
0.3 

2.40—2.80 m 
3 

2.80—3.20 m 
2 

preko 3.20 m 
1 

16.   Oskrba z vodo vodnjak 

0,5 

vodovod 
zunaj stanov. 

1 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

4 

17. Kopalnica brez kad in peč 
ali prha 

5 

kad in peč 
in  umival. 

6 

sodobno 
oprem, kompl. 

kopalnica 
8 

18.  SteairiSce 
• suho 

zunaj stanov. 
1 

WC za več 
stanovanj 

2 

VVC v stano- 
vanju 

4 

19.   Električna napeljarva brez pomanjkljiva 
1 

zadovoljiva 
2 

sodobna 
3 

20.   Pralnica ne da 
2 

pralnica in 
sušilnica 

4 . 

21.   Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

neza dovolj, 
ogrevanje 

lončene 
pat. peči 

— 1 3 

22. Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno 

stanovanje     pomanjkljiva 
- 2 

centralna • 
kurjava 

zadovoljiva 

4 

23.   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
lesen strop     masiven strop . 

2 3 

24.  ' Izolacija proti vlagi vlažno mestoma 
vlažno 

1 

suho 
stanovanje 

2 

25. Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
noi maina 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

26.   Kakovost tal v sobah in kuhinji 

27.   Kakovost tlakov  v  pritikKnah 

28.   Obloge sten, stranskih prostorov 
in kuhinje 

29. Kakovos't mizarskih izdelkov 

30.   Okenski zasloni 

Od skupnega števila točk se odbije stanovanjem 
v lesenih zgradbah z značajem barak -10 took; stano- 
vanjem, ki jih deli delilna stena do 15 cm, 3 točke, 
s stanovanjem s souporabo kuhinje 5 točk; stanova- 
njem s souporabo pritiklin (stranišče, drvarnica, klet, 
«hramba) po 1 točko za souporabo vsake pritiikline. 

mehki  les 

1 

deščična tla 
ksitolit 

linolej 
parketne 

plošče 
4 

opeka 
beton 

0.-2 

teraco tlak 
ksilolit 

beton, ploščo 
1.5 

naravni ke- 
rnen, keram.. 

linolej 
2  . 

lesene obloge 
brez oljnati plesk   kerâm. PlosC

n 
naravni kamen 

- i 2 . 

slaba 
1 

pomankljiva 
3 

zadovoljiva 
6 

brez platneni 
poliknico 

1 

lesene rebrace 
(roleie) 

2 

4. člen _        ._JJ. 
Območje mesta se deli zaradi določanja naJ 

nino v 3 okoliše. za- 
Prvi okoliš obsega: središče mesta, ki^ga •^••- 

hodni strani omejuje železniška proga od železni ^ 
ga mostu pri Tiskanim do konca stranovanjsKC 
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setbiiK) Iskre, na sev-eru črta, ki vključuje naselje 
rrojekta, gre do gostilne >•••••<, zajema vse novo 
*Jato polje po stezi proti kopališču, od hiše Cesta na 
Hupo 14 v ravni črti preko struge Kokro do Grajzar- 
Jevega kozolca, zajema območje ulice, ki gre mimo 
vojaškega skladišča, zajema naselje Klanec do križi- 
ća pri hiši št. 99, vse naselje Huje do pokopališča in 
Jerti proti Mlekarni tako, da obsega tudi bloke Iskre, 
°d Mlekarne pa pravokotno na strugo reke Save, 
^&• da zajema celotno območje tovarne Inteks. 

Drugi  okoliš obsega  vse  drugo območje,  razen 
tretjega okoliša, ki obsega: del Gorenje Save od št. 66 
jtelje, del Smarjctne gore od št. 20 dalje, Orehck, 

rulovko in del Stražišča, Labore zahodno od ceste, 
* vodi proti Bitnjemu pri Liši Stražiščo 141, na jug 

°d ravne črte, ki toče od tod do križišča na betonski 
cesti proti hiši Labore 76 in nato pravokotno na stru- 
go Save, celotno naselje Struževo,  Prévoie od hiše 
'-esta na Golnik 29 naprej, naselje Rupa od hiše 17 
aPrej in vse naselje Gorenje. 

5. èden 
Najemnina za posamezno stanovanje se izračuna 

••••, da se pomnožj število kvadratnih metrov stano- 
vske površine s številom točk in s količnikom, ki 

znaša v prvem okolišu 0,30, v drugem 0,28, v tret- 
jem 0,25. 

Za stanovanja IV. do VII. kategorije se ne upo- 
«va površina posameznih sob preko 30 m*, površina 
Hhinje preko 30 m1 in površina hodnikov in pred- 
^ Preko 12 m1. » 

6. člen 
Najemnino za vsa stanovanja določi uprava sta- 

novanjsko skupnosti in jih objavi v svojih prostorih, 
tem obvesti lastnike in upravitelje hiš. Obvestilo 

0ra  obsegati   podatke  o  površini,   skupno  število 
^k, uporabljenem količniku in višini najemnine. 

«>per določitev najemnine ima uživalec stanova- 
Ja pravico do pritožbe. 

Pritožba se vloži pri upravi stanovanjske skup- 
iti v  30  dneh  po objavi  najemnine   v  prostorih 

J*tave stanovanjske skupnosti, o pritožbi odloča svet 
^ gospodarstvo in komunalne zadere LO MO. 

7. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zçlenjad- 

,.n vrtor pri hišah poseben letni prispevek od 1—3 
11 za m* površine, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek uprava stano- 
vanjske skupnosti na predlog hišnega sveta oziroma 
etnika s pogodbo. 

. "rispevek se obravnava enako kot stanovanjska 
Jemnina in se razdeli po istih načelih. 

8. člen 
Va ??seknemu lastniku hiše, ki je vključen v slano- 
sti . s^uPnost« sc PrC(l razdelitvijo najemnine na ' 
1•• f izplača 10% od najemnine za stanovanja,,od 
i, ecno najemnine za poslovne prostore pa znesek, 

ustreja polovici najemnine za mesec marec 1953. 
Živi. .zasebni lastnijk nima drugih sredstev za pre- 
<L Ja"Je> mu svet za gospodarstvo in komunalne za- 

4Te lahko določi tudi večji del.    . 

9. člen 
s^    tan°vanjska  najemnina hiš, ki  so vključene  v 

ovanjsko skupnost, se razdeli: 

80% v amortizacijski sklad in sklad za vzdr- 
ževanje, "~ 

20% v sklad za kritje stroškov hišne uprave, 
5% sredstev   amortizacijskega   sklada   m   sklada 

za vzdrževanje hiš se odvede v sklad za zidanje sta- 
novanjskih hiš mestne občine. 

Svefza gospodarstvo lahko po potrebi in po za- 
slišanju sveta stanovanjske skupnosti določi drugač- 
no razmerje med skladom za vzdrževanje in skladom 
za ikritje stroškov hišne uprave. 

10. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključeni v stano- 

vanjsko skupnost, pa sami v njih ne stanujejo, zadr- 
žijo 10% stanovanjske najemnine, ostanek vplaču- 
jejo na svoj račun pri pristojni podružnici Narodne 
banke FLRJ do 15. v mesecu za pretekli mesec. 

Vplačana sredstva lahko lastniki uporabljajo le 
na podlagi računov za popravila hiše in hišno upra- 
vo, potrjenih od uprave stanovanjske skupnosti. 

11. člen 
Najemnina za poslovne prostore v hišah, ki so 

vključene v stanovanjsko skupnost, se deli ne glede 
na lastništvo v sklad LO MO za stanovanjsko in ko- 
munalno graditev in na sredstva skladov, s katerimi 
razpolaga uprava stanovanjske skupnosti v razmerju 
40%: 60%. Zasebnemu lastniku se pred delitvijo 
odbije znesek, ki ustreza polovici najemnine za me- 
sec marec 1953. 

Del najemnine, s katero razpolaga uprava sta- 
novanjske skupnosti, se deli na isto sklade v istem 
razmerju kot stanovanjska najemnina iz 9. člena 
tega odloka. 

12. člen 
Zasebni lastniki hiš, v katerih so poslovni pro- 

stori, pa hiše niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
morajo plačevati najemnino za poslovne prostore po 
odbitku zneska, ki ustreza polovici najemnine za 
mesec marce 1955, do 15. v mesecu za pretekli mesec 
pri pristojni  podružnici  NB  FLRJ. 

O vplačilih vodi evidenco uprava stanovanjske 
skupnosti in jih razdeljuje v razmerju 50% :50% v 
sklad LO MO za stanovanjsko in komunalno graditev 
in na srodstva lastnika za vzdrževanje in hišno 
upravo. 

Glede izterjatve dolžnih vplačil se uporabljajo 
predpisi, ki veljajo za izterjavo davkov. 

13. člen 
Sredstva lastnika za vzdrževanje iz prejšnjega 

člena so namenjena za popravilo hiše in poslovnih 
prostorov. S sredstvi razpolaga lastnik hiše na pod- 
lagi računov o popravilu, ki jih potrdi uprava stano- 
vanjske skupnosti. 

14. člen 
Kadar gre za delitev najemnine za poslovne pro- 

store, ki so bili zgrajeni po mesecu marcu 1953, do- 
loči po zaslišanju pristojnih zbornic načelnik taj- 
ništva za gospodarstvo in komunalne zadeve znesek, 
ki ustreza najemnini za mesec marce 1953 podobnih 
poslovnih prostorov. 

15. člen 
Pred razdelitvijo najemnine po predpisih 8., 9., 

10., 11. in 12. člena tega odloka se odbijejo morebitne 
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Miuiteto za dolgoročni kredit, uporabljen za zidanje 
oziroma popravilo hiš, če upnik ni zasebnik. 

16. elea 

Sredstva sklada za vzdrževanje hiš, oblikovama 
iz vplačanih prispevkov do 30. septembra 1954 po 
predpisih odloka o delitvi in uporabj sredstev sklada 
za vzdrževanje hiš (Uradni Ust LRS, št. 20/216-53), 
se razdelijo: 

a) tisti del sredstev, •= katerimi razpolaga LO MO 
se prenese, kolikor ni porabljen za vzdrževanje hiš 
in za stroške uprave hiš, v sklad za zidanje hiš 
LO MO; 

b) tisti del sredstev, s katerimi razpolagajo last- 
niki hiš, ki so vddjučene v stanovanjsko skupnost, 
kolikor niso porabljena, se prenesejo v sklad za 
vzdrževanje vsake posamezne hiše in z njim razpo- 
laga uprava stanovanjske skupnosti; 

c) tisti del sredstev, s katerimi razpolagajo last- 
niki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
razpolagajo lastniki hiš. 

17. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 

1. oktobra 1954. 
18. člen 

Ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
delitvi in uporabi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni  list LRS, št. 20/216-53). 

Ta odlok velja ' 1. oktobra 1954, objavi pa se 
v - -iradnem listu LRS«. 

St 2444/6-34 
Kranj, dne 2. oktobra  1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner, 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1152/3-54 z dne 
14. oktobra 1954. 

625. 

Na podlagi 20. in M7. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/53) 
je občinski Ijuds&i odbor Loka pri Zidanem mostu 
na 27. seji dne 10. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujemo se nadomestne volitve v VI. voliini 
enoti občine Loka pri Zidanem mostu, ki obsega vas 

Žirovnico, ker je prenehal mandat dne 9. septembra 
1954 umrlemu Mlinarju Alojzu iz Žirovnice, odbor- 
niku občinskega ljudskega odbora Loka pri Zidanen1 

mostu, ki je bil izvoljen v tej volilni enoti. 

2. člen 
'Volitve bodo v nedeljo, dne 7. novembra 1954. \ 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« •) 

na občinski oglasni deski v VI. volilni enoti in v vasi 
Loka. 

St. P 400/2-1954 
Loka, dne 10. oktobra 1954. 

Predsednik Obe. LO: 

Feliks Baumgartncr 1.r- 

POPRAVEK 

V odloku o odpiranju in zapiranju obrata 
(Uradni list LRS, št. 35-525/54) je treba popraviti be- 
sedilo prvega odstavka IV. točke 12. člena >Obrtne 

delavnice«, ki se v skladu z izvirnikom pravilu0 

glasi : 
»Obrtne delavnice, ki poslujejo i> strankami, n»R" 

rajo biti odprte poleti od ponedeljka do petka °° 
7. do 12. ure in od 16. do 19. ure, pozimi pa od 7.3jj 
do 12.30 ure in od 16. do 19. ure, ob sobotah pa o" 
6. do 14. ure.« 

St. 689/5-54 
Ljubljana, dne 18. oktobra 1954. 

Iz tajništva MLO Ljubljana 

V odloku OLO Murska Sobota o prometu blaga o* 
trgih in sejmih (Uradni list LRS, št. 36-539/54) je ,T 

2. členu pri naštevanju živinskih in kramarskih sej* 
mov v posameznih krajih za krajem Puievci izost»'0 

tole besedilo: 

»Rogašovci: Kramarski sejmi: 24. aprica •° 
13. septembra. 

Živinski   sejmi:   Vsak   prvi   in   tretji   torek 
mesecu.« (, 

St. 11-12 — 5208/8-54 
Murska sobota, dne 13. oktobra 195-1. 

Iz tajništva OLO Murska Sobota 

V odloku o družbenem  planu okraja Ljut0"1 

za ieto 1954 (Uradni list LRS, Št. 40-601/54) je na stra- 
ni  752, v  prvi  vrsti  drugega odstavka  točke  * P., 
tisku izpadel del šfevilke in se vrsta pravilno.P351^ 

»v panogi trgovine 100% đobićba. potem ko ^ 

Uredništvo 

Izdaja   »Uradni  list  LRS«   —  Direktor  In  odßovornl   urednik:  Ivo  Lapame  —  tiska   tiskarna   »Toneta  Tomîlîa«  —  Y,r 
• LJubljani   -  Naročnina: letno 800 din  -   Posamezna  êtevlUa: 8 din    • "e «trem   vial« nadaljnje 4 strani 4 din vec. 
ooStl  8  din  »••  -   UrednUtvo  in  uprava-   LJubljana,  Erjavčeva ulica  ll»   uoStn   pred-"   is*   -  Telefon  uprave **- 

Čekovni rafun* Aflt-<2«-t57 
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133. 
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VSEBINA: 

»4«. 

«a, 

628. 

629. 

630. 

ni. 

632. 

633. 
«34. 

635. 

Odlok  o obvezni  pogonski  pripravljenosti  elektrarn. G36. 
Odločba o Zavodu za napredek gospodinjstva v LJubljani 
kol finančno samostojnem zavodu. 637. 
Odločba o nadaljevanju poslovanja Radio Ljubljana kot 
«nančno samostojnega zavoda. 638. 
Odločba o podaljšanju prlglasltvenega  roka po 4.  točki 
navodila za Izplačilo priznanic Slovenske narodne pomoči,        639. 
obveznic Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet        640. 
"> kontrolnih okupacijskih novčanic za dajatve v goto- 
vlöl, ki so bile plačano kot posojilo med narodnoosvo- 
bodilnim bojem. 641. 

Odloki ljudskih ođhorov: • 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od sa- 
mostojnih  poklicev  In  premoženja  za  leto  1954  za  ob-        ci3. 
jnočje mesta Ljubljana. 
Odlok   o   kategorizaciji   stanovanj    v   območju   okraja 
Črnomelj G41. 
Odlok o dajanju poslovnih prostorov v najem v območju 
okrajnega ljudskega odbora Črnomelj. 645. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi  odloka  o družbenem 
Planu okraja Kranj za leto 1954. 646. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 11. volilni enoti 
okraja Krško. 647. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 29. volilni enoti 
okraja Krško. 
Odlok o stanovanjski tariti, razdelitvi najemnin in skia- "      eie. 
dov v okraju Ljutomer. 
Odlok o stanovanjski tarifi za okraj Murska Sobota. 649. 
Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi cest III.  reda  v 
okraju Novo mesto. 650. 
Odlok o stanovanjskih skupnostih v okraju Postojna. 

Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah  odloka  o uvedbi 
okrajnih taks in prometnega davka za okraj Radovljica. 
Odlok o ustanovitvi zaprtih pripustnlh krogov in redu 
na pripustnlh postajah v okraju Sežana. 
Odlok o stanovanjski tarili ter delitvi najemnin na skla- 
de in njihovi uporabi v okraju Sežana. 
Odlok o Etano.vanjski tarili za  okraj  Trbovlje. 
Odlok o poslovnem času' trgovskih In gostinskih poslo- 
valnic ter obrtnih delavnic in podjetij v območju okraja 
Trbovlje. 
Odlok  o  kategorizaciji stanovanj  in o okoliših na ob- 
močju mestne občine Idrija. 
Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skla- 
dih na območju mestne občine Idrija. 
Odlok o spremembah in  dopolnitvah odloka  o obrato- 
valnem času za gospodarska podjetja na območju mestne 
občine Idrija. 
Odlok o spremembi odloka o proračunu ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice za leto 1954. 
Odlok o zasebnih gospodinjstvih, ki se štejejo za gostiiča 
v mestni občini Kranj. • 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka LO ido Mur- 
ska Sobota o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka. 
Odlok o času, načinu In pogojih za sklepanje stanovanj- • 
skih pogodb za območje ljudskega odbora mestne občine 
Novo mesto. 
Odlok o  dodatnem  proračunu  mestne  občine  Postojna 

za leto 1954. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 8.   volilni enoti 
občinskega ljudskega odbora Krmelj. 
Odločba o razpisu glasovanja o odpoklicu odbornika vo- 
lilne enote št. 10 okraja Črnomelj. 

152 

Da  se  zagotovi   preskrba   gospodarstva  z   clek- 
ltn,o energijo v primeru nizkih vod, zlasti v zimskih 
eseeih 1954/55, izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
JUdske republike Slovenije na podlagi prvega od- 
avka 74. člena ustavnega zakona v zvezi s 7. točko 

• •   Poglavja   zakona   o  družbenem   planu 'Ljudske 
^publike Slovenije  za  leto  1034   (Uradni   list LRS. 
st- 14-43/54) 

ODLOK 
0 obvezni pogonski pripravljenosti elektrarp 

Vse em s 
e gospodarske organizacije, ki imajo v svoj 

aa ?VU hidroelektrarne ali termoelektrarne, ne glede 
aj. 

to< aH so vezane na splošno električno omrežje 
elett°' moraJ° talko j ukreniti vse potrebno, da se te 
1954 ne •8••£*'•<> najpozneje do 15. novembra 

2& polno obratovanje. 

'2 

v . a bi mogle termoelektrarne polno obratovati 
2araj^' 7° k° obratovanje hidroelektrarn zmanjšano 
Vsel • •*•^•5• stanja voda in da bo mogoča izraba 
'ričn 3nclustrijskih central v času pomanjkanja elek- 
ja °. .energije v korist celotnega električnega omrež- 
skjHA.,mota'jo vse termoelektrarne pravočasno pre- 

li zadostne količine goriva. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS določi, do 
»cdaj in kolikšno rezervno zalogo goriva si morajo 
preskrbeti termoelektrarne. 

Industrijske električne centrale so po nalogu 
državnega sekretarja za gospodarstvo LRS dolžne 
oddajati električne energijo v javno električno 
omrežje. 

Državni sekretar za gospodarstvo je pooblaščen, 
da ob potrebi določi, katere industrijske električne 
centrale, ob katerem času in kolikšne količine elek- 
trične energije morajo oddajati v javno električno 
omrežje. 

4 
Izjeme od določb 1. točke tega odloka dovoljuje 

v utemeljenih primerih republiška elektroenergetska 
inšpekcija. 

5 
Okrajni ljudski odbori so dolžni nadaorovati iz- 

vajanje tega odloka. 
Tehnično nadzorstvo nad izvrševanjem tega od- 

loka opravljata republiška elektroenergetska inšpek- 
cija in republiška inšpekcija parnih kotlov. 

6 
Gospodarska organizacija, ki ne izpolni obvez- 

nosti po 1., 2. ali 3. točki tega odloka, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 2,000.000 dinarjev.   • 
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Za prekršek po prvem odstavku se kaznuje tudi 
direktor oziroma odgovorni uslužbenec gospodarske 
organizacije  z  denarno kaznijo do  10.000  dinarjev. 

7 
Ta   odlok   velja  od   dneva  objave  v   »Uradnem 

listu LRS«. 
St. U 152/1-54 
Ljubljana, dne 23. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

1*3. 
Na podlagi 2. in 10. člena temeljne uredbe o 

finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o Zavodu za napredek gospodinjstva V Ljubljani 

kot finančno samostojnem zavodu 
1 

Zavod za napredek gospodinjstva v Ljubljani, 
ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS '(Uradni list LRS, Št. 56*121/53) 
kot predračunska ustanova s samostojnim finanslra- 
njeni, preide na poslovanje kot finančno samostojen 
zavod. 

Sedež zavoda je v Ljubljani. 
2 

Zavod ima nalogo, da strokovno proučuje celotno 
gospodinjsko področje v Ljudski republiki Sloveniji 
in da v ta namen sodeluje z ustreznimi državnimi 
organi, gospodarskimi organizacijami, ustanovami in 
društvi. 

Za opravljanje svojih nalog ima zavod komisije, 
stalne naprave ter prostore za preskušnje, tečaje in 
demonstracije, razstave in razne oblike organizirane 
pomoči za proučevanje gospodinjstva. 

3 
Zavod gospodari z vsem premoženjem, s katerim 

je doslej gospodaril. 
4 

Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev 

(sklad za nagrade); 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti- 
tev in dopolnitev). 

5 
Organa zavoda sta Upravni odbor in direktor. 
člane Upravnega odbora imenuje Svet za pro- 

sveto in kulturo LRS izmed članov delovnega kolek- 
tiva zavoda, in zastopnikov družbenih organizacij in 
raznih ustanov. Natančnejše določbe o sestavi in 
številu članov upravnega odbora se predpišejo s pra- 
vili zavoda. 

Direktor je po svojem položaju član upravnega 
odbora. 

Direktorja imenuje in razrešuje državni organ, 
ki je pristojen za zadeve- in naloge zavoda. 

6 
Plače Uslužbencev se določijo po predpisih o 

plačah in o napredovahju uslužbencev državnih orga- 

nov, pri  čemer se jim ne  dajejo nazivi uprevoih 
Uslužbencev. 

Plačo delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih Uradih ia zavodih- 

7 ' 
Za zadeve in Halogo zavoda je pristojen Svet za 

proeveto in kulturo LRS. 
8 

Ta odločba velja od 1. januarja 1954 dalje. 
Št. 1145/1-54 
Ljubljana, dne 21. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 
Boris Kraigher 1< r< 

154. 
Na podlagi 2. in 54. člena temeljne uredbe o , 

finančno   samostojnih   zavodih   izdaja   Izvršni   svet 
Ljudske skupščine LRS na predlog Sveta za prosveto 
in kulturo LRS 

ODLOČBO 
o nadaljevanju poslovanja Kadio Ljubljana 

kot finančno samostojnega zavoda 
1 

»Radio LJubljana*, ki Je bil z odločbo vlade l• 
z dne 30. decembra 1952, Št. 11-1152/52, razglašen za 
gospodarsko ustanovo s samostojnim flnansiranjetf« 

•nadaljuje do izdaje zveznega predpisa po 109. člen*1 

uredbe o ustanavljanju podjetij in obrtov s poslovö' • 
njem kot finančno samostojni zavod. 

t • • 
Zavod ima tele sklade: 
1. sklad za nagrade delavcem In uslužbenceH1 

(sklad za nagrade); , 
2. sklad za nadomestitev in dopolnitev osnova»1 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomesti' 
tev in dopolnitev). 

3 
Upravni odbor šteje 14 članov, in sicer 9 članov, 

ki jih imenuje Izvršni svet LRS izmed kulturnih J» 
drugih javđih delavcev, 4 člane, ki jih izvoli delovni 
kolektiv zavoda izmed sobe, ter direktor zavoda( <" 
je član upravnega odbora po svojem položaju. 

Direktorja zavoda imenuje Izvršni svet LRS- 
Direktor neposredno vodi zavod in je za s*oJe 

delo odgovoren ' Izvršnemu svetu. 
Direktor zavoda «e more biti predsednik uprav- 

nega odbora. 
4 

Plače delavcev in uslužbencev se določajo P° 
predpisih prvega odstavka 37. člena temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih. 

'   5 
Za zadeve In nalogć zavoda je pristojen Svet • 

prosveto in kulturo LRS. 
6 

Ta odločba  velja od dneva objave v »Uradne1» 
listu LRS», uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalj6' 

'    St. 1225/1-54 
Ljubljana, dne 21. oktobra IQU. 

Izvrsni svet Ljudske skup£ème 
Ljudske republike Slovenije 

Predsedniki 
Boris Kraigher 1- *• 
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155. 
... Na podlagi sklopa Izvršnega sveta Ljudske skup- 
^ne LRS z dne 20. julija 1954 in v sporazumu z Izvrš- 
im svetom Ljudske skupščine LRS izdaja državni 
sekretar za občo upravo in proračun LRS 

ODLOČBO 
0 podaljšanju priglasi t ven ega roka po 4. točki 
navodila za izplačilo priznanic Slovenske narodne 
P°moči, obveznic Glavnega poveljstva slovenskih 
Partizanskih čet in kontrolnih okupacijskih novčanic 
Ia dajatve v gotovini, ki so bile plačane kot posojilo 

med narodnoosvobodilnim bojem 
.. *• Po 4. točki omenjenega navodila bi morali po- 

sojilodajalci najpozneje do 30. septembra 1954 pred- 
°2'u   popisnim   komisijam   pri   okrajnih   (mestnih) 

ljuds>;h odborih priznanice, obveznice in kontrolne 
okupacijske novčanice oziroma potrdila o pologu 
priznanic, obveznic in kontrolnih okupacijskih novča- 
nic, ki so bile popisane in odvzete v letu 1946. -Ker 
pa do tega roka še niso vsi posojilodajalci predložili 
naštetih listin, se zaradi varovanja pravic prizadetih 
strank podaljša rok za predložitev teh listin do 
30. novembra 1954. * 

2. Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

St. IV/2-2ei6U33-54 
Ljubljana, dne 23. oktobra 1954. 

Državni sekretar 
za občo upravo in proračun LRS: 

dr. Danilo Dougan 1. r. 

Odloki Hudskih odborov 
626. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena v zvezi 
. 8. točko 65. člena zakona o ljudskih odborih mest 
Jn mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), prvega 
odstavka 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
XT Št' ^*4®2'5'3) ter v zvezi z 2- točko petega dela 
rït Poglavja zveznega družbenega plana za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) je mestni ljudski od- 

°* glavnega mesta Ljubljana po sklepu mestnega 
"°•• in zbora proizvajalcev z dne 10, septembra 1954 

»Prejel 
ODLOK 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 
°d samostojnih poklicev in premoženja za leto 1954 

1. člen 
.       a območju glavnega mesta Ljubljane se za leto 

54 določijo tele  stopnje  dopolnilne  dohodnine od 
dostojnih poklicev in premoženja: 

£>avčn a osnova 
Stopnja 

dopolnilne dohodnine 
nižja     višja   najvišja 

do 
10.000 do 
20.000 do 
30.000 do 
50.000 do 
80.000 do 

120.000 do 
160.000 do 
200.000 do 
250.000 do 
300.000 do 
400.000 do 
500.000 do 
600.000 do 
700.000 do 

10.000 
20.000 
30.000 
50.000 
80.000 

120.000 
160.000 
200.000 
250.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 

Od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 
od 

s Od 
od 
od 
od 
od 

°jj    800.000 do l.OOÔ.'ooÔ 0(1 ^•••.••• 
p 2. člen 
jo nižji lestvici se obdavčijo: 
!• dohodki: 

1•• 4 °d   izkoriščanja   zemljišč   v 
<*PBlf »Kopanje peska, gramoza ter 

e> apna in oglja ter podobno); 

1 
1.5 
2 
3 
5 
10 
15 
20 
26 
32 
39 
45 
51 
55 
56 
57 
58 

2 
2,5 
3 
5 
7 

12 
18 
25 
31 
37 
45 
51 
57 
60 
61 
62 
63 

2 
5 
8 

14 
27 
36 
42 
47 
52 
56 
61 
64 
67 
68 
69 
69 
69 

nekmetijske   na- 
kamenja, žganje 

b) od postranske delavnosti v kmetijstvu (reja 
perutnine, čebelarjenje, gojenje sviloprejk, domača 
obrt, nabiranje zdravilnih zelišč in gozdnih sadežev, 
lov, ribištvo in podobno). 

Dohodki pod a) in b) so obdavčeni samo, kolikor 
se štejejo po republiških predpisih kot višji od običaj- 
nih tako, da ima tako delo pomen posebne in stalne 
pridobitne delavnosti. 

2. dohodki od nekmetijske delavnosti, kakor so: 
merica od mlatilnic, čistilnikov, mlinov, potočnih mli- 
nov, žganjarskih kotlov in podobno, kakor tudi do- 
hodki od ribolova kot rednega poklica; 

3. zakupnina zemljišč, kolikor presega katastrski 
dohodek;    ' 

4. dohodki od obrti tistih obrtnikov, ki jim je 
davčna osnova pavšalirana; 

5. dohodki od izvrševanja poklicev oseb z zdrav- 
stvenega področja s pogojem, da so stalno zaposlene 
tudi v javnih zdravstvenih in socialnih'ustanovah. 

Po višji lestvici so obdavčeni vsi drugi dohodki, 
ki spadajo pod redno obdavčbo, razen dohodkov od 
nepremičnin. 

Po najvišji lestvici so obdavčeni dohodki, ki iz- 
virajo od nepremičnin in z njimi povezanih pravic in 
niso obseženi v katastrskem dohodku od kmetijstva. 

3. člen 
Osnove za odmero dohodnine se zaokrožijo pri 

zneskih do 100.000 din na polnih tisoč dinarjev, tako 
da se zneski do 500 din zaokrožijo na nižjih tisoč 
dinarjev, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč dinar- 
jev. Osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na polnih 
pet tisoč dinarjev, tako da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na nižjih pet tisoč dinarjev, zneski nad 
2500 din pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS« in 

velja od 1. januarja 1954. 

Tajn št. 938/1-54 
Ljubljana, dne 10. septembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Derraastia 1. r. 
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62?. 

Okrajni ljudski odbor Črnomelj je na podlagi 2. 
odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena in 108. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. 
št. 19/52) v zvezi s 15., 16., 1?., 18., 19. in 20. členom 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
TLRJ, št. 29/54) na skupni seji obeh zborov dne 
7. septembra 1954 sprej<t' * 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj v območja 

okraja Črnomelj 

1. člen 
Vsa   stanovanja  na  območju   OLO  Črnomelj   se 

razporedijo po kakovosti v sedem kategorij, in sicer: 

L kategorija stanovanj 100—1)10 točk 
II. kategorija stanovanj 86— 99 točk 

III. kategorija stanovanj 71— 85 točk 
IV. kategorija stanovanj 56— 70 točk 
V. kategorija stanovanj 41— 55 točk 

VI. kategorija stanovanj 26— 40 točk 
VII. kaiegorija stanovanj do     25 točk 

V sedmo kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki 
jih sanitarna inšpekcija šteie kot neprimerna za bi- 
vanje, 

2. člen 
Stanovanja se razvrste s točkovanjem po posa- 

meznih prvinah, ki so vsebovane v 3il postavkah 3> 
člena tega odloka. 

3. člen  , 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

0< 
točke 

1.   Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
gledi   

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

2.    Vplivi okolice: dim. smrad, ropot, prah itd. 
močan 

0 
srednji 

3 
brez 

5 

3.   Razvid   (orientacija)  stanovanjskih  prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

4.   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja   

neugoden 
0.5 

srednji 
1 

dober 
'    4 

ugoden 
1.5 

5.   Dovo? do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0, 

teze 
dostopen 

0,5 
dober 

1 

6.    Uporabnost dvorišča, vrta in parka 
ne 
0,5 

deloma 
1 

r celoti 
1.5 

Odtoki (kanalizacija) 
brez 

0 
pomanjkljiva 

.   1 
dobra 

1,5       _ 

8.   Starost stavbe (stanovanja) 
zgrajena 
do 1895 

t 

zgrajena 
1895—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

9.   Vpliv nadstropij, če ni dvigala 

nad V. nadstr. V. nadstr. IV. nadstr. 
0                          1 1.5 

II. nadstropje I. nadstr. pritličje 
2.5                      3 3.5 

zgrajena 
po 1940 
_5  

III. nadstr. 
2 

10.    Lega (položaj) stanovanja 

kletno,  tla kletno, tla ' . .    ,                      , 
nad 1 m pod od 0-1 m Podstrešno         navadno 

nivojem pod nivojem stanovanje       stanovanje     . 
0 1 2       •                 6 

L nadstr. 
8 

11. Zasnova stanovanja 

1 

nepraktična      zadovoljiva         sodobna' 
1                        4                        7 

12. Razmerja površin sob in kuhinje do 
pritiklin . 

površina 
1:1 
0 

površina             površina •          površina 
-      2:1                       3:1                       4:1 

1                          3                         5  

15. Kvadratura   kletnih   prostorov, 
za katere se ne plačuie najemnina 

brez takih 
pritiklin 

0 

do 5 m»  5—10 m»   10—15 ma 15—20 m' 20—25 m' 

i              2                3                i                5 
za vsakih nadaljnjih 10 m1 še 1 točka 

14.    Dnevna razsvetljava brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 1 3 
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št Opis v rednot, ki so točkujejo 
Ocena 

točke 

l5>   Višina prostorov do 2.40 m 
0.5 

2.40—2.80 m 
3 

2.80—3.20 m      preko 3.20 m 
2 1 

16.   Oskrba z vodo vodnjak 

0,5 

vodovod 
zunaj stanov. 

1 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

i 

"• Kopalnica 
brez kad in pea      kad.. P?č *    *%*$£*• 

kopalnice ali prha umivalnica kopalnica 
0 5 6 8 

suho WC za več     VVC v stano- 
zunaj stanov;      stanovanj vanju 

2       - 4 
18. Stranišče 

1 

19-   Električna napeljava brez 
0 

pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 2 

sodobna 
3 

*"•' Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

0 

rfiezadovolj. 
ogrevanje 

1 

lončene 
pat. peči 

3 

centralna 
kurjava 
top. zrak 

5 

"»•   Toplotna osamitev  (izolacija) 
mrzlo delno 

stanovanje     pomanjkljiva 
0 2 

zadovoljiva 

4 

*•   Sestava ^(konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop    masiven" strop 

*"•   Izolacija prot; vlagi vlažno 
— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

**•   Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
slaba  in 

zanemarjena 
0 

nominalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

*5>    Kakovost tal v kuhinji 
mehki deščična tla,     linolej, file, 

les ksilolit        parket plošče 
I 3 4 

Z^-Kakovost  tlakov   v  pritiklinah 

opeka        teraco,  ksilolit,  nar. kamen, _ 
beton bet. plošče    keram.,  linolej 

0,5 1,5 2 

*•*  Obloge  sten, stranskih, prostorov 
in kuhinjo 

lesene obloge 
brez oljnati plesk   keram. plošče 

naravni kamen 
0 1 2 

*• Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomankljiva     zadovoljive 
3 6 

^-   Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastori 

polknice 
1 

lesene rebrače» 
(rolete)  - 

"  !zL ^T* stanovanjih, ki so,v lesenih zgradibah z značajem barak, se odbije:   10 točk 

^___Co je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo tri točke 

taip
0sPodarski svet se pooblašča, da izda za upo- 

.   te  razpredelnice potrebna  tolmačetfja. 

'       r 4. člen 
°kito- na  krajevno  lego  stanovanj  se  območje 

"^•• razdeli na dva okoliša  (coni): 
io JVi°k0^: mcsto Črnomelj z naselji Loko, Vojno 
vth7° enJ° vasjo, mesto Metlika in naselje Zvirkov 

• okoliš; vsa druga naselja in zaselki v okraju. 

5. člen 
Za izvedbo tega odloka so pristojni sveti za go- 

spodarstvo ljudskih odborov mestnih občin in občin-' 
skih  ljudskih odborov. 

6. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal OLO Črnomelj. 

7. člen 
Vsi organi za upravljanje zgradb, ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih 
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organizacij, zasebni lastniki in stanovalci morajo 
omogočiti uradnim osebam izvršitev kategorizacije 
stanovanjskh prostorov in jim dati za to vse po- 
trebne, popolne in resnične podatke in zaradi njih 
preveritve omogočiti dostop v vse zgradbe in sta- 
novanjske prostore. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje, kdor 

ravna v nasprotju s predpisi 7. člena. 

9. člen 
. Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 1-2568/1-54. 
Črnomelj, dne 7. septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič  1. r. 

628. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 
v zvezi z 2. členom uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, št. 12/55) in 1. člena 
uredbe o dopolnitvi uredbe o dajanju poslovnih pro- 
storov v najem (Uradni list FLRJ, št. 4/54)) ter s 3. 
in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Črno- 
melj na skupni seji obeh zborov dne 7. septembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o dajanju poslovnih prostorov v najem v območju 

okrajnega ljudskega odbora Črnomelj 

1. člen    , 
Poslovni prostori, za katere veljajo določbe tega 

odloka, so vsi pokriti prostori, ki se uporabljajo 
oziroma so zgrajeni, adaptirani ali preurejeni tako, 
da so v gradbenem pogledu celota, namenjena za 
kakršnokoli poslovno delavnost. 

2. člen 
Vsi poslovni prostori v območju okrajnega ljud- 

skega odbora Črnomelj se razvrstijo glede na kvali- 
teto prostorov, praktično in smotrno razdelitev, mož- 
nost pravilne ekspeditivnosti in občevanja s stran- 
kami oziroma na možnost dobrega in pravilnega 
vskladiščenja, hrambe, ukletitve, nakladanja, raz- 
kladanja, dovoza in dostopa in podobno, na tele 
kategorije: 

I. kategorija: poslovni prostori v .mestih, name- 
njeni za izvrševanje kakršnekoli gospodarske, druž- 
bene ali upravne delavnosti, ki eo po gradbenih na- 
črtih oziroma s primernimi adaptacijami tako urejeni, 
da v celoti ustrezajo zahtevam sodobnega poslovnega 
prostora; 

II. kategorija: vsi poslovni prostori v območju 
občinskih ljudskih odborov, ki ustrezajo pogojem 
I. kategorije; 

Tli. kategorija: poslovni prostori v mestih z za- 
starelo, pomanjkljivo in nepraktično uredtivijo pro- 
storov; 

IV. kategorija: poslovni prostori r območju ob- 
činskih ljudskih odborov, ki ustrezajo pogojem 
III. kategorije. 

Izven kategorije so vsi poslovni prostori v me- 
stih kot v območju občinskih ljudskih odborov, ki ne 
ustrezajo osnovnim zahtevam poslovnega prostora. 
Sem spadaj poslovni prostori v kleteh, podstrešjih« 
prizidkih, barakah kakor tudi vsi zasilni prostori z 
nezadostno urejeno instalacijo, ventilacijo, manjka- 
jočimi pritiklinami in podobno. 

3. člen 
Višino najemnine, število in lego poslovnih 

prostorov, odpovedni rok in druge najemne pogoje 
določita najemodajalec in najemnik sporazumno s 

pogodbo v okviru najvišjih in najnižjih zneskom 
določenih za posamezno kategorijo, in sicer: 

1. za poslovne prostore I. kategorije od 10.000 
do 15.000 din mesečno, 

2. za poslovne prostore . II. kategorije od 5000 
do 10.000 din mesečno, 

3. za poslovne prostore III. kategorije od 4000 
6000 din mesečno, 

4. za poslovne prostore IV. kategorijo od 3000 
5000 din mesečno, 

5. za poslovne prostore izven kategorije od 1500 
do 3000 din mesečno. 

Okrajni ljudski odbor ima pravico, obdobno glede 
na tržne razmere spremeniti tarifo iz tretjega člena 
tega odloka. 

4. člen 
Višina najemnine za poslovne prostore I. in »!• 

kategorije, ki leže v strogem centru mest oziroma 
v neposredni bližini tržišča s sorazmerno veliko in 

vpelj"ano klientelo, se lahko poveča za 5 odstotkov 
mesečno. 

5. člen 
Ce se pogodbeni stranki ne moreta sporazumeta 

v katero kategorijo iz 3. člena tega odloka spada 
določeni poslovni prostor, odloči v sporu na zahtevo 
ene od strank pristojni občinski ljudski odbor o21" 
roma ljudski odbor mestne občine. Zoper odločb0 

občinskega ljudskega odbora oziroma ljudskega <>"* 
bora mestne občine o uvrstitvi poslovnega prostra 
v določeno kategorijo se prizadeta stranika lahko, 
pritoži v osmih dneh po prejemu odločbe na okrajm. 
ljudski odbor. 

6. člen 
Najemne pogodbe za poslovne prostore se v <>B- 

močju okrajnega ljudskega odbora Črnomelj *^e" 
pa jo zgolj po določbah tega odloka. 

V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka 
morajo vsi najemodajalci in najemniki ne glede na 

že prej sklenjene ustne ali pismene pogodbe skleni" 
nove najemne pogodbe. 

7. čten 
Najemna pogodba je veljavna le, če je &&' 

njena v pismeni obîïki. 

8. člen 
Po  en  izvod pismenih najemnih  pogodb ^10^ 

najemodajalec v 15 dneh po sklenitvi pogodbe Pr 

ložiti   pristojnemu  občinskemu  oziroma  ljudskem 
odboru mestne občine. 

9. člen 
dneh Najemodajalec in najemnik morata v 15 d 

sporočiti pristojnemu občinskemu oziroma ljudske 
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°•*>••• mestno občine vsako spremembo glede vjšine 
naJenmine. 

Ljudski odbori vodijo evidenco o sklenjenih na- 
jemninskih pogodbah in vseh njihovih spremembah. 

10. člen 
Poslovne prostore, ki so zasedeni od stanovanj- 

skih najemnikov, jo šteti  za stanovanjske prostore. 
O sporu, ali se šteje določen prostor za poslovni 

.Prostor ali kot stanovanjski in narobe, odloča na 
Predlog prizadete stranke občinski ljudski odbor 
odroma pristojni ljudski odbor mestne občine. 

11. člen 
Obstoječe najemne pogodbe za poslovne prostore 

^e'Jajo, dokler pogodbeni stranki v skladu z določ- 
ami tega odloka ne skleneta nove najemne pogodbe. 

12. člen 
Najemodajalec, ki odda v najem dele stanovanja 

a. Poslovne namene, je upravičen skleniti z najcrn- 
jom posebno najemno pogodbo za te prostore. 

13. člen 
Brez privolitve pristojnega ljudskega odbora se 

P°slovni prostori ne smejo spreminjati v stanovanja 
'  ln narobe. 

14. člen 
i., odpovedni rok mora biti v pogodbi izrecno do- 
°pen. Ce ni določen, velja za obe pogodbeni stranki 
"'mesečni odpovedni rok. 

' 15. člen 
Najemodajalec ne more odpovedati poslovnih 

Prostorov najemniku, ki so sestavni del njegovega 
"anovanja. 

r 16. člen 
sto      ^ar  ki bili zaradi odpovedi  poslovnega  pro- 
•• ••- p.rizat*eü splošni interesi ali javna služba, lahko 
s 

ra.Jni   ljudski   odbor   odloči,   da   se   odpoved   ne 
p •••• za določen čas, vendar največ za eno leto. 

17. člen 
da- i no obrabnine za inventar določita najemo- 
vent e° in najemnik s prosto pogodbo. Ce pa je in- 
s]n at starcJš' od 40 let oziroma je za določeno po- 
„ rn° delavnost neprimeren ali le deloma uporaben, 
•.610* višina obrabnine presegati 5 odsotkov letne 

J^nnino za poslovni prostor. , 

7 18. člen 
•••••, denarno kaznijo do 3000 din se kaznujeta na- 
ški Ja^cc in najemnilk, če. v predpisanem roku ne 
Be 

neta pismene pogodbe in je ne naznanita oziroma 
sPoročita spremembe glede višine najemnine za 

i_    °vne prostore  ali  če   določita   višjo najemnino, kot 
Je Predpisana v 3. členu tega odloka. 

19. člen 
l;Si    a  odlok velja  od   dneva  objave  v   >Uradnem 

St. 1-3324/1-54 
Črnomelj, dne 7. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1, r. 

629. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Kranj na seji obeh zborov 
dne 15. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem planu 

okraja Kranj za leto 1954 

1. Na podlagi doseženih sredstev po družbenem 
planu OLO Kranj za I. polletje 1954 in na podlagi 
predvidene letne izpolnitve družbenega plana v letu 
1954 se v II. delu v 8. točki spremenijo zneski za 
negospodarske investicije po posameznih objektih 
takole: 

prvotni plan   novi plan 
1. Cesta Jamnlk—Dražgoše 

(občina Besnica) 5,291.000 6,291.000 
2. Sola Zalog 

(občina Cerklje) 2,000.000 4,000.000 
3. Elektrifikacija Hotavlje— 

Leskovica 
(občina Gorenja vas) 5,200.000 5,200.000 

4. Sola Trstenik 
(občina Gorice) 4,000.000 9,000.000 

5. Elektrifikacija Jezerskega     6,075.000 6,075.000 
6. Dovršitev šole v Dupljah 

(občina Naklo), 1,000.000 3,450.000 
7. Prosvetni dom v Naklem      1,000.000 1,500.000 
8. Cesta Poljane—Javorje 

(občina Poljane) 4,892.000 8,000.000 
9. Sola Javorje 

(občina Poljane) 1,500.000 1,500.000 
10. Sola Malenski vrh 

(občina Poljane) 1,500.000 1,500.000 
11. Poslopje Ljudske milice, 

Predoslje 830.000 830.000 
12. Urbanistični načrt in 

projekt občinske hiše 
v Selcih 600.000 600.000 

13. Sola. Stara Osclica 
(občina Sovodenj) 1.J60.000 — 

14. Sola Sovodenj — 1,400.000 
15. Elektrifikacija Sovodnja 540.000 540.000 
16. Popravilo šole Smlednik 

in Trboje 
(občina Smlednik) 1,000.000 1.45O.O00 

17. Cesta skozi vas Šenčur 
(občina Šenčur) 1,000.000 1,750.000 

18. Elektrifikacija Potok— 
Ravne—Torka 
(občina Zalilog) 3,400.000 '        4,900.000 

' 19. Popravilo šole Zabrdo 
(občina Zalilog) 380.000 880;000 

20. Elektrifikacija Loga I 
(občina Zminec)                       1,363.000          3,862.000 

21. Elektrifikacija Pevnega 
(občina Zabnica) J 1,600.000 2,300.000 

22. Šola Dražgoše 
(občina Železniki) 2,365.000 5,365.000 

23. Učiteljska stanovanjska •      \ 
hiša v Železnikih 3,000.000 4,100.000 
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prvotni plan   novi plan 
24. Elektrifikacija Zirovskega 

vrha (Ziri) 3,000.000 4,040.000 
25. Vodovod Bašelj—Bela 

(občina Preddvor) 2,000.000 2,000.000 

26. Elektrifikacija vasi Kokra 
(Preddvor) — 800.000 

27. OLO Kranj: 
Dom onemoglih Preddvor — 2,000.000 
Popravilo šol 7,321.000 17,853.000 
Projekti šol 731.00C 731.000 
Projekti cest 1,880.000 1,880.000 
Projekt stavbe 
OLO Kranj 1,000.000 1,000.000 
Oprema poročnih sob 1,000.000 1,000.000 
Instrumentarij 
za zdravstvo 2,500.000 2,500.000 
Izpopolnitev katastrskega 
operata in drugo 1,853.000 3,€5>•.00• 

Razna strojna oprema 
LOL upravo cest — 19,300.000 

2. V III. delu, točka l/a se v odstavku »Industrija« 
stroka 127 označba Živilska industrija spremeni in 
glasi : 

»Oljarica Britak 40% 70% 

V isti točki se v odstavku »Gradbeništvo«, stroka 
412, prva alinea črta in namesto nje uvrste dve novi 
alinei, ki so glasita: 

gradbeno podjetje »Tehnike, Skofja Loka 43% 
po zvezni lestvici, 

druga gradbena podjetja 35% po zvezni lestvici. 

V isti točki se alinea Cestni promet 50% 70% 
spremeni in glasi: 

»Cestni promet 100% po zvezni lestvici«. 

V isti točki se v odstavku »Gozdarstvo« druga 
alinea spremeni in glasi: 

»Silvaprodukt 60% 85%«. 

Pred zadnjim ods-tavfcom, točka l/a, se uvrsti nov 
odstavek, ki se glasi: 

»Mlinsko podjetje Trata formira plačilni sklad 
na podlagi posebnih zveznih predpisov iz določene 
mlevnine. Del mlevnine, ki preostane po kritju stro- 
škov ter prispevkov za skupnost in za sklade pod- 
jetja, porabi podjetje v celoti za svoj investicijski 
sklad.« 

Zadnjemu odstavku iste točke se doda nov stavek, 
ki se glasi: 

»Za podjetje Žaga Brifof se sredstva rezervnega 
sklada za leto 1954 obračunajo v znesku 60.000 din.« 

3. V III. delu, točka! l/d »Trgovina«, se v drugem 
odstavku stopnje naslednjih trgovskih podjetij spre- • 
menijo in gla-sijo: 

Trgovsko podjetje odstotki 

»Zelezninatj Kranj 3,70 
»Sadje«, Kranj 7,40 
»Preskrba«, Kranj                         ' 1,40 
»Loka«, škof ja Loka 1,50 
»Lubnik«, Skofja Loka 6,50 
»Živila«, Kranj 1,50 

V istem odstavku se za  alineo  »Trgovsko pod" 
jetje, Smlednik« uvrstijo tele nove alinee: 

Trgovsko podjetje odstotki 
»Postrežba«, Kranj 5.80 
»Zelenjava«, Kranj 8,00' 

,   »Povrtnina«, Kranj 8,00 
»•Moda«, Kranj 2;20 

Trgovina 
»Stražiščc«, Kranj 5,20 
»Jezerska cesta«, Kranj 5,20 
»Pri mostu«, Kranj 5,20 
»Specerija«, Kranj 5,20 
»Stara pošta«, Kranj 5,20 
»Izbira«, Kranj 5,20 
»Hrana«, Kranj   / 5,20 
»Koloniale«, Kranj 5,20 
»Gorenja Sava«, Kranj 5,20 
»Na Savskem bregu«, ••••• 5,20 
»Kûkec«, Skofja Loka 5,20 
»Specerija«, Skofja Loka 5,20 
»Zvezda«, Skofja Loka 5,20 
»Na križišču«, Skofja Loka            ' 5,20 
»Potrošnik«, Skofja Loka 5,20 
»Pri Koceletu«, Skofja Loka 5,20 
»Pri kolodvoru«, Slkof ja Loka 5,20 
»•Planinka«, Skofja Loka                    . 5,20 
>Konzum«, Skofja Loka 5,20 
»Zirovka«, Ziri 4,— 
»Pri Kranjcu«, Kranj 2,10 
»Izbira«, Skofja Loka 5,60 
»Pri Lukežu«, Skofja Loka 3,70 
»Manufaktura pri mostu«, Skofja Loka 4,40 ' 
»Usnje-guma«, Skofja Loka 3,20 
»Zeleznina Lubnik«, Skofja Loka 3,70 
»Pod Lipo«, Skofja Loka 18,50 
Trgovina z usnjem, Kranj 2,60 
Trgovsko podjetje »Tobak«, Kranj 2.5° 
»Agroservis«, Kranj, Labore 0,90 

4. V III. delu, točka  l/d »Trgovina«, predzadnji 
odstavek se spremeni in se glasi: 

»Za prodajalne industrijskih podjetij se plač«01 

sklad formira na podlagi posebnih zveznih predpis0 

iz  dogovorjenega  rabata.  Del  rabata,  ki preostane 
po kritju stroškov ter, prispevkov za skupnost in % 

sklade podjetja, so za prodajalne s sedežem •• °. 
močJTi okraja Kranj deli v razmerju 50% za okraj 
in 50% za podjetje.« 

5. V III. delu, točka 1/c, se v 1. odstavku stopnic 
naslednjih gostinskih podjetij spremenijo in glasiJ0- 

odstotki , 
Hotel »Evropa«, Kranj J8.00 
Gostilna »Pri Petrčku«, Kranj l'5-50 

»Gostinstvo«, Skofja Loka 12t50 

Na koncu istega odstavka se za alineo Gostin 
obrat, »Delikatesa«, Kranj dodajo tele nove aline • 

Vojno gostinsko podjetje, »Storžič«, odsto 
Kranj I*-00 

Gostišče »Stari Mayer«, Kranj   ,   ' 13,5^ 
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k V •1. delu se prvi ©dstevek, točka 2%, spre- 
mi m glasi: 

Delež na ostanku dobiSka, ki pripada OLO Kranj 
P° teile odstotkih: 

Besnica u& Selca 0,21 
CfrrMje 0,94 Smlednik 0,32 
Gorenja vas 1,79 Sovodenj 0.56 
Gorice 2,68 Šenčur Oči 
Jezersko 1,61 Zalilog 1.76 
Mavčiče 0;09 Zminec 1,32 
Naklo 1,64 Zabaica 0,53 
Poljane 2,97 Železniki 3.50 
Predoslje o,ie Ziri 1,43 
Preddvor 0,78 

' » isti točki se spremeni četrti odstavek in glasi: 

Udeležba občinskih, ljudskih odborov je izraču- 
na na podlagi tehle proračunskih zneskov: 

Obč.LO        (v 000 din)     Obč.LO        (v 000 din) 

Besnica 7.891 Selca 2.9O0 
Cerklje 6.600 Smlednik 2.850 
Gorenja vas 8.600 Sovodenj 3.440 
Gorice 10.700 Šenčur 4.350 
Jezersko 7.475 Zalilog 7.580 
Mavčiče 1.300 Zminec 5.262 
Naklo 7.650 Zobnica 4.000 
Poljane 13,200 Železniki 12.965 

Preddvor 4.600 Ziri 
Predoslje 2.430 

II 
Ta odlok velja takoj, uporablja se pa od 1. ja- 

nuarja 1^54, razen točke 1/3, ki se uporablja od 
'• Julija 1954 dalje. 

St. 6496/1-54 
•••••,  dne   15.  septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Koimelj 1. r. 

630. 

bal • Palagi 20- in 117. člena zakona o spremern- 
,* 'u dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 

gornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS 
XVm ^53' Jc okrajni ljudski odbor v Krškem nt 
, 11. seji okrajnega zbora in zbora proizvajal 
40 13. oktobra 1954 izdal 

ODLOK 
4 

o razpisu nadomestnihv olitev 

na 
!cev 

I 
en V f?lsuiei° se nadomestne volitve v 11. volilni 
g. v,1' ki obsega naselja občinskega ljudskega odbora 
vec &v : ^oštanJ- Kompolje, Smarčna, Kremen, Vito- 
Panp- ^rezovec>  Okie,  ker je prenehal  mandat 
izv i-1" J°^etu> odborniku okrajnega zbora, ki je bil 
•ljen v tej volilni enoti. 

volitve bodo v nedeljo, dne 12. decembra 1954.   • 

H 

Ta odlok se objavi v lUradnem listu LRSt in na 
krajevno običajni način v  11. volilni enoti. 

St. 16146/1 
Krško, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič L r. 

631. 

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 v Krškem na 
XVIII. seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 13. oktobra 1954 izdal 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 29. volilni 

enoti, ki obsega naselja ljudskega odbora mestne 
občine Kostanjevica: Mladje, Gradnje, Prušnja vas, 
Frluga. Vrbje, Vrtača, Črneča vas, Crešnjevec, Oštrc, 
Dolšče, Avguštine, ker je prenehal mandat Vintar 
Mariji, odborniku, okrajnega zbora, ki je bila izvo- 
ljena v tej volilni enoti. 

•Volitve bodo v nedeljo, dne 12. decembra 1954. 

II 

Ta odlok se objavi v >Uradneo? listu LRSt in na 
krajevno običajni način v 29. volilni enoti. 

St. 16147/1 
Krško, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 

Tone Zupančič 1. r. 

632. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih "ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
v zvezi s 16., 71., 73., 90. in 93. členom uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ. 
št. 29-344/54) je okrajni ljudski odbor Ljutomer na 
skupni seji obeh zborov dne 1. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladov 

1. člen 
Najemnina   za   stanovanjske   prostore   »o   d^Ioï; 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na i kvadratni meter 
stanovanjske površine se določi: 

•  a) v prvem okolišu na      0.27 din, 

'b) v drugem okolišu na   0,23 din. 
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2. Člen 

Pri izračunavanju najemnine po poprejšnjem 
členu se ne upošteva površina sob nad 30 kvadratnih 
metrov. 

3. člen 

Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zele- 
njadnik vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 
1 do 3 din za m2, za sadna drevesa po po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek hišni svet ozi- 
roma hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli v sklad po istih načelih. 

4. člen 

Zasebnemu lastniku hiše. ki je vključen v etano- 
vanjsko skupnost, Se pred razdelitvijo najemnine na 
sklade izplača od mesečne najemnine: 

a) do 10.000 din 10%; 

b) od 10.000 din do 50.000 din 7 %, toda ne manj 
kot 1.000 din. 

5. člen 

Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 
preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek po predlogu 
sveta 2a ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri- 
stojnega občinskega ljudskega odbora, vendar ne 
nad 50 % najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada za- 
sebnemu lastniku po tem Členu, je dopustna pritožba 
na pristojni občinski ljudski odbor. 

6. člen 

Najemnina se razdeli: 

najmanj 70 % v amortizacijski sklad in sklad za 
vzdrževanje hiše, ki se združita v en skupni sklad; 

do 30 % za hišno upravo. 
Svet stanovanjske skupnosti lahko po predlogu 

hišnega sveta določi za razdelitev v skupni amorti- 
zacijski sklad in sklad za vzdrževanje hiše tudi višji 
odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

7. člen 

Uprava stanovanjske skupnosti odvaja mesečno 
ia združenega amortizacijskega sklada in sklada za 
vzdrževanje hiše v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
na svojem območju 7 % tistega dela najemnine, ki 
se plačuje v združeni sklati. 

8. člen 

Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 
last splošnega ljudskega premoženja, dra/Mnih in 
zadružnih organizacij ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja uprava 
stanovanjske skupnosti v sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš 30 % najemnine, ostalih 70 % pa se razdeli 
v sklade po 6. členu tega odloka. 

9. člen 

Zasebni lastnik hile, v kateri so poslovni prostori 
in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja v 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50 % od poslovnih 
najemnin. 

10. čkn 

Zasebni lastniki hiš, ki ,niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne sta- 
nujejo, morajo odvajati 10 % stanovanjske najemni- 
ne v sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vâakega 
10. v mesecu, razen tistih lastnikov, ki kljub sodni 
odpovedi  ne morejo stanovati  v lastni hiši. 

11. člen 

Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za bfêei 
ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli 
takole: 

80% v združeni amortizacijski sklad in sklad za 
vzdrževanje hiše, 

20 %  v sklad za hišno upravo. ^ 
Iz sredstev, ki gredo v združeni sklad, se ne od- 

vaja 7 % v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

12. člen 

Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 
skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje 'hiš po določbah 
okrajnega ljudskega odbora Ljutomer o delitvi sred- 
stev sklada za vzdrževanje hiš (Uradni list LRS, šte- 
vilka 23/53). 

13. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje zaradi 
prekrška, kdor ravna v nasprotju s predpisi 4., 6., '•> 
8., 9. in 10. člena tega odloka. 

14. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. I 3435/-31/54 
Ljutomer, dne 1. oktobra  1954. 

Predsednik OLO: 
Bogomir Vcrdev, 1. r> 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljufl' 
sko skupščino LRS z odločbo, št. 1102'5-54 z dne 
11. oktobra 1954. .; 

633. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
okrajnih ljudskih odbojih (Uradni list LRS št. 19/52' 
ter ma podlagi 16. člena uredbe o upravljanju stano; 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) je okraj»; 
ljudski odbor Murska Sobota na XVI. skupni seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 7. avgu" 
sta 1954 sprejel 

ODLOK 

o stanovanjski tarifi za okraj Murska Sobota 

1. člen 

Najemnina za vsa stanovanja ne gledo na t°> c 

gava last je stanovanjska hiša in ne oziraje so na    > 
ali je vključena v stanovanjsko skupnost ali ne' 
v občinah okraja Murska Sobota plačuje po m* s 

novanjske površino. 

2. člen 

Najemnino za vsako posamezno stanovanje a°   . 
uprava stanovanjske skupnosti na podlagi stanovanj 
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**e tarife, določene s tem odlokom, in sicer tako v 
j"šah, ki so v stanovanjski skupnosti, kakor tudi v 
lisah, ki niso v stanovanjski skupnosti. 

3. člen 

v višina najemnine za posamezna slanovanja se iz- 
računa tako, da se število točk pomnoži s stanovanj- 
sko površino in vrednostjo ene točke (m*). 

'vrednost  točke  m1  se  določi   ••  celotno območje 
j*~£ainega    ljudskega   odbora   Murska    Sobota   na 
•""din, ne glede na to, v katero kategorijo je stano- 

vanje uvrščeno. 
4. člen 

Sostanovalec oziroma podstanovalec plačuje na- 
jemnino po stanovanjski površini, ki jo sam uporab- 
Ja in sorazmerno s številom stanovalcev, s katerimi 

stupaj uporablja druge prostore stanovanja. 

Za uporabo (prostorov) pohištva plača podstano- 
valec najemnino po prosti pogodbi z najemodajalcem. 

Ob nesoglasju določi višino najemnine za stano- 
vanjske površine, ki se skupno uporabljajo, uprava 
stanovanjske skupnosti. 

5. člen 
.. V 15 dneh po objavi tega odloka v »Uradnem 
'stu LRS< določijo občinski ljudski odbori za svoje 

°•••••• rok, r katerem se morajo skleniti pismene 
stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Najemnina po tej stanovanjski tarifi se bo pla- 

evala od 1. avgusta naprej. 

7. člen 
,. Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
"stu LRSc, uporablja pa se od 1. avgusta  1954. 

St. 5602/10-54 
Murska Sobota, dne 7. avgusta 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Ficko, 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
**e skupščine LRS z odločbo, št. 1056/5-54 z dne 
19- oktobra 1954. 

634. 

,. Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
4ttdskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
r?|očbe o kategorizaciji javnih cest (Uradni list 
sU št" ^10^1) i° okrajni ljudski odbor Novo me- 
to na 10. skupni seji obeh zborov dne 23. aprila 1954 

sPrejel 
ODLOK 

dopolnitvi odloka o določitvi cest III. reda v okraju 
Novo mesto 

1. člen 
,   V seznam   odloka o določitvi   cest   III.   reda  v 

^aju Novo mesto- (Uradni  list LRS, št.  19-179/53) 
be vpišeta še cesti: 

Štev, c^ste      Ime (smer) ceste      Dolžina v km in m 

1534 Poganci—Ruperč   vrh 0.000-4.170 
1535 Bršljin-Zalog 0.0OO-3.500 

2. člen 
Ta  odlok  velja od   dneva   objave  v   »Uradnem 

listu LRSc. 

St. I — 7276/1-54 
Novo mesto, dne 23. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Ta odlok je bil potrjen z odločbo Izvršnega sveta 
LRS, št. 1051^3-54 z dne 12. oktobra 1954. 

635. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), v 
zvezi s 4., 14., 25., 33., 40., 45., 73., 77., 89. in 92. členom 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29/344-54) ter s 3. in 8. členom temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/428-51) 
je okrajni ljudski odbor Postojna na skupni seji 
obeh zborov dne 3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjskih skupnostih 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Za vsak občinski ljudski odbor na območju OLO 

Postojna se ustanovi stanovanjska skupnost. 
Glede na potrebe se lahko ustanovi na območju 

enega občinskega ljudskega odbora več stanovanjskih 
skupnosti po prejšnji pritrditvi okrajnega ljudskega 
odbora. 

2. člen 
Stanovanjsko skupnost sestavljajo hiše, ki jih 

upravljajo uživalci stanovanj in sostanovalci po svo- 
jih hišnih  svetih  in  svetih  stanovanjske  skupnosti. 

3. člen 
V stanovanjsko skupnost se vključijo hiše, ki so 

družbena lastnina, hiše zasebnih lastnikov, ki 30 iri 
ali več stanovanjske, in pa hiše zasebnih lastnikov, 
ki jih lastniki s pogodbo prostovoljno vključijo v 
stanovanjsko skupnost. 

4. člen 

V stanovanjsko skupnost se ne vključijo hiše 
družbene lastnine, ki so industrijskega pomena, če- 
prav so v teh hišah stanovanja, če so zajeta v osnov- 
nih sredstvih podjetij in če so v območju ograjenega 
prostora, dalje hiše, v katerih so stanovanja, ki so 
vezana na službeni položaj (železniška poslopja, lo- 
garske in cestne hiše in podobno), samski domovi 
podjetij, zadružnih in družbenih organizacij ter za- 
vodov, internati in zgradbe, namenjena za prenoči- 
šča delavcev. V dvomljivih primerih odločuje pretež- 
nost poslovnih oziroma stanovanjskih prostorov. 

Prav tako se ne vključijo v stanovanjsko skup-1 
nost hiše zasebnih lastnikov s tremi stanovanji, če. 
njih skupna stanovanjska površina ne presega 240 m1, j 

Določbe tega odloka se uporabijo tudi za hiše, ki 
jih ima v mislih 88. člen uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš, če med stanovanjsko upravo in ta- 
kimi organi s pogodbo ni drugače določeno. 
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5. člen 
Glede na število stanovanj v hiši se je ravnati 

po določbah zadnjega odstavka 4. člena tega odloka 
in zasedbi hiše ob izidu uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš. 

6. člen 
Za .vključitev hiše zasebnih lastnikov v stano- 

vanjsko skupnost izda občinski ljudski odbor odločbo 
ali pa sklene z lastnikom pogodbo o vključitvi. Zoper 
odločbo o vključitvi hiše v stanovanjsko skupnost 
je dovoljena pritožba na okrajni ljudski odbor v 8 
dneh po prejemu odločbe. 

Po pravnomočnosti odločbe ali po podpisu pogod- 
be r> vključitve prevzame hiše tričlanska komisija, 
ki, jo imenuje svet stanovanjske skupnosti. Prevzema 
se mora udeležiti lastnik oziroma njegov zastopnik, 
ki skupaj s člani komisije podpiše prevzemni za- 
pisnik. 

Zapisnik mora biti sestavljen tako, da je iz njega 
razvidno, v kakšnem stanju jo bila hiša ob prevzemu. 

Ce zapisnika lastnik hiše oziroma njegov zastop- 
nik ne podpiše ali pa sploh ne pride k prevzemu, se 
to vpiše v zapisnik. 

II. Hišni svet 

7. člen 
Za vsako hišo stanovanjske skupnosti se izvoli 

hišni svet. 
Hišni svet volijo vsi uživalci stanovanj. 
Hišni svet v hišah do 5 stanovanj šteje tri člane, 

nad 5 stanovanj pa pet članov. 

8. člen 
Hišni svet se voli za eno leto in se mora izvoliti 

najpozneje do 31. januarja vsakega leta. 
Voli se na sestanku, če je navzočih nad polovico 

volilnih upravičencev, na način, kakor to sami do- 
ločijo; če se sestanka ne udeleži zadostno število vo- 
lilnih upravičencev, se lahko pol ure nato izvedejo 
volitve ob vsaki udeležbi. Člani hišnega sveta izvolijo 
izmed, sebe predsednika. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov upravi stanovanjske skupnosti. 

9. člen 
Hišni sveti se sestajajo redno enkrat mesečno. 

Sestanke sklicuje predsednik oziroma tretjina članov. 
Sklepi sveta se vpisujejo v zapisnik, predsednik sveta 
pa skrbi, da se izvajajo oziroma jih predloži upravi 
stanovanjske skupnosti v izvedbo. 

Hišni svet poroča vsem stanovalcem hiše o svo- 
jem delu vsaj dvakrat letno. 

10. člen 
Clan hišnega sveta se lahko razreši: 
če to zahtevajo volilni  upravičenci, 
če se preseli, 

»       čo svojih nalog ne opravlja vestno, 
če je kaznovan zaradi prekrškov, ki izvirajo iz 

kršitve uredbe o upravljanju stanovanjskih v hiš, 
če sicer nima več moralnih kvalifikacij, da bi 

lahko opravljal delo člana hišnega sveta in stanoval- 
ci nimajo več zaupanja vanj. Clan sveta se razreši 
na sestanku volilnih upravičencev na isti način, ka- 
kor se izvedejo volitve same. 

Na izpraznjeno mesto se voli nov član. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 

11. člen 

Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo zastop- 
niki vseh hišnih1 svetov. 

Clane svetov stanovanjske skupnosti izvolijo hiš- 
ni sveti izmed sebe, in sicer: hišni svet do treh čla- 
nov po enega, hišni sveti s pet člani ali več po dva, 
in to po prvem sestanku hišnega sveta, vendar naj- 
pozneje do 15. februarja vsako leto. 

Volitve članov stanovanjske skupnosti se izve- 
dejo na način, kakor to hišni sveti sami določijo. 

V svet stanovanjske skupnosti pridejo kot polno* 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta podje-' 
tij oziroma kolektiva zavoda v primeru tretjega od- 
stavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanjski« 
hiš. 

12. člen 

Novoizvoljeni svet stanovanjske skupnosti sklice 
na prvo zasedanje predsednik prejšnjega sveta sta- 
novanjsko skupnosti. 

Najpozneje 14 dni po izvolitvi mora svest stano- 
vanjske skupnosti izvoliti izmed sebe predsednika- 
podpredsednika, tajnika sveta in 3 člane poravnal- 
nega sveta. 

Predsednik oziroma podpredsednik skliče svet 
stanovanjske skupnosti vsaj enflerat v dveh meseci" 
in vodi zasedanje. 

Po potrebi se svet sestane tudi večkrat. 

Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati, & ' 
to zahteva tretjina zastopnikov hišnih svetov in šej 
uprave- stanovanjske  skupnosti.   Sklepe,   ki   so  b|b 
sprejeti na seji sveta, piše tajnik, podpišeta pa j,B    « 
predsednik in tajnik. 

13. člen 

Člani sveta stanovanjske skupnosti se razrešij0 

svojo dolžnosti v primerih, kakor to določa 10. člen 
tega odloka, ali pa, če to sklene svet z večino glasov. 

Člani sveta stanovanjske skupnosti morajo P0" 
ročati o delu sveta hišnim svetom vsaj dvakrat 
na leto. 

14. člen 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba, nosilec 
pravic in obveznosti, ki izvirajo iz pogodb in pravni« 
razmerij, ki nastanejo v zvezi z vzdrževanjem in 

upravljanjem hiš. 

Stanovanjsko skupnost zastopa v premoženjsko 
pravnih razmerjih stanovanjska uprava po svojem 
šel«. 

15. člen 

Stanovanjska uprava upravlja svojo delo v mf" 
jah 36. in 27. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš ter po navodilih in sklepih sveta stanovanj'    , 
ske skupnosti in hišnih svetov. 

IV. Kategorizacija stanovanj in tarife 

16. člen 

Vsa  stanovanja  v  hišah  stanovanjske  skupyvo-s . 
kakor tudi stanovanja zasebnih lastnikov, ki' jih 
oddjajo na območju OLO Postojna v najem, moraj 
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"iti kategorizirana po predpisih odloka o tarifi za 
naJemnine. 

Kategorije in najemnino določi stanovanjska 
uPrava. 

17. člen 
Stanovanjska uprava mora izdati o kategorizaciji 

odločbo. Zoper to odločbo se lahko pritoži uživalec 
kakor tudi lastnik hiše v 8 dneh. 

V. Stanovanjske pogodhc 

18. člen 
„ Hišni sveti in zasebni lastniki hiš, ki niso viklju- 
cene v stanovanjsko skupnost, morajo skleniti z uži- 
valci stanovanj  za  stanovanja pogodbe. 

19. člen 
Stanovanjska pogodba mora obsegati tele bistve- 

ne elemente: površino stanovanjs-kih prostorov, kate- 
gorijo, okoliš, ceno za 1 m2 stanovanjs vcgn prostora 
• mesečno najemnino, odpovedni rok in druge do- 
ločbe, ki so jih pogodbene stranke dogovorile. 

20. člen 
Hišni svet sme skleniti pogodbo za izpraznjeno 

stanovanje v prvi vrsti z uživalcem stanovanja, ki 
j^u mora po 62. členu uredbe ljudski odbor preskr- 
beti drugo stanovanje. Če takih uživalcev stanova- 
nJa ni, lahko sklene hišni svet stanovanjsko pogodbo 
na podlagi odločbe stanovanjske uprave tudi z drugo 
osebo. 

21. člen 
. Pogodbe, ki jih sklepajo zasebni lastniki hiš, ki 

niso vključene v stanovanjsko skupnost, morajo biti 
r£gistriranc pri stanovanjski upravi; take pogodbe 
sklepajo le na podlagi odločbo stanovanjske uprave. 

Za vse sklenjene pogodbe se vodi pri stanovanj-' 
ski upravi register pogodb, in sicer posebej za stano- 
VanJ&ko skupnost in  posebej  za  stanovanja, ki niso 
*ijučena v stanovanjsko skupnost. 

22. člen 
,    Nihče se no sme  vseliti v stanovanje, ne  da bi 
*lenil prej stanovanjsko pogodbo. 

VI. Najemnine 

23. člen ' 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko  skupnost, pripada  7 %  od  najemnine  od 
Jegove hiše, če jé stalno zaposlen, kmetovalec, obrt- 

^k ali se ukvarja s ka.kršnim koli prostim poklicem 
,n ima sicer stalne dohodke. 

Komur je najemnina izključni vir dohodkov za 
Preživljanjei se lahko nanj pripadajoči del z.viša. To 
°loči gospodarski svet OLO na prošnjo prizadetega 

j*> Poprejšnjem zaslišanju občinskega ljudskega od- 
jj°ra, vendar največ do 50% ob bruto najemnin, ven- 

ar ne več kot 6.000 din pluš 1.000 din na nepreskrb- 
'jenega c]anai 

24. člen 
se' ^ naJGmnino h'š. ki so v stanova.njs.ki skupnosti, 
no X-y.    .UJ° 50 % v amortizacijski   skia«'   za   zidanje 

T? a.'^ okrajnega ljudskega odbora. . 
dol ..°''k del najemnine gre v sklad za hišno upravo, 
cel t    SVCt  stanovanjske  skupnosti   v  sorazmerju  s 

omo najemnino, in  sicer v odstotkih za vse hiše cnako. 

Ostanek najemnine gre v sklad za vzdrževanje 
hiše. 

' 25. člen 
Zasebni lastniki, ki oddajajo' poslovne prostore, 

morajo plačevati v sklad za zidanje novih hiš okraj- 
nega ljudskega odbora 50 % določene najemnine. 

VII. Prehodne in končne določbe 

26. člen 
Prvi hišni sveti in sveti stanovanjske skupnosti 

se izvolijo do 10. septembra 1954. Prvo zasedarfje 
svetov stanovanjske skupnosti skličejo občinski ljud- 
ski odbori najpozneje do 15. septembra. 

27. člen 
Občinski ljudski odbori vodijo do formiranja 

stanovanjskih uprav vse zadeve uprave stanovanjske 
skupnosti, kakor jih določa uredba o upravljanju 
stanovanjskih hiš. 

2S. člen 
Stanovanjske skupnosti morajo takoj prevzeti • 

upravljanje vse hiše po 3. členu tega odloka. 

29. člen 
Dosedanji skladi, ki so bili doseženi po uredbi 

o zvišanju najemnine (Uradni list FLRJ, št. 54/53) od 
hiš, ki so v stanovanjski skupnosti, se razdelijo tako, 
da se vplača v amortizacijski sklad 50 %, v sklad za 
vzdrževanje hiš 30 %. v sklad za hišno upravo 20 %. 

Sklad, dosežen od hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, pa se lahko črpa po odloku OLO 
Postojna, št. 1218-7/20 (Uradni list LRS. št. 19-181/531. 

VII. Kazenske določbe 

30. člen 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. kdor ob popisovanju stanovanj da namenoma 

netočne ali krive podatke; 
2. kdor ovira popisovanje in kategorizacijo sta- 

novanj; 
3. kdor pomanjkljivo in nevestno zbira uradne 

podatke in mu je bilo to delo poverjeno; 
4. kdor proti predpisom sklene pogodbo za sta- 

novanje ali poslovni prostor; 
5. kdor se vseli, preden je sklenil veljavno po- 

godbo; 
6. kdor pobira višjo najemnino, kot je to dolo- 

čeno s pogodbo; 
7. kdor oddaja stanovanje in poslovne prostore, 

pogodbe pa • ne registrira pri upravi stanovanjske 
skupnosti. 

8. kdor oddaja poslovni prostor in ne odvaja s 
tem odlokom določenega dela najemnine v sklad za 
zidanje stanovanjskih hiš. 

• 31. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. avgu- 

sta 1954 dalje. 
St. 657/52 
Postojna, dne 3. septembra  1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar, 1. t. 
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636. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona'o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
v zvezi s 6. členom uredbe o pravici ljudskih od- 
borov, da lahko predpisujejo takso in prometni da- 
vek (Uradni list FLRJ. št. 19-118/55) in 3. členom 
uredbe o prometnem davku (Uradni list FLRJ, št. 
55-474/53) je okrajni ljudski odbor Radovljica na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 30. av- 
gusta   1954  sprejel. 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o uvedbi 

e     okrajnih taks in prometnega davka 

Odloka o  uvedbi  okrajnih  taks  in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 6-77/54 in št. 12-198/54) se 
spremenita in  dopolnita  tako, da se v prečiščenem 
besedilu glasita: 

ODLOK 

o uvedbi občinskih 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 Ra- 
dovljica še občinsko takse in občinski prometni da- 
vek, ki so predpisani s tarifo v II. delu tega odloka. 

2. člen 

Takse in prometni daivek, ki se poberejo po do- 
ločbah tega odloka, so dohodek občinskih proraču- 
nov. Uporabiti se smejo 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 
podobne 

3. člen 

Takse po določbah tega odloka pripadajo v ce- 
loti tisti občini, na katere območju so bile pobrane. 

Takse, ki se plačujejo pri organih in zavodih 
okrajnega ljudskega odbora, se razdelijo na posa- 
mezne občine v temle razmerju: 

Obč. LO         odstotki 

Begunje 8 
Bohinjska Bistrica 10 
Črnivec 7 
Dovje-Mojstrana 8 
Gorje 11 

Obč. LO 

Kranjska gora 
Kropa 
Podnart 
Radovljica 
Srednja vas 
Žirovnica 

odstotki 

11 
7 
7 

14 
8 
9 

Občinski prometni davek pripada občinam, na 
katerih območju je bil plačan. 

4. člen 

Takse se plačujejo v posebnih taksnih znamkah. 
Ce stranka teh znamk ne more dobiti, plača takso 
v gotovini, uslužbenec, ki takso pobere, pa mora 
kupiti lokalne taksne znamke in jih uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo na razpolago, se 
plačujejo takse v gotovini. 

Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 

5. člen 

V primerih, ko je priznana oprostitev taks ozi* 
roma prometnega davka po veljavnih predpisih, 9° 
tudi ne morejo pobirati takse oziroma prometni da- ~ 
vek, ki so predpisani s tem odlokom. 

Taksa in prometni davek po tem odloku se tudj 
ne pobirajo v primerih, določenih z mednarodninu 
pogodbami, in v primerih, ko izvira oprostitev & 
mednarodnih običajev do držav, s katerimi obstoji 
o tem vzajemnost. 

6. člen 

Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ, St. 
68-485/46) in uredbe o prometnem davku in tarifa 
prometnega davka (Uradni list FLRJ, št. 55-474/55) z 
vsemi poznejšimi spremembami se primerno uporab-v 

ljajo tudi glede taks in prometnega davka, predpisa" 
nih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
določeno. 

7. člen 

Pojasnila in navodila za izvrševanje tega odloka 
izda po potrebi svet za gospodarstvo okrajnega ljnd- 
skega odbora. Za izvrševanje tega odloka skrbi davč- 
na uprava okrajnega ljudskega odbora. 

8. člen 

Odlok velja za okraj Radovljica, razen za mest* 
ni občini Bled in Jesenice. 

9. člen 

Odlok začne veljati z dnem objave v >Uradnea 

listu LRSc 

IL del — Tarifa 

A.  Občinske-takse 

Tarifna št 11: Za vloge, ki se naslovijo 
na okrajni ljudski odbor in na občinske ljud- 
ske odbore, njihove organe, urade in prora- 
čunsko zavode, se plača: 

a) za vsako vlogo, razen pritožbe 
b) za vsako pritožbo 

Tarifna št. 2: Za vse odločbe, ki jih izda- 
jo okrajni ali občinski ljudski odbori, njiho- 
vi organi, uradi in proračunski zavodi in za 
katere v. tarifi ni drugače predpisano, se 
plača 

Tarifna št. 3: Za potrdila, ki jih izdajo 
okrajni ali občinski ljudski odbori in njihovi 
organi, uradi in proračunski zavodi, se plača: 

•   1. za vsako spričevalo ali potrdilo 

2. za vsako potrdilo o lastnini in zdravju 
živine   (živinski  potni  list): 
a) za drobnico in teleta, od glave 
b) za drugo živino, od glave 

3. za vsako potrdilo o prenosu lastnine 
živine na kupca se plača taksa kakor 
po 2. točki te tarifne postavke 

Tarifna št. 4: Za odhod uslužbencev ljud- 
skih odborov izven uradnih prostorov na 
zahtevo stranke,  razen kadar gre za  stano: 

din 
20 
90 

75 

50 

10 
50 
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Razglasi in objave 
Spreaiemba rodbinskega imena 
St- I'V-3246/1-54 6534 
/• odločbo Državnega sekretariata 

I» notranje zadeve LRS, številka 
hM Ì&/1-54 z dne 2. X. 1954 je 
2at dovolJena na podlagi 21. člena 
i. °aa o osebnih imenih spremem- 
"* priimka Kozodercu Ludviku, 
roj.. 11. vili. IMO v Dobrenju, Ko- 
• irrc r°J- Crnko Solasüki, rojeni 
1», « im v Sp. 2erjavcih. Kozo- 
in vAni> r°J- 20- VI- 1934 v Vukov- 
10XA zodercu Stanislavu, roj. 9. X. 
roi LPartinJ11' Kozoderc Tereziji, 

,•%••• 28. IX. 1940 v Mariboru in 
p^erc Olgi, roj. 18. VIL 1942 v 
ra«anju. v »Crnko«. 

4 Državni sekretariat 
« za notranje zadeve LRS 

6 odločbo Državnega sekretariata 
jV^°iranJc   zadeve   LRS,   številka 
^-3005/2-54   z   dno   2.   X.   1954   je 
"a   na   podlagi   31.   člena   zakona 
«sebnili  imenih   dovoljena   spre- 

,,.,m°f  iraena   Bardorferju   Juriju, 
••- 23. XII. 1946 v Ljubljani, biva- 
jocemu    v   Ljubljani,    Koblarjera 
uucali, v ime »Igor«. 

. Državni sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

l?3l. 

Vpisi 
Okroîna «odieta razglašajo: 

L}n?soa-il°:    Mehanična    delavnica, 

jnp^spodarska    delavnost:    Vsa    v 
"panično stroko spadajoča dela. 

ustanovitelj: Obe. LO Ljubno. 
poslovodja:   Klemcnšok  Kristian. 

Celje, 23. septembra 1954. 
1?32 Zt 137/54 3217 

^sedilo: Trgovina »Plavž«, Store. 
vif:0      ni Predmct: Trgovina z ži- 
in *   gospodinjskimi   potrebščinami 

.oiesanim industrijskim blagom. 
'sW   novitcIJ: Delavski svet trgov- 
ski!? Podjetja >Pri livarju<, Store, 

,'eP « dne 5. X. 1954. 
• d. poslovodje: Klanjšek Miloš. 

Celje, 5. oktobra 1954. 
1?33 Zt 140/54 3409 

*avnixdilo: Obrtna delavnica »Kiju- 
5"•*«. Celje (Aškerčeva 7). 

cavn-• Vlli  Predmet:  Splošno  klju- 
Parstv"      ' instalaterstvo »n kle- 

^tanovitelj: LO MO Celje. 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI. XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v L 1946, 1948 in 1950. se pridružuje 
/daj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrosniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
g a r : Darila med zakonci — Dr. Jože Gorica r: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd Ku- 
le j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpjiv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd K u s e j in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pn >Uradnem listu LRSc. Ljub- 
ljana. Erjavčeva  tla in po knjigarnah. Cena 460 din. 

Pripravljalni poslovodja: Lešer 
Franjo. 

Celje, 7. oktobra 1954. 
Zt 141/54 3410 

1734. 
** Besedilo: Gostišče pri »Lovcu« na 
Ljubnem (Ljubno 109). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, ter mrzlih in  toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj, gospo- 
darski svet. 

Poslovodja:   Glojeik  Antonija,  ki 
je pooblaščena za podpisovanje 

Celje, 9. oktobra 1954. 
Zt 143/54 3450 

1735. 
Besedilo: Gostišče »Pod klancem«' 

(Družmirjc). 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač na 
drobno, ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja: Kranjc Alojz. 

Zt 145/54 3501 
Besedilo: Gostišče na »Forštn«, 

Ljubno (Ljubno 74). 
Poslovni predmet:  Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, ter mrzlih in  toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja:   Podpečan   Marija. 

Zt 144/54 3500 
Celje, 13. oktobra 1954. 

1736. 
Besedilo: Kovinsko podjetje »Liv« 

(Postojna). 
Poslovni predmet: Livarna ter iz- 

delava raznih kovinskih izdelkov 
ter galanterije. 

Začasni direktor je Grmek KaraL 
ki organizira priprave za začetek 
dela. 

Ustanovitelj:  OLO Postojna, od- 
ločba št. 6735/1 z dno 3. JX 1954. 

Gorica, 13. septembra 1954.' 
Zt 285/54-2 3097 

1737. 
Besedilo: »Gostilna pri Mojščn«, 

Tolmin (Cankarjeva ulica 2). 
Poslovni predmet: a) prodaja 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
b) priprava in prodaja hladnih in 
toplih jedil, c) prodaja slaščičar- 
skih izdelkov (slaščice, keksi, bon- 
boni), č) prodaja tobačnih izdeHcov 
in vžigalic. 

Ustanovitelj: LO MO Tolmin, 
sklep z dne 30. IX. 1954, št. 1555/***. 

Poslovodja: Kavčič Ivan. Poleg 
njega podpisuje še Kavčič Berti, 
član kolektiva. 

Gorica, 9. oktobra 1954. 
Zt 511/54-2 3*67 

1738. 
Besedilo: Gostilna »Na razpotju«, 

Ljubljana (Pot na Fužine 4). 
Poslovni predmet: Gostinske 

usluge. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G-6415/2-54 z dno 23. Vm. 
1954. S podpisom pravil je bilo 
gostišče konstituirano. 

Poslovodja: Anžič Julka, Ljublja- 
na, Pot na Fužine. 

Ljubljana, 9. septembra 1954. 
Zt 260/54 Rg III 748/1      3034 
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i?39. 
Besodilo:     »Foto-servis«,     Kranj 

(Partizanska cesta 4). 
Poslovni predmet: Fotografiranje 

v ateljeju in na terenu. 
Ustanovitelj: LO MO Kranj, od- 

ločba z dne 22. IX. 1954, št. 3627/1-54. 
Upravnik do konstituiranja: Per- 

dan Franc, Kranj, Stražišče 179. 
Zt 318/54 Rg II 161/1        3470 

Besedilo: Gostilna »Brdnik«, Ljub- 
ljana (Brdnikova ulica 20). 

Poslovni predmet: Gostinske 
usluge. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G 6405/54 z dne 23. VIII. 
1954.  Gostišče  je  že  konstituirano. 

Poslovodja: Margon Leopoldina, 
Ljubljana, Brdnikova 20. 

Zt 325/54 Rg III 788/1      3469 
Besedilo: Gostilna »Zadružni 

dom«, Savije (Savije  100). 
Poslovni predmet: Gostinske 

usluge. 
Ustanovitelj:(MLO Ljubljana, od- 

ločba št. 6410/54 z dne 24. VIII. 1954. 
Gostišče je tudi že konstituirano. 

Poslovodja: Taron Jožica, Savije 
št. 100. 

Zt 326/54 Rg III 789/1      3471 
Ljubljana, 11. oktobra 1954. 

1740. 
Besedilo: Kino Ljubno na Gorenj- 

skem (Ljubno). 
Poslovni predmet: Predvajanje 

poučnih in zabavnih filmov. 
Ustanovitelj: Upravni odbor Kme- 

tijiske zadruge z o. j. Ljubna na 
Gorenjskem, sklep z dne 8. V. 1954. 
Podjetje se je že konstituiralo. 

Upravnik: Ravnik Jože, Ljubno 
št. 17. podpisuje samostojno in za- 
stopa^podjetje. 

Ljubljana, 13. oktobra 1954. 
Zt 83/54 Rg II 12/1        3479 

1741. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »Zvezda«, Kidričevo, Tabo- 
rišče. 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja, na drobno, tekstilnega blaga-in 
kratkega in pletenega blaga, galan- 
terijskega blaga, izdelkov iz gume, 
kaučuka in plastičnih mas, parfu- 
merijskega in kozmetičnega blaga, 
živil in gospodinjskih potrebščin, 
izdelkov iz sladkorja in kave, deli- 
katese, alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač, železnine in kovinskih 
izdelkov, koles "in njih delov, pisar- 
niškega materiala, papirja, pisalnih 
in šolsfcih potrebščin, tobačnih iz- 
delkov, vžigalic in mešanega indu- 
strijskega blaga. 

Ustanovitelj: Obč. LO Hajdina. 
V.d.poslovodje: Jerič Franc,.pod- 

Îiisuje samostojno v mejah zaik. do- 
očb; Lešnik Janko, trg. pomočnik 

v Staršah 54, namestnik v. d. poslo- 
vodje, v odsotnosti podpisuje, ka- 
kor on sam; Zorčič Otiriar, namešče- 
nec, ki podpisuje kot knjigovodja 
v računsikih, finančnih in bančnih 
zadevah. 

Maribor, 7. julija  1954. 
Reç št. 209/•• 3531 

1742. 
Besedilo: Gostiščo »Gostilna Slad- 

ki vrh«, št 10. 
Poslovni predmet: Točenje pijač, 

postrežba z raznimi jedili in oddaja 
sob. 

Ustanovitelj: Obč. LO Velka. 
Poslovodja: Oman Dragica, poslo- 

vodja, podpisuje samostojno v me- 
jah zak. pooblastil in pravil pod- 
jetja. Za banko bo poleg poslovodje 
podpisoval še knjigovodja Kurečič 
Marija. 

Maribor, 24. septembra 1954. 
Reg št. 304/11 5395 

1743. 
Besedilo: »Gostišče liri Lovcu«, 

Lendava, Partizanska 68. 
Poslovni predmet: Prodaja aliko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, prodaja toplih in mrzlih je- 
dil, prodaja tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: LO MO Lendava. 
Poslovodja: Horvat Marija, pod- 

pisuje samostojno v mejah zak. do- 
ločb, in Fehcr Stefan, nameščenec, 
podpisuje v njeni odstotnosti, z isti- 
mi pooblastili. 

Maribor, 25. septembra 1954. 
Reg št. 129/1 3294 

1744. 
Besedilo: Gostišče »Pri Grozdu«, 

Lendava, Kranjčeva ulica. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, to- 
plih in mrzlih jedil, in tobačnih iz- 
delkov. 

Ustanovitelj:  LO MO Lendava. 
Poslovodja: Kancal Gcza, podpi- 

suje samostojno, v finančnem po- 
gledu pa skupaj z Kancal Aranko, 
članom kolektiva. 

Maribor, 27. septembra 1954. 
Reg št. 130/1 3295 

1745. 
Besedilo: Gostilna »Drava«, Mari- 

bor, Mlinska 36. 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve, točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač ter oddajanje to- 
plih in mrzlih jedil po sistemu, ki 
je običajen v gostilnah. 

Ustanovitelj: Delavski svet pod- 
jetja »Turist-Hoteî«, Maribor, Sodna 
ulica 17. 

Poslovodja: Koziikar Justina, pod- 
pisuje samostojno v mejah zak. 
določb in pravil gostilne; Gajšek 
Sonja, natakarica, podpisuje v od- 
sotnosti poslovodje z istimi poobla- 
stili in Kopic Elica, natakarica, pod- 
pisuje v odsotnosti Gajšek Sonje, 
kakor ona sama. 

Maribor, 28. septembra 1934. 
Rog št. 154/11 3348 

1746. 
Besedilo; Gostišče »Bcllevur«, 

Lendava, Partizanska 46. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, to- 
plih in mrzlih jedil, in tobačnih 
izdel&ov. 

Ustanovitelj:  LO MO Lendava. 
Poslovodja: Bulčkev Stefan, pod- 

pisuje za banko samostojno, in Bolč- 
key Marija, sopodpisujc s poslovod- 

jem, v mejah zaik. določb in pravu 
gostišča. 

Maribor, 29. septembra 1954. 
Reg št. 131/1 3550 

1747. 
Besedilo: Gostišče »Pod Klancem«! 

Malečnik 1. . 
Poslovni predmet: Točenje pijac 

in postrežba z raznimi jedili, i,n 

prodaja tobačnih .izdelkov in vzi*^ 
galic. 

Ustanovitelj gostišča: Obč. L*-1 

Malečnik. 
Poslovodja: Sande Adolf, bo poQ- ' 

pisoval za banko poleg Zelenka Jo* 
žeta, in Rotinerja Ludvika, računo- 
vodje. x 

Maribor, 2. oktobra  1954. 
•   Reg št. 40/1 3352 

1748. 
Besedilo: Tovarna čevljev, Man- 

bor. 
Prodajalna št. 1, Maribor, Gospo- 

ska 13. 
Poslovni predmet proda jalne: 

Trgovina z obutvijo, na drobno.     / 
Poslovodja: Strgulc Jože. 
Prodajalna št. 2, Maribor, Jurči- 

čeva 3. 
Poslovni      predmet      prodajalne:-- 

Trgovina z obutvijo, na drobno. 
Poslovodja: Marin Lizika. 
Za obe prodajalni podpisujejo 

v bančnem poslovanju: Matjašif 
Franc, direktor, Gradišnik Marij8' 
računovodja poslovnih enot, Sedal 
Leo, vodja poslovnih enot. c -, 

Maribor, 7. oktobra. 1954. ' 
Reg št. 23 54?? 

1749. 
Besedilo: Šiviljska -delavnica, P^' 

valje. 
Poslovni predmet: Usluge, ki spa- 

dajo v šiviljsko stroko. 
Ustanovitelj:   Obč.  LO   Prevalje- 
Upravnik: Roter Alojz, kroj. ši*- 

mojster, podpisuje v vseh pravni." 
in finančnih zadevah, in Ulšek Eli- 
zabeta, šivilj, pom., podpisuje v nje- 
govi odsotnosti. 

Maribor, 8. oktobra  1954.     \• 
Reg št. 36/VI 5485 

1750. 
Besedilo: Gostišče »Pod bregom4 

v Slovenski Bistrici. '  _ , 
Poslovni predmet: Točenje pUaC 

in postrežba z jedili. 
Ustanovitelj: Obč. LO Slovenska 

Bistrica. 
Poslovodja: Klavž Milan. 

Maribor, 9. oktobra 1954.       c 
Reg št. 392/11 3*06 

1751. 
Besedilo:  Gostišče »Pri Stari V°~•' 

šti« v Prevaljah. 
Poslovni predmet: Prodaja a'"f°I 

holnih in brezalkoholnih pijač te . 
jedil. ,.„ 

Ustanovitelj:   Obč.  LO  PrevaJjJ-- 
Poslovodja:  Juričan  Franjo, P°r/ 

pisuje  samostojno v  vseh" PAavn|k 
in   finančnih   zadevah,   in   K°V|     ' 
Leopoldina, natakarica, ki poap;? 

}c v odsotnosti poslovodjp.    I- 
Reg št. 36/VI 3509 
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Besedilo: Krojaška delavnico, Prc- 
Vftljc. 

Poslovni predmet: Usluge, ki spa- 
dajo v krojaško stroko. 

Ustanovitelj: Obč. LO Preval je. 
..Upravnik: Roter Alojiz, krojaški 
šiviljski mojster, podpisuje samo- 
stojno v vseh finančmii in pravnih 
zadevah, m Kacl Ivan, kroj. pomoč- 
nik, podpisuje v njegovi odsotnosti. 

Reg št. 54/V1 3510 
Maribor,   11. oktobra   1954. 

1?52. 
Besedilo: Gostišče »Prekniurcc«, 

Lendava, Partizanska 82. 
Poslovni  predmet:  Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, to- 
Phh in mrzlih jedil in tobačnih iz- 
delkov.- 
- Ustanovitelj: LO MO Lendava. 

Poslovodja: Kardoš Jožef, podpi- 
suje v finančnem .poslovanju skup- 
no s Kardošem Štefanom, članom 
Kolektiva. 

Reg št. 155/1 5507 
Bpsedilo: »Agroservis«, Maribor, 

Mladinska ulica 32. 
Poslovni predmet: Vzdrževanje in 

Popravila vseh strojev, orodja in 
laprav za kmetijsko in gospodarsko 
aiehanizacijo; opravljanje servisne 
S,v e' 'n to: a) izvajanje garancij- 
skega servfsa, b) izvajanje pogod- 
benega servisa; dalje nuđenje stre- 
rà11?, instruktaže lastnikom večjih 
j^netijskih etrojev; opravljanje pro- 
izvodnih delavnosti, za katere bodo 
«ani za to potrebni pogoji, popra- 
vo ostalih transportnih sredstev, 
Pogonskih in ostalih strojev, orodja 
*» naprav, kolikor bodo za to 
Slede aa osnovno delavnost obsto- 
ji pogoji, prodaja rezervnih delov, 
Pogonskega goriva in drugega ma- 
teriala. 

Ustanovitelj: »Agrotehnika«, ex- 
port-import, Ljubljana, 'Miklošičeva 
cesia 6. 
.Upravnik: KlcSin Vladimir, pod- 

pisuje za banko, in Hecl Vilko, knji- 
govodja, ki bo poleg upravnika pod- 
pisoval v računskih, finančnih in 
°aočnih zadevah. 

Reg št. 156/• 5506 
<-_.. Maribor, 13. oktobra 1954. 

Besedilo:      Trgovsko      podjetje 
p? v Ptuju, Pletarska 3. 
•roslovni predmet: Nakup in pro- 

j^Ja. na veliko, galanterijskega in 
J^^-jkega blaga ter igrač, športnih 
••}••**&•' pohištva, gospodinjskih 
l^tiefoščin (stroka so sicer imenuje 
JVUa •• gospodinjske potrebščine, 
, jfjdar se z živili podjetje ne bo 
"*?arjalo), industrijskih rastlin (na 
£riiner yr,ba> rogoz), izdelikov doma- 
če«hrti in umetnih obrti. 
_ Us'anovitelj: Podjetje je nastalo 

** Podlagi sklepa delavskega sveta 
r?uJetja »Pletarna« z dne 12. avgu- 
sta 1954 
••* d- direktorja: Ogorelec Mirko, 
r?^Pisuje samostojno vse spise, ra- 
„on 'jnančnih; Ečedin Stefan, šef 
» spodarsko-finančnegu sektorja, 'so- 

"Pisuje vse finančne spise; Dro- 

bina Mišo, nam. šefa gospodarsko- 
finančnega sektorja, sopodpisujc vse 
finančne spise. 

Maribor, 14. oktobra 1954. 
Reg št. 225/• 5511 

1754. 
Besedilo: Pekarna »Melje« v Ma- 

riboru, Meljska cesta 23. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

pekarske obrti. 
Ustanovitelj: Delareki svet Pe- 

karskega podjetja »Center« v Mari- 
boru, sklep z dne 22. V. in 16. VI. 
1954. • 

Poslovodja: Ledinek Jože, podpi- 
suje samostojno; Müller Rihard, 
honorarni računovodja, sopodpisuje 
v denarnem, materialnem, obračun- 
skem in kreditnem poslovanju. 

Maribor, 16. oktobra 1954. 
Reg št. 159/11 5533 

1755. 
Besedilo: »Sadjp-zelcnjava«, Ko- 

čevje, trgovina s sadjem in zelenja- 
vo (Kočevje 85). 

Poslovni predmet: Zito in mlevski 
izdelki, semensiko blago, živila in 
gospodinjske potrebščine, zelenjava, 
sadjo ter izdelki, mlečni izdelki, 
alkoholne  in  brezalkoholne pijače. 

Trgovina samostojno nabavlja 
blago in sklepa kupoprodajne po- 
godbe. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Mestni magazin«, Kočevje. 

Poslovodja: Lesič' Joe, poslovodja, 
podpisuje samostojno vse spise,, ra- 
zen fin. pomena, Jajtič Stane, uprav- 
nik fin. sninost. zavoda »Knjigovod- 
ski center«, Kočevje, podpisuje ko- 

lektivno vse spise fin. pomena, in 
Panter Ivan, trg. pomočnik, pod- 
pisuje po danih pooblastilih, v od- 
sotnosti poslovodje. 

Novo mesto, 30. septembra 1954. 
Zt 64/54 Rg III 50/1 5514 

1756. 
Besedilo: »Preskrba«, trgovina z 

živili, Kočevje (št. 67). 
Trgovina ima poslovalnico tudi v 

Livoldu. 
Poslovni predmet: Nabavlja in 

prodaja živila in gospodinjske po- 
trebščine, delikatese, izdelke s slad- 
korjem in kakaom, pecivo, alko- 
holne in brezalkoholne pijače, mes- 
ne in mlevske izdelke, semensko 
blago, tobačne izdelke, vžigalice in 
potrebščine,   jajca. 

Za trgovino podpisujejo: 
Ozauič Matija, poslovodja, samo- 

stojno, finančno spise sopodpisuje 
Jajtič Stane in »Panter Nada, trg. 
pomočnica, po danili pooblastilih, v 
odsotnosti poslovodje. 

Zt 67/54 Rg III 52/1        5501 
Besedilo: »Tekstil«, trgovina z 

manufakturo in konfekcijo, Kočev- 
je  (št. 93). 

Poslovni predmet: Nabavlja in 
prodaja tekstilno, kramarsko in 
pleteno blago ter konfekcijo. 

Za trgovino podpisujejo: 
Skender Ljudmila, poslovodja, sa- 

mostojno, finančne spise sopodpisu- 
je Jajtič Stane, in Pavlic vera, trg. 
pomočnica, po danih pooblastilih, v 
odsotnosti poslovodje. 

Zt 69/54 Rg III 54• 3396 

Izšla je bogato ilustrirana, po.najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse laetaosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del Je odmerjen klimatskim'prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, prepereva<niu in sestavi tal. o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krnskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
m predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersoua »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltd., of 6 and 7 Clifford Street. London, W. 1.) in drugi domači 
te' tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agi 
A. Jainnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni »Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraji; pa pregledno stvarno kazalo 
Strani 360, cena 550 din. 
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Besedilo: »Zcleznina«, trgovina z 
železnino, Kočevje (št. 147). 

Poslovni predmet: Nabavlja • 
prodaja železnino in kovinske iz- 
delke, kolesa, šivalne stroje, vrvar- 
sko izdelke, izdelke iz gume in kav- 
čuka in plastičnih mas, kmetijske 
stroje in orodje, radijske aparate 
in potrebščine, strelivo, elektroteh- 
nični material, barve, lake, kemi- 
kalije in potrebščine, gradbeni, sa- 
nitarni in inštalaterski material, 
steklo in pohištvo. 

Za trgovino podpisujejo: 
Butala Viktor, poslovodja, samo- 

stojno, finančne spise sopodpisuje 
Jajtič Stane, in Lisac Marija, trg. 
pomočnik, po danih pooblastilih, v 
odsotnosti poslovodje. 

Zt 66/54 Rg III 5V1       5387 

Trgovine samostojno nabavljajo 
blago in sklepajo kupoprodajne po- 
godbe. 

Ustanovitelj trgovin: Delavski 
svet trgovskega podjetja Trgopro- 
met« Kočevje. 

Besedilo: Trgovina z mešanim bla. 
gom, Koprivnik (Koprivnik 22). 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja blaga iz strok: mešano indu- 
strijsko blago. 

Trgovina samostojno nabavlja in 
sklepa kupoprodajne pogodbe. 

Ustanovitelj: Delavski svet trg. 
podjetja »Trgopromet«, Kočevje. 

Poslovodja: Butala Peter, podpi- 
suje samostojno vse spise, razen fin. 
pomena, in Jajtič Stane, podpisuje 
vse spise fin. pomena. 

Zt 71/54 Rg III 56•        3384 
Novo mesto, 4. oktobra 1954. 

175?. - 
Besedilo: »Bife«, Novo mesto (Di- 

lančeva ulica 1). 
Poslovni predmet: Nabava in pro- 

daja pijač in postrežba z običajnimi, 
predvsem hladnimi jedili. 

Obrat samostojno nabavlja blago 
in sklepa kupoprodajne pogodbe. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza, Novo mesto. 

Poslovodja: Milavič Franjo, je 
pooblaščen za vodenje obrata pod 
nadzorstvom upravnega odbora OZZ 
Novo mesto. 

Upravičena za sopodpisövanje pa 
je Muren Iva, uslužbenka. 

Novo mesto, 7. oktobra 1954. 
Zt 75/54 Rg III 60/1 5487 

1758. 
Besedilo: Mesarija, Dolenjske To- 

plice. 
'Poslovni predmet: Nakup živine 

za zakol in prodaja svežega mesa. 
Obrtna delavnica, samostojno na- 

bavlja material za svoje potrebe in 
samostojno sklepa pogodbe o naiku- 
pu blaga in prodaji izdelkov, vse v 
mejah predpisov, ki urejujejo bla- 
govni promet s posameznimi vrsta- 
mi proizvodov. Podjetje je že kon- 
stituirano. 

Ustanovitelj: Obč. LO Dolenjske 
Toplice. 

Poslovodja: Pelko Gašper, mesar- 
ski mojster. Dolenjske Toplice, pod- 
pisuje samostojno. 

Novo mesto, 8. oktobra 1954. 
Zt 77/54 Rg III 62/1 3445 

1759. 
Besedilo: Prodajalna čevljev in- 

dustrije obutve, Novo mesto, Treb- 
nje   (sedež:   Trebnje). 

Poslovni predmet: Nabavlja m 
prodaja na malo proizvode podjet- 
ja po 53. členu uredbe o trgovanju 
ter o trg. podjetjih in trgovinah, 
prodaja pa lahko tudi proizvode 
drugih proizvajalcev, ki dopolnju- 
jejo izbiro blaga matičnega proiz- 
vajalnega podjetja. 

Ustanovitelj: Delavski svet Indu- 
strije obutve, Novo mesto. 

Za prodajalno podpisuje direktor 
Kovarik   Janez   samostojno,   v   fi- 
nančnih zadevah sa skupaj z njim 
knjigovodja Hroyat France. 

Novo mesto, 11. oktobra 1954. 
Rg I 56/8 3488 

1760. 
Besedilo: Delavska restavracija, 

Novo (mesto (Sokolski: 1). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve članom sindikalnih organiza- 
cij, včlanjenih v Okrajnem sindi- 
kalnem svetu v Novem mestu. 

Ustanovitelj: Okrajni sindikalni 
svet, Novo mesto. 

Za podjetje podpisujejo: 
Bencik Ludvik, direktor, v nje- 

govi odsotnosti Oven Janko, pred- 
sednik OSS in profesor Marn Ka- 
rel, z vsemi pravicami iz 20. člena 
uredbe o ustanavljanju gospodar- 
skih podjetij in obrtov (Uradni 
list FLRJ, št. 51/53). 

Novo mesto, 12. oktobra 1954. 
Zt 86/54 Rg • 70/1        3489 

Spremembe . 
Okrožna   *r.đf!fa   - Tglašajo: 

1761. 
Besedilo: »Pekarna« Občinskega 

LO, Šempeter. 
Besedilo odslej: Pekarna, Šempe- 

ter v Savinjski dolini. 
Izbriše se Sotlar Olga in vpiše 

Cetina Anica, računovodja. 
Celje, 24. septembra 1954. 

Rgo II 271/3 3307 
1762. 

Besedilo: »Agrotehnika - Servis«, 
Šempeter. 

Besedilo odslej: Zadružno kmetij- 
sko gospodarsko podjetje »Agroteh- 
nika - Servis« v Šempetru, v Sa- 
vinjski dolini. 

Vpiše so konstituiranje podjetja. 
Poslovni predmet odslej: vzdrže- 

vanje in izvrševanje popravil vseh 
strojev, orodja in naprav za kme- 
tijsko gozdarsko mehanizacijo; iz- 
vrševanje servisne i službe in to: iz- 
vrševanje garancijskega servisa, 
izvajanje pogodbenega servisa; nu- 
đenje strokovne inštruktaže lastni- 
kom večjih kmetijskih strojev; iz- 
vrševanje proizvodnih delavnosti, 
za katere bodo pogoji; popravilo 
ostalih   transportnih   sredstev,   po- 

gonskih   im ostalih strojev,   orodja 
in naprav, kolikor bodo za to _gle* • 
do na osnovno delavnost pogoji.      / 

Poslovni predmet trgovske de- 
lavnosti: Prodaja motornih vozil» 
nadomestnih delov in potrebščin!' 
prodaja kmetijskih strojev in orod- 
ja, umetnih gnojil in sredstev za 
varstvo rastlin; naftini derivati, roa- 
zivna olja in masti. 

Celje, 25. septembra 1954. 
Rgo III 389/2 3266 

1763. 
Besedilo: Krajevna industrijske 

eksploatacija knluperskega peska 
in laporja, KLO Štore. # 

Besedilo odslej: Eksploatacija li- 
varskega  peska  in  laporja,   Stote. 

Vpiše se Dokler Emil, računo- 
vodja podjetja in Eržen Ludvik« 
sopodpisuje v odsotnosti upravnika, 
z računovodja. ' _ 

Rgo II 263/2 3502 
Besedilo: »Pekarna Obč. LO, 

Store. 
Besedilo odslej: »Pekarna«, štore- 
Izbriše se Rezar Hermina, Store, 

in 'vpiše Dokler Emil, računovodja» 
podpisuje    skupno   s   poslovodjem 
Roš'kerjem Alojzem. _. 

Rgo II 261/2 3523 
Celje, 15. oktobra 1954. 

1764. 
Besedilo: Podjetje »Kreda«, Srpe* 

niča. 
Izbriše se Knez Milan in yP?*° 

direktor Klančišar Martin, ki °° 
podpisoval odslej  za podjetje. 

Gorica, 25. septembra 1954. 
Zt 299/54-2 55s5 

1765.      . . 
Besedilo: Trgovina z raznim bla- 

gom »Pri lipi«, Ilirska Bistrica.   _ 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
V poslovnem predmetu se_ izbri- 

šeta: tobačni izdelki, vžigalic^ 'n 

potrebščine; mešano industrijsko 
blago. ,,. 

Zt 152/54-15 3414 
Besedilo: Trgovina z manufatto" 

ro »Tekstilija«, Ilirska Bistrica. / 
Vpiše se konstituiranje ptxUety,5; 

Zt  130/54-6 3422 
Gorica,  6.  oktobra   1954. 

1766. 
Besedilo: Trgovina »Kariovica«, 

Cerknica. .   . 
Vpiše  se konstituiranje podjetja 

oz. trgovine. ^. 
Zt 137/54-6 3^* 

Besedilo: Trgovina »Tekstil-ga- 
lanterija«, Cerknica 

Vipišo se konstituiranje trgoVJB« 
Zt 134/54-8 3403 

Gorica, 7. oktobra 1954. 

1767. p„   : 

Besedilo:   Gostilna   »Nanos«, r°" 
stojna, Tržaaka 38. ,^• 

Sedež gostilne: Postojna, Trzas* 
cesta štev. 38. ,.„;<• 

Poslovni    predmet:    Opravljanj 
vseh   vrst   gostinskih   storitev, r 
strežba  s kuhanimi  jedili. 

Zt 255/54-6 3431 
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V oasi založbi je izšel 

PRIROČNIK ZA STROKOVNE IZPITE USLU2BENCEV 
DRŽAVNIH ORGANOV 

Opozarjamo na to priročno studijsko knjižico, ki vsebuje 
* skladu • 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 
'»vrstne literature nepogrešljiv pripomoček za uspešno pripravo 
ia izpite, je predvsem namenjen uslužbencem z nižjo in srednjo 
strokovno izobrazbo. Knjižici so dodani tudi viri, ki jih je treba 
J pripravi za izpit črpati poleg podanega gradiva v priročniku. 
Strani 148. pena  190 din 

-Besedilo: Trg. podjetje »Tobak«, 
*<••••. 

Vpiše se  konstituiranje podjetja. 
„ Zt 96/54-11 3435 
^rica, 8. oktobra 1034. 

i?68. 
Besedilo: Trgovsko podjetje na 

••••1•, »Soča«, Most na Soči. 
obriše so pooblaščenec za pod- 

pisovanje Štrukelj Milan in vpiše- 
"JBarbič Mirko in Rudolf Franc, 
opisujeta v odsotnosti direktorja. 

Zt 298/54-2 3432 

tn
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ula- 

•A Stari trg pri Rakeku, 
D j P'še se sedež podjetja: Stari trg 
;«*• Rakeku in  konstituiranje pod- 
^ 'Ja, 

Poslovni predmet odslej: Trgovd- 
tsr l- droono s tekstilom in k tej 
«Ai.   Pripadajočo   galanterijo  in 
°•"[1••. 

ščen °S doktorja se vpiše poobla- 
U- °?c 2a podpisovanje: Zabukorcc 
«mi, računovodja. Lož 3. 
r    . Zt 27/54-13 3468 
^onca. 9. oktobra 1054. 

1769 
Besedilo:      Okrajne 

Miren, usnjarna, 

Mi,îsec1^0 odslej: Tovarna usnja. 
mipren, Pri Gorici. 
usnja       '    prcdmct:    Proizvodnja 

^•••, •, oktobra 1954. 
1??0> Zt 306/54-4 3476 

ietil;Sedilo.: Splošno gradbeno pod- 
•^ »Primorje«,   Ajdovščina. 

Cicli|e ?n.JR   Pravice   podpisovanja 
fc'/ca Hinka se izbrišejo. 

Podnje5- HinlH°,- komercialist, so- 
s& od*ej kot upravnik 
sWnî ,?°ratov, za svoj resor, 
sti „V z direktorjem in v odsotno- 
,nero;„iVnoga računovodje ter ko- 
oba i ev?a Pomočnika, kadar sta 
dnevu       beno    odsotna    v    istem 

vLjv 
aliit   n   S°i ?aS°rc Hinko, komerci- 
alneL     «elovncm mestu komerci- 
relcctfi ^^o^nika direktorja na di- 

J1- podpisuje za svoj resor in 

sopodpisuje poleg direktorja, v od- 
sotnosti  glavnega  računovodje. 

Gorica,  14. oktobra  1954. 
Zt  516/54-2 5502 

1771. 
Besedilo: Trgovina z živili in go- 

spodinjskimi potrebščinami »Pla- 
ninka«, Skofja Loka. 

Trgovina se je konstituirala. 
Ljubljana, 4. oktobra  1954. 

Rg II 134/2 3379 
1772. 

Besedilo: Uvozno in trgovsko 
podjetje »Slovcnijaavto«, Ljub- 
ljana. 

Poslovni predmet odslej: Uvoz in 
trgovina na debelo z motornimi vo- 
zili in kolesi vseh vrst, njihovimi 
nadomestnimi deli in potrebščina- 
mi, izdelki iz gume in cloktričnim 
materialom za ta vozila, s stroji in 
napravami za avtodelavnice, karo- 
serijske delavnice in delavnice za 
protektiranje gum ter gradbenimi 
stroji. 

Rg I 275/21 3442 

Besedilo: Gostilna »Pod Košuto«, 
Sv. Ana. 

Ljudski odbor mestne občine Tr- 
ži6 je kot manjšemu gostišču pred- 
pisal nova pravila, lu jih je dne 
28. 'VIII. 1954 sprejel delovni ko- 
lektiv. Rg ir 106/2 •• 

Besedilo: Gostilna »Pri Gašperi- 
nu«, Tržič. 

Ljudski odbor mestne občine Tr- 
žič je kot manjšemu gostišču pred- 
pisal nova pravila", ki jih je dne 
28. VIII. 1954 sprejel delovni ko- 
lektiv. 

Rg II 110/2 3440 
Ljubljana, 8. oktobra  1954. 

1773. 
Besedilo: »Cevljarna«, Ljubljana. 
Vpiše so prisilna uprava MLO 

Ljubljana, št. G 6360/54 z dne 
17. X. 1954. 

Prisilni upravnik: Sebenik Igna- 
cij, Ljubljana,  Cerkniška 2. 

Izbrišejo se Goršc Franc, direk- 
tor, Ncvccny Majda, knjigovodja, 
in Butala Radica, pom. knjigovodje. 

RLO I 2/10 3473 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Lesna galanterija«, Ljubljana. 

Besedilo odslej: Lesna galanteri- 
ja, Ljubljana. 

Rg  I  18/8 3474 
Ljubljana, 11. oktobra 1954. 

1774. 
Besedilo: LR Slovenija, Servisno 

podjetje za materialno oskrbovanje 
znanstveno-raziskovalnih ustanov, 
Ljubljana. 

Besedilo, odslej: »Kcmoservis«, 
uvozno in trgovsko podjetje, na de- 
belo, z laboratorijskim materialom, 
Ljubljana,  (Trg revolucije 15). 

Gospodarska delavnost odslej: 
Uvoz in trgovanje, na veliko in ma- 
lo, r notranjem prometu v trgovin- 
ski stroki: znanstveni aparati, in- 
strumenti in potrebščine. 

Rg II 172/6 3480 
Besedilo: Ekonomija, Skofja Loka. 
Besedilo odslej: Kmetijsko po- 

sestvo, Skofja Loka. 
Poslovni predmet odslej: Kmetij- 

stvo. 
Rg I  185/3 3481 

Ljubljana,  13. oktobra 1954. 
1775. 

Besedilo: Mizarstvo in kolarstvo, 
Medvode. 

Na zasedanju delavskega sveta 
dne 50. junija 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. 

Poslovni predmet odslej: Vsa de- 
la, ki spadajo v pohištveno in stav- 
beno mizarstvo, ter kolarstvo. 

Rg II 114/3 3504 
Besedilo: »Veledrogerija« export- 

import, Ljubljana, 
Poslovni   prodmet  odslej:   Proiz- 

vajanje in trgovanje s parfumerij-- 
skim, kozmetičnim in drogerijskim 
blagom, na  debelo,  uvoz in  izvoz. 

Rg III 785/2 3503 
Ljubljana, 15. oktobra 1954. 

1776. 
Besedilo: Invalidsko podjetje 

»Mizarstvo«, Murska Sobota. 
Besedilo odslej: »Ledeva« sploš- 

no strojno in pohištveno mizarstvo 
in strugarslvo, Murska Soboto, Lo- 
le Ribarja 7. 

Maribor, 8. septembra 1954. 
Reg št. 104/1 3055 

1777. 
Besedilo: Krajevno trgovsko pod- 

jetje, Vuhred. 
Besedilo odslej: Trgovina z meša- 

nim blagom »Planina«, Vuhred. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

na drobno: mešano industrijsko bla- 
go, 'živila in gospodirijskopotrebšči- 
ne; tobak, tobačni izdelki in vžiga- 
lice, gradbeni material, drva in ku- 
rivo. 

Poslovodja: Paulič_ Jože, ki pod- 
pisuje za banko, z njim Strakl Ma- 
rija, knjigovodja, in Lasnik Silvo, 
obč. tajnik, Radlje ob Dravi, po 
dva skupaj. 

Izbriše se  Berglez  Slavica. 
Maribor, 23. septembra  1954. 

Reg št. 97/11 3240 
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1778. 
Besedilo: Okrajno pečarstvo in 

lončarstvo v Slovenjem Gradcu. 
Besedilo odslej: Obrtno podjetje 

»Lončarstvo in pečarstvo« v Slove- 
njem Građen. 

Izbrišeta se Herle Franc in Pušnik 
Ignac ter vpišeta: 

Gluk Slavko, upravnik, in Kosa- 
ber Blaž, Slovenj Gradec. 

Maribor, 25.  septembra  1954. 
Reg št. 56•1 3275 

1779. 
Besedilo:    Gostilna    »Pri    novem • 

mostu«, črna pri Prevaljah. 
Izbriše se Brdaik Ivanka, knjigo- 

vodja. 
Reg št. 28/IV 5360 

Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Gradnje«, Maribor, Ketteje- 
va 15. 

Vpiše se Stefanie Vinko, v. d. di- 
rektorja. 

Reg št. 232/54 3355 
Besedilo: Mestna brivnica in če- 

salnica, Slovenj Gradec. 
Besedilo   odslej:     Brivsko-frizer- 

ski salon »Maja«, Slovenj Gradec. 
Reg št. 140•1 -   3361 

Maribor,  30.  septembra  1954. 
1780.' 

Besedilo: »Trak«, Maribor, Stu- 
denci, Stritarjeva 24. 

Ustanoviteljske pravice in obvez- 
nosti je prevzel MLO Maribor brez 
obveze glede plačila osnovnih sred- 
stev Zvezi vojaških vojnih invali- 
dov Slovenije. 

Maribor,  4.   oktobra   1954. 
Reg št 105/11 3401 

1781. 
Besedilo: Invalidsko podjetje »Ko- 

misija«, Maribor, Glavni trg 16. 
Reg št. 104/11 4303 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Pu- 
škama«, Maribor, Gregorčičeva 11. 

Besedilo   odslej:   Puškama   »Fa- 
zan«, Maribor, Gregorčičeve 11. 

Reg šf. 130•1    _        5397 
Besedilo:   »Tapetništvo   in   deko- 

racija«, Maribor, Jurčičva6. 
Reg št. 107•1 3402 

Besedilo: Obrtno podjetje »Zve- 
zda«,  Maribor,  Tržaška  6. 

Reg št 106/11 5404 
Ustanoviteljske pravice in obvez- 

nosti naštetih podjetij je prevzel 
MLO Maribor brez obveze glede 
plačila osnovnih sredstev Zvezi vo- 
jaških vojnih invalidov Slovenije. 

Besedilo: Železarna, Ruše pri Ma- 
riboru. 

Vpiše se Oibrovnik Zvonko, vodja 
mehaničnega oddelka, ki bo v od- 
sotnosti direktorja podpisoval, z 
istimi pooblastili. 

Reg št. 2•0•1 3405 
Maribor,   5.   oktobra   1954. 

1782. 
Besedilo: Občinska pekarna, Dra- 

vograd. 
Izbriše se Aleäovec Božo in vpiše 
Kolar Andrej, pekovski mojster, 

poslovodja. 
Reg št. 5*FV 5456 

Besedilo: Mestno obrtno podjetje 
»Radio center«, Maribor, Partizan- 
ska 26. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je na debelo in drobno »Radioccn- 
ter«, Maribor. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na debelo in na drobno z glas- 
bili, radijskimi aparati in potreb- 
ščinami, elektrotehničnim materia- 
lom, popravila, sestava in montaža 
radijskih aparatov, gramofonov, 
magnetofonov, ojačevalcev, kino- 
aparatur, lokalnih telefonskih in 
signalnih naprav, ozvočenje javnih 
prireditev na prostem in v dvora- 
nah, montaža in instalacija zvočnih 
naprav in anten. 

Reg št. 195 5398 
Besedilo: Občinski mlin in žaga, 

Serdica-Rogaševci. 
Besedilo odslej: Valjčni mlin in 

žaga, Serdica. 
Reg št. 86•1 5399 

Maribor,   6.  oktobra   1954. 
Ì783. 

Besedilo:' Gostilna »Krčevina«, 
Maribor, Scntiljska 17. 

Izbrišeta se Lizika Robek, ki je 
podpisovala v odsotnosti poslovod- 
je, in Pihler Ferdo, knjigovodja, 
ter vpiše 

Bezjak Nežka, natakarica, ki bo 
podpisovala v odsotnosti poslovod- 
je, z istim pooblastilom. 

Reg št. 151/II 3455 
Maribor, .7. oktobra 1954. 

1784. 
Besedilo: Državno kmetijsko go- 

spodarstvo, Radvanje pri Mariboru. 
Besedilo odslej : Kmetijsko gospo- 

darstvo, Radvanje. 
Izbriše se ime upravnik gospo- 

darstva ter vpiše Gebe Stane, direk- 
tor, kmetijskega gospodarstva, Rad- 
vanje. 

Maribor, 9. oktobra 1954. 
Reg št. 48/H 3456 

1785. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zr- 

no« v Mariboru, Einšpilerjeva 31. 
Besedilo odslej: »Zrno«, veletrgo- 

vina z žitaricami, Maribor. 
Reg št. 86/11 3457 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho-, 
tel Central« v Murski Soboti, Ti- 
tova 27. 

Na podlagi odločbe LO mestne ob- 
čine Murska Sobota, št. 1885/1/54 z 
dne 8. IX. 1954 je podjetje prešlo v 
likvidacijo. Likvidator je Lanščak 
Janez, računovodja grosističnega 
trg. podj. >Potrošnik< v Murski So- 
boti. 

Izbriše se s pooblastilom za pod- 
pisovanje Flisar Elze, poslovodja. 

Reg št. 75•1 3454 
Besedilo: Trgovsko podjetje »2e- 

leznina«, Prevalje. 
Besedilo odslej: Trgovsko pod- 

jetje z železnino »Kovina«, Pre- 
valje. 

Poslovni predmet odslej: Zelezni- 
na in kovinski izdelki, kolesa in 
njih deli, strafai stroji in potreb- 

ščine, naftini derivati, maz. olja in , 
masti, barve, laki, kemikalije in po- 
trebščine, gradbeni material, elek- 
trični material, steklo, kurivo, drva, 
premog, na drobno, na območju 
okraja Slovenj Gradec pa tudi na 
debelo. 

Upravnik: Cuk Franc, podpisuje 
za banko, poleg njega še Meisten 
Anica, računovodja, ki v odsotnosti 
upravnika nadomešča upravnika, in 
Klemen Franc, - sopodpisuje v od- 
sotnosti upravnika ali računovodje. 

Reg št. 1/VI 3519 
Maribor, 11. oktobra 1954. 

1786. • 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »Pri mostu«, Ptuj. ,   > 
Izbriše se Sitar Zdenka, bančna 

nameščenka, ki je do sedaj podpiso- 
vala v računskih, finančnih in 
bančnih zadevah, in vpiše Cervok 
Stefan, novi imenovani računo- 
vodja trg. podjetja >Javor<, ki bo 
podpisoval v računskih, finančnih 
in bančnih zadevah, v mejah zak. 
določb. 

Reg št. 193•• 5514 
Besedilo: Mestno sedlarstvo in ta- 

petništvo,  Slovenj  Gradec.       #   \ ' • 
Besedilo odslej: Obrtno podjetje 

»Oprema«, Slovenj Gradec. 
Poslovni predmet odslej:  Izdelo- 

vanje   in  opravljanje   uslug   vsen .,. 
sedlarsko-tapetniških in usnjeno ga- 
lanterijskih predmetov. Izdelovanje 
usnjene konfekcije. 

Reg št. 141•1 3515 
Maribor, 12. oktobra 1954. 

178•- .Al Besedilo: Trgovsko podjetje »Ai- 
ma«, drogerija, Maribor, Tyrseva 
štev. 1. 

Poslovni predmet odslej: Droge; 
rijsko blago; fotografski in optični 
aparati, instrumenti in potrebščine; 
naftini derivati, mazivna olja }n 

masti; barve, laki, kemikalije * 
potrebščine; izdelki iz gume, kavču- 
ka in plastičnih mas; mcoicinsto> 
zdravstveni, znanstveni aparati m 
instrumenti ter potrebščine; galan-, 
terijsko in bazarsko blago; dode- 
lava čistilnih sredstev in kozmetič- 
nih izdelkov, prodaja na debelo in 
drobno. _„ 

Reg št. 68•1 3542 , 
Besedilo: Okrajna mizarska de- 

lavnica, Pesnica. 
Besedilo odslej: Obrtno mizar- 

stvo, »Bor«, Pesnica. 
Izbriše se Kramberger Silva • 

vpiše Jelomko Silva, novi imenova- 
ni računovodja. 

Reg Št 184• 5513 
Maribor, 15. oktobra 1954. 

1788 
Besedilo: Tovarna poljedelskega 

orodja in livarna, Muta ob Dravi. 
Vpiše se Romih Josip, vodja ko- 

mercialnega oddelka, ki sopodpisU"  . 
jo kolektivno s katerim koli zastop- 
nikom podjetja. * 

Maribor, 15. oktobra 1954. 
Reg št. 45/TV 5550 



Ste?. 42 — 28. X. 1954 URADNI  USI otran 399 

1?89. 

Besedilo:    Urarstvo   »Matica«    v 
«»nboru, Gosposka 15. 
H(vïf1Se   sc ^ot   postranska   delav- 
ost poslovnega predmeta: Trgova- 
I K •ïx?m'" na drobno, 

s» -,nsei° se obrati zaradi osamo- 
svojitve: 
i,, rars&a delavnica: >Pri mostu«, 
Maribor, Trg revolucije 9, >Kolo- 

VOr<> Maribor, Partizanska 24, 
rom>meter<>  Maribor,   Partizan- 

ka ••. 
Maribor,  18. oktobra 1954 

Reg št. 106• 3535 

1?90. 

izb risi 
Okrožna sodica  razglaSaJoi ' 

liva • : Trgovsko podjetje »Pri 
i^JU«, štore, poslovalnica Plavž. 
zaradi osamosvojitve. 

Celje,  5. oktobra  1934. 
1?91 Zt  140/54 k 3409 

Besedilo;    Gostilna    »Pod    klan- 
bìod'     Mnlečnik-     gostišče     »Pri 

zaradi osamosvojitve. 
Maribor, 2. oktobra  1954. 

l?9i Reg št. 390/11 k 3652 

besedilo:    Gospodarsko   podjetje 
»Kamnolom«, Po{jčnnc 

odK °*"°čbo okrajnega ljudskega 
»ora Maribor okolica, tajništvo 

liV^ospodarstvo, št. 11-32/53 je bila 
>Ka acii^a bilanca za podjetje 

' 30 ri?010111*. Poljčane potrjena dne 
. • i V. 1Q54> pasiva in aktiva sta 
Uravnani. 

Maribor, 9. oktobra 1954. 
Reg št. 251 3459 

Register 
«stanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
»JntStva okrajnih oziroma mestnih 

1?93. 
Uuasklh odborov razglašajo: 

Iesn e<iiIo; ïnst'tut za gozdno in 
lian» eospodarstvo Slovenije, Ljub- 
•"*««. Parmova 37. 

sIuž •• Področje zavoda: Institut 
öliio ^°trebain fakultete za agrono- 
ter ' gozdarstvo in veterinarstvo 
?•••••   

<^)am gozdnega in lesnega 
We? arstv.a> io ima zlasti telc na- 
šuje" z raziskovalnim delom pospe- 
stya 

•••••• znanosti in gospodar- 
ne jAa Področju gozdarstva in les- 
*darshrUs'r4e: sPremlia razvoj go- 
dtll„JTa in lesne industrije doma in 
bitve • • uvaia znanstvene prido- 
v ••••

• izkušnje na tem področju 
ocen:, • • Po naročilu raziskuje in 
stopg„/e naPrave in tehnične po- 

e: Pomaga fakulteti pri znan- 

O požar jamo 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. 

stveno-raziskovalnem in pedago- 
škem delu; pospešuje izobrazbo in 
izpopolnjevanje strokovnjakov in 
delavcev; sodeluje pri projektivnih 
delih. 

Za zadeve in naloge zavoda je pri- 
stojen Svet za prosveto in kulturo 
LRS. 

Ustanovitelj: Izvršni svet Ljudske 
skupščine LRS, odločba št. 335/3-54 
z dne 21. VI. 1954. 
MLO Ljubljana, 30. septembra 1954. 

St. G-8116/1-54 3408 

Spremombe 
1794. 

Besedilo: »Veterinarski zavod«, 
Murska Sobota. 

Izbriše se vet. Trene Alfred, do- 
sedanji ravnatelj, vpiše pa vet. Baš 
Uroš. 

OLO M. Sobota, 15. junija 1954, 
St. 11/25-6912/1-54 1930 

1795. 
Besedilo: Okrajna lekarna, Len- 

dava. 
Izbriše se Ficcar Marija in vpi- 

šeta Gruškovnjak Davorin, knjigo- 
vodja, Mr. Gumilar Ida, pooblasčen- 
ka za podpisovanje. 
OLO Murska Sobota, 25. sept. 1954. 

St. 11/25 — 8863/2^54       3245 

Zadružni register 

Spremembe 
Okrožna   «odtSča   razelaSaJo: 

715. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., St. Vid pri Grobelncm. 
Na občnem zboru 22. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej  zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja 5 do H 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahlko nadomešča usluž- 
bence zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil upravni odbor. Delež zna- 
ša 500din. Vsak član jamči za ob- 
veznosti zadruge z dvajsetkratnim 
zneskom vpisanih  deležev. 

Celje, 22. septcmlbra 1954. 
Zadr VII  134/7 3214 

716. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Strmec. 
Izbrišejo se Gorečan Karel, Za- 

grušovčan Avgust, Kranjc Alojz, 
Goričan Ivan, Tanjšek Jakob in 
Gril Terezija, in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: 

Furlan Vili, Lcmberg, Iskrač 
Franc, kmet, Strmec, Stober Janko, 
Šilih Karel, oba kmečka sinova, 
Strmec. 

Celje, 25. septembra 1954. 
Zadr VII  135/5 3281 

717. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Sv. Rok ob Sotti. 
Na občnem zboru 22. VIII 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 7 članov. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča uslužbenec zadru- 
ge, ki ga je za to pooblastil upravni 
odbor. Delež znaša 1.000 din. Vsak 
član jamči z desetkratnim zneskom 
vpisanih deležev. 

Celje,  29.  septembra  1954. 
Zadr <VII  156/6 5529 

718. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Frankolovo. 
Na občnem zboru 15. IX. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni .odbor sestavlja 7 dp 9 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih 
enega lahko nadomešča uslužbenec 
zadruge, ki ga je za to_ pooblastil 
upravni odbor. Delež znaša 1.000 di- 
narjev. Vsak član jamči z Mkrat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Cdje, 5. oktobra 1954. 
Zadr VII 128/6 3388 

719. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Rečica pri Laškem. 
Na obenem zboru 12. IX. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila, po ka- 
terih odslej zadruga deluje. Uprav- 
ni odbor sestavlja 5 do 12 članov. 
Za zadrugo podpisujeta po dva čla- 
na upravnega odbora, katerih one- 
ga lahko nadomešča uslužbenec za- 
druge, ki ga je za^ to pooblastil 
upravni   odbor.   Delež   znaša   1.000 
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dinarjev. Vsak član jamči z lOkrat- 
niin zneskom vpisanih deležev. 

Celje, 12. oktobra 1954. 
Zadr VII  147/9 549-1 

720. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Soča. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Hosuer Andreja Brelih Maks, 
Bradaškija Ciril in Domevšček Jo- 
žef in vpišejo novi izvoljeni člani: 

Komac Jaižef, Soča 94, Kravanja 
Anton, Soča 119, Kavs Friderik, So- 
ča 8" in Kravanja Alojz, Trenta 
21, kmetje. 

Gorica, 28. septembra 1954. 
Zadr ViI/55-28 5337 

721. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Anhovo. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

Kmetijske zadruge Anhovo in Kme- 
tijske zadruge Deskle se Kmetijska 
zadruga Deskle združi s Kmetijsko 
zadrugo Anhovo. 

Gorica, 5. oktobra 1954. 
Zadr VII/71-14 3428 

722. 
Besedilo: Mehanična delavnica ko- 

vinske stroke v Dobrovem. 
Vpiše se Kren Helena, računovod- 

ja, ki podpisuje vse listine finanč- 
nega pomena. 

Zadr Vn/94-12 3427 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za, Tolmin. 
Na podlagi sklepa seje upravne- 

ga odbora OZZ Tolmin z dne 28. IX. 
1954 se kot pooblaščenec za podpi- 
sovanje izbriše Gregorio Albert, 
tajnik OZZ, in vpiše Kokošar Franc, 
knjigovodja, Tolmin, Zalog 8. 

Zadr   •6-48 3426 
Gorica, 6. oktobra 1954 

723. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j„ Kobarid. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 26. III. 1954 se vpiše spre- 
memba 2. člena pravil, dei se odslej 
glasi: 

Zadruga je ustanovljena z deleži 
in omejenim jamstvom. Član odgo- 
varja za obveznosti zadruge z 4e- 
setkratnim zneskom vpisanega en- 
kratnega temeljnega oz. družinske- 
ga deleža. 

Na podlagi sklepa istega občnega 
zbora so izbriše Ličen Franc in vpi- 
še novi   izvoljeni   član   upravnega 

odbora    Uršič    Ciril,    skladiščnik, 
Idrsko 102. 

Gorica, 14. oktobra 1954. 
Zadr VII/9-24 3527 

724. 
Besedilo: Elektrostrojna zadruga 

z omejenim jamstvom, Podblica- 
Jamnik. 

Izbrišejo se Vidic Milan, Bester 
Janez, frister Alojz, Pogačnik Av- 
gust in Mali Anton ter vpišejo novu 
člani upravnega odbora: Mohorič 
Jože, Podbiica 4, Lotrič Feliks, Jam- 
nik 14, Katrašnik Jože, Jamnik 9, 
kmetje. 

Ljubljana,   11.   septembra   1954. 
Zadr  III 95/42 3071 

725. 
Besedilo: Zadružna špedicija, 

Kranj-Škofja Loka. 
Na podlagi odločbe Vrhovnega 

sodišča LRS, št. Gž 929/54-4 z dne 
27. VIII. 1934 se razveljavi vpis pod 
zap. iL 2 in sklep o izbrisu podjet- 
ja iz registra, Zadr VIII 78/2 z dne 
12. V. 1954, ter postavi prejšnjo sta- 
nje. 

Ljubljana,  25.   septembra   1954. 
Zadr VIII 78/5 5283 

726. 
Besedilo: Produktivna zadruga 

oblačilne stroke z o. j., Žiri. 
Na izrednem občnem zboru 27. 

V. 1954 so bila sprejeta nova pra- 
vila. 

Besedilo odslej: Obrtna zadruga 
»Kroj«, Žiri (Ziri-Dobračeva 3). 

Poslovni predmet: Izvrševanje 
krojaško-šiviljsko obrtno stroke. 
Zadruga lahko izvršuje tudi dela, ki 
izpopolnjujejo oziroma dopolnjuje- 
jo to obrtno stroko. 

Delež znaša 1.000 din. Za zadrugo 
podpisujeta: Naglic Vinko, poslo- 
vodja, Stara vas 43, Bogataj Pavol, 
namestnik poslovodje, Žari 12. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Naglic Vinko, Eržen Pavel, 
Bogataj Pavel, Trček Leopoldina, 
Kristan  Pavla., 

Ljubljana, 2. oktobra 1954. 
Zadr VT! 125/4 3574 

727. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga, Stična. 
Po sklepu zbora lil. L 1954 je za- 

druga prešla v likvidacijo. 
Likvidacijska firma, "kakor do- 

slej, s pristavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji so: Drolc Albin, Stič- 

na 1, Kovač Anica, Stična 55, Hrast 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki eo bili objavljeni v Uradnem listn FLB.J (z do- 
datkom »Mednarodno pogodbe in drugi sporazumi), v Uradnem 
listu LRS ter druge uradne objave v Gospodarskem vestnikn. 
Odloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
LRS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu. se dobi pri Uradnem listu LUS. 
Erjavčeva Ha, cena 390 din. 

Milan, Stična 51, Perko Stane, Stič- 
na 1, Anžlovar Marija, Stična 65, » 
podpisujejo po dva skupaj. 

Ljubljana, 4. oktobra  1954. 
Zadr V 138/9 3590 

728. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ratkovci. 
Izbrišejo se Lcpoša Zoltan, Lepo- 

ša Peter in Vratar Evgen, ter •,•'" 
sejo novi izvoljeni člani upravnega 
odbora: Koltaj Ludvik, Gorga* 
Ludviik, oba Ratkovci, Kočiš Josip. 
Lončarovci. .'.. 

Za zadrugo podpisueta: Malaç'Ç 
Geza, predsednik, in Farkaš JOSJP> 
poslovodja  KZ. 

Maribor,  6.   septembra   1954.     . 
Zadr III 133 549« 

729. 
Besedilo: Kmetijska zadruga * 

o. j., Svcčina. 
Izbriše se sopodpjsovalec za za- 

drugo Berce Bogdan. 
•  Maribor, 7. oktobra 1954. 

Zadr  V 29 346» 
730. 

Besedilo: Kmetijska zadruga z °* 
j., Majšperk. 

Vpiše   se   Pišek   Štefka,   knjig0; 
vodja   kot   sopodpisovalka   za   za' 
drugo. lL. 

Zadr III 17 346* 
Besedilo: Zadružno podjetj* 

»Strojna služba OZZ«, Maribor.   . 
Izbriše se Obersnu Marjan, iBv

YP'' 
šo Stefančič Drago, začasni vr^i •. 
dolžnosti računovodje, ki sopodP1' 
snjo vse listino v mejah danih P°/ 
oblastil   po   zakonu   o   računov»0' 
stvu- *,i4f, 

Zadr m  115 3**65 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Selnica ob Dravi. 
Izbriše so Trapečar Lea in vpis 

novi imenovani sopodpisovalec Za* 
ra   Anica,   honorarni   računovodja- 

Zadr • 95 **-* 
Maribor, 8. oktobra 1954. 

Izbrisi 
731. 

Besedilo: Obnovitvena 
o. j., v Kozjanah. 

Zadr II/30-5 
Besedilo: Obnovitvena 

o. j., v Loki in okolici. 
Zadr 1/14-6 

Besedilo: Obnovitvena 
o. j., v Materiji. 

Zadr IV/SM4 
Besedilo: Obnovitvena 

o. j., v Komna. 
Zadr IV/43-10 

Besedilo: Obnovitvena 
o. j., v Ocizli. 

'      Zadr 11/18-12 
Besedilo: Obnovitvena 

o. j., v Pregarjah. 
Zadr •36-8 

Besedilo: Obnovitvena 
o. j., v Senožečah. 

Zadr III/10-9 

zadrug» z 

3366 
zadrug« z 

3366 
zadruga • 

3372 

zadw«° * 

3373 

zadruga « 

3367 

zadrnga z 

3369 

zadrug« z 

3371 
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Besedilo: Obnovitvena zadruga z   740, 
* !•> Vremski Brilof. 

Zadr 1•/7-5 5570 
»se naštete  zadruge se  izbrišejo 
ra<u Prenehanja poslovanja. 

Gorica, 2. oktobra 1954. 
?32. 

, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
•• Deskle. 
£ Na podlagi sklepa občnega zbora 
^petijste zadruge Desklc in Kme- 
Usko zadruge Anhovo, se Kmetij- 

°*a zadruga Desklc izbriše  zaradi 
aruzitve s Kmetijsko zadrugo An- 

Gorica, 5. oktobra 1954. 
j33 . Zt VII/76-17 5429 

Besedilo:  Kmetijska  delovna za- 
U|,uga »Blcjc Matija«, Mengeš, 

zaradi   končane   likvidacije. 

Ljubljana, 4. oktobra  1954. 
?3 Zadr VIII  42/4 5593 

J^edilo:   Kmetijska  obdelovalna 
Jaruga, Trnovska vas. 
J zaradi  spojitve s  Kmetijsko  za- 
urn&o. z o. j., Trnovska vas. 

Maribor, 7. oktobra  1954.  . 
Zadr VI 49 3466 

?35. 
Izbrisi 

vj?
esedilo:  »Gostilna pri Ivaučko- 

n»       Imetnik:    Miljavec    Andrej, 
^•^ št. 33. 

bratti vpisa pri OLO v Gorici. 
Gorica, 20. septembra 1954. 

?36 Zt 30/52-5 3226 

•^••••:   Gostilna Plcsničar Bo- 
goJ«la, Ravnice 40. 

J zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica, 24. septembra 1954. 

J3J, Zi 8/51-5 3535 

Assedilo: Gostilna Lango Stefan, 

.^fadi vpisa pri OLO Gorica. 
Zt  28/52 3351 

Ziaf e^lo: »Gostilna ob Soci«, last 
7Ì° 0lsè. Desklc 105 
zaradi inr.s— : r\T n vpisa pri OLO Gorica. 
/ Zt 22/55-5 3332 
- ^rica, 25. septembra 1954. 

B 
rei ex?d,L!0:   Gostilna Podveršič Kn- 

5 Neblo 23. 
•zaradi 

Gor 
vpisa pri OLO Gorica. 

»•••, 29. septembra 195-1. 
?39• Zt 9/51-7 3330 

Cm?e<i,ilo: Gostilna Korene Ivana, 
Za,1? nad Wriio- aradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 2. oktobra 1954. 
Zt 6/52-6 3341 

Besedilo:  Gostilna  Curk  Mnhija, 
Ajdovščina,  Stritarjeva  3. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica,   4.   oktobra   1954. 
Zt   13/51-7 5375 

741. 
Besedilo: Gostilna Rijavec Justi- 

na (Gostilna »Pri Ovčarju«), Trno- 
vo pri Gorici 30. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 8. oktobra 1954. 
Zt 12/53-5 3434 

742. 
Besedilo:   Gostilna »Pri Nečilcu«, 

Kodrič Edmund, Brje 53. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 12. oktobra 1954. 
Zt 2/54-7 •   3477 

ljubljanske, št. 190814, ki se glasi 
na ime: Rajnka Marija z zadnjim 
stanjem vloge 2.950 din. Priglasitve- 
ni rok: 2 meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani, 
dne 7. oktobra 1954. 

II R 1007•54-3 6718 
Zadružno trgovsko podjetje »Me- 

so«, Maribor, Partizanska 6 (žiro 
račun, št. 648-T-441), prosi za amor- 
tizacijo bariranega čeka z zneskom 
10.556 din, št. A/j 397956; izdajatelj 
čeka Mariborska tekstilna tovarna, 
Maribor (žiro račun, št. 640-T-150). 

(-,PngIasitveni rok: 2 meseca od te 
objave. 

Okrajno sodišče I v Mariboru, 
dno 15. oktobra 1954. 

Razglasi sodišč 
Razne objave 

Oklici o skrbnikih in razpravab 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se   sami   ne   zglasljo   aH   ne   Imenujejo 

pooblaščence. 
G 835/54-5 6762 

Tožba za razvezo zakonao umlhu 
Radoš Terezija, delavka, Kranj, 

Primskova 258, proti Radošu Fra- 
nju, dimnikarju, Jablanica, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
22. decembra 1954 pred tem sodi- 
ščem, v sobi št. 341/•. Skrbnik- je 
Rabič Franc, delavec, Mojstrana 
št. 112. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 21. oktobra 1954. 

St. 1017-54 6778 
Razpis 

Rektorat Univerze v Ljubljani, 
razpisuje na filozofstki fakulteti me- 
sto asistenta za uporabno psihologi- 
jo, in 

mesto asistenta za zgodovino 
južnoslovanskih književnosti. 

Rok za vložitev prošenj je 14 dni 
po objavi v »Uradnem listu LRS«. 

Rektorat univerze v Ljubljani 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrcdnotnlc, katerih imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlSčn svoje 
pravice sicer se bodo vrcdnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 

I R 462/54 6591 
Tavčar Marija, Ljubljana, Tru- 

barjeva 80, prosi za amortizacijo 
hranilne knjižice Mestne hranilnice 

Poziv upnikom in dolžnikom 
aaj   v   danem   roko   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svole obveznosti  do 
podjetij    v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno tztcriall 

SL 55/1-54 6*33 
»Obnova«, podjetje OZZ Ljuto- 

mer je prešlo v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

6758 
Z.odločbo Obč. LO Polje, štev. 

1283/1 z dne 1. X. 1954 je prešlo 
podjetje »Prevoz«, Polje, v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Likvidacijska komisija 

Izšla je zbirka: 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 
Namen knjižice je, da se vsak zdravnik r ambulanti in 

oolnični 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 |ih je izdal Svet za zdravstvo in socialna 
politiko I.RS, zbrani vsi doslej veljavni pravni predpisi 8 tega 
področja. Knjižica ne bo koristila le zdravnikom in lekarnarjem, 
temveč tudi upravičencem do brezplačne zdravstvene oskrbe 
Cena 80 din. 
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Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Aleksič Milan, Ljubljana, štu- 
dentsko legitimacijo MVŠ, univer- 
ze v Ljubljani. 6729 

Arnuš Milka, Maribor, Tržaška 
15, osebno izkaznico, reg. št. 48824, 
ser. št. 0049346 (Maribor) 6682 

Arzenšek Vladimir, Ljubljana, 
indeks Univerze, filozofske fakulte- 
te  v  Ljubljani. 6707 

Balon Bernardka, Pišece 83, po- 
šta Pišece-Brežice, osebno izkazni- 
co, reg. št. 10817, ser. štev. 0376127 
(Kršlko). 6720 

Beigot Franc, Maribor, Pobrežje, 
Cesta XIV div. 43, osebno izkazni- 
co, reg. štev. 16295, serija 3 0013501 
(Mari.or) in vojašiko knjižico, iz- 
dano CKI vojaškega okrožja v Mari- 
boru. 6690 

Berložnik Pavla, Šoštanj, Ašker- 
čeva 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
603, ser. št. F-0433913. 6742 

Biancolino Dante, Ljubljana, 
Kavčičeva 55, osebno izkaznico, 
reg. št. 904/51, ser. štev. K-011454 
(Ljubljana). 6772 

Bombek Marija, Studenci pri Ma- 
riboru, Železniški bloki, št. 4, oseb- 
izkaznico, reg. štev. 40051, ser. štev. 
02842S8. 6658 

Breznik Milan, Dobrovec 38, po- 
šta Slivnica, osebno izkaznico, reg. 
št. 2461, ser. številka 0584971 (Mari- 
bor okolica). 6684 

Blodnjak Justinu, Kamnica 5 pri 
Mariboru, osebnt izkaznico, reg. 
številka 55910, ser. številka 0193782 
(Maribor). 6668 

Budja F. Boris, Vršeč v Banatu, 
vojaško knjižico, izdano od voja- 
škega okrožja v Kragujevcu leta» 
1948. 6679 

Butolo Anton, Sv. Vid 65, p. Vu- 
zenica, osebno izkaznico, reg. štev. 
21738, ser. številka 0283108, (Slov. 
Gradec). 6739. 

Cajnko Kristina, Bresnica 66, p. 
Podgorci, osebno izkaznico, reg, št. 
32637, ser. št. 0275097  (Ptuj).      6725 

Cigoj Karolina, Novo mesto, Di- 
lančeva 1, osebno izikaznico, ser. št. 
0311884. . 6715 

Cemažar Jožica, Stritarjeva 6, 
Kranj, GorenjsLu, oseLao izkazni- 
co, reg. št. 11788 (Idrija). 6520 

Dominko Martin, Mclinci 163, 
osebno izkaznico, reg. št. 16452, ser. 
št. G-0O97162 (Murska Sobota).   6765 

Doblšek Marija, Ravne 154, pošta 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
8926, ser. št. F-0432236. 6779 

Drab Anton, Ljubljana, Korotan- 
ska 30, osebno izikaznico, reg. štev. 
81812/52, izdano v Ljubljani mesto 
in tovarniško izikaznico, izdano od 
»Litrostroja«. 6751 

Dular Alojz, Jelše 2, p. Šentjer- 
nej, osebno izkaznico, reg. št. 2778, 
ser. št 0312498. 6780 

Etmazovič Anica, Ljubljana, oseb- 
no izikaznico, reg. številka 47984 
(Maribor). 6752 

Erjavec Zofija, Prevalje 163, oseb- 
no izkaznico, reg. št 4550, ser. št. 
G-O269060  (Slovenj  Gra<loc).      5964 

Fark_3 Antonija, Maribor, Tabor- 
ska 7, osebno izkaznico, reg. štev. 
17003, ser. številka 0017918 (Mari- 
bor). 6676 

V tisku je knjižica 
BABIŠKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
s tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica- 
mi in novorojenčki. 

Heglcr Janez, Ljubljajia, oatb^ 
izkaznico, reg. št. 93598/31, ser. J£ 
F-0115908  (Ljubljana). 67?' 

Horvat Angela, Murska Sol*»1*. 
Kuštanovci, osebno izkaznico, *5jp 
številka 45802,, ser. številka 0127»* 
(Murtfca Sobota). K**1 

Hrovat Izidor, Bovec 57, osfk?,0 

izkaznico, reg. št. 17382, ser. Štev»; 
ka G-0395691. 5ew 

Ivanuša Matija, Pušenci 34, P*j'* 
Ormož, orožni list, reg. št 109, »t* 
vilka puške 2891-19, veljavno »S 
••. 1954. <** 

Jadrič Katica, M. Sobota, Can^' 
jeva 53, osebno izkaznico, reg. »t<-v 
48858,  ser. št. 0130568. ^ 

Jagrič Neža, Podgorje pri P^ifß 
70, p. Pišece pri Brežicah, osef?._ 
izkaznico, reg. št. 10853, ser. števil' 
ka 03-76163 (Krško). • bw 

lane Angela, Trbovlje, Vodenj 
46, osebno izkaznico, reg. št. 79> < 
ser. št. F-0721265. &7V ; 

Jankaš  Djuro,  Jurčevac 87, _ "^a 
log, dclav&ko knjižico za strojna» 
ključavničarja, št.  385698/868, izaf 
no od »Slovenijaceste«, Logatec. 

Fiere Štefanija, Kamnik, Mesto 24, 
osebno izkaznico, rcg. številka 13016 
(Kamnik). 6282 

Fornazarič Milan, Vrtojba 14?, p. 
Nova Gorica, osebno izikaznico, reg. 
štev. 37707, ser. številka G-0288419 
(Gorica). 6743 

Franče&kin Jožko, Miren 123, Go- 
rica, osebno izkaznico, reg. številka 
42332, ser. št. 0306656 (Gorica).   6506 

Gajzer Hilda, Maribor, Vojašni- 
ška 11, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 50960, ser. številka »051490 
(Maribor). 6666 

Gangl Alojz, Mislinja 134, p. Mi- 
slinja, osebno izkaznico, reg. Štev. 
40515, ser. številka 0195327 (Mari- 
bor okolica). 6744 

Golob Marija, Rdeči • breg, Lo- 
vrenc na Pohorju, osebno izkazni- 
co, reg. št. 53194, ser. št. 0860314 
(Maribor okolica). 6685 

Gorenšek Ana, Pertoča 53, pošta 
Rogaševci, osebno izikaznico, rog. 
številka 31517, ser. številka 0113227 
(Murska   Sobota). 6698 

i» 

spričevalo VI. razreda Osnovne f^ 
le v Mali Subotici, LRH. bT* 

Jereb Anica, Verje 30, p. Me4^j 
de, osebno izkaznico, reg. šteji* ,-. 
26041/51, ser. številka F-0l3^?i 
(Ljubljana okolica). ^ 

Jordan Justi, Ljubljana, ose^, 
izkaznico, reg. št. 15145, ser. ste; 
F-0335102  (Novo mesto). *• 

Justin Janez, Selo 26, p. Ziro^' 
ca na Gor., osebno izkaznico, rj*' 
št. 4002, ser. št. 0390422, in J«^ 
Marija, osebno izkaznico, reg. »t ' 
4068, ser. številka 03904S8 •%(. 
ljica). <&*_ 

Kapler   Alojzija,   St.  Lenart 1» 
Brežicah, preklicuje izgubljeni. Pr. 
ni list, št. 156752, izdan v BelßUi 
objavljeno v >Uradnem listu ^•*^' 
ker se je našel. 

Kapun Matilda roj. Klaus^, 
Maribor, Metelkova 7, osebnoJ^^ 
nico, rog. št. 26435, ser. št. G^00^^) 
(Maribor). .    < 

Kapušin Anton, Svirkov rr eI! 
osebno izkaznico, reg. št 3674. ^ 
St. 0496981   (Črnomelj). . _    . 

Kastelic Alojz, Dol pri Lj^ger' 
osebno izkaznico, reg. št 4&%v, • 
številka F-0153280 (Ljubljana ^ 
lica). vja 

Klančnik J^.e, Plešivec 1, P°žt. 
Velenje, osebno izkaznico, ••°'••• 
3627, ser. št. F-0426937, . 

Kmetic Anton, Razvanje 26 *j{, 
Mariboru, osebno izkaznico, •••'•••. 
9789,     ser.   številka   0585374   (•^ 
bor)" «Jtvft 

Kmetijsko    gozdarsko    Pa-i?~lice 
Kočevje,    evid.     tablico    P",      S- 
znamke    »TAM«,    reg. številK3,^' 
4045. 
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Kogovšek Franc, Podpeč 12, oseb- 
?o izkaznico, reg. št. 45590/52, ser. 
st. F-0155341, in sindikalno izkazni- 
ca, izdano od Gradbenega podjetja 
»ùlovenijaceste, Ziri, in knjižico 
£• kolo, št. ogrodja 47-12318, znam- 
ke »Partizan«. 6755 

Kokol Stanko, Vukovce pri Zg. 
t°Ij&kavi, osebno izkaznico, reg. št. 
«974, ser. številka 0843581 (Maribor 
okolica) 6665 

Konavcc Albin, Srednja vas v 
i^nmju 88, osebno izkaznico, reg. 
?.': 15298, ser. št. 0807208 (Radov- 
Wça), vojaško knjižico, izdano od 
r°•ega odseka, Radovljica.       6484 
, Kopitar Marija, Preserjc, osebno 
paznico, reg. št. 15276/51, ser. št. 
*- 0459586 (Ljubljana okol.).      6708 

Kotnik Antonîja, Tolsti vrh 25, 
?• Mislinja, osebno izkaznico, reg. 
st. 24409, ser. št. 0359719 (Slovenj 
Gradec). 6784 

Kovačič Albin, Obč. LO Raka, bi- 
VaJoč Gmajna-gozd, osebno izkaz- 
•o. reg. št. 15688, ser. št. 0355747 
Wovo mesto). 6701 

Kralj Franc, Trbovlje, Kolodvor- 
ska lo, osebno izkaznico, ser. štev. 
0732842. »    6697 

o Kramberger Stanislav, Lenart v 
31ov- Goricah, osebno izkaznico., 
î|j>. številka 0879824, ser. številka 
**'98 (Maribor) in šofersl-zo knjižico 
*a polkv. traktorista, št. B-309, av- 
'??• prikolice, reg. št. 5996-0 (Ma- nhor). (,692 

, Krištof Anton, Goljek 8, p. Vel. 
r°ka, osebno izkaznico, ser. št. F- 
•;>10•0•. 6716 

v. Križan Frederik, Grabonoš 83, po- 
•* Videm ob Sčavnici, osebno iz- 
«aziuco, reg. št. 49416, ser. št M- 
**7«3 (Rijelea). 6659 
j Kvas Slavko, Zalog 44, p. Komen- 
da, okraj Kranj, osebno izkaznico, 
"r£; st. 2103, ser. št. 0448415 (Kam- n^). 6709 

f^vrič    Lovro,    Ljubljana,    Pod 

Matic Ivan, Zagreb, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 46122/53, ser. št. F- 
0155874  (Ljubljana). 6733 

Maurič Rudolf, rojen 17. IV. 1903 
v Vrhpolju 56, Anhovo, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 34645, ser. številka 
0536599 (Gorica). 6768 

Mccilovšek Edvard, Jesenice, Ja- 
vorniški rovt 1, osebno izkaznico, 
reg. št. 42011, ser. številka F-690153 
(Celje). 6696 

V tisku je 
PRIROČNIK  ZA PISARNI- 
ŠKO POSLOVANJE LJUD- 

SKIH ODBOROV 

»Začasna navodila za pisar- 
niško poslovanje«, ki so iz- 
šla lani, so že pošla. Povpra- 
ševanje po tem praktičnem 
priročniku je medtem nara- 
slo. Nova izdaja bo izpopol- 
njena in bo poleg praktičnih 
navodil vsebovala tudi vse 

.vzorce in obrazce, ki jih ljud- 
ski odbori pri svojem pisarni- 
škem poslovanju uporablja- 
jo. Da bomo lahko določili 
zadostno naklado, sprejema- 
mo naročila zà ta priročnik 
že zdaj. Ljudske odbore pa 
tudi druge interesente opo- 
zorjumo, da imajo za izvode, 
ki jih naročijo že zdaj, 10% 
popusta od končne cene, ki 
bo določena po natisku pri- 
ročnika. 

iftSS^0 2> osebno izkaznico, reg. št. 
;?«02/50, ser. št. F-004051,2,. orožni 
i'st za lovsko puško, reg. št. 114/52 
št T?zni^o dovoljenje za amaterja, 

•  4585   (Ljubljana   mesto).       6756 
.Leva Hermina, Ljubljana, osebno 
p^ioo, reg. št. 101530/54, ser. št. 
.*-°55640 (Ljubljana). " 6710 

, Levačič_ Ivo, Mestna kanalizacija 
„,, '• Ljubljana, Ambrožev trg, 
sT011« izkaznico, reg. št. 20688, ser. 
> 0087087 (Podturn, Modjimurje) 
a v<>jaško knjižico (Zemun).     6732 

Ij^ič Tončka roj. Pavčič, Ljub- 
to na> Videmska 5, osebno izkazni- 
OOfeÄ §t- 45712/51, ser. številka F- 

.°°<>8022 (Ljubljana). 6694 

šj:„ar°   Boris,   Planina   pri   Ajdov- 
izri»   %' orožni list,' reg. št. 8S4/54, 
rWn   15-   VII.   1954  od  OLO, Go- 
^ 6642 

Meznarčič Marija, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 99907/51, 
ser. št. F-0122217 (Ljubljana).     6734 

Mežnar Martin, Vel. Orehek, po- 
šta Stopiče, osebno izkaznico, reg. 
št.  10336, ser. št. 0344536. 6702 

Morozov Marija, Preddvor 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 4780, ser. 
št.  0194190  (Kranj  okol). 6773 

Mržek Alojz, >Primorje«, Jeseni- 
ce na Gor., osebno izkaznico, reg. 
št.  10639, ser. št. G-355349. 6740 

Nemeš Franc, Noršinci 10, osebno 
izkaznico, reg. št. 7709, ser. številka 
0089479  (Murska Sobota). 6458 

Njivar Franc, Maribor, Livadna 
7, osebno izkaznico, reg. št. 20846, 
ser. št. G-0023192 (Maribor).       6662 

Noč Marija, Jesenice, Fužinska 2, 
osebno izkaznico, reg. št. 5679, ser. 
st.   G-O3503S9   (Jesenice). 6785 

Novak Gavcnski, Ljubljana, in- 
deks Univerze, tehniška fakulteta, 
strojni oddelek v Ljubljani.       6695 

Novogradec Jurij, Lesce pri Ble- 
du, osebno izkaznico, reg. št.    3437, 

ser.    številka    0036680    (Ljubljana 
mesto). 6580 

Oman Miha, Podkoren, Kranjska 
gora, osebno izkaznico, reg. št. 1755, 
ser. št. 0298445  (Radovljica)       6735 

Pančur Ernest, Domžale, osebno 
izkaznico, reg. št. 46398 (Ljubljana 
okolica). 6757 

»Peko«, tovarna obutve Tržič, ev. 
tablica za osebni avto, znamko 
>Merccdcs«, št. S-464. 6610 

Pergar Srećko, Prevoje 27, pošta 
Lukavica, osebno izkaznico, reg. št. 
9961, ser. številka G-0354671 (Jese- 
nice). 6711 

Perger Slavica, Maribor, Plinarni- 
ška 19, osebno izkaznico, reg. štev. 
55582, ser. številka 0056454 (Mari- 
bor). 6669 

Petrovčič Tatjana, por. Domiter, 
Maribor, Tržaška 6, osebno izkazni- 
nico, reg. št 10932, ser. št. 0187242 
(Kranj). 6673 

Polinger Franja, Ljubljana, knji- 
žico predvojaške vzgoje, št. 223/51, 
izdano 11. II. 1953 od Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo v Ljub- 
ljani. • 6712 

Poniikvar Ana, Pletcrje 39, osebno 
izkaznico, reg. št. 41161, ser. števil- 
ka 0285398  (Ptuj). 6746 

Pretnar Jožefa, Sv. Neža, Brezje 
4, p. Križe, osebno izkaznico, reg. 
št. 2 (Kranj). • -6704 

Primožič Anica, Škof ja Loka, Tra- 
ta 6, osebno izkaznico, reg. št. 11885, 
ser. št. 0201095 (Kranj). .6736 

Puklovec Franc, Slatina Radenci 
19, spričevalo šole za učence trgov- 
ske stroke  (Brežice). 6776 

Rakovec Stefan, Vnanje gorice, 
Brezovica, osebno izkaznico, reg. št. 
16929/52, ser. št. F-0153970 (Ljublja- 
na okolica). * ,      6737 

Rodošek • Vincenc, Janški vrh _ 10, 
p. Ptujska gora, osebno izkaznico, 
reg. štev. 3144, ser. številka 0257155 
(Ptuj). 6747 

Roškarjč Kari, Lenart v Slov. Go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 19335, ser. številka F-05734I3 
(Maribor okolica). 6687 

Rožanc Anton, Sv. Trojica 8, No- 
va 'Vas pri Rakeku, osebno izkazni- 
co, reg. številka 13104, ser. številka 
0623414. 6661 

Samea Stanko, Mali log, p. Loški 
potok, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7642, ser. številka 553952 (Ko- 
čevje). / 6526 

Simonišck Ladislav, Javornik, Ja- 
vorniška pot, osebno izkaznico, reg. 
št. 96+4, ser. št. G- 354354. 6741 

Skamlič Ciril, Trnovec pri Slov. 
Bistrici, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 30742, ser. št. 0765592 (Maribor 
okolica).   * 66S6 

Suhadolc Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 100704-53, ser. 
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št.   0*75014,   in   člansko   sindikalno 
izkaznico   (Ljubljana). 6738 

Senkinc Viktor, Sembije 47, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 5182, ser. štev. 
0352492  (Ilirska  Bistrica). 6761 

Sifrer Albin, Ljubljana, indeks 
Univerze, pravne fakultete v Ljub- 
ljani. 67S9 

Simenko Matilda roj. Sirovmik, 
Ljubljana, osebno izkaznico, reg. št. 
28326/51, ser. št. F-0O5O656, in meseč- 
no vozno karto ECZ za smer Gradi- 
šče-Scntvid. 6713 

Skerl Marta, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 57628/51, ser. štev. 
F-0079938,   (Ljubljana). 6714 

Skrbut Anton, Zg. Hoče 35 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
35332, ser. številka 0571505 (Mari- 
bor) in vojaško knjižico, zelano od 
voj. okr. v Valjevu 1949. 6689 

Sparaš Helena, Maribor, Studenci, 
Obrežna 67, oscèno izkaznico, reg. 
št. 56379, ser. številka 0193251 (Ma- 
ribor). 6664 

Spiclin Matija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 19021 (Dolnja 
Lendava). 6774 

Sramel Stefan, Slivnica 10 pri ^Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
54598, ser. številka 0361691 (Maribor 
okolica) in šofersko knjižico, šte- 
vilka 1560 (Maribor). 6691 

Steinbaher Pavla, Novo Velenje, 
p. Velenje, osebno izkaznico, reg. 
št. 55559 (Maribor mesto). 6239 

Sturm Jože, Ljubljana, osobno iz- 
kaznico, reg. št. 39094/50, ser. št. F- 
0061404 (Ljubljana). 6759 

Svaincer Antonija, Maribor, Le- 
ningrajska 3, osebno iz>kaiznico, reg. 
št. 51732, ser. številka 0052651 (Ma- 
ribor). 6674 

Tajnik Anton, Ravne 36, p. Šo- 
štanj, osebno izkaznico, reg. št. 8775, 
ser. it. F- 0432085  (Šoštanj).      6749 

Tement Franc, Zlatoličje 95, po- 
šta Starše, osebno izkaznico, reg. št. 
36823, ser. št. 0262061. 6339 

Tikvič Franc, Pekre 80 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 14109, ser. številka 0581564 (Ma- 
ribor okolica). 6667 

Tovornik Adolf, Kanmica 52 pri 
Mariboru, osebno izikaznico, reg. št. 
44373, ser. številka 0046559 (Mari- 
bor). 6671 

Trop Ivan, roj. 20. X. 1932, Ormož, 
osebno iaka-zinico, reg. št. 8835, ser. 
št. 0273545. 6706 

Uroič Gabrijel, Hohkrautova 39, 
Trbovlje I, zaključno spričevalo in- 
dustrijske rudarske šole, rudarski 
oddelek v Trbovljah. 6340 

Vačun Ivan, Bele vode 12, pošta 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. št. 
785, ser. št. F-0424095 (Šoštanj).   6240 

Vajenska šola raznih strok I, Ma- 
ribor, Miklošičeva 1, okroglo in po- 
dolgovato uradno žtampiljko z bese- 
dilom: Vajenska šola raznih strok I 
v Mariboru, Miklošičeva ul. 1.   6445 

Valcntinčič Antonija, Kanal, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 12618, ser. št. 
213328 (Sežana). 6613 

Vertnik Danica, Maribor, Studen- 
ci, Ruška 81, osebno izikaznico, reg. 
št. 13178, serijska št. 19961 (Mari- 
bor). 6670 

Vidovič Ivan, Spod. Korena 57, 
osebno izkaznico, reg. št. 17690, ser. 
št. 0578268 (Maribor okolica).     6677 

Vlahovič Draga, Ljubljana, in- 
deks MVS, univ. v Ljubljani.   6760 

Vrbovšak   Neža,  Maribor,  Tezno,, 
Kavčičeva 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 20033, serijska št. 0017379 (Mari- 
bor). 6678 

Vreček Marjeta, Praprotna polica 
št. 16, p. Cerklje pri Kranju, osebno 
izkaznico, reg. št. 13518, serijska št. 
02029G8. 6769 

Vrhovnik Franc, Spodnji Brnik 
št. 61, p. Cerklje pri Kranju, osebno 
izkaznico, registr. št. 11517, ser. št. 
0200727 (Kranj okolica). 6770, 

Wankmueller Ivan, Maribor, He- 
roja Jevtiča 11, del. knjižico, reÇ- 
št. 7869, serijska, št. 241507 (Mari- 
bor). 6686 

Zaletelj Anton, Klečct 35, p. Žu- 
žemberk, osebno izikaznico, reg. ž t. 
18958, ser. št. 0309868. 6777 

Zore Ivan, Mokronog 63 a, oficir- 
sko izkaznico, ser. Plf-0001 S. šte- 
vilka 3003. 67f? 

Zrnko Štefka, Sv. Križ nad Mari- 
borom, osebno izkaznico, registr. St. 
33256, ser. št. 0189542 (Maribor oko- 
lica). 6683 

O&osoretoi 
t 

V založbi Uradnega lista LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 
Dr. Jurij Stempihar: 

( IVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DELA 
OBVEZNOSTI 
(124 strani) Cena 270 din 

Dr. Jurij Stempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 

€3 

(96 strani) Cena 280 din 
Dr. Alojz  Finžgar: 

CIVILNO  PRAVO. STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Ur. Alojzij finžgar: 
DEDNO PRAVO (116 strani) Cena 310 din 

Dr. Stojan Pretnar; 
ORIS PRIMERJALNEGA  TRGOVINSKEGA PRAVA 
1. DEL: PODJETJE   (164 strani) Cena 280 din 

silverij Pakiž; 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Dr. Jože Pokorn: 
UVOD V FINANCE   (152 sranl) Cena 370 din 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEI (ÌM strani) Cena 390 din 

Dr. Jož.  Goričar: 
UVOD V DRU2BENE VEDE i. del - lemeljoi  ooimi  ored 

kapitalistične družbene formacije (127 strani) Cen* 350 diu 

Razen tega opozarjamo Se na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1952 
(340 strani) Cena 310 din 

in knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Marijan Blejec: 

TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 

Knjige ee dobe prt založbi Uradni list LRS, Ljubljana. Erjavčeva 
ura m » vseh knjigarnah 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« 
v LJubljani 

•• 
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vanjske zadeve in zadeve neznatne vredno- 
*tl> 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: 
do 5 prostorov 
od 6 do 20 prostorov 
nad 20 prostorov 

3."za vsako drugačno uradno pot usluž- 
bencev izven uradnih prostorov na zah- 
tevo stranke ne glede na število usluž- 
bencev 

, . Tarifna št. 5: Za odločbe, s katerimi se 
aJe dovoljenje  za   gospodarske   delavnosti, 

Se plača: 

l.za trgovska podjetja na debelo 
2-za trgovska podjetja na drobno in tr- 

govine na drobno 
3.za gradbene obrti 
4. za opravljanje privatnih prostih po- 

klicev 
5-za restavracije in ljudske kuhinje, v 

katerih so no točijo alkoholne pijače 
«•za restavracije,' ki točijo alkoholne pi- 

jače, za gostilne, kavarne, krčme, bi- 
feje in gostinske kleti 

7-za hotelo 
8-za pensione, gostišča in prenočišča 
9-za mlekarne in obrate, kjer se točita 

samo čaj in kava 
Jwza podjetja za prevoz potnikov in blaga: 

a) avtobusna 
o) s tovornimi avtomobili v 
c) z avtotaksiji 
č) fijakarska 

«.za dimnikarska  podjetja 
12. 
13. 

za starinarnice 
za maloprodajo monopolskih predmetov 

**.2a 'kinematografe 
15, 
16. 

za informacijske pisarne 
• za opravljanje obrti: 
a) s stalnim sedežem 
*>) za nestalnim sedežem 

17 '•za opravljanje tovarniške proizvodnje 

la        P01110 a s Za otvoritev pomožnega loka- 
'   Se plača enaka taksa kot za glavni lokal. 

d,,   .ar'fna št. 6: Za potrjevanje pogodb in 
ruS'h listin se plača: 

!'2a vsako potrdilo vsake listine: 
a) za prvo polo 
b) za vsako nadaljnjo polo 

.   c) za potrditev   samega   podpisa 

'sti V   -SC hkrati potrdita dva ali več izvodov 
plav ,s*'ne>  se  za  drugi  in  nadaljnje  izvode 
vjjv3 sam° taksa iz točke l.a te tarifne šte- 

e ne glede na  svetilo pol. 
,za potrditev poslovnih knjig od vsake- 

ga lista po' 

din 

200 

100 
200 
500 

100 

1.200 

720 
2.400 

480 

4.800 

12.000 
2.400 
1.200 

1.200 

1500 
1.200 

600 
240 

600 
720 
240 

2.400 
12.000 

2.400 
900 

24.000 

55 
25 
25 

3. za potrditev kopirnega načrta po držav-       din 
nem organu 500 

Tarifna št. 7: Za vse odločbe o prekrških, 
s katerimi je izrečena denarna ali zaporna 
kazen, se plača 250 

Tarifna št 8: Za glasbo v gostinskih in 
dragih javnih lokalih, če se za vstop ne po- 
bira vstopnina, se plača: 

l.za stalno glasbo v mestih v enkratnem 
letnem znesku 5.000 

2. za glasbo na plesnih in veseličnih pri- 
reditvah za vsak posamezni primer pri- 
reditve 200 

Tarifna št. 9: Za uporabo pločnika pred 
poslovnimi prostori se plača: 

l.za uporabo javnega prostora po čistil- 
cih čevljev, letno 5.000 

2. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev kioskov, letno 8.000 

3. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirku- 
sov itd., za vsak dan mudenja v kraju 
za ms uporabljenega prostora 20 

Pripomba: Taksna obveznost nastane z 
izdajo dovoljenja za postavitev. 

Tarifna št. 10: Za izobešanje firme se 
plača: 

od površine firme do pol m* — letno 400 
od površine firme do 1 m* — letno 800 

od površine firme do 4 m* — letno 1.500 
od površine firme preko 4 m1 — letno 2.500 

Pripomba: Lastniki firm morajo plačati 
takso v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka, 
nadalje pa za vsako nadaljnje leto najpozne- 
je do 15. januarja pri pristojnem ljudskem 
odboru. 

Će se firma izobesi med letom, se plača 
celoletna taksa v 30 dneh po izobešenju, če 
je bila firma izobešena v prvi polovici leta; 
če se firma izobesi v drugi polovici leta, se 
plača v istem roku polovica takse. 

Tarifna št. 11: Za stalne reklame, ki jih 
izobešajo ali drugače postavljajo gospodarske 
organizacije zaradi materialnih koristi, se 
plača taksa po velikosti površine reklame: 

a) do VJ m* letno 400 
b) do   1 m* letno 800 
c) do 4 m1 letno 1.500 
č) nad 4 m1 letno 2.500 
Ceniki in druge podobne objave, ki jih v 

zvezi s svojim poslovanjem izobešajo ali raz- 
stavljajo gospodarske organizacije V lastnih 
lokalih in izložbenih oknih, se ne štejejo za 
reklame po tej tarifni številki. 

Pripomba iz tarifne številke 10 velja tudi 
za takso po tej tarifni številki. 

Tarifna št. 12: Za registracijo motornih 
vozil se plača: 

1. za vsak avtomobil, priklopnik avtomo- 
bila, avtobus 2.000 

2. za vsako motorno kolo s priklopnikom 
ali brez njega 1.000 
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Tarifna št 13: Za ponudbe na ofertalnih 
licitacijah pri državnih uradih in zavodih, 
gospodarskih in drugih organizacijah, se 
plača glede na vrednost zadeve, za katero se 
daje ponudba: din 

a) za vrednost <k>        20.000 din 
b) za vrednost do      100.000 din 
c) za vrednost do      500.000 din 
č) za vrednost do   1,000.000 din 
d) za vrednost nad 1,000.000 din 

500 
1.000 
2.000 
3.000 
3.000 

ter še 0,015% od presežka nad 1,000-OOOdin. 

Pripomba: Taksni zavezanec je ponudnik. 
Taksna obveznost nastane na dän same lici- 
tacije ob odpiranju ponudb. 

Tarifna št. 14: Za dovoljenje za kopanje 
peska, gramoza, kamenja, žganja apna in po- 
dobno se plača enkratna taksa 5.000 

Taksna obveznost nastane z dnem izdaje 
dovoljenja. 

B.   Občinski   promet ni    davek 

Tarifna št. 1: Od potrošnje alkoholnih pi- 
jač vseh vrst v gostinskih podjetjih in go- 
stiščih se plača od prodajne cene 5% 

Davčni zavezanec je gostinsko podjetje 
in gostišče. 

Pripomba: Davek se plačuje mesečno po 
obračunu, ki ga morajo davčni zavezanci 
predložiti pristojnemu občinskemu ljudskemu 
odboru   do  15.  v  mesecu   za  pretekli   mesec. 

Tarifna št. 2: Od vstopnic za kino pred- 
stave in druge prireditve se plača: 

l.od vstopnic v kino,podjetju Radovljica 5% 
2. od vstopnic za veselice, cirkuSke pred- 

stave,   artistične   nastope   in   podobno        5% 
Pripomba: Prometni davek se ne plača od 

vstopnic za fizkulturne in kulturno-umetni- 
ške prireditve. 

Davčni zavezanec je prireditelj. 

Davek se plača po končani prodaji vstop- 
nic, pavšalni davek pa se plača ob izdaji do- 
voljenja vnaprej. 

Ce je prireditev iz te tarifno številke 
zvezana z, glasbo in je na prireditev vstop 
dovoljen z vstopnicami, se ne plača taksa po 
tar. št. 8 tarife A tega odloka, ampak samo 
prometni davek po tej tarifni številki. 

Tarifna št. 3: Od nakupa in prodaje ne- 
premičnin se plača od stopenj po uredbi o 
prometnem davku od nepremičnin in pravic      10 % 

Tarifna št. 4: Od reklam v kinematogra- 
fih se plača: od cene objave 

Pripomba: Davek se odvaja ob koncu 
tromesečja za preteklo tromesečje. 

Tarifna št. 5: Od loterij in drugih iger na 
srečo, razen od loterij, ki jih prireja Jugo- 
slovanska  loterija,  se  plača: 

l.od loterije in drugih iger na srečo, pri 
katerih vrednost izdanih srečk ne pre- 

5% 

sega   100.000  din, od  vrednosti  izdanih . 
srečk 10» 

2. na vse druge loterije in igre na srećo, 
kjer vrednost izdanih srečk presega 
100.000 diu, ne glede na to, kdo je pri- ' 
stojen za «dajo dovoljenja ''"' 
od   vrednosti    izdanih    srečk,    vendar 
skupni odstotek prometnega davka po 
uredbi o loterijah  (Uradni list FLRJ, 

' št. 4-26/52) in prometnega davka po tej 
tarifni številki ne sme presegati skup-   . 
ho 25%. 

Pripomba: a) Davčni zavezanec je prire- 
ditelj.  Davok  se  plača ob predložitvi   srečk 
v žigosanje, v izjemnih primerih najkasneje 
8 dni po izvršeni  prireditvi, če na priredi- 
teljevo prošnjo o  tem  izda odločbo davčna 
uprava okrajnega ljudskega odbora. 

b) Svet za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega   odbora   je   pooblaščen   v   posameznih ( 

primerih  znižati  prometni  davek  po tej  ta- 
rifni številki. 

St. 728/5-54 

Radovljica, dne 30. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 

Milan Kristan*!, r. 

637. 

Na podlagi prvega odstavka  15. člena zakona ^ 
okrajnih ljudskih odborih in  z uprabo 8. člena |e' 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ. ,=te"    • 
vilka 46-428/51) je okrajni zbor okrajnega ljudskeg 
odbora Sežana na seji dne 27. julija 1954 sprejel 

ODLOK 

o ustanovitvi zaprtih pripustnih krogov in redu 
na pripustnih postajali v okraju Sežana 

1. člen 

Da  se prepreči  širjenje nalezljivih  spolnih • 
Jezni  pri goveji  živini   (Trichomonas  in  Exanthem 
coitale vesiculusum)  se za čas, doiklcr je nevarno 
za širjenje teh bolezni, predpisujejo tile ukrepi: 

a)  Plemenice  (krave in telice)  v okraju ^e^ 
se morajo pripuščati samo k stalnemu vnaprej d0    . 
čenemu plemenjaku. Plemenice tvorijo skupaj s P 
men jakom, ki so mu dodeljene, zaprt pripusta' *r0°' 

b)- V vsakem pripustem krogu mora biti zados 
število plemenjakov (približno 120 plemenic na eueg 
bika). , 

2. člen 

Pripustne kroge določi svet za gospodarstvo • 
s posebno odredbo po zaslišanju občinskih 1JU"S 

odborov in kmetijske ter veterinarske inšpekcije- 
Na isti način se dločijo sedeži pripustnih P°? 

za  vsak pripustni  krog  in  število  plemenjakov 
pripustnih postajah. 

3. člen 

Za   ustanovitev   pripustne   postaje   je   po'rC 

dovoljenje,   ki   ga   izda   tajništvo   za  gospO"ars . 
OLO po predlogu strokovne komisijp za licencira 
plemenjakov. ( 
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dovoljenje se lahko izda državnim, zadružnim in 
Nebnim   kmečkim   gospodarstvom,   ki   izpolnjujejo 

•••^? uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni list 
*«, št. 52-186/1947) in pravilnika o vzdrževanju ple- 
eQjakov in plačevanja skočnine (Uradni list LRS. 

." *1-212/1948) ter pravilnika o priznavanju pleme- 
jakov in o razveljavljanju izdanih pripustnic (Urad- 

01 «St LRS, št. 47-254/1948). 

4. člen 
-Pripustne   postaje   smejo  držati   samo   priznane 

ccncirane) bike, ki se morajo uporabljati za pleme 
aJ do svojega četrtega leta starosti, kolikor ne bi 

n^\.    *"• zo Prct* to dobo izločeni zaradi nesposob- 
08 « ali zaradi neuporabnosti zaradi morebitnih hib. 

i     P°Toljenjc za izločitev in odstranitev plemenja- 
,   lz Pripustne postaje izda tajništvo za gospodar- 

1-.® OLO po predlogu okrajne veterinarske in krne- 
le inšpekcije. 

5. člen 
K   ^yinorojci    morajo   uporabljati   za   pripuščanj 

7 lr» telic le  plcmenjake  določene  pripustne pc 

kr 
nPustne postaje morajo odkloniti pripust vsake 

r&zVe a'' te^'C0, ki ne spada v njihov pripustni krog. 
Pohv?-iV °Prav^člJivih primerih na podlagi pismenega 
i**rdila uradnega veterinarja. 

6. člen 

"<> treh brezuspešnih pripustih mora r^pustna 
SDr -^a Zan*evati od lastnika plemenice vcioiijciako 
tak'CeTa'° ° Nravstvenem stanju plemenice. Brez 
p ega spričevala je četrta pripustitev prepovedana. 
£e k° mora pripustna postaja odkloniti pripust, 

Se zapazijo znaki obolenj na spolovilih. 

7. člen 
Prini    PUStne   postaje  morajo  imeti  za  pripuščanje 

erno urejene  stojnice   (stante). 

c 
po- 

Prit 
8. člen 

p;s 
rriPustne -postaje morajo  uporabljati   vse  pred- 

••  
n,e ^n ustrezne varnostne ukrepe, ki so potrebni 

^     ail- ,r^Vs,tveno varstvo plcmenjakov. Ustrezna navo- 
12daja okrajna veterinarska inšpekcija. 

Sled t-     Za P^emo mora redno dvakrat na letö pre- 
16• ? !'uradni veterinar posebej glede na spolne bo- 

'• Kedni pregledi so marca in septembra. 

9. člen 
gleH ripUstnc postaje morajo voditi natančen pre- 
pis .-P. vseh skokih bikov v predpisanih skočnih za- 
• „i   Za  vsakega bika  posebej.  Navodila o tem posebej. 

Içj,    .       — —jun    uiui<; nj Đ.IVU     insp6kC 
Jno veterinarsko inšpekcijo. 

••^   ""*"  ••  vsaKcga BiKa  posebej.  iNavocuia o  tem 
o]jr .    raJna  kmetijska  inšpekcija   v   sporazumu  z 

Svc 
10. člen 

o,tta~/et za gospodarstvo OLO,določi po zaslišanju 
skočn"e 'CmetiJs'ce in veterinarske inšpekcije višino 
te •»• '?0' Pr"  *em  se  ozira  na  gospodarske   razme- T okraju. 

Tair 
11. člen 

Volj«a.Jn'Stvo za gospodarstvo OLO sme odvzeti  do- 
ni^    Je,Za pripustno postajo vsem-fizičnim in prav- 

Sebatn, ki  ne izpolnjujejo določb tega odloka. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje fizična ali pravna ose- 

ba, ki prekrši določbe 3., 4., 5., 6., 8. in 9. člena tega 
odloka z denarno kaznijo do 3.000 din, kolikor ni de- 
janje kaznivo po drugih republiških ali zveznih pred- 
pisih, i 

13. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. I — 3746/2-1954-15 
Sežana, dne 27. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Pctrinjff, 1. 

638. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52 in 16., 73., 90., 92. in 93. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, številka 
29-344/54) in v zvozi z 19. členom odloka o ustanovitvi 
stanovanjskih skupnosti in o kategorizaciji stanovanj 
na območju okraja Sežana št. I — 4645/7-1954 je 
okrajni ljudski odbor Sežana na seji okrajnega zbora 
lu zbora proizvajalcev dne 22. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi ter delitvi najenmin ne sklade 

in njihovi uporabi 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m1 stanovanjske 
površine se določi: 

a) v prvem okolišu na 0,30 din, 
b) v drugem okolišu na 055 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

so ne upošteva površina sob nad 30 m1, zaprtih hod- 
nikov in kuhinj nad 20 m*. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zele- 

njavnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 1 
do 3 dinarje, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po tej tarifi določi prispevek hišni svet oziroma 
hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava, enako kot najemnina in 
se razdeli v sklade po istih'načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
na sklade izplača od mesečne najemnine 10% 

Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 
preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti po 
predlogu sveta za zdravstvo in socialno politiko pri- 
stojnega občinskega ljudskega odbora določi v okvi- 
ru donosa hiše večji znesek, vendar ne nad 50% na- 
jemnine. 
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Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebne- 
mu lastniku, je dovoljena pritožba na ob čin siki ljud- 
ski odbor. 

5. člen 
Najemnina se razdeli: 
a) v amortizacijski sklad 40%; 
b) v vsklad za hišno upravo  10%; 
c) v sklad za vzdrževanje hiä 50%. 

6. člen 

Hišni svet odvaja mesečno iz amortizacijskega 
sklada v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 20% tiste- 
ga dela' najemnine, ki se plačuje v amortizacijski 
sklad. 

7. člen 
Od najemnine za poslovne prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
v&ljučene v stanovanjsko skupnost, odvaja hišni svet 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50%, drugih 50% 
pa se razdeli na sklade po 5. členu tega odloka. 

8. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki ni vključena v stano- 

vanjsko skupnost in v kateri so poslovni prostori, od- 
vaja v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 40% od na- 
jemnin za poslovne prostore. 

9. člen 
Od najemnine za stanovanja v zasebnih hišah, ki 

niso vključene v stanovanjsko skupnost in v katerih 
njih lastniki ne stanujejo, pripada lastniku del v 
višini 50%; drugih 50% mora lastnik odvajati, in si- 
cer 25% v amortizacijski sklad in 25% v sklad za 
vzdrževanje hiš. 

10. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o razdelitvi sklada za vzdrževanje hiš, št. 1-1332/3- 
1954-10 (Uradni list LRS, št. 11-175/1954). Bivši siklad 
za vzdrževanje hiš se razdeli na nove sklade po 5." 
členu tega odloka, kolikor izvira iz dohodkov od hiš, 
ki so vključene v stanovanjsko skupnost. 

Lastniki hiš pa, ki niso vključene v stanovanjsko 
skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva (v 
mestni občini Sežana 70%, v drugih občinah 100%) 
jz bivšega sklada za vzdrževanje hiš. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 dinarjev, kdor ravna v nasprotju s predpisi 
4V 7., 8. in 9. člena tega odloka. 

12. člen 
, Nova stanovanjska tarifa po odloku o ustanovitvi 

stanovanjskih skupnosti in o kategorizaciji stanovanj 
v okraju velja od 1. avgusta 1954 ter se najemnine 
po tej  tarifi plačujejo od 'tega dne dalje.   < 

15. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1-4645/8-1954. 
Sežana, dne 22. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo, št. 1169/2-54 z dne 
19. oktobra 1954. 

639. 

Na podlagi II. odstavka 16. člena uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o upravljanju stano^ 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54), v zven 
s 15. in '64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor 
Trbovlje na seji okrajnega zbora in zbora proizva- 
jalcev dne 30. julija 1954 sprejel 

ODLOK 

o stanovanjski tarifi za okraj Trbovlje 

Splošne določbe 

1. člen 
Najemninn za stanovanja v okraju Trbovlje 

razen mestne občine Trbovlje, se določa po stano- 
vanjski tarifi, predpisani s tem odlokom. 

2. člen 

Stanovanjska tarifa velja za vsa stanovanja« °e 

glede na to, čigava last je stanovanjska hiša, in Ve 

glede na to, ali je vključena v stanovanjsko skupno8* 
ali ne. 

,      3. člen 

Stanovanjska tarifa je določena za vsako P°" 
samezno kategorijo, pri čemer se kategorija posamez- 
nega stanovanja določi glede na skupno število •*' 
doseženih pri točkovanju posameznih vrednot, na- 
vedenih v 23. členu odloka o upravljanju stanovanj- 
skih hiš v okraju Trbovlje. 

4. člen ' 

Stanovanja se po 22. členu odloka o upravljanj 
stanovanjskih   hiš   v  okraju  Trbovlje   razvrstijo 
8 kategorij,  najemnina  za  posamezna  stanovanja 
okviru  vsake  kategorije  pa  se   določi   tako,  da 
skupno število točk pomnoži s ceno točke us^rffIL 
kategorije, tako dobljeni  produkt pa še s število 
kvadratnih metrov (število točk X cena točke X ni '" 

Tarifa 

5. člen 

V posameznih kategorijah znaša tarifa za točko P1 • 
I. kategorija 0,30 din za točko 

II. kategorija 0,26 din za točko 
III. kategorija ••5 din za točko 
IV. kategorija 0^1 din za točko 
V. kategorija          0,19 din za točko 

VI. kategorija 0,17 din za točko 
VII. kategorija 0,16 din za točko 

VIII. kategorija 0,15 din za točko 

6. člen 

Tarifa iz prednjega člena je osnovna tari a 
izračunavanje najemnine. 

Ce ljudski odbori občin in mestnih občin na ,^ 
jem območju določijo več okolišev (con), se j"? 0 

računavanju najemnine uporablja 25. člen od'0 i:e!- 
upravljanju stanovanjskih hiš v okraju Trb 0 

tako da predstavlja tarifa po prejšnjem členu os ^ 
za I. okoliš, za II, okoliš pa se gornja tarifa zniz 
10% in za III. okoliš še za nadaljnjih 15%- 
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7. člen 
Za vrtove, ki pripadajo stanovanjskim hišam, se 

Plačuje poseben letni prispevek, ki jo odvisen od 
Površine zemljišča, in  sicer 

sa. vrtove: do 50m2 površine 1 din za m', 
od  50  do  100 ms površine 2 din za ••, 
od 100 m* površine 5 dia za ••. 

vZa parke, ki pripadajo posameznim hišam, se 
Plačuje prispevek, ki ga določi uprava stanovanjske 
Topnosti, vendar pa ta ne sme presegati 50% tarife, 
«olocene za vrtove. 

Plačilo prispevka za parke so razdeli ria uživalce 
stanovanj v hi3i, ki ji pripada park, po enakih delih. 

8. člen 
, Najemnino za vsako posamezno stanovanje do- 
°či stanovanjska uprava na podlagi taiife po 5. člc- 
u tega odloka tudi za hiše, ki niso v stanovanjski 

skupnosti. 
9. člen 

,   'Višina najemnine za vsako posamezno stanova- 
la mora biti objavljena  v  prostorih   stanovanjske 

uprave. 
10. člen 

vsak uživalec stanovanja ima pravico, pritožiti 
"? zoper nepravilno določitev najemnine za njegovo 
stanovanje. 
,     Pritožba se vloži pri svetu ljudskega odbora, ki 

Pristojen  za  komunalne in  stanovanjske zadeve. 

11. člen 
odi ,   •••••'•• P° stanovanjski tarifi, določeni s tem 

okom, se plačuje od 1. avgusta 1954 dalje. 

12. člen 
Ta odlok velja, ko ga potrdi Izvršni svet Ljudske 

opačine LRS, uporablja pa se od 1. avgusta 1954. 
Št. 2539/2 
Trbovlje, dne 30. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak, 1. r. 

si        novanJsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
'l9    ,skuPščme   LRS   z   odločbo,   št.  1O0O/3-54   z   dne 

oktobra 1954, 

640. 

odk Palagi I5- Slena zakona o okrajnih ljudskih 
o
a»orih (Uradni list LRS, št. 19-52), 66. člena uredbe 

-, trgovanju ter o trgovskih podjetjih in trgovinah 
gratini list FLRJ, št. 56-53), 48. člena uredbe o go- 
6.S,\ P^Je'Jili in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 
oh » tor ^5, člena uredbo v obrtnih delavnicah in 
^rtnifo podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5-54) je okraj- 
ni Judski odbor Trbovlje na skupni soji obeh zborov 

e 28. septembra 1934 sprejel 

o tv«, ODLOK 
'er   Jovnem času trgovskih In gostinskih poslovalnic 

°brtnih delavnic in obrtnih podjetij v območju 
okraja Trbovlje 

I. Splošne določbe 

1. člen 
•••. ,s'ovni čas trgovskih poslovalnic gostinskih pod- 

J 1D gostišč ter obrtnih delavnic in obrtnih pod- 

jetij določajo delavski sveti oziroma delovni kolek- 
tivi teh podjetij in zasebni lastniki zasebnih gostišč 
in obrtnih delavnic. 

Trgovske poslovalnice in obrtno delavnice in 
podjetja morajo biti odprti v času, določenem s tem 
odlokom. Gostinska podjetja in gostišča pa morajo 
in smejo biti odprta samo v času, ki je kot poslovni 
čas določen  s tem odlokom. 

2. člen 
Gostinska podjetja in gostišča lahko za posamez- 

ne primere, zlasti ob javnih prireditvah zaprosijo za 
podaljšanje poslovnega časa. Dovoljenja za to izdaja 
pristojni mestni oziroma občinski ljudski odbor, če 
gostinsko podjetje oziroma gostišče plača predpisa- 
no takso. 

3. člen 
Kot poletni čas po tem odloku se šteje čas od 

1. maja do 30. septembra, kot zimski čas pa čas od 
1. oktobra do 30. aprila. 

II, Poslovni čas ob delavnikih 

A. V  trgovskih  poslovalnicah 

4. člen 
Trgovske poslovalnice v območju okraja Trbov- 

lje, če za posamezne vrsto poslovalnic ni drugače 
določeno, morajo biti odprte v poletnem času dnevno 
od 7,30 do 12. in od 15. do 18. ure, v zimskem času 
pa od 7,30 do 12. in od 14. do 17. ure. 

Ne glede na letni čas morajo biti trgovske po- 
slovalnice odprte ob sobotah nepretrgoma od 7. do 
13. ure, vendar pa mora vsako posamezno trgovsko 
podjetje ob sobotah določiti po eno poslovalnico (de- 
žurno), ki mora biti odprta v času, kot je določeno 
v prvem odstavku tega člena. 

5. Člen 
Za tele trgovske poslovalnice se določa minimal- 

ni poslovni Čas in morajo biti odprte: 
1. prodajalne svežega in suhega mesa ter rib v 

poletnem času od 6. do 11. in od 17. do 19. ure, v 
zjmskem času pa od 6. do 11. in od 15. do 17. ure; 

2. prodajalne sadja, zelenjave in poljskih pri- 
delkov v poletnem času od 7. do 12. in od 16. do 18. 
ure, v zimskem času pa od. 8. do 12. in od 14. do 
17. ure: 

3. prodajalne kruha in mleka ter mlečnih izdel- 
kov ne glede na letni čas od 6. do 11. in od 15. do 
17. ure: 

4. slaščičarno v poletnem času nepretrgoma od 
7. do 20. ure, v zimskem času pa od 8. do 17. ure;i 

5. trgovine s kurivom v poletnem in zimskem ča- 
su od 7. do 14. ure; 

6. trafike in prodajalne časopisov v času, ki je 
določen v prvem odstavku četrtega člena. 

B, V gostinskih poslovalnicah 

6. člen 
Gostinske poslovalnice morajo biti odprte dnev- 

no, ne glede na letni čas: 
1. kavarne od 7. do 24. ure; 
2. restavracije in gostišča od 6. do 23. ure, ob 

sobotah in dnevih pred priznanimi prazniki pa od 6. 
do' 24. ure: 

3. bifeji in okrepčevalnice od 10. do 24. ure. 
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7. člen 
Gostinske poslovalnice ne smejo po času, dolo- 

čenem v poprejšnjem členu, postreči ne s pijačo in 
nez jedili, poslovne prostore pa morajo izprazniti in 
zapreti  najpozneje čotrt ure po tem času. 

Izjemoma smejo gostinske poslovalnice na želez- 
niških in avtobusnih postajah gostom, ki prispejo z 
•vlakom oziroma avtobusom, postreči tudi izven časa, 
določenega v 6. členu, vendar pa najdalj i uro po 
prihodu vlaka oziroma avtobusa. 

C.   V   obrtnih   delavnicah   in   podjetjih 

8. člen 
Kolikor ni v naslednjem členu drugačnih določb, 

morajo biti obrtne delavnice in obrtna podjetja, ki 
poslujejo neposredno z naročniki, odprta kakor trgo- 
vinske poslovalnice. 

i 9. člen 

Ne glede na določbe poprejšnjega odstavka pa 
morajo biti odprti: 

1. brivski • lasuljarski obrati v poletnem času 
od 7. do 12. in od 15, do 18. ure, v zimskem času pa 
od 8. do 12. in od 14. do 18. -ure. 

Ob sobotah in dnevih pred priznanimi prazniki 
se popoldanski poslovni čas podaljša v poletnem času 
do i9. ure, zaprte pa so lahko brivnice ob pone- 
deljkih. 

2. pekarski in slaščičarski obrati poslujejo dnev- 
no ne glede na letni čas nepretrgoma od 6. do 14. ure; 

3. za mehanične delavnice velja poslovni čas, do- 
ločen v 8. členu odloka, mora pa v poletnem času v 
mehanični delavnici poslovati dežurni mehanik ne- 
pretrgoma od 7. do 21. ure. 

10. člen 
Cez popoldne morajo biti odprte podkovnice konj 

ter tolarske in avtomehanične delavnice, če je treba 
neodložljivo popraviti vozila ali jih oskrbeti z nado- 
mestnimi deli. 

M. člen 
Določbe 8., 9. in tO. člena odloka o najkrajšem 

poslovnem času obrtnih delavnic in podjetij veljajo, 
dokler občinski ljudski.odbori na podlagi II. odstav- 
ka'25. člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih 
podjetjih v lastni pristojnosti ne sprejmejo o tem 
predpisov. 

II. Obratovalni čas ob nedeljah in priznanih 
praznikih 

12. člen 
Ob  nedeljah  in  priznanih praznikih  smejo biti 

vse   trgovske  poslovalnice   in   obrtne   delavnice   ter 
podjetja zaprte. 

Odprte morajo biti ne glede na letni 'čas: 
1. prodajalne svežega in suhega mesa ter rib 

od 6. do 11. ure; 

2. prodajalne kruha, mleka in zelenjave od 7. 
do 11. ure; 

3. slaščičarne kakor ob delavnikih; 

4. trafike in prodajalne časopisov od 9. do 11. ure; 

5. pogrebna podjetja kakor ob delavnikih. 

13. člen 
Gostinske poslovalnico, razen okrepčevalnic, V0' 

slujejo ob nedeljah in priznanih prazniikih, upošte- 
vajoč določbe 6. in 7. člena, bifeji in okrepčevaJw«e 

pa le od 7. do 14. uxe. 

•. Splošne določbe 

14. člen 

Svet za gospodarstvo OLO Trbovlje sme po potre- 
bi z odredbo spremeniti (skrajšati ali podaljšati) po* 
slovni čas za določen čas in za obrate posamezni* 
vrst ali za posamezne kraje. 

Prav tako sme na prošnjo posameznih obratov z 
odločbo spremeniti poslovni čas, če je to potrebne 
glede na krajevne potrebe ali iz drugih opravičIjivJ*1 

razlogov. 

15. člen 

Ljudski odbor mestne občine Trbovlje je na pod- 
lagi obstoječih zakonitih predpisov pooblaščen, _ da 
izda odlok o poslovnem času v lastni pristojnosti. 

IV. Kazenske določbe 

16. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se zaradi prekrž*8 

kaznujejo gostinska podjetja, gostišča in lastniki za' 
sebnih 'gostišč, ki svoje poslovalnice zapirajo pozne- 
je, kot je to določeno s tem odlokom. 

V. Končne določbe 

17. člen 

Z uveljavljanjem tega odloka prenehajo velj* 
dosedanji predpisi o odpiralnem in zapiralnem caf^ 
trgovinskih in gostinskih poslovalnic ter obrtnih «*' 
lavnic in podjetij. 

18. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem "' 
stu rase 

St. 1790/3^54 . • 

Trbovlje, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik OLO:     . 
Martin Gosak 1. r. 

641. 

Na podlagi 2. odstavka 25. člena, 2. točke 76. $?' 
na in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest i 
mestnih občin  (Uradni list LRS, št.  19-90/52)  ter 1* 
in 20. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih     -• 
(Uradni   list   FLRJ,   št. 29-344/54)   je   ljudski   od• 
mestne občine Idrija na seji dne 21. septembra 
sprejel 

ODLOK 

o kategorizaciji stanovanj in o okoliših na obmow 
mestne občine Idrija 

1. člen 

Stanovanja na območju mestne občine Idrija 
razvrstijo v 7 kategorij: 
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I. stanovanja 
II. stanovanja 
•. stanovanja 
IV. stanovanja 
V. stanovanja 

VI. stanovanja 
»II. stanovanja 

nad 100 točk; 
od 86 do 99 točk; 
od 71 do 85 točk; 
od 56 do 70 točk 
od 4*1 do 55 točk; 
od 26 do 40 točk: 
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 točko- 

vanjem psoameznih prvin,  ki  so ocenjene v 51 po- 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 

3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

št Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

Lega  hiše:   zazidalni   ustroj,   obsončenjc, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
3 

Vplivi okolice: dim, smrad, ropot prah itd močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
3 

Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugodeD 
0.5 

srednji 
1 

ugoden 
1.5 

"• Dovoz do kloti. drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 
dober 

1 

Uporabnost dvoriača, vrta In parka no 
0 

deloma 
t 

T celoti 
1.5 

Odtoki  (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
I 

dobra 
t.5 

°« Starost stavbe (ozix. stanovanja) 
do 1895 

1 
po 1949 

5 

1895—1914 
2 

1915—1940 
3 

1940—1949 
4 

Lega stanovanja (položaj), 

klet. stanov,   kletno stanov.     •&••••• navadno 

tla  nad 1 m    ••-••     stanovanje       stanovanje 
pod nivoiem    pod   nivojem ' J 

0 12 4 
1. nastropje 

visoko 
pritličje 

6 

10. 

U. 

12. 

13. 

4 

15. 

Vpliv nadstropij 
prjtličje 

podstrešno III,  nadstr.  11.  nadstr.    1.  nadstr.        visoko 
pritličje 

1 1.5 2 2,5 3 

Zasnova (koncept) stanovanja 
nepraktična      zadovoljiva 

1 4 
sodobna 

7 

Razmerje  sob  in   kuhinje  do  pritiklin 
Dovršina 

•1:1 
površina 

2:1 
površina 

5:1 
Dovršina 

4:1 

stanovanj 
brez 

pritiiklin 
0 

bre2 
„ takih 
kvadratura kletnih prostorov, za katere se      oritikl. 
°e plnčnje najemnina 0 

do 5 
m1 

5—10 
m1 

10—15 
m1 

15—20 20—25 
m* m* 

1                2                3               4 5 
za vsakih nadaljnjih 10 m» še 1 točka 

Dn evna razsvetljava brez oken      pomanjkljiva dobra 
0 J 3 

Oskrba i vodo 
vodovod vodovod. vodovod 

vodnjak izven 1 iztok več iztokov 
•    stanovanja V stanovanju v stanovanju 

0.5                        i                      . 3 4 
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cap. Ocena 
§t                     Upis vrednot, ki se točkujejo točke 

16.    Višina prostorov do 2,4 • 
0.5 

2,4—2,8 m          2,8—3,2 m          nad 3.2 m 
3                        2                        t 

17.    Kopalnica 

18.   Stranišče 

brez kad in peč       kad in peč    oprem, kompl. 
kopalnice ali prha •  umival. kopalnica 

0 6 8 12 

WC». 
stanovanju 

suho 
stranišče 

v stanovanju 
4 1.5 

suho  stranišče 
izven hiše   , 

0,5 

WC v hiši suho   stranišče 
v hiši 

1 

19.   Električna napeljave brez pomanjkljiva    zadovoljiva sodobna 
0 12 3 

20.   Ogrevanje prostorov brez peči 

0 
kmečke peči 

1 

lončene 
patentne 

2 

central. 
kurjava 

5 

21.   Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop 

1 

masiven strop 

2 

12.  Obvarovanje  (izolacija)  proti  vlagi vlažno 
— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

i3.   Kakovost ometa,  slikarije in opleskov 
suha in 

zanemarjena 
0 

normalna 
kakovost 

1 

solidna 
in trpežna 

2 

24.  Kakovost tal v sobah in kuhinji mehki   les 
1 

deščična tla 
2 

park.   lin. 
3 

25.  Kakovost tal v pritiklinah 
opeka 
beton 

0,5 

te raco tlak 
ksilolit 

naravni ka- 
men,* keram.i 

linolej 
1,5 

26.   Obloge sten v kuhinji in pritiklinah brez 

0 

oljnati plesk 

1 

lesene obloge 
keram. plošče 

2 

27.   Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

pomanjkljiva 
2 

zadovoljiva 
4 

26,   Okenski zasloni brez 

0 

platneni 
zastori, 
polknice 

1 

lesene   rebrače 
(rolete) 

2 

29.   Pralnica brez 
— i 

izven  hiše 
i 

v hiši 
2 

3 .   Drvarnica brez 
0 

v  hiši 
2 

izven hiše 
1 

31.   Ako je delilna stena med stanovanjem tanjša od 25 cm, se odbijejo 3 točke. 

Svet za gospodarstvo ljudskega odbora mestne 
občine Jdrija se pooblašča, da izda za uporabo te 
tfazpredernice potrebna navodila in tolmačenja. 

4. člen 

Okoliš vpliva na ceno stanovanj tako, da bo ce- 
na v vsakem okolišu, bolj oddaljenem od središča 
mesta, nižja. 

Glede na krajevno lego stanovanja se območje 
mestne občine razdeli na 4 okoliše  (cone). 

5. člen 

Prvi okoliš obsega središče mesta: 
Prelovčeva ulica do št. 7, Kosovelova ulica, LJU^' 

ljanska ulica, Rozmanova do št. 14, Rožna do Št. « 
Študentovska do št. 3, Titova št. 1. Trg 1. maja, Trg 
M. Tita in Trg Svobode. 

Drugi okoliš obdaja prvi okob'š in ga sestavi/8* 
jo tele ulice: 

Bazoviška do št. 12, Carla Jakoba do št. 6 ^ 
št. 11 in 12, Ferjančič Julke do št. 7. Gortanova o° 
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*'• 5, Gorska pot do št. 4, Gregorčičeva do št. 20, IX. 
korpusa do št. 18 in št. 28. Kajuhova do št. 20, Pre- 
leva od št. 8 do 12, Prešernova od št. 1 do 6 in 
»t. 20, Platiše va od št. 1 do 7 in od št. 14 do 26, Roz- 
manova od št. 15 do 17, Rožna od št. 9 do 39, Studen- 
tska od št. 4 do ai, Titova od št. 2 do 29, Tomšičeva 
°d št. 1 do 8, Vojkova od št. 1 do 9 in 25, Vodnikova 
od št. 1 do 9 in 14 a, Vojskar&ka od št. 1 do 8 in 20, 
Volfovo stopnišče od št. 1 do 8, Zmage od št. 1 do 11. 

Tretji okoliš obdaja II. okoliš in ga sestavljajo 
tele ulice: 

Bevkova ulica, Bazoviška od št. 13 dalje, Carla 
Jakoba od št. 7 in 8, Cankarjeva od št. 1 do 8 in 
j. 11, Ferjančič Julke od št. 8 dalje, Gradnikova od 
'• ! do 5, Gortanova št. 6 in 7, Gorska pot št. 5, 

^regorčičeva št. 21 do 23, Kap. Mihevca od št. 1 do 
° "> štev. 10 do 20, IX. korpusa od št. 19 dò 22 in 
"• 29 in 30, Kajuhova od št. 21 dalje, Partizanska 
ujica, Prešernova od št. 7 do 10 in od št. 18 dalje, 
^latiševa od št. 8 do 10 in št. 12 in 13, Rudarska od 
*'• 1 do 28, Studentovska št. 22. Titova od št. 50 
°a je. Triglavska od št. 18 do 25. Tomšičeva od št. 9 
<*alJe, Vojkova od št. 10 do 21 in od št 24 do 28, 
ra-zen št. 26, Vodnikova od št. 10 do 12 in št. 15, Voj- 
sfearska od št. 9 do 18, Zmage od št. 12 do 25. 

Četrti  okoliš obsega  vse hiše  mesta  Idrija,  ki 
°>so vključene v L, H. ali III. okoliš, in pa vsa na- 

elja, ki spadajo v mestno občino Idrijo. 

6. člen 

Stanovanjsko  tarifo bo  predpisal ljudski odbor 
cestne občine Idrija posebej. 
, S tarifo bo določena cena za stanovanja v okviru 
~a*egorizacrje glede na točke, površino in okoliš 
Posameznega stanovanja. 

7. člen 

st**!     *2vetlk0 *eSa odloka je pristojen svet za go- 
Podarstvo pri ljudskem odboru mestne občine Idrija. 

8. člen 

li • i^   organi   za   uspravljanje   hiš, ki so splošno 
j? .   °, premožen je, last zadružnih in družbenih or- 
pnizacij,   zasebni   lastniki   in   stanovalci   morajo 
gi .PSočiti uradnim osebam kategorizacijo stanovanj- 

ih prostorov in dati vso potrebne, popolne in rc- 
icne podatke in za njih preveritev omogočiti do- 
°P v vse "hišo m stanovanjske prostore. 

9. člen 

* J    prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 
8 xi^   ^'n'   kdor   ravna v nasprotju   s   predpisi 

• ''«na tega odloka. 

10. člen 

list   ••»*0^   velja od   dneva   objave v >Uradnem 

Si. 5/5 

ïdrija, dno 24. septembra  1954. 

Predsednik LO MO: 

Franc Mohorič 1. r. 

642. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, II. točke 78. čle- 
na in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v 
zvezi s 16., 45. in 93. členom uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št'. 29. — 344/54) 
je ljudski odbor mestne občine Idrija po sklepu XIX. 
seje dne 21. septembra  1954 sprejel 

ODLOK 

o stanovanjski tarifi) razdelitvi najemnin in skladih 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezne točke na lm2 stanovanjske 
površine se določi takole: 

a) v    I. okolišu na 0,20 din, 
b) v   II. okolišu na 0,17 din, 
c) v III. okolišu na 0,14 din, 
d) v IV. okolišu na 0,12 din. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

se ne upošteva površina sob na 25 m1 in zaprtih 
hodnikov. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zele- 

njavnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 
0.50 do 2 din za m', za sadna drevesa pa po donos- 
nosti. 

Po tej tarifi .določi prispevek hišni svet oziroma 
hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek so obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo na sklade 
izplača od mesečne najemnine 10%. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše po predlogu tajništva za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljudskega od- 
bora mestne občine do 50% najemnine, to pa ne sme 
presegati 6.000 din mesečno. 

6. člen 
Najemnina se razdeli najmanj 70% v sklad za 

vzdrževanje oziroma investicijska popravila ter naj- 
več 30% za hišno upravo. 

Hišni svet lahko določi za sklad za vzdrževanje 
in investicijska dela tudi višji odstotek in zmanjša 
odstotek stroškov za hišno upravo. 

7. člen 
Za zasebne hiše, ki niso vključene v stanovanj- 

sko skupnost in v katerih ne stanujejo lastniki, se 
najemnina  deli: 

a) 10% lastniku, 
b) 90% v sklad za vzdrževanje oziroma investi- 

cijska popravila hiše. 
8. člen 

Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni pro- 
stori in ki ni vključena v stanovanjsko skimnost. od- 
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vaja v sklad za zidanje hiš ljudskega odbora mestne 
občine  Idrija  30% od  poslovnih  najemnin. 

9. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, prenese v 
celoti na sklad za vzdrževanje hiš in investicijska 
popravila. 

10. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 

-in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
(Uradni list LRS, št. 17-160/55). 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi 8. čle- 
na tega odloka. 

12. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 1. 

avgusta 1954 dalje. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc 

St. 5/6-54 

Idrija,' dne 21. septembra 1954. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo, št. 1088/3-54 z dne 
19. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

643. 
Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 

mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52), 
66. člena uredbe o trgovanju ter trgovskih podjetij 
in trgovin (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53), 48. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 6-63/54) m 25. člena uredbe o obrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 5-48/54) je ljudski odbor mestne občine Idrija na 
seji dne 7. oktobra sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obratovabtem 
času  za  gospodarska  podjetja  na  območju   mestne 

občine Idrija 

Odlok o obratovalnem času za gospodarska pod- 
jetja na območju ljudskega odbora mestne občine 
Idrija (št. 137/7 z dne 20. decembra 1952) se spre- 
meni in dopolni tako, da se prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o najkrajšicm poslovnem času trgovskih poslovalnic, 

gostišč in obrtnih delavnic 

A Posi ovalni   čas 
Trgovska podjetja ii\ trgovine 

1. člen 
Poslovalni čas trgovsk ga podjetja oziroma trgo- 

vine  določa   delovni   kolektiv   trgovskega   podjetja 
oziroma trgovine. 

Najkrajši poslovalni čas, ko morajo biti odprle 

vse trgovske poslovalnice, če ni v naslednjih členih 
določeno kaj drugače, je poleti od 8. do 13. in od 16. 
do 18.30 ure, pozimi pa od 8. do 12. in od 15. do 
18.30 ure. 

2. člen 

Ob sobotah morajo biti odprte vse trgovske P°; 
slovalnice, če ni v naslednjih členih določeno kaj 
drugače, od 7. do 14. ure. 

3. člen 

Lekarna mora biti odprta od 8. do 18. ure. 

V času, ko je lekarna zaprta, mora biti imeno- 
van dežurni. Ce je dežurni doma, mora biti ob vsa- 
kem času dosegljiv in strankam na razpolago. Ka- 
dar je .dežurni donja, mora biti, njegov naslov raz- 
obešen na vidnem mestu na lekarni in v noćne© 
času razsvetljen. 

4. člen 

Bencinsko črpalko morajo biti odprte od 6. do 
20. ure, v poletnih mesecih pa od 5. do 20. ure. 

5. člen 

Trgovine, v katerih se prodaja sveže in suho 
meso, morajo biti odprte poleti od 6. do 12., pozimi 
pa od 7. do 12. ure. 

6. člen 

Trgovine kruha morajo poslovati poleti od 6. do 
12. in od 17. do 19. ure, pozimi pa od 7. do 12. in od 
16. do 19. ure. 

7. Sen 

Mlekarne morajo poslovati poleti od 6. do !*• 
pozimi pa od 7. do 12. ure. 

8. Sen 

Ob nedeljah in državno priznanih praznikih so 
lahko vsa trgovska podjetja oziroma trgovine zapr*e' 
razen: 

1. lokama, trgovine cvetja in bencinske črpala , 
morajo poslovati od 8. do 12. ure; 

2. trgovine-kruha in mlekarne morajo poslovati 
od 7. do fO. mre. 

Gostinska podjetja in gostišča 

9. člen 

Poslovalni čas gostinskega podjetja in gostišča 
določi delavski svet oziroma delovni kolektiv gostin- 
skega podjetja oziroma gostišča. * 

Najkrajši poslovalni čas, ko morajo biti gostin" 
ska podjetja in gostišča odprta, je: 

1. za gostilne in bifeje v mestu Idrija od ?• ^ 
33. ure, v drugih krajih na območju LO mestne o ; 
čine Idrija od 8. do 22. ure; 

2. kavarne   in   hotelske   restavracije  od   1. 
24. nre; 

3. okrepčevalnica pri avtobusni postaji mora P 
slovati eno uro pred odhodom ter pol ure po prih° 
avtobusov; 

4. hoteli in prenočišča morajo poslovati nepre 
njeno vseh 24 ur dneva. 
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10. člen 

Določbo  1.  točke gornjega člena  ne  veljajo za 
Posebna delovna mesta gostinskih podjetij in gostišč. 

11. člen 
, Gostinska  podjetja   in   gostišča   smejo poslovati 

najdalje do ene ure ponoči. Po tem času smejo po- 
loviti le, če imajo za to posebno dovoljenje. 

Svet za gospodarstvo LO MO Idrija je pooblaščen 
a Po potrebi izda dovoljenje za podaljšanje poslo- 
vnega   časa   proko   najdaljšega   poslovalnega   časa 

Posameznim  ali  vsem  gostinskim  podjetjem  in  go- 
stiščem. 

Obrtne delavnice in obrtna podjetja 

12. člen 
Obvezen   poslovalni   čas obrtnih organizacij,  če 

A \ naslednjih členih drugače določeno, je od 8. do 
• Jn od 14. do 18., v poletnih mesecih pa od 7. do 

li- in od 15. do 18. ure. 

13. člen 

_ Brivnice in vse v to stroko spadajoče obrti mo- 
s
ra£> Poslovati od 7. do 12. in  od  14. do 18. ure. ob 
notah in dnevih pred državno priznanimi prazniki 

Pa od 7. do 12. in od 14. do 20. ure.   - 

14. člen 

'   Pekarne in slaščičarne morajo biti odprte od 6. 
° *?. ure. 

15. člen 

1 ti, nedeljah 'n državno priznanih praznikih so 
•••• zaprte vse obrtne delavnice in obrtna pod- 
aja, razen: 
•     *• brivnice morajo poslovati od 7. do 12. ure in 

aJo zato lahko brivci ob ponedeljkih prost dan; 
,    2. fotografske  delavnice morajo poslovati od 8. 

Qo !2. ure; 
'• slaščičarne morajo poslovati od 7. do 20. ure. 

16. člen 

Obrtne delavnice so lahko odprte tudi izven ob- 
nega poslovalnega časa. 

v 

Druge gospodarske organizacije 

17. člen 
Poslovalni   čas   za   gospodarske  organizacij?,  ki 

dpi UteJ°n z gornjimi  in  drugimi predpisi,  določajo 
avski sveti oziroma delovni kolektivi posameznih 

spodarskih organizacij glede na predmet poslova- 
la in število delovnih izmen. 

B  Splošne   določbe 

18. člen 

Do KiVC* za gospodarstvo LO mestne občine Idrija je 
5 °"'aščen, da po potrebi skrajša obvezni poslovalni 
U» Za posamezne obrate ali za vrsto obratov za do- 

' l0cen čas: - 

Po 
19. člen 

lin samezni .obrati so lahko zaprti brez dovolje- 
• , s^eta za gospodarstvo LO mestne občine Idrija 
Vß,.  

casom obveznega  poslovanja  zaradi  inventure. 
JJh popravil v obratu  in čiščenja. 

ge   ,   Primerih gornjega odstavka mora biti  razobe- 
si,- •• v'dnem mestu pri vhodu v obrat napis, zakaj 

20. člen 
Kot poletni meseci po določbah tega odloka so 

mišljeni  maj,  junij,  julij,  avgust  in  september. 

C   Kazenske   d-olotsb-e 

21. člen 
Trgovsko podjetje oziroma trgovina in odgovor- 

na oseba trgovskega podjetja oziroma trgovine, ki 
nima odprtega poslovnega prostora med časom ob- 
veznega poslovanja, se kaznuje po določbah 101. čle- 
na uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih in 
trgovinah  (Uradni list FLRJ, št. 56/53). 

Gostinsko podjetje oziroma gostišče in odgovor- 
na oseba v gostinskem podjetju oziroma gostišču, ki 
ne posluje med obveznim poslovalnim časom, se 
kaznuje po določbah 78. člena uredbe o gostinskih 
podjetjih Ln gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54). 

Odgovorna oseba v gostinskem podjetju oziroma 
gostišču, ki ne prekine poslovanja v gostinskem pod- 
jetju oziroma gostišču, ko poteče najdaljši čas poslo- 
vanja (8. člen tega odloka), če nima predpisanega 
dovoljenja za podaljšanje poslovalnega časa, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 2.000 din. 

Obrtna organizacija in odgovorna oseba v obrtni 
organizaciji, ki ne posluje med obveznim posloval- 
nim časom, se kaznuje po določbah 100. člena uredbe 
o obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni 
list FLRJ. št. 5/54). 

22. člen 
Za kaznovanje prekrškov določb tega odloka je 

pristojen sodnik za prekrške OLO Tolmin, kolikor ni 
pristojno gospodarsko sodišče. 

23. člen 
Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem 

listu LRSc 

St. 5/8-54 
Idrija, dne 7. septembra  1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

644. 

ob rat ne posluje. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na pod- 
lagi 12. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52 in 
22. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13-147/54) na XXVIII. seji dne 20. avgusta 
1954 sprejel 

ODLOK 

o spremembi odloka o proračunu ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice za leto 1954, št. 1/1-1130/1-54 

z dne 14. maja 1954 

1. člen 

Spremeni se 1. člen odloka o proračunu ljud- 
skega odbora mestne občine Jesenice, ki je bil objav- 
ljen v >Uradncm listu LRS«, št. 22-337/54, tako, da se 
glasi prvi odstavek: 

Proračunski dohodki in izdatki se zmanjšajo za 
12,500.000 din, tako da bo proračun ljudskega odbora 
mestne občine Jesenice obsegal: 

dohodkov  v   znesku 149,272.000  din 
izdatkov  v  znesku '     149,272.000  din 
Dohodki se znižajo tako, da se v VI. delu pro- 

računskih dohodkov v celoti črtata partiji 6-17 in 6-18. 
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Izdatki se znižajo po III. delu proračunskih iz- 
datkov tako, da se v celoti črtata partiji 3-8-1 in 
partiji 3-9-1. 

2. člen 
2. in 3. točka 1. člena odloka in drugi členi od- 

loka ostanejo nespremenjeni. 

3. člen 
Ta odlok   velja od   dneva objave v  >Uradnem 

listu LRS<, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 
St. 1/1-1130/3-54 
Jesenice, dne 23. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

645. 

Na podlagi drugega, odstavka 23. člena zakona o 
ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19752) ter 59. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) je ljudi 
ski odbor mestne občine Kranj na 30. seji dne 1. okto- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o zasebnih gospodinjstvih, ki se štejejo za gostišča 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva, ki dajejo hrano več kot 

10 abonentom, se štejejo za gostišča in spadajo 
pod predpise o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, 
št 14/1954). 

2. člen 
Zasebna gospodinjstva, ki se štejejo za gostišča, 

morajo imeti za opravljanje gostinske delavnosti po- 
trebna dovoljenja po predpisih o zasebnih gostiščih. 

3. člen 
Kot abonent po tem odloku se šteje vsakdo, ki 

se stalno, vsaj enkrat dnevno hrani v določenem go- 
spodinjstvu. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 3899/1-54 
Kranj, dne 11. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

646. 
Na podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih 

odborih mest' in mestnih občin in 6. člena uredbe o 
pravici ljudskih odborov, da lahko predpisujejo tak- 
se in prometni davek v zvezi s 3. členom uredbe o 
prometnem davku in po prejšnji pritrditvi Izvršnega 
sveta LRS v Ljubljani je ljudski odbor mestne ob- 
čine v Murski Soboti na seji dne 31. avgusta 1954 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka LO MO Murska 
Sobota o vpeljavi mestnih taks in prometnega davka 

(Uradni list LRS, št. 35/432-53) 

l.Heu 

Za 13. točko taksne tarife se doda točka: 
14. Turistična taksa: 

Tarifa: a) v sezoni od l.VII. do 31. VIII. 20 din, 
b) izven sezone (ves ostali čas) 10 din. 

Pripomba: Turistična taksa se pobira od nočnin 
turistov. 

Turist je vsakdo, ki nima v Murski Soboti stal- 
nega bivališča in prenočuje tu vsaj enkrat. 

Turistično takso plača  vsak  turist, pa naj prj' 
nočuje  v  državnem,  zadružnem ali privatnem P*' 4 

jetju  aili   v   zasebnem   gospodinjstvu   prota   placali11 

ustrezne najemnine za prenočišče. 
Gostinska podjetja in gostišča morajo odvaja" 

pobrano turistično takso mestni občini do vsake£a 

25. v mesecu za pretekli mesec, zasebniki, ki oddajaj0 

sobe proti plačilu, pa obenem, ko odjavljajo turist8' 
ki je pri njih prenočeval. 

Plačila takse so oproščene osebe, ki jih kot svoje 
zavarovance pošilja na zdravljenje Zavod za socialno 
zavarovanje, in invalidi, ki pridejo na zdravljenje P° 
zdravniški odredbi. • 

Ljudski odbor mestne občine lahko dovoli še na- 
daljnje oprostitve in olajšave v plačevanju turisti6' 
ne takse s posebno odredbo. ,i 

2. člen / 

1. točka   prometnega   davka   se   spremeni   io  s 

spremenjeno besedilo glasi: 
Od prometa z alkoholnimi pijačami .   .   5 fo 
Pripomba: Davčna osnova je prodajna cena. 
Prometni davek se plača od prometa z alkoho • 

nimi pijačami v gostinskih podjetjih in gostiščih. 

4. točka tarife prometnega davka se razveljavlja- 
Nova 4. točka tarife prometnega davka se gl*81. 

Od  prometa  s  kozmetičnimi  proizvodi  za De& 
lica in kožne ter lasišča #_ 

Pripomba: Prometni davek po tej tarifi plačUJ^ 
jo trgovine na drobno od neposredne prodaje ••••1 

tičnih proizvodov potrošnikom.     Osnova za odmer 

davka je prodajna cena na drobno. 
Mestni prometni davek se ne plačuje od sre° * 

štev za nego dojenčkov in mila vseh vrst. 
Zavezanci po tej tarifi morajo vpisovati v poseP 

no knjigo nabavo Ln prodajo kozmetičnih proizvode . 
od Jcaterih se plačuje mestni prometni davek. 

"K  pripombi   6.točke  tarife   prometni   davek 
loterij in  drugih iger na srečo se doda  nov treO'     ^ 
odstavek, ki se glasi: * 

>Prometni davek po tej tarifi se ne plačuje 0° 
loterij in drugih iger na srečo, ki jih prireja JuS°" 
slovanska loterija.< 

7.točka tarife prometnega davka se razveljavM^' 
Nova 7. točka tarife prometnega davka se e^t' 
Od prometa s krznom in kožo divjadi . • _ ' 
Pripomba: Prometni davek po tej tarifni št©VJ ' 

plača  prodajalec   kože  divjadi.   Osnova  za  o^111?.. 
davka je prodajna cena. Od kož in krzna  dom« 
živali se mestni prometni davek ne plača. 

3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v » 

nem listu LRS«. 

Urad- 

St. 1712/2-54 '   ' 
Murska Sobota, dne 31. avgusta 1954. 

Predsednik LO M°: 

Jože Velnar 1 r- 
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64?. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena, 16. točke 

<8< in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
jnesinih občin (Uradni list LUS. st. 19-90/52) in 
"?• člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list •••, št. 29-344/54) ter v zvezi s 3. točko 
a) in b) in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je ljudski odbor 
jaestne občine Novo mesto po sklepu F ie dne 28. ju- 
"ja 1954 sprejel 

ODLOK 
0 cäsu, načinu in pogojih za sklepanje stanovanjskih 
Pogodb za območje ljudskega odbora mestfle občine 

Novo mesto 

1. člen 
Na območju mesta Novo mesto siklepäjö stano- 

Ja.nJsko pogodbe za stanovanja v hišah, ki se vklju- 
ĆIJo v družbeno upravljanje, hiŽnl sveti, Za stano- 
vanja v hišah, ki se ne vključijo v družbeno uprav- 
ljanje, pa lnstniki hiš, oboji na podlagi odločbe 
stanovanjskega urada o dodelitvi stanovanja. 

2. člen 
Stanovanjsko pogodbo je treba skleniti najpozne- 

je v 8 dneh po prejemu odločbe o kategorizaciji 
stanovanja z veljavnostjo od 1. avgusta 1954 dalje 
* Vfeeini uživalci stanovanj, ki so na dan sklepanja 
Pogodbo uživalci kateregakoli stanovanja na območju 
'Wdskega odbora mestno občino Novo mesto. 

3. čleii 
,   Stanovanjske pogodbe po 2, členu  tega  odloka 

"•} dovoljeno skleniti z najemniki in sostanovalci, ki 
oimajo na območju ljudskega odbora mestne občine 
Noyo  mesto  stalnega  bivaliSča   ali   nimajo  namena 
*_ajno bivati na-območju mesta ali nimajo za Uživa- 
jo določenega stanovanja izkazano pravice. 

4. člen 
,Za družinska stanovanja so sklopa pogodba le 

j! najemniki ali sostanovalci, ki imajo družino. Za 
"•užino štejeta tudi zaikonca brez otrok kakor tudi 

hodniki, ki žive v skupnom gospodinjstvu, 

Samska oseba sklene stanovanjsko pogodbo le za 
' •1•*•• sobo, za sobo v sklopu družinskega stanova- 

Ja pa lo podnajemno pogodbo. 
.     "Jêmoma jo dovoljeno samski osebi skleniti na- 
ra^110 P°S°dD»> 2e ji je iz zdravstvenih ali starostnih 

zlogov potrebno lastno gospodinjstvo. Take osebe 
•*• skleniti najemno pogodbo le za manjšo stano- 
ve z običajnimi pritiklinaml. 

• -   Z osebami,  ki   živijo v  nedovoljenem  razmerju 
•• ^

e^ zakonu), se ne si 
družinska stanovanja. 

. — wuuuii)      »»j      IJI * j, j\j      »       nvuvrr -vaj \Juvalit      ****ji*»v*4. j ** 
lvJem zakonu), se ne sklene stanovanjska pogodba 

5. člen 
Zapisniška stanovanja, zasedena od oseb, ki ne 

pravljaj0 hišniških  del,  se  sklene  le  začasna  na- 
,eB»ia pogodba. 
Ztr- ?li''n'ki 8e no sklopa stanovanjska pogodba. 

nJ"ni se sklene delovna pogodba po 4. členu uredbe 
pIačah hišnifkov (Uradni list LRS. St. 23-124/52). 

6. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, 

ki so jih sezidale gospodarske organizacije, ustanove 
in uradi, pa po lastni krivdi ali volji niso v&č • 
delovnem razmerju, se sklenejo začasne stanovanjske 
pogodbe. 

7. Člen 
Z najemniki dn sostanovalci, ki jim je stanovanje 

pravnomočno odpovedano, se sklenejo samo začasne 
stanovanjske pogodbe. 

8. člen 
Z lttfitnikom hiše, ki preide v družbeno uprav- 

ljanje, se ne sklene stanovanjska pogodba, pač pa se 
morajo z njim pismeno urediti njegove pravice in 
dolžnosti iz VII. poglavja uredbe o upravljanju'sta- 
novanjskih hiš. in iz drugih veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za 
tiste, ki se z veljavno listino izkažejo, da jim pritiče 
pravica' do brezplačnega stanovanja  (užitek). 

9i člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo po obrazcu 

Državne založbe Slovenije -t Ljubljani, ki se debt 
pri Upravi stanovanjske skupnosti Novo mesto. 

10, člen 

Za hiše, za katere je sporno, ali se bodo vključile 
v družbeno upravljanje, sklepa stanovanjske pogodbe 
hišni lastnik. 

•. člen 

Izpraznjena stanovanja in stanovanjske prostore 
v hišah stanovanjske skupnosti in v hišah, ki ne pri- 
dejo v stanovanjsko skupnost, dodeljuje po sklepu 
ljudskega odbore mestne občine po zadnjem od- 
stavku 36. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš stanovanjski urad pri ljudskem odboru mestne 
občino NoVo mesto,- 

Prazna stanovanja, iki so jih sezidale gospodarske 
organizacijo, zavodi in uradi, se dodeljujejo delav- 
cem in uslužbencem teh organizacij v sporazumu s 
svetom stanovanjske skupnosti. 

12. Člen 
Stanovanjsko pogodbe, za katere svet za komu- 

nalne zadeve ljudskega odbora mestne občine ugo- 
tovi, da so sklenjene v nasprotju • določbami tega 
odloka, razglasi za nične, 

13. člen 
Po predpisih temeljnega zaikona o prekrških se 

kaznuje zaradi prekrška z denarno kaznijo do 2000 
dinarjev. / 

1. kdor ne sklene stanovanjske pogodbe v roku 
iz 2. člena tega odloka; 

2. kdor sklene stanovanjsko pogodbo z najemniki 
in sostanovalci v nasprotju z določbami 3. in 4. Sena 
tega odloka; 

3. kdor sklono stanovanjsko pogodbo brez po- 
prejšnje odločbe stanovanjskega urada In v nasprotju 
s predpisi 11. člena tega odloka. 
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14. plen 

Sklepanje   stanovanjskih   pogodb   velja   po   tem 
odloku od 1. angusta 1954 dalje. 

15. člen 

Ta odlok  velja  od  dneva  objave  v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 1190/51-54 
Novo mesto, dne 28. julija 1954. 

Predsednik LO MO 
Boris Andrijanič 1. r. 

648. 

Na podlagi 25. člana ter 12. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) in 28. členav temeljnega zakona o 
proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je ljudski 
odbor mestne občine Postojna na seji dne 25. sep- 
tembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dodatnem proračunu mestne občine Postojna 

za leto 1954 

1. člen 

Dodatni proračun mestne občine Postojna za 
leto 1954 s posebnimi prilogami obsega: 

Dodatni proračun mestne občine: 

z dohodki v znesku 25,015.000 din 
in izdatki v znesku 25,015.000 din 

Skupni proračun mestne občine z dodatnim pro- 
računom znaša: 

dohodki v znesku 
in izdatki v znesku 

55,473.000 din 
55,473.000 din 

2. člen 

Ta  odlok  velja  od  dneva   objave   v   »Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. oktobra 1954. 

St. 1515/17-54 
Postojna, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik LO MO 
Jože Basa 1. r. 

649. 
Na podlagi  117. člena zakona o spremembah •_• ' 

dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odborni' 
kov ljudskih odborov  (Uradni list LRS, št. 51/53) je 
občinski ljudski odbor Krmelj na 25. redni seji àae 
1. avgusta 1954 sprejel 

OD LO K 
o razpisu nadomestnih volitev 

1 .   ., 
Razpišejo se nadomestne volitve v VIII. volih11 

enoti, ki obsega vasi Breško, Stanjgrob, Nunski 1°§> 
:n Požarče, ker se je tov. Pelko Ivan iz Breškega° 
odpovedal mandatu odbornika ljudskega odbora U1 

je ljudski odbor odpoved sprejel. 

• 
Volitve bodo v nedeljo, 19. decembra 1954 <*° 

7. nri zjutraj. 
• 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc in na 
krajevno običajni način v VTII. volilni enoti. 

St. 707/1-1954 
Šentjanž, dne 9. oktobra  1954. 

Predsednik Obč. tO: 
Matija Blas L r. 

650. 
Okrajna volilna komisija v Črnomlju je po V0" 

trditvi predloga zbora volivcev vasi Žuniči, Paun?" 
viči in Vukobrati z dne 16. oktobra 1954, naj se uv«°e 

postopek za odpoklic odbornika Zuniča, Jožefa, Pet*a' 
kmeta iz Zuničev, št. 20, ki je bil izvoljen v občiD' 
ski ljudski odbor Adlešiči v 10. volilni enoti »a 

podlagi 153. člena zakona o spremembah in dopoj11'* 
tvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov lju°' 
skih odborov. (Uradni list LRS, št. 31-102/53) sprejo8 

tole ODLOČBO 
Razpiše se glasovanje O odpoklicu odborni*8 

Čuniča, Jožefa, Petra, kmeta iz Zuničev, št. 20, ki Je 

bil izvoljen v občinski ljudski odbor Adlešiči v *. 
volilni enoti, ki obsega vasi Žuniči, Paunoviči jn. 
Vukobrati. Glasovanje o odpoklicu bo v 10. volilni 
snoti občine Adlešiči v nedeljo, 14. novembra i^<*' 

St. OVK — A 2/54 ' 
Črnomelj, dne 21. oktobra  1954. 

Tajnik okrajne Predsednik okrajne 
volune  komisije: volilne komisije: 

Drago Vondra, 1. r. Zivko Zobec 1. r- 
Clan okrajne Clan okrajne.    - 

volilne komisije: volilne komisije: 
Janko Štrukelj   I. r. Anton Malerič  I. '• 

Namestnik člana okrajne volilne komisij©: 
Ivan Kobe I. r. 

Izdaja   »Uradni  list  LRS«  —  Direktor  In  odgovorni  urednik:   Ivo  Lapajne  —   tiska   tiskarna   »Toneta  Tomalča« —  vsi *«*oja    *uj.4*uiJil    xiöfc    Lixvo«    —    ^uvbwt     ni    vuguvuiiu    ULCUìUAì    ivu    LtapujlUi    —    llSKa    msitarna    ironeut    mutai***- _r 
v LJubljani  - Naročnina: letno 800 din  -   Posamezna  «evllKa: 8 din   'c 6 «tram   vsake nadaljnje 4 strani 4 đln.ve„0 
ooätl  e din  »e* —  UrednUtvo In  upravat  LJubljana,   Erjavčeva ulica  He   ooStni  prednj 336 - Telefon uprave «-«-» 

Čekovni račun: 60t-»Z«-lS7 * 
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156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

1«. 

162. 

163. 

164.. 

165,- 

166. 

651. 

VSE 

Zakon o razäiritvi veljavnosti ustave, zakonov In drugih 
Pravnih predpisov Ljudske republike Slovenije na ko- 
prsko območje. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
Planu Ljudske republike Slovenije za leto 1954. 
Zakon o ustanovitvi  VUJe gospodinjse Sole v  Grobljah 
Pri  Domžalah. 
Odlok o odpravi okrožnega sodišča v Kopru in o dolo- 
čitvi krajevnega območja okrožnega sodišča v Gorici in 
okrajnih sodišč v Kopru in Piranu. 
Odlok o ustanovitvi okrožnega gospodarskega sodišča v 
Kopru in o določitvi njegovega krajevnega območja. 
Odlok o volitvah zastopnikov univerzitetnih in fakul- 
tetnih sodelavcev ter študentov v organe Univerze v 
LJubljani  in njenih  fakultet. 
Sklep o Izvolitvi članov, ki Jih Izvoli Ljudska skupščina 
v univerzitetni svet In fakultetne svete Univerze v LJub- 
ljani. 
Odlok o ustanovitvi komisije pri Svetu za prosveto In 
kulturo LUS za vprašanja nastavitev, razrešitev in pre- 
mestitev učnega osebja. 
Odločba o prelmenoVanJu Gradbenega tehnlkuma v LJub- 
ljani  v  Gradbeno srednjo šolo  v  LJubljani. 
Odločba o razglasitvi Inštituta  za  turbinsko  stroje Slo- 
venske akademije znanosti in umetnosti za finančno sa- 
mostojen zavod. 
Odločba o razglasitvi Kemičnega inštituta »Borisa Ki- 
driča« Slovenske akademije znanosti in umetnosti za 
finančno samostojen zavod. 

Odloki  ljudskih  odborov: 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 8., 32. In 44. 
volilni  enoti MLO  LJubljana. 

BINA: 
652. 

£53. 
6S4. 

655. 

C56. 

657. 

658. 

660. 
661. 

663. 

664. 

665. 

Odlok  o  razpisu  nadomestnih  volitev   v  15.,  SL  la  66. 
volilni enoti MLO LJubljana. 
Odlok o stanovanjskih skupnostih okraja  Črnomelj. 
Odlok o^kategorizaciji stanovanj In okoliših na območju 
OLO Kočevje. 
Odlok o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih na območju OLO  Kranj. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi 
stanovanjskih skupnosti ter o volitvah hišnih svetov in 
svetov stanovanjskih skupnosti okraja Krško. 
Odlok o višini najemnine in sklepanju najemnih po- 
godb za stanovanja v okraju Šoštanj. 
Odlok o določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skup- 
nost In organih Upravljanja stanovanjskih hiš, o kate- 
gorizaciji stanovanj ter sklepanju pogodb na območju 
mestne občine Bled. 
Odlok o organih upravljanja, določitvi hiš, ki spadajo 
v stanovanjsko skupnost in o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti na območju MO Idrija. 
Odlok o določitvi meje okolišev mesta Jesenic. 
Odlok o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih In manjših 
družbenih gostiščih na območJ4 mestne občine Postojna. 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč na4območju mest- 
ne občine Trbovlje. 
Odlok o oddajanju «hrane abonentom v zasebnih gospo- 
dinjstvih na območju mestne občine Tržič. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 110. volilni enoti 
občino Ivanjkovci. 
Odlok o  razpisu nadomestnih volitev v 1. volllni enoti 
občine Velika Loka. 

156. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona o 
'^eljih družbene in politične ureditve in o organih 
"•»lasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
äyet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
^ûkon 0 razširjaj veljavnosti ustave, zakonov in dru- 
pa pry.vnih predpisov Ljudske republike Slovenije 
"?. koprsko območje, ki ga je sprejela Ljudska skup- 
ina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
^eSa zbora in na seji Zbora proizvajalcev dne 27. 

oktobra 1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
razširitvi  veljavnosti  ustave,  zakonov   in  drugih 

Pfedpisov  Ljudske  republike  Slovenije na  koprsko 
območje   • 

1. člen 
Veljavnost  ustave,  zakonov   ter  drugih  pravnih 

Podpisov Ljudske republike Slovenije se z dnem, ko 
acne veljati ta zakon,  razširi na koprsko območje. 

na   j^ro se ie razširila civilna uprava FLRJ z med- 
j. r' dnim sporazumom o Svobodnem tržaškem ozem- 
^ iu z zakonom z  dne 23. oktobra   1954 o veljavi 
n   ave> zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov 

°zemlju, na katero se je z mednarodnim sporazu- 
nc>Ir» razširila civilna uprava FLRJ. 

2. člen 
Predpisi, ki so jih izdali ljudski odbori na ob- 

močju okraja Koper do dneva, ko začne veljati ta 
zakon, ostanejo v veljavi, kolikor niso v nasprotju z 
zveznimi in republiškimi zakoni in drugimi predpisi, 
katerih veljavnost je razširjena na koprsko območje. 

3. člen 
Ljudski odbor okraja Koper in občinski ljudski 

odbori na njegovem območju delajo naprej v sedanji 
sestavi. 

4. člen 
Na območju bivše cone A Svobodnega tržaškega 

ozemlja, na katero je bila razširjena civilna uprava 
Federativne ljudske republike Jugoslavije in na ka- 
terem izvršujejo pravice republiških organov organi 
oblasti Ljudske republike Slovenije, opravlja zadeve 
z pristojnosti občinskega ljudskega odbora začasno 
ljudski odbor občine Koper okolica, dokler ne bo s 
posebnim zakonom urejeno vprašanje upravno teri- 
torialne pripadnosti tega območja, zadeve iz pristoj- 
nosti okrajnega ljudskega odbora pa ljudski odbor 
okraja Koper. 

5. člen • 

Ko začne veljaki ta zakon, prenehajo posebni or- 
gani, ki so do uvedbe civilne uprave na območju 
okraja Koper opravljali zadeve, za katere so po re- 
publiških  predpisih  pristojni   republiški organi.  Ne- 
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rešene   zadevo   teh   organov   prevzamejo   pristojni 
republiški organi. 

6. člen 

Izvršni svet izda uredbo za izvršitev tega zako- 
na. S to uredbo določi, kdaj začnejo teči in kdaj iz- 
tečejo v republiških predpisih določeni roki, ki so že 
pretekli, kolikor niso bili republiški predpisi že 
razširjeni na okraj Koper z odredbo komandanta 
vojaške uprave JLA. S to uredbo Izvršni svet lahko 
določi poznejši dan, ko se bodo posamezni republiški 
predpisi ali posamezne določbe republiških predpisov 
začele uporabljati na koprskem območju. 

Dokler no izda Izvršni svet uredbe po prvem od- 
stavku, se uporabljajo ustrezni predpisi prejšnje vo- 
jaške uprave JLA in lokalnih organov oblasti. Ti 
predpisi se uporabljajo tudi na območju bivše cone 
A Svobodnega tržaškega ozemlja, na katero je raz- 
širjena civilna uprava Federativne ljudske .republike 
Jugoslavije in na katerem izvršujejo pravice repu- 
bliških organov organi oblasti Ljudske republike Slo- 
venije. 

7. člen 

Ta zakon velja takoj. 

St. U-153/54 
Ljubljana, dne 30. oktobra 1954. 

Izvršni svét Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Izvršnega   sveta   Ljudske 

skupščine LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

i57. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 
o temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republiko Slovenije razglaša Izvršni 
svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o druž- 
benem planu Ljudske republike Slovenije za 1. 1934, 
ki ga je sprejela Ljudska skupščina Ljudske repu- 
blike Slovenije na seji Republiškega zbora in na seji 
Zbora proizvajalcev dne 27. oktobra 1934 in ki se 
glasi: 

ZAKON 
o spremembah in, dopolnitvah zakona o družbenem 

plann Ljndske republike Slovenije za leto 1954 

1. člen 

V XV. poglavju zakona o družbenem planu Ljud- 
ske republike Slovenije za leto 1954 se spremenita 
1. in 3. razdelek tako: 

1. Prvi razdelek se glasi: 

>Ljudski republiki Sloveniji pripada določen de- 
lež od dohodkov tistih okrajev in mest, katerih skup- 
ni dohodki, s katerimi razpolagajo, presegajo letno 
15.000 dinarjev  na  enega  prebivalca.« 

2. Tretji razdelek se glasi: 

>Prispevek za kritje potreb Ljudske republike 
Slovenije se izračunava in vplačuje od skupnih do- 
hodkov okrajev in mest po tejle lestvici: 

Dohodki   na 
enega  prebi- 

valca 
(v dinarjih) 
od do 

Stopnja 
prispevka: 

Dohodki   na 
enega  prebi- 

valca 
(r dinarjih) 
od do 

S topaia 
prispevka! 

15.000—16.000 
16.000—17.000 
17.000—18.000 
18.000—19.000 
19.000—20.000 
20.000—21.000 
21.000—22,000 
22.000—23.000 
23.000—24.000 
24.000—25.000 
23.000—26.000 
26.000—27.000 
27.000—28.000 
28.000—29.000 
29.000—50.000 
30.000—31.000 
31.000—32.000 
32.000—33.000 
33.000—34.000 

20% 34.000—35.000 
21% 33.000—36.000 
22% 36.OO0—57.OOO 
23% 37.000—38.000 ' 
24% 38.000—39.000 
25% 39.000—40.000 
26% 40.000—41.000 
27% 41.000—42.000 
28% 42.000—43.000 
29% 43.000—44.000 
30% 44.000—45.000 
31% 45.000—46.000 
30% 46.000—47.000 
33% 47.000—48.000 
34% 48.000—49.000 
35% 49.000—50.000 
36% nad 50.000 
37% Ljubljana mesto 
38% Maribor mesto 

41# 
42% 

a% 
43% 
46$ 
•% 
48% 
49% 
W% 
51% 

54% 
55# 
25% 

45^< 

2. člen 

XVIII. poglavje so spremeni tako, da se glasi: 
»Kmetijska posestva bodo v letu 1934 vplačevala 

znižano amortizacijo, in sicer v višini 40% od znesJ>a 

amortizacije za nadomestitev, ki je določena v Xv • 
poglavju zakona o družbenem planu FLRJ za Ie'0 

1954.« 

3.člen 

XIX. poglavje se spremeni in dopolni' tako: 
1. Tretji odstavek 1. razdelka se spremeni tako, 

da se glasi: 

»Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je poobla- 
ščen, da za leto 1954 izloči iz republiškega kreditnega 
sklada za investicije potrebna  sredstva za gradite 
cest na območju Ljudske republike Slovenije, venda 
največ do višine 700 milijonov dinarjev.«    * 

2. Za zadnjim odstavkom 1. razdelka se doda nov 
četrti odstavek, ki se glasi: 

»Izvršni svet Ljudske skupščine LRS je P°°.  fa 
ščen, da prenese iz republiškega kreditnega s,a'lc 
za investicije v okrajne in  mestne kreditne skia    , 
za .investicije sredstva,  ki  so bila  že odobrena * 
krediti' za komunalno, prosvetno in  socialno zora 
stveno delavnost okraja oziroma mesta.« 

4.'člen 

2. razdelek XXI. poglavja se spremeni tako, 
se glasi: 

»Od sklada za plače sezonskih delavcev kmetij- 
skih posestev se plača prispevek za socialno zava 
vanje  v  višini   10%. Ta prispevek pripada v ce 
okrajnim in  mestnim  zavodom  za   socialno zava 
vanje.« 



§{2ïij3 — 4. XI. 1954 URADNI LIST Stran 815 

5. člen 

' Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LUS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 

Št. U-154/54 
Ljubljana, dne 30. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske nepublike Slovenije 

» Predsednik 
Predsednik Izvršnega   sveta   Ljudske 

Ljudsko skupščino LRS: skupščine LRS: 
Miha Marinko 1. r. Boris Kraigher 1. r. 

158. 

UKAZ 

Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o organih 
Polasti Ljudske republike Slovenije razglaša Izvršni 
Syet Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
••••• o ustanovitvi «Višje gospodinjske šole, ki ga je 
sprejela Ljudska skupščina Ljudske republike Slove- 
yenije na seji Republiškega zbora dne 27. oktobra 
1954 in ki se glasi: 

ZAKON 
o ustanovitvi Višje gospodinjske šole 

1. člen 

Ustanovi se Višja gospodinjska šola. 
Sola ima pomen za vso Ljudsko republiko Slove- 

nje in je pod neposrednim nadzorstvom Sveta za 
Prosveto in kulturo LRS. 

Sedež šole je v Grobljah pri Domžalah. 

2. člen 

Naloga šole je, da slušateljico izobrazi za učite- 
ljice gospodinjstva in ročnega dela na' splošnoizobra- 
2evalnih ter ni'zjih in srednjih strokovnih šolah. 

3. člen 
Solo vodijo šolski svet, učiteljski zbor in direktor. 

, 4. člen 
Šolski svet sestavljajo: 
en član, ki ga izvoli učiteljski zbor imed sebe; 
en član, ki ga izvolijo slušateljice šole; 

..    en Član, ki ga izvoli okrajni ljudski odbor Ljub- 
ica okolica izmed svojih odbornikov; 

pet do deset članov, ki jih imenuje Svet za pro- 
feto in kulturo LRS; 

direktor šole. 
Šolski  svet  izvoli  izmed  sebe  predsednika.  Di- 

rektor šole ne more biti predsednik šolskega sveta. 
,   Delovna doba sveta traja dve*leti; posamezni čla- 

•• se lahko odpokličejo oziroma razrešijo pred po- 
ekom te dobe in izvolijo oziroma imenujejo na nji- 

ft0yo mesto drugi. 
Svet lahko sklepa samo na sejali. 

5à člen 
Šolski svet: 
sestavlja predlog pravil  šole; 

sestavlja predlog predračuna dohodkov in izdat- 
kov šole in skrbi za njegovo izvajanje; 

predlaga sistemizacijo delovnih mest na šoli za 
učno in tehnično osebje in daje predloge za namesti- 
tev direktroja in drugega učnega osebja; 

daje predlog za predmetnik in učni načrt in za 
organizacijo pouka; 

skrbi za življenjske in delovne pogoje sluša- 
teljic; 

posveča skrb socialno-zdravstvenim problemom 
na  šoli in  skrbi  za kulturni  razvoj  slušateljic šole. 

6. člen 

Učiteljski zbor ima zlasti tele naloge: 
izvaja smernice prosvetne politike; 
obravnava   vprašanja,    ki   se   tičejo   pouka   in 

vzgojnega dela na šoli in njunega zboljšanja; 
izdela podroben učni načrt in skrbi za njegovo 

izvajanje; daje pobudo za spremembo predmetnika 
in učnega načrta; 

organizira  sestanke  s  slušateljicami; 
določi predavatelje za posamezne predmete v pr- 

vem oziroma drugem letniku; 
izvaja predpise o disciplinski odgovornosti slu- 

šateljic v skladu s pravili šole; 
daje mnenja m predloge šolskemu svetu in pro- 

učuje vprašanja, ki jih dobi od šolskega sveta. 

7. člen 

Direktorja in učno osebje šole imenuje po pred- 
logu šolskega sveta Svet za prosveto in-kulturo LRS 
na podlagi razpisa. 

8. člen 

Direktor neposredno vodi delo šole, predseduje 
učiteljskemu zboru ter skrbi za izvrševanje sklepov 
šolskega sveta in učiteljskega zbora. 

Direktor ima pravico in dolžnost zadržati ìZVT- 
šitev sklepov šolskega sveta in učiteljskega zbora, ki 
so v nasprotju z zakonitimi predpisi, pravili šole ali 
s splošnimi nalogami šolp. Tak sklep mora direktor 
predložiti najpozneje v treh dneh Svetu za prosveto 
in kulturo LRS v odločitev. 

'9. člen 

Šolski svet in direktor sta za svoje delo odgo- 
vorna Svetu za prosveto in kulturo LRS, direktor pa 
tudi Eolskemu svetu. 

10. člen 

Pouk na šoli traja dve leti. Pouk je teoretičen in 
praktičen. Predmetnik in učni načrt predpiše Svet za 
za prosveto in kulturo LRS. 

Za izvrševanje praktičnega pouka ima šola šol- 
sko posestvo, laboratorije in učne delavnice. 

11. člen 

• Na šolo se lahko vpišejo učiteljice z učiteljskim 
strokovnim izpitom. ' 

Izjemoma se lahko sprejmejo na šolo učiteljice, 
ki nimajo učiteljskega strokovnega izpita in druge 
kandidatinje, ki imajo popolno srednjo splošnoizo- 
braževalno   šolo s predpisanim   zaključnim   izpitom. 
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12. člea 

Izobrazba absolventk Višje gospodinjske šole, ki 
imajo diplomski  izpit, ustreza Višji šolski izobrazbi. 

13. člen 

Sola ima svoj predračun dohodkov in izdatkov v 
okviru predračuna Sveta za prosveto in kulturo LRS. 

Direktor šole je odredbodajalec za izvajanje 
predračuna. 

14. člen 
Sola za učiteljice kmetijsko-gospodarskih in 

kmetijsko-gospodinjskih šol v Grobljab pri Domža- 
lah preneha, nadaljuje pa z delom kot višja šola po 
1. členu tega zakona. 

Absolventkam šole za učiteljice kmetij sko-gospo- 
darskih • in kmetijsko-gospodinjskih šol v šolskem 
letu 1953/54 so prizna višja šolska izobrazba, če opra- 
vijo dopolnilni petmesečni tečaj, predpisano prakso 
in diplomski izpit. 

15. člen 

Svet za prosveto in kulturo LRS predpiše pra- 
vila šole ter natančnejše določbe o organizaciji in 
delu šole o dopolnilnem tečaju in praksi po drugem 
odstavku 14. člena. 

16. člen 

Ta zakon velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRSc 

St U-155/54 
Ljubljana, dne 30. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

Predsednik 
Izvršnega   sveta   Ljudske 

skupščine LRS: 
Boris Kraigher 1. r. 

159. • / 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije in v 
zvezi z 18. členom zakona o sodiščih (Uradni list 
FLRJ, št. 30/54) je Ljudska skupščina Ljudske repu- 
blike Slovenije na seji Republiškega zbora dne 27. 
oktobra sprejela 

ODLOK 
o odpravi okrožnega sodišča v Kopru in o določitvi 
krajevnega območja okrožnega sodišča v Gorici in 

okrajnih sodišč v Kopru in Piranu 

Odpravi  se okrožno sodišče v Kopru. 
Arhiv in vse nerešene zadeve okrožnega sodišča 

v Kopru prevzame okrožno sodišče v Gorici, kolikor 
s© nanašajo na koprsko območje, ki je vključeno v 
Ljudsko republiko. Slovenijo. 

• 

Območji okrajnega sodišča v Kopru in okrajne- 
ga sodišča v Piranu spadata V krajevno območje 
okrožnega sodišča v Gorici. 

III 

Krajevno območje sodišča v Piranu obsega mest- 
ni občini Izola in Piran, občini Portorož in Sečovlje 
ter naselji Nova vas in Padno iz občine Šmarje. 

IV 
Krajevno območje okrajnega sodišča v Kopru ob- 

sega vso območje okraja Koper, razen mestnih občin, 
občin oziroma naselij, naštetih v III. točki. 

Državni sekretar za pravosodno upravo izvrši ta 

odlok in izda po potrebi natančnejše predpise za 
izvršitev tega odloka. 

VI 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc. 

St. R-552/1-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS; 

Predsednik Miha Marinko 1. r. 
Republiškega  zbora: 

Josip Rus 1. r. 

160. 

Na podlagi 3. točke 40. člena ustavnega zakon? 
ó temeljih družbene in politične Ureditve in o orga" 
nih oblasti Ljudske republike Slovenije, v zvezi z 8. 
členom zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni üst 

FLRJ, št. 31/54) je Ljudska skupščina Ljudske rep"; 
bliko Slovenije, na seji Republiškega zbora in na sej1 

Zbora proizvajalcev dne 27. -oktobra 195$ sprejela 

ODLOK ODLOK 
o  ustanovitvi   okrožnega   gospodarskega 
Kopru in o določitvi njegovega krajevne 

.«,bi.   sodišča  v 

ivnega območje 

Ustanovi se okrožno gospodarsko sodišče v Kopru/ 
Njegovo krajevno območje obsega območje okra- 

jev Gorica, Koper, Postojna, Sežana in Tolmin. 

II 
in Okrožno gospodarsko sodišče  v  Novi  Gorici 

Okrajna javna arbitraža v Kopru prenehata. 
Arhiv in vse nerešeno zadeve okrožnega gospo- 

darskega sodišča v Novi Gorioi in okrajne javne ar" 
bitraže v Kopru prevzame okrožno gospodarsko s°" 
dišče v Kopru. 

m 
Državni sekretar za pravosodno upravo LRS Jz. 

po potrebi   natančnejše   predpise   za   izvršitev   teg 
odloka in izvrši ta odlok. i 
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IV 

Ta odlok velja od dneva objavo v »Uradnem li- 
stu LRS«. ' 

St R-548/1-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudsko republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudsko skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. Predsednik 
Republiškega  zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
'•bora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

161. 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
0 °rganih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezii 
s '4., 42., 46. in 51. členom splošnega zakona o univer- 
zi (Uradni list FLRJ, št. 27/54) je Ljudska skup- 
Sçma Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega  zoora  dne  27.  oktobra   1954  sprejela 

ODLOK 
0 volitvah zastopnikov univerzitetnih in fakultetnih 
s°đelavccv ter študentov v organe Univerze v Ljub- 

ljani in njenih fakultet 

t. Sodelavci vsake fakultete (asistenti in drugi 
fouelavci fakultete in fakultetnih  ustanov)  in  sode- 
avoi vsake univerzitetne ustanove izvolijo na* svo- 

jem sestanku izmed sebe na vsakih začetih pet sode- 
avcev po enega člana univerzitetne skupščine. 

2> Sodelavci  vsake  fakulteto izvolijo na svojem 
ostanku izmed sebe na vsakih začetih pet sodelavcev 

P° enega člana v fakultetno upravo. 

3- Fakultetna uprava izvoli na seji izmqd sebe 
fakultetni svet toliko članov, kot ima fakulteta 
delkov, in tako, da je zastopan v fakultetnem svetu 
ak oddelek z enim članom. 

kult 
lok. 

4. Volitve članov  univerzitetne skupščine in fa- 
etnih uprav in svetov po točkah 1. do 3. tega od- 

a so neposredne in tajne. Voli se z listki. 

5- Studenti vsake fakultete izvolijo izmed sebe na 
sakih začeiih 200 slušateljev po enega predstavnika 

univerzitetno skupščino. 

"• Clan univerzitetnega sveta 1er član fakultetne- 
°    sveta, ki  ju volijo študenti izmed sebe ter pred- 

avniki študentov za univerzitetno skupščino, se vo- 
iz     neP°srcdno  in   tajno  z  listki.   Izvoljeni  so  tisti 

"led kandidatov, ki so dobili največ glasov. 

v    .'• Začasna univerzitetna uprava določi v sodelo- 
odhJU Z ^vczo študentov Jugoslavije — univerzitetni 
to    -• Ljubljana način 'volitev predstavnikov študen- 

v 'n izvede te volitve. 

8. Ta odlok začne veljati z dnevom objave v 
»Uradnem listu LRS« ,in velja, dokler ne bodo sprejeti 
statuti Univerzç v Ljubljani in njenih fakultet. 

St R-549/1-54 
Ljubljana, dno 27. oktobra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudsko skupščine LRS: 

Predsednik Miha Marinko 1. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

162. 

SKLEP 
o  izvolitvi  članov, ki jih  izvoli Ljudska skupščina 

v univerzitetni svet in fakultetne svete Univerze 
v Ljubljani 

i 
Na ipodlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega 

zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi 
s 34. in 46. členom splošnega zakona o univerzah in 
na podlagi sklepa Republiškega zbora Ljudske skup- 
ščine LRS o določitvi Števila članov, ki jih izvoli 
Ljudska skupščina Ljudske republike Slovenije v 
univerzitetni svet in fakultetne svete Univerze v 
Ljubljani so bili na seji Republiškega zbora Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije dne 27. okto- 
bra 1954 

izvoljeni 

I. Za člane univerzitetnega sveta: 

1. Avčin  dr.  France,  univerzitetni  profesor 
2. Brilly ing. Marjan, direktor Uprave za inve- 

sticije.LRS 
3. Hočevar   dr.   France,   predsednik   Vrhovnega 

sodišča LRS ,   . 
4. Potrč dr. Jože, ljudski poslanec 
5. šnudcrl   dr. Maks,   univerzitetni   profesor   in 

ljudski poslanec 
6. Tepina  ing.  Marjan,  državni  sekretar za  go- 

spodarstvo LRS 
7.. Vodopivec  Vlado,  sekretar  Sveta za  prosveto 

in kulturo LRS 
8. Vogelnik dr. Dolfe, univerzitetni profesor 
9. Ziherl Boris, univerzitetni profesor in ljudski 

poslanec 
10. Zavcar ing. Pavle, ljudski poslanec. 

11. Za   člane   fakultetnega   sveta   prirodoslovno 
matematične in filozofske fakultete: 

1. Bratko   Ivan,   direktor   Državne   založbe   Slo- 
venije 

2. Klopčič Mile, direktor Drame v Ljubljani 
3. Majhen Vlado, ljudski poslanec 
4. Petérnelj Rado, načelnik Tajništva za prosveto 

MLO Ljubljana 
5. Raubar   Miro,   direktor  klasične   gimnazije  v 

Ljubljani 
6. Zupančič   dr.  Adrej,   univerzitetni    profesor. 
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III. Za člane fakultetnega sveta pravne in eko- 
nomske fakultete: 

1. Bole Tone, ljudski poslanec 

2. Grosman dr. Vladimir, odvetnik 

3. Hočevar Mirko, podsekretar pri Državnem se- 
kretariatu za gospodarstvo LRS 

4. Ingolič Jože,  direktor Zavoda za gospodarsko 
planiranje LRS 

5. Potočnik    dr.   Miha,    tajnik    Ljudske    skup- 
ščine LRS 

6. Tominšek   dr.   Teodor,   državni   sekretar   za 
pravosodno upravo LRS 

IV. Za člane fakultetnega sveta tehniške 
fakultete: 

1. Brelih ing. Miloš, svetnik pri Institutu za elek- 
tričko gospodarstvo 

2. Guštin ing. Darko, direktor Litostroja 
3. Jančar Rudi,  direktor  Instituta  za  telekomu- 

nikacije 
4. Kenn  ing.  Lojze, direktor Uprave  za   vodno 

gospodarstvo LRS 

5. Kleindienst ing. Matej, uslužbenec Elektrogo- 
spodarske skupnosti LRS 

6. Klemenčič ing. Ivo, predsednik gospodarskega 
sveta MLO Ljubljana 

7. Kotnik ing. Viktor, namestnik direktorja  Za- 
voda za gospodarsko planiranje LRS 

8. Lučovnik ing. Rudolf, direktor Rudnika Mežica 

9. Mihevc ing. Dore, univerzitetni profesor 

10. Turnšek ing. Viktor, direktor zavoda za pre- 
iskavo materiala in konstrukcij 

V. Za člane fakultetnega sveta medicinske 
fakultete: 

1. Ahčin dr. Marjan, direktor Centralnega higi- 
enskega zavoda 

2. MuSič   dr.   Drago,    predsednik   Slovenskega 
zdravniškega društva 

3. Piškur Lojze, sekretar Sveta za zdravstvo in 
socialno politiko LRS 

4. Ravnikar dr. Tone, pomočnik sekretarja Sveta 
za zdravstvo in socialno politiko LRS 

5. Rupreht  Uroš,  direktor   Kemofarmacije 
6. Svetina Mira, ljudski poslanec 

VI. Za člane fakultetnega sveta agronomske, go- 
zdarske in veterinarske fakultete: 

1. Berkopec ing. Jože, direktor Kmečke knjige 
2. Budihna ing. Karmelo, ljudski poslance 
3. Hadži dr. Jovan, univerzitetni profesor 
4. Marentič ing. Vera, šef oddelka na Kmetijskem 

raziskovalnem in kontrolnem zavodu 
5. Pavšič   dr.  Marjan,   direktor   Veterinarskega' 

znanstvenega zavoda 
6. Pirkovič ing. Vilma, ljudski poslanec 

7. Žagar  ing.  Bogdan,  direktor   instituta  za  go- 
zdarstvo in lesno industrijo. 

Št. R 551/1-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra  1954 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

163. 

Na podlagi prvega odstavka 43. člena ustavnega 
zakona o temeljih družbene in politične ureditve in 
o organih oblasti Ljudske republike Slovenije ~• 
v zvezi s 16. členom zakona o državnih uslužbencih 
LRS (Uradni list LRS, štev. 1/49) je Ljudska skup- 
ščina Ljudske republike Slovenije na seji Republi- 
škega zbora dne 27. oktobra 1954 sprejela 

ODLOK 
o ustanovitvi komisije pri Svetu za prosveto in kul- 
turo LRS za vprašanja nastavitev, razrešitev in p**" 

mestitev učnega osebja 

I 
Pri Svetu za prosveto in kulturo LRS se ustanovi 

komisija za vprašanja nastavitev, razrešitev in Pre" 
mestitev učnega osebja. 

II 
Komisija šteje sedem članov. 
Predsednika in člane komisije imenuje Svet za 

prosveto in kulturo LRS izmed prosvetnih in drugi» 
javnih delavcev. 

III 
Naloga komisije je, da obravnava in daje Prl" 

stojnemu organu predlogo za postavitev in razrešitev 
predmetnih učiteljev, profesorjev, direktorjev in in' 
špektorjev gimnazij ter inšpektorjev osnovnih s0, 
in da obravnava in daje pristojnemu organu predloge 
za premestitev naštetih uslužbencev z območja enega 
okraja ali mesta v območje drugega okraja ali mesta- 

Brez soglasja oziroma predloga komisije se ne 

sme izvršiti nobena nastavitev, razrešitev ali preme' 
stitev prosvetnih uslužbencev iz prvega odstavka. 

IV .      ••••' 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradneni 

listu LRS«. 

St. R 550/1-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra  1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije v 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Miha Marinko 1. r- 
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164. 

Na podlagi drugega odstavka 8. člena in 14. člena 
"redbe o strokovnih šolah (Uradni list FLRJ, §t. 39/52) 
izdaja Svet za prosveto i,n kulturo LRS 

ODLOČBO 
0 Preimenovanju Gradbenega tehnikuma v Ljubljani 

v Gradbeno srednjo šolo v Ljubljani 

predlog razreda za matematične, fizikalne in tehnične 
vode. 

6 

Plače uslužbencev se določajo po predpisih o 
plačah in napredovanju uslužbencev državnih orga- 
nov in uslužbencev v prosvetno-znanstveni službi, 
plače delavcev pa po posebnih predpisih, ki jih izda 
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 

Gradbeni tehnikum v Ljubljani se preimenuje v 
"tadbeno srednjo šolo v Ljubljani. Za zadeve in naloge inštituta je pristojna Sloven- 

ska akademija znanosti in umetnosti. 

Ta odločba  velja od dneva objave v  »Uradnem 
"»tu LRS«. 

St. 3299/2 
Ljubljana, dne  9. oktobra  1954. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in  kulturo LRS: 

Dr. Dolfc Vogelnik 1. r. 

165. 

Na  podlagi  3.   in   10.  člena  temeljne  uredbe o 
•inančno   samostojnih   zavodih   (Uradni   list   FLR], 

'• 51/426-53) izdaja Slovenska akademija znanosti in 
"motnosti 

ODLOČBO 
o razglasitvi Inštituta za turbinske stroje 

Slovenske  akademije  znanosti  in   umetnosti 
za finančno samostojen zavod 

Inštitut za turbinske stroje Slovenske akademije 
^anosti in umetnosti, ki je bil ustanovljen z uredbo 
. 'ade FLRJ o ustanovitvi in področju dela Zveznega 
jostituta za turbostroje (Uradni list FLRJ, št. 56/48) 

,   *  odločbo   zvezno   vlade   prenesen   v   pristojnost 
•lade LR Slovenije (Uradni list FLRJ, št. 25/51) ter 
^odločbo vlade LR Slovenije št. II 482/1-52 z dne 

; maja 1932 prenesen v pristojnost Slovenske akade- 
•Je znanosti  in  umetnosti, se razglasi za finančno 

samostojcn zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1954 dalje. 

St. 1-1089/54 
Ljubljana, dne 30. junija 1954. 

Predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti: 

Josip Vidmar 1. r. 

To razglasitev je dovolil Mestni ljudski odbor 
glav. mesta Ljubljana z odločbo št. G-720S/l-54/Bv-ON 
z dne 23. septembra 1954. 

166. 

Na podlagi 3. in 10. člena iemeljne uredbe o 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51/53) izdaja Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti 

ODLOČBO 
o razglasitvi Kemičnega inštituta »Borisa Kidriča« 

Slovenske akademije znanosti in umetnosti 
za finančno samostojen zavod 

Kemični inštitut >Borisa Kidričac Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti, ki je bil ustanovljen 
s sklepom skupščine Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti dne 21. decembra 1946, se razglasi za 
finančno samostojen zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

t. 

Naloga   inštituta   je   opravljanje   teoretičnih   in 
Porabnoznanstvenih   raziskovalnih   del   s   področja 
.   Janja tekočih plinov, posebno glede na proizvod- 

no turbinskih strojev. 

3 
i,„ ^nStitut gospodari z vsem premoženjem, ki ga je 
«Pravljni doslej. 

4 
Inštitut ima tele sklade: 
4 sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 

s     ") sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 
»reastev in velika popravila. 

5 

stv    c *'*U*   voc^   upravnik,  ki   ga   po:tavi   predsed- 
olovenske akademijo znanosti in  umetnosti na 

Naloga inštituta je opravljanje teoretičnih in 
uporabnoznanstvenih raziskovalnih del s področja 
kemije. 

5 
Inštitut gospodari z vsem premoženjem, ki ga je 

upravljal doslej. 
4 

Inštitut ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in 'uslužbencev; 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnovnih 

sredstev in velika popravila. 

Inštitut vodi upravnik, ki ga postavi predsedstvo 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti na pred- 
log razreda za matematične, fizikalne in tehnične 
vede. 
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Plače uslužbencev se določajo po predpisih o 
plačah in napredovanju uslužbencev državnih orga- 
nov   in   uslužbencev   v   prosvetno-znanstveni   službi. 

Plače delavcev se določijo po predpisih o plačah 
delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in usta- 
novah. 

Za zadeve in naloge inštituta je pristojna Sloven- 
ska akademija znanosti in umetnosti. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1954 dalje. 
Si. 1-1257/54 
Ljubljana, dne 5. julija 1054. 

Predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti: 

Josip Vidmar 1. r. 

To razglasitev je dovolil Mestni ljudski odbor 
glav. mesta Ljubljana z odločbo št. G-7208/l-54/Bv-ON 
z dne 23. septembra 1954. 

Odloki lfudskib odborov 
651. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, šte- 
vilka 51-102/53) ter 6. točke 68. člena zakona o ljud- 
skih 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 46. skupni seji mestnega zbora in zbora proizva- 
jalcev z dne 22. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 8., 32. in 44. 

volilni enoti za volitve v zbor proizvajalcev mestne- 
ga ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane. 

2. člen 
Ker je odbornikom zbora proizvajalcev za 8., 32. 

in 44. volilno enoto Golobu Romanu, Ljubljana, Bo- 
gišičeva ul. št. 5, Drnovšku Alojzu, Ljubljana, Pre- 
šernova ul. št. 42 in Okretiču Miroslavu, Ljubljana, 
Novi bloki št. 8, prenehalo njihovo delovno razmerje 
oziroma članstvo v gospodarski organizaciji na ob- 
močju mesta Ljubljane oziroma na gospodarskem 
področju, v katerem so bili izvoljeni, jim je po 
sklepu zbora proizvajalcev prenehal tudi mandat. 

Nadomestne volitve bodo v ponedeljek, cine 20. 
decembra  1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS.«, na 

oglasni deski MLO v Ljubljani in pri vseh gospodar- 
skih organizacijah teh volilnih enot. 

4. člen 
Odlok začne veljati takoj 'po objavi. 

Tajn  št. 965/11, 965/12, 965/13-54 
Ljubljana, dne 22. oktobra 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermaslia 1. r. 

652. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklica 

odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, šter 
vilka 31-102) ter 6. točke 68. člena zakona o ljudskih 

. odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRp> 
št. 19-90/52) v zvezi s sklopom mestnega zbora Je 

mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 

46. skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajale^ 
z dne 22. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 15., 51. aD 

55. volilni enoti za volitve v mestni zbor mestneg3 

ljudskega odbora glavnega mesta Ljubljane. 
15. volilna enota obsega del terena Ivana Can" 

karja, 51. volilna enota obsega del terena Tobačne 
tovarne in 55. volilna enota obsega del terena Rozne 

doline. 

2. člen 

Ker so se odborniki mestnega zbora za 15., 51. in 

55. volilno enoto Bavcon Ljubo, Ljubljana, Veseloga, 
ul. št. 17, Bebler dr. Damjana, Ljubljana, Gorup<>v

v
a 

ul. Št. 24, in Kavčič Ranka, Ljubljana, Cesta na Roz' 
nik št. 37, odpovedali mandatu in jo mestni zbor »JJ" 
hovo odpoved sprejel, jim je mandat prenehal. 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 19. "e' 
cembra 1954. 

3. člen 

Ta odlok se objavi v >Uradnem listu LRS«. ° 
oglasni deski MLO v Ljubljani in na krajevno oW- 
čajni način v 15., 51. in 55. volilni enoti. 

•   4. člen 
Odlok začne veljati takoj, po objavi. 

Tajn št. 587/10, 965/14, -971/16-54 
Ljubljana, dne 22. oktobra 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermastia 1- *• 
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653. 

Na podlagi II. odstavika 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in v 
ZVezi s 1., 2., 4., 7., 8., 14., 16., 19., 33., 36., 39., 50., 69. 
'n 77. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29/54) ter s 3. in S. členom te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 46/51) je okrajni ljudski odbor Črnomelj na 
skupmi seji obeh zborov dne 7. septembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o stanovanjskih skupnostih 

L Temeljne določbe 

1. čien 

Stanovanjske hiše, ki so družbena lastnina, hiše 
zadružnih in družbenih organizacij in hiše zasebni- 
kov z več kot dvema stanovanjema oziroma tremi 
Manjšimi stanovanji tvorijo na območju vsake ob- 
"^e eno stanovanjsko skupnost. 

Kot manjša stanovanja se štejejo dvosobna sta- 
ranja z običajnimi pritiklinami. 

Kot stanovanja se ne štejejo: 

1. kletna in podstrešna stanovanja, 

, 2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija šteje 
*°* neprimerna za bivanje. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba, nosilec 
Pravic in obveznosti, ki izvirajo iz stanovanjskih po- 
Sodb, Jci se sklenejo v zvezi z upravljanjem in vzdr- 
evanjera hiš v stanovanjski skupnosti. 

2. Bea 

, • stanovanjsko skupnost se ne vključijo hiše 
ruzbene lastnine, ki so industrijskega  pomena, pa 

k y njih stanovanja, hiše železniških podjetij v 
ïoznem pasu jugoslovanskih železnic, hiše JLA in 
se   hiše>  k£ ^ izključno   namenjene   za   službena 

snovanja. 

IL Hišni sveti 

3. čkm 

, Hišni svet se izvoli za vsako stanovanjsko hišo, 
Je vključena v stanovanjsko skupnost. Člane hiš- 

ega sveta izvolijo izmed sebe vsi uživalci stano- 
anJ v *5 dneh po uveljavitvi tega odloka, nato pa 
sako leto januarja. Volilni upravičenec je vsak 
hvaleč stanovanj,  ki  je  dopolnil  18.  leto starosti. 

4. člen 

j^...'°litve so javne ali tajne. O načinu volitev od- 
•7•0 navzoči volilni upravičenci."*Kandidate predia- 
le J° volilni upravičenci sami na predvolilnem ali 
pa na volilnem sestanku. 

5. člen 

j Hišni svet ima tri do sedem članov. V eno in 
^stanovanjskih   hišah   sestavljajo   hišni   svet  vsi 

*JValci stanovanj in polnoletni stanovalci. Člani 
st De?a sveta izvolijo izmed sebe predsednika in za- 

°Paika v svet stanovanjske skupnosti. 

Stanovanjske hiše zasebnih lastnikov, ki niso 
vključene v' stanovanjsko skupnost, upravljajo njih 
lastniki. 

6. člen 
Predsednik hišnega sveta sklicuje seje najmanj 

enkrat mesečno. Na vsake tri mesece skliče hišni svet 
sestanek vseh uživalcev stanovanj in sostanovalcev 
in jim poroča o svojem delu. 

•. Sveti stanovanjske skupnosti 

7. člen 
Sveti stanovanjske skupnosti se izvolijo v janu- 

arju vsakega leta, in sicer takoj po izvolitvi Mania 
svetov. 

Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo predstav- 
niki hišnih svetov. Vsak hišni svet pošlje v svet sta- 
novanjske  skupnosti  enega  predstavnika. 

( 'V primerih 3. oziroma 4. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš sodelujejo v svetih tudi 
predstavniki podjetij. 

8. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se sestaja vsaka dva 

meseca, po potrebi pa tudi večkrat. Na vsaki seji se 
piše zapisnik; podpišeta ga predsednik in tajnik. 

IV. Kategorizacija stanovanj 

9. člen 
Stanovanjski prostori se v vsaki občani dele na 

sedem kategorij. Kategorije se določijo glede na 
udobnost in razvrstitev prostorov, zdravstvene raz- 
mere tega stanovanja in druge okoliščine, ki vpli- 
vajo na kakovost stanovanja. 

10. člen 
Pri prevzemu hiš zasebnikov po 14. členu uredbe 

o upravljanju stanovanjskih hiš morajo biti navzoči 
njihovi lastniki. O prevzemu se napravi zapisnik; 
podpišejo ga člani komisije in lastnik hiše. 

11. člen 
Predpisi za kategorizacijo stanovanj bodo izdani 

s posebnim odlokom OLO Črnomelj. 

V. Najemnina 

12. člen 
Zasebnim lastnikom hiš, ki so vključene • »ta- 

novanjsko skupnost, pripada  10 %  najemnine. 

13. člen 
Od najemnine za hiše, ki so vključene v stano- 

vanjsko skupnost, se plačuje 50 % v amortizacijski 
sklad. 

50 % od ostanka se razdeli v sklad za vzdrževa- 
nje hiše, 20 % pa v sklad za hišno upravo. 

Iz amortizacijskega sklada se odvede 10% v 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš mesta oziroma 
občine. 

14. člen 
Zasebni lastniki, ki oddajajo poslovne prostore, 

morajo plačevati V sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš 40 % od.najemnine. 
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VL Uprava stanovanjske skupnosti 

15. člen 

Občinski ljudski odbori vodijo za svoje območje 
vse zadeve uprave stanovanjske skupnosti, kakor jih 
določa uredba o upravljanju stanovanjskih hiš. 

16. člen 

Dosedanji skladi za vzdrževanje hiš, določeni po 
uredbi o zvišanju najemnine (Ur#dni list FLRJ, šte- 
vilka 54/53), ki jih do sedaj uporabljajo občinski 
ljudski odbori, se prenesejo na sklad za vzdrževanje 
stanovanjskih hiš, ki so vključene v stanovanjsko 
skupnost. 

Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, pa lahko del sklada, ki jim pri- 
pada po odloku OLO Črnomelj (1-2295/15-53, Uradni 
list LRS, št. 21-226/53) še nadalje-črpajo po že izdanih 
predpisih. 

VIL Kazenske določbe 

17. člen 

Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje pre- 
kršek: 

1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 
namenoma da nepravilne podatke; 

2. kdor ovira  popisovalce stanovanjskih  prosto- 
rov pri popisovanju; 

3. popisovalec,    ki    nevestno    in    pomanjkljivo 
opravi poverjeni mu popis stanovanjskih prostorov. 

18. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS<. 

St. H-3321/2-54 
Črnomelj, dne 7. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Žunič 1. r. 

654. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 

o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LR-3* 
št. 19-89/52) dn ob uporabi 19. in 20. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ' 
št. 29-344/54) jo okrajni ljudski odbor Kočevje •• 
seji obeh zborov dne 31, avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in okoliših  na območju 

okrajnega ljudskega odbora Kočevje 

1. člen 
Stanovanja na območju okrajnega ljudskega od' 

bora Kočevje se po kakovosti razvrste v 7 kategorij« 
in sicer: 

I. kategorija stanovanja       100 in  več točk, 
•. kategorija stanovanja od   90 do 99 točk, 

III. kategorija stanovanja od   80 do 89 točk, 
IV. kategorija stanovanja od   70 do 79 točk, 
V. kategorija stanovanja od   55 do 69 točk, 

VI. kategorija stanovanja od   38 do 45 točk, 
VII. kategorija stanovanja do 37 točk, 

2. člen 
Stanovanja se razdelijo v kategorijo s točkova- 

njem posameznih prvin, katere so zajete v 50 P°~ 
stavkah, 3. člena tega odloka. 

3. člen 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

x?'        '-^pis vrednot, ki se točkujejo 
Q>ceiia 

točke 

1. Lega  hiše:  zazidalni   ustroj,  obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
3 

dobra 
4 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
1 

srednji 
3 

brez 
5 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
5 

dober 
5 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega • 
okolja 

neugoden 
1 

srednji 
2 

ugoden 
3 

5. Dovoz do kleti, drvarnice In dvoriSča 
z vozom 

nedostopen 
te!že 

dostopen 
1 

dober 

2 

6. Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne deloma 
1 

v celoti 
2 

7. Odtoki (kanalizacija) brez pomanjkljiva 
1 

dobra 
2 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

1 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena ' 
1915—1940 

3 

zgrajena 
po 1940 

4 

9.   Vpliv nadstropij če ni dvigala IV. nadstr. III. nadstr. II. 
1 

nadstr.   L nadstr. 
2 3 

pritliCJe 
4 
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Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 

1?96. 
Okrožna «odiata  razglaS»Jot 

Besedilo: Gostišče ob »Cesti« 
(Nizka,  Rečica  ob  Savinji). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja:  Fajfer Martin. 

Celje, 18. oktobra 1954. 
Zt  150/54 3550 

1?97. 
Besedilo: Restavracija, »Paka« 

(Šoštanj, Heroja Tomšiča naselje, 
st. 3)_ 

«Poslovni  predmet:  Prodaja  alko- 
holnih  in  brezalkoholnih  pijač,  na 
drobno,  ter  mrzlih  in  toplih  jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja:  Petretič Dolfi. 

Celje, 19. oktobra 1954. 
Zt  151/54 3546 

1?98. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Markovec (Koča vas). 
Poslovni predmet: Govedoreja; 

Proizvodnja plemenske živine in 
raleka, v poljedelstvu: proizvodnja 
semenskega krompirja in krmskih 
semen. 

Posestvo  je   bilo   ustanovljeno  z 
odločbo  OLO  Postojna, št. 40/96  z- 
dne H. X. 1954. 

•Direktor: Pezdirc Anton, uslužbe- 
nec, Bled, Rečica 40. 

Gorica, 14. oktonra 1954. 
Zt 315/54-2 3525 

1?99. 
.Besedilo: Trgovina »Sadje-zele- 

nJavn«i, Nova Gorica, Erjavčev dre- 
vored 4. 

Poslovni predmet: Trgovina s 
sadjem in zelenjavo, na drobno. 

jrgovina je bila ustanovljena z 
°aločbo LO MO Nova Gorica, štev. 
15^3/l-54 z d,ie 14. X. 1954. 

». d. poslovodje: Kožuh Milan. 
-..Prodajna    mesta:    Nova    Gorica, 
^bca IX. korpusa, št.  16, in Želez- 
arska pot, št. 3. 

"piše se konstituiranje trgovine. 
Gorica,  19. oktobra  1954. 

Zt 330/54-2 3562 
'800. 
; besedilo:  Stavbno obrtno podjet- 
ja Šiška,  Ljubljana   (Knezova  26). 

Gospociarsj-a   delavnost:   Gradbe- 
na obrt, zidarstvo. 
,  Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
1954    U'  G-8656/1-54 z dne  17- IX- 

Direktor do konstituiranja: Suha- 
dolc Vinko, Ljubljana, Kožarje 96. 

Ljubljana,   11.  oktobra   1954. 
Zt 527/54 Rg III 790/1      5472 

1801. 
Besedilo: Gostišče »Pri Halnerju«, 

Jesenice (Borisa Kidriča ulica 2). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih pijač, pro,daja jestvin in to- 
bačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: MLO Jesenice, od- 
ločba št. 176/1-54 z dne 9. VIII. 1954. 
Gostišče je bilo tudi  konstituirano. 

Poslovodja: Rekar Marija, Jese- 
nice, Kidričeva 2. 

Ljubljana,   16.  oktobra   1954. 
Zt 355/54 Rg I 82'1 5528 

1802. 
Besedilo: Gostilna »Pri Prleku«, 

Maribor, Meljska cesta 9. 
Poslovni predmet: Opravljanje 

gostinskih storitev, točenje alkohol- 
nih pijač ter oddajanje toplih in 
mrzlih jedil po sistemu, ki je običa- 
jen v gostilnah. 

Ustanovitelj: Delavski svet pod- 
jetja »Turist-hotel« v Mariboru, 
Sodna 17. 

Poslovodja: Pisnik Milan, podpi- 
suje samostojno, v mejah zak. do- 
ločb, in Premužič Marica, podpisuje 
v njegovi odsotnosti z istimi poobla- 
stili. 

Maribor, 22. septembra 1954. 
Reg št. 151/11 5255 

1803. 
Besedilo: Predstavništvo podjet- 

ja  »CentrotexUl«  v  Mariboru. 
Poslovni predmet: Zbiranje naro- 

čil in vzpostavljanje poslovnih sti- 
kov s podjetji tekstilne industrije 
in kožne industrije v Mariboru in 
na območju, ki gravitira na Mari- 
bor. 

Ustanovitelj: »Centrotextik, »Im- 
port-Export«.  Beograd. 

Predstavnik: Goleč Miroslav. 
Maribor, 25.  septembra  1954. 

Reg št.  155/11 3292 
1804. 

Besedilo: Gostišče pri »Kolodvo- 
ru«, Lendava, Kolodvorska ulica. 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil in pro- 
daja  tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: LO MO Lendava. 
Poslovodja: Biro Jožef, podpisuje 

za banko samostojno, in Gone Jo- 
žef, ki bo skupno podpisoval s po- 
slovodjem, v mejah zak. določb in 
pravil gostišča. 

Maribor, 29.  septembra  1954. 
Reg št. 152/1 3351 

1805. 
Besedilo: Gostišče, Fala 30. 
Poslovni predmet: Točenje pijač 

in postrežba z raznimi jedili. 
.Ustanovitelj: Obé. LO Selnica ob 

Dravi. 
Maribor, 6. oktobra  1954. 

Reg št. 388•1 3394 

Izšla je v naši založbi znanstvena razprava   S t r o b 1   Majde: 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 
ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz- 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imetj v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razmotriva- 
nja! Poleg preiskovanja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi našo družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nas y 
pravni 'praksi. Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč p 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Svici, 
•Avstriji, Italiji in Nemčji. 

Ker navezuje avtorica v navedenem delu teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na nnšo_ pravno 
prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri delu vsem tistim organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
htevajo — ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlasti- 
tev prizadene v njih premoženjskih pravicah. Str. 95, cena 110 din. 
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1806. 
Besedilo: »Kino-park« v Maski So- 

boti. 
Poslovni predmet: Predvajanje in 

prikazovanje filmov ter diarekla- 
me. 

Ustanovitelj: LO MO Murska So- 
bota. 

Upravnik: Smodiš Alojz, podpisu- 
soje za banko poleg Brunca Marti- 
na, operaterja, in Hojer Anice, ra- 
čunovodje. 

Maribor, 15. oktobra 1954. 
Reg št 135/1 3534 

1807. 
Besedilo: Pekarna »Pri trga«, Ko- 

roška 24. 
Poslovni predmet: , Opravljanje 

pekarske obrti. 
Ustanovitelj: Delavskj svet pe- 

karskega podjetja »Center« v Ma- 
riboru, sklep z dne 22. 'V. in 16. VI. 
1954. 

Poslovodja: Brumec Ludvik, pod- 
pisuje pravnoveljavno; Miiller_ Ri- 
nard, honorarni računovodja, ki so- 
podpisuje v denarnem, materialnem, 
obračunskem in kreditnem poslova- 
nju. 

.  Maribor, 16. oktobra 1954. 
Reg št 1567• 3532 

1808. 
Besedilo: Prodajalna in popravi- 

lo dežnikov, Maribor, Glavni trg 12. 
Poslovni predmet: Trgovina z dež- 

niki, na drobno. Postranska delav- 
nost: Popravilo dežnikov. 

Ustanovitelj: Delavski svet tovar- 
ne dežnikov v Lendavi, sklep z dne 
21. IV. 1954. 

Poslovodja: Kran je Draga, pod- 
pisuje za banko poleg Urnaut Rozi- 
ne, posi, postranske delavnosti, ko- 
lektivno. 

Maribor, 18. oktobra 1954. 
Reg št 161•1 3548 

1809. 
Besedilo: >Restavracija pri kolo- 

dvoru« v Prevaljah. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač in 
prodaja jedil. 

Ustanovitelj: Okrajni ljudski od- 
bor v Prevaljah. 

Upravnik: Planine Albin, podpi- 
suje v vseh finančnih in pravnih 
zadevah, samostojno; Mesner Štef- 
ka, kuharica, podpisuje v odsotno- 
sti upravnika, z istimi pooblastili. 

Maribor, 20. oktobra 1954. 
Reg št. •••• 3584 

Spre me m b e 
Okroina   «••11«••   - TglaSaJoi 

1810. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Iz- 

bira« v Zagorju. 
Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 

je »Izbira«, Zagorje ob SavL 
Gospodarska delavnost: Nakup in 

prodaja špecerijskega, kolonialne- 
ga, manufakturnega, galanterijske- 
ga blaga, stekla, porcelana, kuhinj- 
ske in higienske posode, železnine, 
vseh vrst parfumerijskih in droge- 
rijskih predmetov, sadja in zelenja- 

ve, alkoholnih in brezalkoholnih pi- 
jač v originalno zaprtih steklenicah, 
tobaka in tobačnih, izdelkov, vžiga- 
lic, radijskih aparatov, gospodinj- 
skih potrebščin, suhe robe vseh vrst 
in pohištva. 

Poslovalnice trgovskega pod- 
jetja: 

Poslovalnica: Zagorje, Toplice. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

mešanim blagom. 
Poslovodja: Kredar Franc. 
Poslovalnica: Potoška vas. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

mešanim blagom ter maloprodajo 
tobaka in tobačnih izdelkov. 

Poslovodja: Repovž Slavko. 
Poslovalnica: Dolenja vas. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

mešanim blagom. 
Poslovodja: Rahne Jože. 
Poslovalnica: Loke. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

mešanim blagom. 
Poslovodja: Gričar Ivan. 

- Poslovalnica: Zagorje, poslovalni- 
ca s kmetijskimi pridelki. 

Poslovni predmet: Trgovina s 
kmetijskimi  pridelki. 

Poslovodja: Sum Alojz. 
Razdeljevalnica Colniše posluje 

enkrat tedensko. 
Celje, 23. oktobra 1954.   " 

Rgo II 265/4 3620 
1811. 

Besedilo: Trgovina z živili »Pri 
Belinu«, Ilirska Bistrica. 

Iz poslovnega predmeta se črta 
besedilo: >mešano industrijsko bla- 
go« in »kruh in pecivo«. 

Vpiše se konstituiranje  podjetja. 
Zt 129/54-7 3412 

Besedilo: Gostilna »Na Grajšku« 
v Lokavcu. 

Iz sklopa gostinskega podjetja se 
izbriše  poslovalnica  št.  2,  gostilna 
>Pod Čavnom« v Lokavcu, Slokarji. 

Zt 309/54-2 3421 
Gorica, 6. oktobra 1954. 

1812. 
Besedilo: Trgovina »Javornik«, 

Pivka. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
K poslovnemu predmetu se doda 

še: Prodaja.obutve. 
Gorica, 11. oktobra 1954. 

Zt 139/54-6 3475 
1813. 

Besedilo: Trgovina »2elezo-opre« 
ma«, Nova Gorica. 

Izbriše se pooblaščenec za sopod- 
pisovanje Vuk Ivan in vpiše Hva- 
lic Hedvika, knjigovodja. 

Hvalic Hedvika,  knjigovodja. 
Gorica, 14. oktobra 1954. 

Zt 194/54-4 3526 
1814. 

Besedilo: Restavracija »Pri 
Kranjcu«, Tolmin, 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Iznriše se poslovodja Hare Hin- 

ko, in vrpiše Sturm Ignac. Vpiše se 
pooblaščenec za podpisovanje Cu- 
der Karmela. Oba bosta podpisova' 
la v vsakem primeru ločeno. 

Gorica, 18. oktobra 1954. 
Zt 263/54-7 3563 

1815. 
Besedilo: Trgovina »Txgometal«. 

Solkan. 
Izbriše se Zorž Dorče in vpiše _ 
Vuk Ivan, poslovodja. Poleg nje- 

ga bo sopodpisoval tudi Kobal Jože. 
Gorica, 19. oktobra 1954. 

Zt 2514/54-5 3568 
1816. 

Besedilo: Mlinsko podjetje, Aj- 
dovščina. 

Kot pooblaščenec za podpisovanje 
se vpile Rebek Rudi, računovodja. 

Pri že vpisanih pooblaščencih za 
podpisovanje se vpišejo spre- 
membe: Pri Kovšča Ivi se črta oz- 
naka: »računovodja« in vpiše: »Pod- 
pisuje za računovodjo, le v prime- 
ri odsotnosti«. 

Pri Osjak Albinu se pripiše: 
»Podpisuje za direktorja, le v pri- 
meru njegove odsotnosti.« 

Imenovani podpisujejo vse listine 
navedene v 47. členu szdgp. 

Gorica, 20. oktobra 1954. 
Zt 333/54-2 356* 

1817. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Vi- 

no, Ilirska Bistrica« v Ilirski Bi- 
strici. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Gorica, 21. oktobra 1954. 

Zt 11/54-11 3566 
1818. 

Besedilo: »Mizarstvo«, Divača, z 
obrati v Dutovljah in Dolu. 

Izbriše se pooblaščenka za podpi- 
sovanje, Kobeja-Umek Marija i° 
vpiše računovodja Gombač Miro- 
slav. 

Zt 70/54-5 3590 
Besedilo: Trgovsko podjetje »T°* 

bak«, Sežana. , 
Vpiše se pooblaščenec za podpi- 

sovanje Orel Franc, knjigovodja, 
ki sopodpisuje za podjetje, v oo*0'' 
nosti direktorja pa podpisuje samo- 
stojno. „. 

Zt 106/54^12 •             3589 
Besedilo: Čevljarsko podjetje 

»Obutev«, Vipava. , 
Izbriše se pooblaščenec za sopod* 

pisovanje Jež Janez in vpiše 
Posega Bojan, ki podpisuje skup- 

no z enim izmed že vpisanih poobla- 
ščencev: Dolesom Albinom, uprav- 
nikom, ali Baje Irmo, knjidovodjo. 

Zt 336/54-2 *»2 

Gorica, 22. oktobra 1954. 

Besedilo: Grosistično trgovsKO 
podjetje »Gorica« (Grosist), Šem- 
peter. ,. 

Izbrišejo se vršilec dolžnost 'di- 
rektorja,. Cerkvenič Dušan, namest' 
nik direktorja, Jug Anton in preo* 
stavništvo podjetia v Beogradu. 

Vpišeta se direktor, Cernie MaKs. 
namestnik direktorja. Cerkveni' 
Dušan. 

Gorica, 23. oktobra 1954. 
Zt 157/54-8 ,6°7 

1820. .. 
Besedilo: Počitniški dom »SlavKo 

Slander«, Radovljica. 
Na zasedanju delavskega sveta 

dne  24.  VII.   1954  so bila   sprejeta 
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Pfavila. Za podjetje podpisujejo 
"irektor oz. po upravnem odboru 
P&oblaščena oseba. 

•Direktor: Urbas Jože, Radovljica, 
«radnikova  1. 

Ljubljana, 18. oktobra 1954. 
1821> Rg  H 8/2 3558 

Besedilo: Ljubljanska krojačnica, 
Ljubljana. 
. Izbriše se dosedanji sedež pod- 
jetja in vpiše novi: Smartinska ce- 
sta 15. 

Rg II 361/3 3357 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Že- 

lezničar«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: »Železničar«, na 

«ebelo, Ljubljana. 
"oslovni predmet odslej: Trgovi- 

?a,z živili in gospodinjskimi po- 
trebščinami,  na debelo. 

Rg II 373/3 5560 
Ljubljana, 19. oktobra 1954. 

1822. 
v Besedilo: Splošno mizarstvo, 
Vrhnika. 

podjetje je bilo konstituirano. 
«i podjetje podpisujejo in ga 

nastopajo poslovodja, v njegovi od- 
sotnosti pa po upravnem odboru 
Pooblaščena oseba. Listine finanč- 
nega značaja sopodpisuje računo- 
vodja. 

Ljubljana, 22. oktobra 1954. 
I823 Rg II 130/2 3394 

j-Belsedilo: Brivnica Križevci v 
ft.nZevcih pri Ljutomeru. 
i-   ,, Podlagi   odločbe    okrajnega 
judskega   odbora  Ljutomer,   tajni- 
co št.  II-3322/5-54 z  dne  28.  VIL 
,"4 je podjetje prešlo v likvidacijo, 
er nima gospodarskih pogojev za 

oadaljnje poslovanje. 
Likvidator:  Novak  Jože. 
Izbriše   so  pooblastilo  za   podpi- 

sovanje Kosiju  Gabrijelu. 
Maribor,  16. septembra  1954. 

Reg št. 11/• 3131 
1824. 

Besedilo: »Perutnina«, Ptuj, Lju- 
lojnerska cesta 4. 

*• odločbo  OLO  Ljutomer,  sveta 
£a. gospodarstvo,  št.  II-543a/2-54  je 

ilo odkupni   postaji  Lutverci   do- 
oijeno,  da  sme nakupovati poleg 

"stalega še:  kmetijske pridelke in 
gozdne  sadeže. 

Maribor, 17. septembra  1954. 
l825 Reg št. 175/11 3198 

sf%
scdilo:  »Kristal, steklarstvo in 

^Klobrusilstvo,   Maribor,   Koroška 
cesta 32. 

n-"Piše se Fugina Stanko, namest- 
Phk rav.natclJa s pooblastilom pod- 
le]    ^0 v ^asu odsotnosti ravna- 

Maribor, 24. septembra  1954. 
l826i Rtìg št. 125• 

stvÌ0S\dilo:.    Kmclîiska    gospodar- 

3277 

izb 
Martin-Dupick, 

sedi   •'•se sc DernovŠck Marica, do- anJi računovodja, in v.piše Brat- 

kič Marica, novi imenovani knjigo- 
vodja. 

Maribor, 1. oktobra 1954. 
Reg št. 374/11 3358 

1827. 
Besedilo: Tovarna okovja in plo- 

čevinastih izdelkov, Bistrica pri 
Limbušu. 

Vpiše se Kreub Rudi, tehn. vodja, 
ki bo v odsotnosti direktorja pod- 
pisoval, kakor on sam, in Dubrovnik 
Jože, komercialni vodja, ki bo pod- 
pisoval v odsotnosti računovodje, z 
istimi pooblastili. 

Maribor, 5. oktobra  1954. 
Reg št. 352•1 3400 

1828. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Hra- 

na«, Maribor, Glavni trg 16, trgo- 
vina št. 12. 

Besedilo  odslej:    Trgovsko   pod- 
jetje  »Hrana«,  trgovina  »Plavi 9«. 

Maribor, 6. oktobra 1954. 
Reg št. 421•• 3485 

1829. 
Besedilo: Pekarna »Piramida«, 

Ravne. 
Izbriše se Vrbnjak Franc, pekov- 

ski pomočnik, in vpiše Sepetavc 
Zvonko, pek. pomočnik, novi ime- 
novani pooblaščenec. 

Maribor, 7. oktobra  1954 
Reg št. 159/11 3486 

1830. 
Besedilo: Trgovina z mešanim 

blagom »Pri Dravi«, Ptuj, Hrvat- 
ski trg 3. 

Izbriše sc Skrbinšek Jožo in vpi- 
še Znidarič Stanko, novi imenovani 
poslovodja. 

Reg št. 192 3517 
Besedilo: Valjčni mlin, Dolnja 

Lendava. 
Izbrišejo se za obrat Dolga vas, 

Herman Josip, poslovodja, za obrat 
Centiba pa kosi Josip, poslovodja, 
ter Vukan Ladislav, šef knjig, cen- 
tra v Dolnji Lendavi, in namestnik 
rač., Tragi Magdalena, pom. knji- 
govodja. 

Za podjeitje podpisujejo: Herman 
Josip, poslovodja, ki firmo pravno 
zastopa in podpisuje; Kosi Josip, ki 
bo podpisoval v odsotnosti poslo- 
vodje; Vukan Ladislav, računovod- 
ja, ki bo podpisoval po 7. odst. 14. 
čl. uredbe o knjigovodstvu; in Tra- 
gi Magdalena, v odsotnosti računo- 
vodje, kolektivno s prvim ali dru- 
gim ,pooblaščencem. 

Reg št. 159/111 3516 
Maribor,  12. oktobra  1954. 

1831. 
Besedilo: Gostišče »Gostilna pri 

mostu«, Trate v Tratah, št. 49. 
Vpiše se Kurečič Marija, honorar- 

ni knjigovodja gostišča, ki bo v 
bančnem poslovanju podpisovale 
skupaj s poslovodkinjo Krabonja 
Marijo. 

Maribor, 13. oktobra 1954. 
Rog št. 306/11 3520 

1832. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Mestna restavracija«, Maribor, 
Koroška 3. 

Izbriše se obrat: Gostilna »Pođ 
meljskim hribom« v Mariboru, 
Meljska cesta 33. 

Reg št. 216/1 3543 
Besedilo: Mestno vrtnarstvo-cvet- 

ličarstvo,  Slovenj  Gradec 
Besedilo odslej: Splošno vrtnar- 

stvo, Slovenj Gradec. . 
Reg št. 147•1 3537 

Maribor, 15. oktobra 1954. 
1833. 

Besedilo: »Vezenina«, obrtna de- 
lavnica, Maribor, Partizanska 16. 

Besedilo odslej: »Vezenina«, obrt- 
na delavnica, Maribor, Vctrinjska 
ulica 17. 

Maribor,  16. oktobra  1954. 
Reg št. 61•1 5536 

1834. 
Besedilo: Gostišče Fala v Fali, 

številka 30. 
'Vpiše se Grahor Benjamin, usluž- 

benec v Fali, št. 30, ki bo sopodpi- 
soval v finančnih in bančnih zade- 
vah s poslovodjem. 

Reg št. 588/11 5540 
Besedilo: Trgovina »Izbira«, Fram 

št. 57. 
Besedilo odslej: Trgovina »Pod 

gradom«, Fram 57. 
Poslovni predmet odslej: Živila 

in gospodinjske potrebščine, mela- 
no industrijsko blago, tobačni iz- 
delki, vžigalice in potrebščine, na 
drobno. 

Izbrišeta se Zamolo Emil in Stav- 
ber Stefan, ki je podpisoval • od- 
sotnosti poslovodje ali knjigovodje, 
in vpiše Kobalej Anton,- novi ime- 
novani poslovodja, podpisuje za 
banko skupaj z Ree Pepeo, proda- 
jalko, ki bo podpisovala v odsotno- 
sti  poslovodje ali knjigovodje. 

Reg št. 33MI 5549 
Besedilo: Trgovsko podjetje, »Ja- 

vor«, Ptuj. 
Vpišeta se trgovini, ki sta v sklo- 

pu podjetja in sicer: 
Trgovina s kurivom, gradbenim 

materialom in lesom V Ptnjn, Trete- 
njakova 17. 

Poslovodja: Irgl Ivan. 
Trgovina z gradbenim materia- 

lom in lesom s sedežem v Ptuju, 
Zadružni trg 9. 

Poslovodja: Bovha Jakob. 
Obe navedeni trgovini' v sklopu 

podjetja »Javor« nista upravičeni 
samostojno sklepati pogodbe o na- 
kupu in prodaji blaga in drugih 
gosp. poslih, prav tako nista upra- 
vičeni samostojno nabavljati blago, 
temveč vse te posle opravljata po 
podjetju. 

Reg št. 210/HI 5551 
Maribor,   18. oktobra   1954. 

1835. 
Besedilo: Papirnica »Hram«, Ma- 

ribor, Partizanska 9. 
Izbriše se Gal Zlata, dosedanji 

poslovodja, in vpiše Govedič Gvido, 
direktor kot v. d. poslovodje samo- 
stojne trgovine. 

Maribor, 19. oktobra 1954. 
Rog št. 134/11 5583 
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1856. 
Besedilo: Mestno gostinsko pod- 

jetje, hotel Beograd, Slovenska Bi- 
strica. 

Besedilo odslej: »Hotel Beograd«, 
Slovenska Bistrica. 

Poslovni predmet odslej: Točenje 
vseh vrst pijač, postrežba z raznimi 
jedili in oddaja sob. 

Izbriše se Suša Mirko, prisilni 
upravnik, in vpiše Gurman Rudolf, 
novi imenovani direktor. 

Za banko podpisujeje: Cuxman 
Rudolf, direktor, ima pravico pod- 
pisovanja .po zakonitih določbah in 
pravilih podjetja, Bizovičar Marija, 
računovodja, podpisuje skupno z 
direktorjem vse računske, finančne 
in bančne, zadeve, Žveplan Anica, 
nov.i izvoljeni predsednik uprav- 
nega odbora. 

V sestavu podjetja je gostišče 
>Arguštin< v Slov. Bistrici. Gostišče 
nabavlja ves material po podjetju, 
razen pive, kruha, peciva, mesnih 
izdelkov, ki se prodajajo neprede- 
lani. 

Reg št. 258/11 3579 
Besedilo: »Elektrarna« Vuzenica 

v Vuzenki. 
Izbriše se Jaušovec Zvonko, dose- 

danji v. d. direktorja in vpišeta 
ing. Doberšek Mirko, novi imeno- 
vani direktor, podpisuje samostoj- 
no, v mejah zak. določb ter Rudi 
Stefan, novi imenovani elektro- 
mojster. podpisuje v njegovi od- 
sotnosti, z istimi pooblastili. 

Reg št. 29/VI 3580 
Maribor, 20. oktobra   1954. 

1837. 
- Besedilo: Gostinsko podjetje, ho- 
tel »Zamore«, Maribor. 
' Izbriše se Cvirn Jožica, blaga jni- 

čarka, in ' vpiše Stumberger Neža, 
novi imenovani računovodja. 

Reg št. 161/1 3600 

Besedilo: Koroško gozdarsko pod- 
jetje, Slovenj Gradec. 

Izbriše se • Potočnik Martin, za- 
časni direktor, in vpiše Pučko Jože, 
novi imenovani direktor, ki podpi- 
suje za banko samostojno, v mejah 
zak. določb in pravil podjetja; Po- 
točnik Martin, pom. direktorja, v 
istem obsegu, kakor direktor; Je- 
senovec Andrej, sekretar, podpisuje 
v odsotnosti prvega ali drugega v 
istem obsegu, kakor direktor in 
njegov pomočnik; Veržun Adolf, ra- 
čunovodja, podpisuje vse listine fi- 
nančnega pomena in Zdovc Vlado, 
komercialist. 

Reg št. 26/VI 3585 
Maribor, 21. oktobra 1954. 

1838. 
Besedilo: Papirnica »Pohorje«, 

Maribor, Trg Rdeče armade 4. 
Izbriše  se Novak  Roža  in  vpiše 

Ferletič Marica, v. d. poslovodje. . 
Reg št. •••/• 3613 

Besedilo: Urarstvo »Chronome- 
ter«, v Mariboru, Partizanska cesta 
št 16. 

Poslovnemu predmetu se doda: 
Izvrševanje postranske delavnosti, 
trgovanje z urami, na drobno. 

Reg št. 152/11 3611 
Maribor,  22. oktobra  1954. 

Izbrisi 
Okrožna sodisfa  razglaSaJoi 

1839. 
Besedilo:  Radio-center,  Trbovlje. 
Zaradi končanega likvidacijskega 

postopanja. 
Celje, 15. oktobra  1954. 

Rgo I 144/2 5524 

V tisku je knjižica 
BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda.. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
s tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica- 

. mi in novorojenčki. 

1840. 
Besedilo: Krajevna gostilna v 

Lozicah. 
Zaradi  prenehanja  poslovanja. 

Gorica, 24. septembra 1954. 
Zt 295/54-2 3328 

1841. 
Besedilo: Občinsko podjetje 

»Čevljarstvo«, Beltinci. 
Zaradi končane likvidacije. 
Z odločbo OLO Murska Sobota 

je bila likvidacijska bilanca za Ob- 
činsko podjetje >CevljaTstvo«, Bel- 
tinci, potrjena. 

Reg št. 92•• 3586 

Besedijo: Občinsko podjetje »Ši- 
viljstvo«, Beltinci. 

Zaradi končane likvidacije. 
Z  odločbo   OLO   Murska   Sobota 

je bila likvidacijska bilanca za ob- 
činsko podjetje >Siviljstvo<, Beltin- 
ci, potrjena. 

Reg št. 93/111 5387 
Maribor, 21. oktobra   1954. 

1842. 
Besedilo: Komunalno. podjetje 

»Vodovod«, Muta. 
Po   sklepu  občinskega   ljudskega 

odbora, Muta, zaradi spojitve s pod- 
jetjem    s    samostojnim    finansira- 
njem,   Komunalna  ustanova,  Muta. 

Reg št. 36/11 3624 
Besedilo: Kino-podjetje, Ruše. 
Zaradi končane likvidacije. 
S potrdilom OLO Maribor oko- 

lica, likvidacijska komisija, števil- 
ka •-33/92, jo bila likvidacijska 
bilanca za Kino-podjetje, Ruše, P°" 
trjena. 

Reg št. 165• 36r5 
Maribor, 23. oktobra 1954. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1843. 

Besedilo: Dijaška kuhinja M<»*e 

v Ljubljani, Zaloška 18. 
Delovno področje zavoda je soci- 

alno. Zavod nudi učencem osnovni" 
šol, dijakom in učencem, v gosp°' 
darstvu zaposlenih staršev, voza- 
čem in siromašnim zdravo in tepno 
hrano po najnižji ceni. S tem ji01 

omogoča redno šolanje in zdrav 'e* 
lesni razvoj. 

Svoje delo opravlja zavod po na' 
vodilih in pod nadzorstvom Sveta 
za prosveto in kulturo MLO LjuD' 
ljana. 

Ustanovitelj:  MLO glavnega i?e* 
sta  Ljubljane,  odločba   št.   1674/2-* 
z dne 12. VI. 1951. 
MLO Ljubljana, 30. septembra ljj^*' 

St.  G-781'3/1-54 &l( 

1844. .   .. 
Besedilo: Založba Kmečka MJ1" 

ga, Ljubljana, Miklošičeva 6. 
Naloge zavoda so določene z ust8' 

novno listino. 
Za zadevo in naloge zavoda J 

pristojna    Glavna    zadružna  zve 

Ustanovitelj: Glavna zadružna 
zveza LRS, odločba z dne 51. »*£ 
1954, dovoljenje za ustanovitev z 
voda pa je izdal MLO Ljubljana- 
odločba št. •G-5109/1-54 z dne 2. »"• 
1954. 
MLO Ljubljana, 9. oktobra  195*^ 

St. G-6731/1-54 5*"° 

Besedilo: Gostinska šol«. »?£» 
Bellevue, Ljubljana, Pod gozd0*" 
številka 12. ki s° 

Zavod opravlja vse naloge, *ven. 
v zvezi s praktičnim delom H i s. 
cev gostinske šole in skrbi za ZD^J. 
sanje poslovanja v gostinski st 

Za zadeve in naloge zavoda Jg 
pristojna  Gostinska  zbornica  t" 
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.Ustanovitelj: Gostinska zbornica 
LRS. odločba št. 1062/54 z dne 23. 
VII. 1934( dovoljenje za ustanovi- 
tev zavoda pa je izdal MLO Ljub- 
lana, odločba št. G-6880/1-54 z dne 
tt- IX. 1954. 
MLO Ljubljana, 12. oktobra 1954. 

St. G-9141/1-54 5497 

Spremembo 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

. ljudskih odborov razglašajo: 

Besedilo: Reševalna postaja, Tržič. 
Z odločbo LO MO Tržič od 14. 

£• 1954, št. 1396 se izbriše Kravcar 
par°l in vpiše novi upravnik Mr. 
"h.. Lavička Zdenko. 

LO MO Tržič,  14. oktobra  1954. 
St.   1741/1 3499 

Zadružni register 

?43. 

Vpisi 
Okrožna   <odlS?»   r i2gla<aJo> 

Besedilo: Vinogradska-vočarska 
zadruga CrkvcnacJ skladišče na dc- 
öe«>, Maribor, Strossmayerjeva  11. 

Poslovni predmet: Trgovina z al- 
koholnimi pijačami, na debelo. 

Ustanovitelj: Vinogradska-vočar- 
&ka zadruga, Crkvennc. 

Poslovodja: Dragoslnv Mihajlovič 
5 Pooblastili po pogodbi z zadrugo. 

Maribor, 22. oktobra  1954. 
Zadr VI 169 3616 

?44. 
Spremembe 

. Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
•• Šmarje pri Jelšah. 

Na občnem zboru 29. 'VIII. 1954 so 
"na sprejeta nova zadružna, pravi- 
I •. .'Po katerih odslej zadruga de-' 
"jje. Upravni odbor sestavlja 9 do 
• članov. Delež znaša 500 din. Vsak 
elan jamči z 20kratnim zneskom 
vPisamh deležev. Za zadrugo pod- 
pisujejo 3 člani upravnega odbora 
ter knjigovodja. Podpis je pravno- 
veljaven, če pod štampiljko zadru- 
Se podpišeta dva od za podpisova- 
nje določenih oseb. 

?45. 

Celje, 12. oktobra  1954. 
Zadr VII 95/9 3552 

, Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 
•!•> Ilirska Bistrica. 

'piše se pooblaščenec za podpi- 
ranje Stegu Alojz, komercialist, 
l«rska Bistrica. Bitenčcva ulica 4. 
Upravnik. 

Zadr III/55-44 3577 
Besedilo: Sadno likerski kombi- 

•••   »Flores«,   export-import,   Sem- 

..'^rišejo se poslovalnice in skla- 
Qisca oz. zastopstva: Poslovalnice. 
"a drobno: v Ljubljani,' Titova 36. 
\ Novi Gorici, v Ajdovščini, trgov- 
ko zastopstvo v Ljubljani, Titova 

36,   z   izjemo   skladišča;   skladišče, 
na debelo, v Puli. 

Poslovni predmet odslej: Trgova- 
nje z vsemi vrstami svežega in su- 
hega sadja, zelenjave in sadnih iz- 
delkov, z gozdnimi sadeži, z zdra- 
vilnimi zelišči, z južnim sadjem ter 
kmetijskimi pridelki, na debelo in 
drobno; trgovanje z mlečnimi iz- 
delki, na debelo, z jajci na debelo 
in drobno, s ^poljedelskimi stroji, z 
orodjem, z-:umetnimi gnojili, s se- 
meni in zaŠćijuiimi sredstvi za var- 
stvo rastlin, na debelo; dalje izde- 
lovanje alkoholnih in brezalkohol- 
nih pijač ter predelava sadja in 
povrtnin, in trgovanje z alkoholni- 
mi in brezalkoholnimi pijačami, na 
debelo in na drobno. 

V zunanjem prometu: Uvoz dn 
izvoz sadja, zelenjave ter izdelkov, 
gozdnih sadežev in ostalih kmetij- 
skih pridelkov, živinske krme, vsa- 
ke vrste, alkoholnih in brezalkohol- 
ni! pijač (brez vina), kolonialnih 
artiklov; žira, gozdnih lešnikov, 
divjega in pitanega kostanja, sve- 
žih in suhih gob in gob v salamuri. 

Poslovne enote odslej: Skladišče 
Ljubljana, Titova 36. 

Poslovni predmet: Isto kot pod- 
jetje na debelo. 

Skladišče Reka, ulica Fiorello la 
Guardia 8. 

Poslovni predmet:- Trgovanje s 
sadjem in zelenjavo, sadnimi izdel- 
ki, na debelo, z mlečnimi izdelki, 
na debelo, trgovanje z jajci, z al- 
koholnimi in brezalkoholnimi pija- 
čami, na debelo; 

Skladišče A, Šempeter: Sadje, ze- 
lenjava, kmetijski pridelki, na de- 
belo. 

Skladišče B, Plave: kot A, Šem- 
peter. 

Skladišče C, Šempeter: Poljedel- 
ski stroji, orodje in deli, umetna 
gnojila,   semena,   zaščitna  sredstva. 

Destilacija in skladišče, Ajdov- 
ščina: Izdelovanje alkoholnih in 
brezalkoholnih pijač 1er sadnih iz- 
delkov. 

Zadr VIII/52-21 5578 
Gorica.  19. oktobra  1954. 

746. 
Besedilo: _ Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom,  Kresnice. 
Izbrišejo se Jakopič Anton, Mali 

Karel in Strmljen Martina, ter vpi- 
šejo novi člani upravnega odbora: 
Parkelj Jože, Jcvnica 8, Lavše Va- 
lentin, oba kmeta, Ribče 13, Jakoš 
Frančiška, poslovodja, Kresnice  16. 

Ljubljana,  11. septembra  1954. 
Zadr V  105/8 3072 

747. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo 

OZZ Ljubljana okolica »Stična«, v 
Stični. 

Podjetje sc je že konstituiralo. 
Poslovni predmet: Posestvo goji 

in še bavi »z vsemi panogami kme- 
tijsko proizvodnje. Vnovč-uje svoje 
proizvode v predelanem in nepre- 
delanem stanju samostojno na do- 
mačem trgu;, za izvoz pa le preko 

za to pooblaščenih podjetjih. Samo- 
stojno kupuje od pooblaščenih pod- 
jetij ves reprodukcijski material, 
vključno semena in sklepa zadevne 
pogodbe. 

Ljubljana, 22. oktobra 1954. 
Zadr VIII 18/3 3596 

748. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo, Fram. 
Izbriše se Pisanec Stefan in vpiše 

novi imenovani upravnik Stabuc 
Lojze, podpisuje v zadevah poslo- 
vanja podjetja. 

Maribor,  11. oktobra  1954. 
Zadr VI/165 3494 

749. 
Besedilo: »Vinarska zadruga«, za- 

družno vinarsko podjetje, Maribor. 
Spremeni se poslovni predmet in 

se odslej vpiše nov poslovni pred- 
met. 

Maribor,   16. oktobra   1954. 
Zadr VI 145 3554 

750. 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j., Ljutomer. 
Izbriše se Vogrinc Franc in vpiše 

Podkrajšek Franjo, tajnik upravne- 
ga odbora in podpisovalec za zvezo 
v vseh finančnih in ostalih zadevah. 

Zadr  II   135 3556 
Besedilo: Zadružno podjetje »Stroj- 

na služba«, OZZ, Maribor. 
Besedilo odslej: Zadružno pod- 

jietje  »Nove   gorice«,   Maribor. 
Poslovni predmet odslej: Obdelo- 

vanje zemlje z lastnimi kmetijski- 
mi stroji, za obnovo vinogradov, in 
sadovnjakov, melioracije in zbolj- 
šanje kmetijstva, sploh; s pomočjo 
svojega projektivnega oddelka iz- 
deluje vsakovrstne načrte in elabo- 
rate za nizke gradnje v kmetijstvu, 
in gradnje kmetijsko gospodarskih 
naprav; proizvaja v lastni trsnici in 
drevesnici potrebne sadike za ob- 
novo vinogradništva, sadjarstva in 
drugih podobnih kmetijskih kultur. 
Ima svoje matične nasade za prido- 
bivanje semen, cepičev in razno- 
vrstnih trsnih in sadnih podlag; r 
lastnih delavnicah popravlja kme- 
tijske stroje in traktorje za lastne 
potrebe in sporedno tudi tovrstne 
tujo usluge; z lastnimi kamioni in 
traktorji  prevaža  razno blago. 

Zadr VI 115-8 3553 
Maribor,   18. oktobra   1954. 

751. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Benedikt v Slovenskih goricah. 
Izbrišejo se Senekovič Stanislav, 

Križan Martin, Tomažič Drago in 
upravnik zadruge Elbl Janez, ter 
vpišejo novi izvoljeni člani uprav- 
nega odbora: * 

Pavlic Jožef, Benedikt, Žižek Lud- 
vik, kmeta, Trstenik, Knuplež Ivan, 
uslužbenec KZ Benedikt. 

Pavlic Jože je  predsednik,  Knu- 
ple'ž Ivan,  računovodja  in Erjavec 
Janez, član u. o., ki podpisujejo v 
vseh  zadevah  poslovanja  zadruge. 

Maribor. 23. oktobra 1954. 
Zadr IV 118 3619 
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Trgovinski register 
Izbrisi 

752. 
Besedilo:  Gostilna Milost Jožefa, 

Prevalj 474, Solkan, Skalniška ni. 14. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica 5. oktobra 1954. 
Zt 5/51-6 3425 

?53. 
Besedilo: Gostilna »Pri Studencu«, 

Kravos Zvonko, škrilje 91. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica,  11. oktobra  1954. 
Zt 17/53-5 3478 

754. 
Besedilo: Okrepčevalnica Kodelja 

Lina, Vipava. 
Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 

Gorica, 19, oktobra 1954. 
Zt 3/51-15 3569 

šča. Razprava bo 19. novembra 1954 
ob 12. uri na sedežu okrajnega so- 
disfa v Ptuju. Skrbnik je Korenjak 
Anton, šofer pri »Perutnini«, Ptuj. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dno 21. oktobra 1954. 

Razglasi sodišč 

Izgubljene listine 
preklicujejo 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bWallace nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se sami ne zglasijo ali ne Imenujejo 

pooblaščence. 
Tožbo za razvezo zakona: 

G 732/54 6671 
Cvetkovič Gabrijela, Ljubljana, 

Križevska 7, proti Cvetkoviču Jo- 
žetu, mizarju, zdaj neznanega biva- 
lišča, nazadnje stanujočega v Ljub- 
ljani. Razprava bo 23. decembra 
1954 ob 10.30 uri pri tem sodišču, 
v sobi št. 34••. Skrbnik je Cvct- 
kovič Ivan, Stranska vas 23, Obč. 
LO Grosuplje. 

Okrožno sodišče v Lj.ubljani, 
dne 2!3. oktobra 1954. 

G 822/54 6670 
Papež Marija, delavka, Ljublja- 

na, Viška 4, proti Papežu Francu, 
zdaj neznanega bivališča, nazadnje 
stanujočemu v Ljubljani, Dolenjska 
cesta 5. Razprava bo 23.' decembra 
1954 ob 11. uri pri tem sodišču, v 
sobi št. 34••. Skrbnik jo Boc Jer- 
nej, poštni uslužbenec, Ljubljana, 
Kolezijska 34. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 23.-oktobra 1954. 

G 662/54 6872 
Seidenglanz Štefanija, Ptuj, št. 3, 

proti Seidenglanzu Viktorju, zdaj 
neznanega bivališča, nazadnje sta- 
nujočemu, Ljubljana, Cankarjevo 
nabrežje 5. Razprava bo 23. decem- 
bra 1954 ob 12.30 uri pri tem so- 
dišču, v sobi št. 341/III. Skrbnik je 
Gabrivcc Joško, drž. mojster slašči- 
čarske obrti, Ljubljana. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. oktobra 1954. 

G 1446/54-3    _ , _ 6684 
Sitar Emilija, gospodinja, Ormož, 

Heroja Polaka 2, proti Sitarju Karlu, 
uslužbencu,  zdaj  neznanega bivali- 

Dražbe 
J 245/54 6909 

Dne 30. XII. 1954 ob 8. uri do- 
poldne bo pri tem sodišču v sobi 
št. 1 dražba nepremičnin: vi. št. 219, 
213, k. o. Lcšje, in vi. št. 41, k. o. 
Skrblje, cenilna vrednost 716.834 
din, najmanjši ponudek 477.888 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem narodu pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne 
mogle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opo- 
zarjamo na dražbeni oklic nabit na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptujn, 
dne 23. oktobra 1954. 

J 454/54 6808 
Dne 30. XII. 1954 ob 10. uri do- 

poldne bo pri tem sodišču v sobi 
št. 1 dražba nepremičnin *U vi. št. 14, 
k. o. Janški vrli, cenilna vrednost 
45.840 din, najmanjši ponudek 
30.560 din. 

Pravice, ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasili sodišču naj- 
pozneje pri dražbenem narodu pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne 
mogle več uveljavljati glede nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opo- 
zarjamo na dražbeni oklic nabit na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dno 23. oktobra 1954. 

O 506/53^21 6790 
Oklici dedičem 

Lahovic ••••• iz Strahinja št. 8, 
je umrl 3. VIII. 1953, brez naredbe 
poslednje volje. Njegov nečak 
Lahovic Leopold se pogreša. Pri- 
glasitveni rok: šest mesecev od te 
objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 12. junija 1954. 

St. 605/54 6945 
Natečaj 

Rektorat Akademije upodablja- 
jočih umetnosti v Ljubljani, raz- 
pisuje natečaj za mesto docenta- 
predarvatelja umetnostne zgodovine. 

Prijave s potrebnimi dokumenti 
je treba vložiti na xektoratu Akade- 
mije upodabljajočih umetnosti v 
Ljubljani, Strossmayerjeva 1, naj- 
kasneje 14-dni po téj objavi. 
Rektorat Akademije upodabljajočih 

umetnosti v Ljubljani. 

Aleksič  Elizabeta,  Maribor,   Bet- 
navska   42,  osebno   izkaznico,   reg.   • 
št. 20896, serijska št. 0025242 (Mari- 
bor). 6913 

Anžek Stanko, Jesenice, Obrtni- 
ška 19, osebno izkaznico, registr. št. 
3075, serijska St. G-347783 (Jese- 
nice). 6852 

Babic Marija, Okoslavci, p. Vi- 
dem ob Sčavnici, osebno izkaznico, 
reg. št. 48957, ser. št. 0049479 (Mari- 
bor mesto). 6519 

Banovšek Franc, LopotnLk 11, P- 
Velenje, dovoljenje za posek 10 m3 

lesa  (Šoštanj). 6450 
Belak Terezija, Maribor, Mladin- 

ska 22, osebno izkaznico, registr. št. 
31208, serijska št. 0033356 (Mari- 
bor). 6905 

Bcrnardič Alojz, 'Videm-Krško, 
Partizanska pot 2, osebno izkaznico, 
št. 32629 (Trbovlje). 660/ 

Bertosi Mara, Maribor, Studenci, 
Sarhova 77, osebno izkaznico, reg. 
št. 27860, serijska št. 0034561 (Mari- 
bor). 6900 

Božić Ivan, Maribor,' Partizanska 
št. 33, osebno izkaznico, registr. št. 
25416, serijska št. G-0021153 (Mari- 
bor). 6630 

Breznik Barbara, Hitnica, Sv. Ju- 
rij v Slovenskih goricah, osebno 
izkaznico, reg. št, 40198, serij. St. 
0569964 (Maribor okolica). 6835 

Brilej Ivan, Ljubljana, Prešerno- 
va 42, osebno izkaznico) registr. št; 
36914, ser. št. 6671424 (Šentjur p" 
Celju). 6879 

BrumcT Jože, Dol 13, p. Stari trg 
ob Kolpi, osebno izkaznico, registr. 
št. 13920, serijska št. 0497250 (Črno- 
melj). 6592 

Carnelutti Jože, Maribor, Ordz- 
nova 9, osebno izkaznico, registr. 
št. 22954, serijska št. 23372 (Mari- 
bor). 6636 

Ciglar Martin, Senuše 45,- Lesko- 
vec, osebno izkaznico, reg. št. 31901, 
ser. št. F-0410211  (Krško). 6844 

Cof Antonija, Maribor, Gorkcga 
št. 17, osebno izkaznico, registr.'št- 
27837, ser. št. 34538 (Maribor).   6837 

Cotter Mihael, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 96661-51, scr.st. 
F-0118971, sindikalno izkaznico p 
knjižico od kolesa, Št. ogrodja 
3101127 Y. znamke »VVaffenrad« 
(Ljubljana).       ' 680' 

Cvar Jože, Zamostec PrivS°ij3u 
žici, osebno izkaznico, reg. št. 2894 
ser. št. 0318420 (Novo mesto),     (g®- 

Čehovin Marija, Griže 24, p. Voa- 
nanos, osebno izkaznico, registr. št- 
5339, ser. št. 0206049 (Sežana).   6791 

Cemažar Franc, Ljubljana, Mer°- 
sodna 1, osebno izkaznico, registr. 
št. 13045, serijska Št. 0496355 (Črno- 
melj). J&> 

Čerič Terezija roj. Bračko, p£en" 
ca 24 pri Malečniku, osebno izkaz- 
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**fo. reg. št. 2609, ser. št F-0582620 
IMaribor okolica). 6831 

lJobovšek Ludvik, Radeče pn Zi- 
danem mostu, osebno izkaznico, ser. 
st. 00193047 in sindikalno izkaznico. 
"•401596 (Ljubljana).' n9l6 

Uolenc Ana, Maribor, Tezno, Mur- 
nova 9, osebno izkaznico, reg. št. 
lö329, ser. št. 0005675   (Maribor). 6819 

JJvorščak Marija, Maribor, Zrkov- 
ìxt ^' osebno izkaznico, reg. št. 
«672, ser. št. 0029503 (Maribor). 6620 

. Verjame Asndcej, Ruše 11 pri Ma- 
^2Pru' oseheo izkaznico, reg. št. 
1f6«). ser. št 0574875 (Maribor 
okolica). 6910 

• -Fingušt ložef, Rošnja pri Ptuju, 
Pomočniško spričevalo kot sobosli- 
Kar in pleskar (Mestna obrtna zbor- 
nica v Mariboru 1934). 6904 
. Portuna Ana, Ljubljana, osebno 
paznico, reg. št. 21019/51, serij. št. 
f-0043329 (Ljubljana). 6862 

rrandolič Olga, Ljubljana, oseb- 
?° izkaznico, reg. št. 71.366/51, ser. 
s'. 093696  (Ljubljana). 6934 

Gabrenia Stanko, O. T. P., pos. 33, 
»Nanose, Prezid, Gorski kotar, oseb- 
ji,0 izkaznico, rog. št. 5933, ser. št. 
F-0616243. 6793 
• alser Danica, Maribor, Pobrež- 

•Ie» Gubčeva 6, osebno izkaznico, 
£eS- št.47370, ser. št. 0042643 (Mari- 
b°r).. 6833 

Gajser Egidij, Brezje, Petroviče- 
Va 2 pri Mariboru, osebno izkaz- 
n'W>. reg. št. 19739, ser. št. 0017085 
'Maribor). 6840 
, Gajšek Ivan, Maribor, Pošteljska 
'• 2i osebno izkaznico, reg. št. 15331, 

se£ št. 0605637 (Celje). 6896 
.Godina Slavko, Lendava, Gorice 
?'• 238, šofersko izkaznico, št. 432, 
kat. >B« (Murska Sobota).' 5678 
. Golob Avgust, Trbovlje, osebno 
^kaznico, reg. št. 4438, serijska št. 
*-0717748 (Trbovlje). 6803 

Grabner Bernard, Zagorje, oseb- 
"o izkaznico, reg. št. 18.675, ser. št. 
*-0731987 (Trbovlje). 6936 

Grmovšek Marija, Bled, Grad 130, 
°sebno izkaznico, reg. St. 0549671, 
Se£ št. 15361/51 (Trebnje). 6699 
, Grušovnik Otmar, Maribor, Belo- 
^r.anjska 3, legitimacijo rezervnih 
oticirjev B (PU), št. 13473 (VP 5102 

vV Karlovcu). 6899 
Hartner Drago, Maribor, Kidri- 

či1  2,  osebno  izkaznico,   reg.  št. 
^•, ser. št. 228032 (Zagreb). 6843 

M'Vi 4* Elizabeta, Zasavci 24, p. 
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaz- 
f'Ço, reg. št. 882, ser. št. 0225192 
Ljutomer). 6483 

HernčdE Marija, Ljubljana, Zelez- 
isko naselje, osebno izkaznico, reg. 

1'- 15930 (Ptuj). 6845 
Morvat  Andrej, Zg.  Radvanje 8, 

sebno izkaznico, reg. št. 46733, ser. 
.   st- 0049255 (Maribor). 6826 

M <Sfvfat He'ena« Cernelavci  15. p. 
f.oJn  "ota> osebno izkaznico, reg. št. 
E*8. ser. št. G 087958 (Murska So- 

y^flr,ernik Silva, Maribor, Heroja 
UAKP ^*1 osebno izkaznico, reg. Št. 
H5». ser. št. 006269 (Maribor).   6841 

Hvala Teodora, Sebrclje 26, Cerk- 
no, osebno izkaznico, reg. št. 7221, 
ser. št. F-0536531  (Idrija). 6874 

Jakolin Albert, Jesenice, Pod go- 
zdom 6, osebno izkaznico, reg. št. 
4702, serijska št. G 61401 (Radov- 
ljica). 6923 

Jelek Alojzija, Maribor, Meljska 
št. 59, osebno izkaznico, registr. št. 
25850, serijska št. 0021578 (Mari- 
bor). 6898 

Jcnsterle Jože, Jesenice,' Blejska 
šf. 83, osebno izkaznico, reg. št. 8523, 
ser. št. G 353233  (Jesenice).       6869 

Jovanovič Dušan, Ljubljana, Dom- 
žalska 20, preklicuje izgubljeno 
osebno izkaznico, reg. št 11195/53, 
ser. št. 00200695, izdano v Sanskem 
mostu, Bosna, objavljeno v >Urad- 
nem listu LRS«; ker se je našla. 6804. 

Jurkovič Elizabeta, Ljubljana, in- 
deks Univerze, filozofska fakulteta 
v Ljubljani. 6917 

Justinek Barbara, Sodrež 3, p. Slo- 
venska Bistrica, osebno izkaznico, 
reg. št. 13683, ser. št. F-0770203 (Polj- 
čane). 6875 

Kašner Alojz, Log pri Hrastniku, 
osebno izkaznico, reg. št. 26569, ser. 
št. F-0739879 (Trbovlje). 6926 

Klančnik Marta, Ljubljana, Šiška, 
osebno izkaznico, reg. št. 54513/51, 
ser. št. 0029432 (Maribor). 6937 

Klojčnik Branko, Trčova 31 pri 
Malcčniku, letno spričevalo 4. let- 
nika Ekonomske srednje šole v Ma- 
riboru 1951/52. 6832 

Kmetic Viktor, Rače 191 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, registr. št. 
34775. ser. št. G-0041711 (Maribor 
okolica), in knjižico za kolo, štev. 
690534 (Maribor). 6914 

Kmetijska zadruga z o. j., Šent- 
jernej, prometno knjižico za pri- 
volico >TAM«. evid. št. 3680.     6523 

Knific Viljem, Jesenice, Pod go- 
zdom 4, osebno izkaznico, reg. št. 
11304, ser. št. G 556014. 6853 

Kohne Ivan, Ljubično pri Poljča- 
nah, osebno izkaznico, reg. št. 1005, 
ser. št. 0761559 (Poličane). 6821 

Kojc Anica, Maribor, Heroja Ser- 
cerja 31, osebno izkaznico, rcg. št. 
30386, ser. št. 0273696 (Maribor). 6823 

Kolar /Stefan, Yrhnika, Nova ce- 
sta 26, osebno izkaznico, registr. št. 
25671/51, serij. št. 0107381 (Murska 
Sobota). . 6938 

Košdč Karel, Hošnica pri PoLjča- 
nah, osebno izkaznico, reg. št. 17054, 
ser. št. 0770574 (Maribor). 6642 

Kralj Jože, Lipa 22, p. Struge, 
orožni list, reg. št. 32 za lovsko pu- 
ško, dvocevko, št. 012, kal. 16 mm 
(Grosuplje). 6579 

Kravanja Jožko, Ljubljana, Kav- 
škova 15, osebno izkaznico, rcjg. št. 
108070/54, ser. št. F-08913e0 (Ljub- 
ljana). 6863 

Kristan Marija, Maribor, Koccno- 
va 12, osebno izkaznico, reg. št, 7261, 
ser. št F-0430571   (Šoštanj).        6829 

Kuder Franc, Zagorje, Potoška 
vas 4, osebno izkaznico, registr. št. 
17065, serij. št. F-0730375 (Trbov- 
lje). 6641 

k' 

Kupic Feliks, Ljubljana, Jarše 3. 
osebno izkaznico, reg. št. 59228/51, 
serij, št F-0081538 (Ljubljana oko- 
lica). 6918 

Lapanja Karel, Orehek 37, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8050, ser. št 
0530640 (Idrija). 6795 

Lenič Zofija, Srnjak, osebno iz- 
kaznico, reg. št 7034, ser. št. 0007344 
(Grosuplje). 6847 

Lešnik Elizabeta, Maribor, Pobre- 
ška 36, osebno izkaznico, reg. št. 
49063, ser. št. 0049565 (Maribor). 6822 

•Lcšnjak Marta, Maribor, Mladin- 
ska 2 a, osebno izkaznico, reg. št 
57423, ser. št. 0165296 (Maribor). 6912 

Lobnikar Albin, Celje, legitima- 
cijo in indeks Univerze, pravne 
fakultete v Ljubljani. 6880 

Malek  Neža,  Maribor,  Radvanje, 
Streliška 75, osebno izkaznico, reg., 
št. 41922, serijska št 0044124 (Mari- 
bor). 6908 

Masič Jožef, Povir 14, p. Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št 6459, ser. 
št. 0207169 (Sežana). 6725 

Matelič Karel, Kobarid, Trg svo- 
bode 8, osebno izkaznico, registr. št. 
12575, serij. št. G-0391285. 6883 

Matos Marija, Maribor, Tezno, 
Babnikova 6, osebno izkaznico, reg. 
št. 32588, serij. št. 0769738 (Mari- 
bor]. 6901 

Matulj Ivan, Bezina 38, p. Slov. 
Konjice, osebno izkaznico, reg. št. 
23067, serijska št. F-0787927 (Polj- 
čauc). 6483 

Medved Franc, Zavre 11, osebno 
izkaznico, reg. št. 33756 (Maribor 
mesto). 6455 

Megle Terezija por. Kozel, Toma- 
čevo 12 pri Ljubljani, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9538 (Kranj). 6864 

Mcrklin Ludvik, zdaj delavsko 
naselje >IMM Gradis<, Ravne na 
Koroškem, osebno izkaznico, reg. 
št. 31171. ser. št 0112881 (Murska 
Sobota). 6456 

Metličar Marija, Maribor, Delav- 
ska 4, osebno izkaznico, registr. št 
55142, serijska št. 0056014 (Mari- 
bor). 6895 

Mikaš Anton, Rakitna 110, osebno 
izkaznico, reg. št. 36050/51, ser. št 
F-0125040 (Ljubljana okolica).   6648 

Mohorko Rozalija, Maribor, Me- 
sarski prehod 3, osebno izkaznico, 
reg. št. 20817, ser. št. 016335 (Mari- 
bor okolica). 6906 

Narobe Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 106089/53, ser. št. 
0013399  (Ljubljana). 6939 

Novotni Teodor, Ljubljana, Am- 
brožev trg 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 91536/51, ser. št. F-0113648 (Ljub- 
ljana). 6865 

Pahernik Angela. Maribor, Koro- 
ška 64, osebno izkaznico, rcg. št. 
8911, ser. št. 0010121 (Maribor).  6909 

Pal Kristina por. Pesek, Zlatoličje, 
p. Starše, osebno izkaznico, reg. Št. 
36770, ser. št. 0262008 (Maribor oko- 
lica). 6915 

Papirnica Vevče, Ljubljana-Polje, 
delovno knjižico, reg. št. 3289. ser. 
št C-15590. glasečo se na ime Kobal 
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(Ivan) Anton, roj. 9. VI. 1912, stan. 
v Zalogu 154. 6645 

Pehan Franc, Jarenina, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 20858, ser. št. 
0163577   (Maribor okolica). 6894 

Peras Josip, Domašinec pri Pre- 
logu, osebno izkaznico, registr. št. 
27749, ser. št. 0116119 (Prelog).    6911 

Petek Stefan, Melinci 50, osebno 
izkaznico, registr. št. 2649, serij. št. 
G-0084559  (Murska Sobota).        6814 

Pezdirc Franc, ^Dolenja vas 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 6212, ser. 
št. 0489524. * 6660 

Pipuš Anton, Rdeči breg, Pod- 
velka, osebno izkaznico, registr. št. 
31612, ser. št. 0569778 (Maribor oko- 
lica). 6818 

Plemenitaš Stane, Ljubljana, in- 
deks in študentsko izkaznico Uni- 
verze, gradbena fakulteta v Ljub- 
ljani. 6940 

Ponikvar Matilda, Zg. Radvanje, 
Grizoldova 15, osebno izkaznico, 
reg. št. 3410, ser. št. 245723 (Mari- 
bor). 6907 

Poštrak Marko, Maribor, Meljska 
št. 72, osebno izkaznico, registr. št. 
22927, ser. št. 23545 (Maribor).   6838 

Rajh Jože, Dobrovce 20 pri Sliv- 
nici, osebno izkaznico, registr. št. 
2244, serijska št. 0379654 (Maribor 
okolica). 6834 

Rangus Marija, Ljubljana, Gradi- 
šče 15, osebno izkaznico, registr. št. 
990, serijska št. 0111296 (Bosanski 
Brod, LR BiH). 6866 

Repolusk Irma, Ruše 126 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 50617, 
ser. št. 0051147 (Maribor). 6828 

Rojner Drago, Maribor, Pobrežje, 
Ahacljeva 27, osebno izkaznico, reg. 
št. 55645, serijska št. 0054596 (Mari- 
bor). 6S39 

Saje Ivan, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 101257/53, ser. št. 
F-0478547   (Ljubljana). • 6867 

Sakelšek Franc, Videm pri Ptuju, 
osebno izkaznico, reg. št. 46810, ser. 
št. 0291047 (Ptuj). 6859 

Sapoč Marija roj. Arli, Jesenice, 
Prešernova 22, osebno izkaznico, 
reg. št. 1460, ser. št. G-346170 (Jese- 
nice). 6854 

Serajnik' Vladimir, Brezje št. 63, 
osebno izkaznico, reg. št. 5987, ser. 
št. 0816690 (Radovljica). 6662 

Sever Karlota, Maribor, Hlebova 
št. 8, osebno izkaznico, registr. št. 
56425, ser. št. 0160301 (Maribor). 6825 

Simeunovič Savo, Ljubljana, Dom 
JLA, osebno izkaznico, registr. št. 
22085, serij. St. 2854095 (Rankoviče- 
vo, Srbija). 6919 

Simončič Julij - Gortan, major 
Ljubljana, Vidovdanska 1 knjižico, 
štev. 1215 »Partizanske spomenice 
1941« in ne »Partizansko spomenico 
1941<, št. 1215, kot je bilo pomotoma 
objavljeno v »Uradnem listu LRS«, 
št. 41/54. 6603 

Stres Anton, Nova vas, Livadna 26 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 

št. 59375, serijska št. 0031119 (Mari- 
bor). 6902 

Strgar-Simčič Helena, Dobrovo v 
Brdih 7, osebno izkaznico, registr. 
št. 2367, ser. št. 0295271. 6815 

Struna Tatjana, Maribor, Razla- 
gova 7, osebno izkaznico, reg. št. 
6426, ser. št. 0016237 (Maribor).  6905 

Sabanović Osman, roj. 21. IV. 1929 
v Todorovo, osebno izkaznico, reg. 
št. 2618/51, ser. št. 0546127 (Velika 
Kladuša). 6645 

»GOSPODARSKI 
ADRESAR SLOVENIJE 

V našem gospodarstvu ved- 
no bolj pogrešamo zbornik, iz 
katerega bi si lahko ustvarili 
čim jasnejšo sliko, kaj že ima- 
mo, kaj nam še manjka in 
kaj moramo uvažati — go- 
spodarski adresar vseh naših 
podjetij in gospodarskih or- 
ganizacij. Vse dosedanje pu- 
blikacije te vrste so za zasta- 
rele, ker je zaradi reorgani- 
zacij podjetij nastalo mnogo 
izprememb. Zato so zbornice 
in druga gospodarska združe- 
nja pooblastila uredništvo 
»Nove proizvodnje«, da izda 
nov, čim popolnejši gospodar- 
ski adresar Ljudske republi- 
ke Slovenije. 

Adresar bo obsegal blizu 
1600 strani s 27.000 naslovi go- 
spodarskih organizacij, usta- 
nov, šol itd. ter bo stal 1000 
dinarjev. Naslovi industrij- 
skih in trgovskih podjetij bo- 
do urejeni najprej po proiz- 
vodnih panogah, nato pa še 
po okrajih in abecednem 
redu. 

Sabec Marija, Maribor', Studenci, 
Robičeva 8 a, osebno izkaznico, reg. 
št. 36691, serijska št. 0032205 (Mari- 
bor). 6817 

Šalamun Rozalija, Maribor, Ko- 
šaki, St. Il j ska 116, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 48961, ser. št. 0049483 
(Maribor). 0S24 

Savio Alojz, Cepovan-Dol, štev. 
128/140, osebno izkaznico, reg. št. 
39334, ser. št. 0294124 (Gorica).   6612 

Segina Alojzija, zdaj Vel. Lahi- 
nja 15, p. Črnomelj, osebno izkaz- 
nico, registr. št. 6590, serijska št. 
0489702. 6932 

Selj Milena, Ajdovščina, Stfancar- 
jeva 6, osebno izkaznico, registr. št. 
14458, ser. št. 0528462 (Gorica).   6705 

Sleme Sergij, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico Univerze, filozofska 
fakulteta v Ljubljani. 6920 

Stefanie Franc, Mrtvice 59, osebno 
izkaznico, registr. št. 23048, ser. št. 
0401358 (Krško). 6727 

Štular Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 103869/53, ser. št. 
F-0480179 (Ljubljana). "       6921 

Tefik Ibrahim, II. Bistrica, Gre- 
gorčičeva 23, preklicuje izgubljeno 
osebno izkaznico, reg. št. 11756/50, 
izdano v II. Bistrici, objavljeno v 
»Uradnem listu LRS«, št. 55/54, ker 
se je našla. 6882 

lelban Julijana, Ljubljana, Rož- 
na dolina V-7, osebno izkaznico, 
reg.  št.  68922/51   (Ljubljana).     6922 

Tertinek Maks, Remšnik na Po- 
horju, osebno izkaznico, registr. št. 
52096, serijska št. 0175780 (Maribor 
okolica). 689? 

Ti vada r Stefan, Turnišče št. 89, 
osebno izkaznico, registr. št. 1318? 
(Murska Sobota). 6460 

Turičnik Rudolf, Mežica 171, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 31929, ser. št- 
0374639  (Slovenj Gradec). 6892 

Turistična zveza Slovenije, Ljub- 
ljana. Tomšičeva 7, evid. tablico za 
osebni avtomobil, št. S-911. 6941 

Urlep Slava, Podgorica 53, osebno 
izkaznico, reg. št. 10621/51, ser. št. 
F-0168925 (Ljubljana okolica).   6881 

Uršič Frančiška, Srednja vas 8o 
v Bohinju, osebno izkaznico, reg- 
st. 15216, ser. št. 0807126 (Radov- 
ljica). 6622 

Vidmar Tilka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 76732/51, ser. št. 
F-0099042 (Ljubljana mesto).       öS?0 

Viher Avgust, Bezena 68 pri Ma' 
riboru, osebno izkaznico, registr. št. 
20967, serijska št. 0572821 (Maribor 
okolica). M2< 

Vojsk Anton, Muretinci 71, p- Gp' 
rišnica, osebno izkaznico, reg. st. 
26903, ser. št. F-0270215. 666' 

Volk , Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registrska številka 15'9• 
(Krško). .  6806 

Weinberger ••••, Zagorje oo 
Savi, osebno izkaznico, registr. st. 
15887, serijska št. F-0729197 (Trbov- 
lje). 6660 

Zakrajšek Jakob, 'Velike Lasce. 
osebno izkaznico, reg. št. 16790, ser- 
št. OOieoO (Grosuplje). 694<s 

Zalokar Mirko, Stara Fužina 86< 
osebno izkaznico, registr. št. I97*?g 
ser. št. ^-0807623 (Radovljica).   659° 

Založba »Kmečka knjiga«, Lju°^ 
ljana, Miklošičeva cesta štev. # 6, lZ" 
gubljeno cenzurno dovoljenje za 

javno prikazovanje francoskega 
ozkega filma »L'IMAGE DU PERl- 
GORD«, izdanega od zvezne komi- 
sije za pregled filmov, št. -3690 z dne 
6. VI. 1951 za kopijo A. 664* 

Žemljic Terezija, Ljubljana, •*' 
je 9, osebno izkaznico, reg. št. 20*JJr,' 
ser. št. 0076069 (Ljutomer).     v ^j? 

Zupan Alojzija, Struževo st. ? • 
p. Kranj, osebno izkaznico, reS'|',/ 
št. 5362, serij. št. 0181672. ,•° 

Zupančič Stanislav, Aleksinac, 
LR' Srbija, osebno izkaznico, J**- 
št. 3965 (Aleksinac). • •• 

Zupančič Avgust, Skofja L°^' 
osebno izkaznico, reg. št. 38663, s • 
št.   1021873   (Kranj  okolica).       *\" 

Žgank Angela, Salek 43. P- v4t 
nje, osebno izkaznico, regis*r,,r.À 
43448, ser. št. 0640558. °n 

Izdaja »Uradni Ust LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« 
v LJubljani 
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^••. 
St Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocei 

točke 

10. Lega stanovanja (položaj) 
klet. stanov.   H i_    stanov      podstrešno        normalna 
pod nivojem   °-ct" "'•    stanovanje       stanovanje 

— 1 2 4 

11. Zasnova (koncept) stanovanja 
nepraktična 

1 
zadovoljiva 

5 
sodobna 

8 

12. Razmerje površin sob in kuhinje 
površina           površina 

1:1                    2:1 

1                       2 

površina 
3:1 

3 

površina 
4:1 

4 

13. Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
ne plačuje najemnina 

brez 
takih 
pritiikl. 

do 5         5—10 
m*            m* 

1                2 

10—15       15—20       20—25 
m1            m*            m* 

3                 4                 5 

14. Dnevna razsvetljava 
brez oken pomanjkljiva 

1 
dobra 

3 

15. Višina prostorov 
do 2.40 m 

1 
2.40—2.80 m 

3 
2.80—3.20 m 

2 
preko 3.20 m 

16.   Oskrba z vodo vodnjak 

1 

vodovod 
zunaj stanov. 

2 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

4 

17. Kopalnica 
skupna 

kopalnica 
3 

kad in peč 
ali prha 

5 

kad, peč in 
umivalnica 

8 

brez 
kopalnice 

suho WC za več    WC v stauo- 
zunaj stanov.      stanovanj vanju 

1 3 5 
18.   Stranišče 

19.   Električna napeljava 
brez pomanjkljiva     zadovoljiva sodobna 

— 12 4 

20.   Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

nezadovolj. 
ogrevanje 

,    »  

lončene 
pat. peči 

3 

centralna 
kurjava 

6 

21.   Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno zadovoljiva 

stanovanje  . pomanjkljiva J 

— 2 4 

22.   Sestava (konstrukcija) stropa 
ustrezen 

strop 
1 

lesen strop    masiven strop 

2 3 

23.   Izolacija proti vlagi 
vlažno mestoma 

vlažno 
1,5 

suho 
stanovanje 

2 

24.   Kakovost ometa, slikarije in opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
no^jialna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

4 

25.   Kakovost tal v kuhinji in sobah 
mehki deščična tla,     linolej, file, 

les ksilolit        parket plošče 
1 2-3 

26.   Kakovost  tlakov   v  pritiklinah 
opeka 
beton 

1 

•u .     , v»        nar. kamen, bet. plošče    kcram (  linole. 

1,5 2 ^ 

2?.  Obloge sten, stranskih prostorov 
in kuhinjo 

brez 
,.     ..    ,    .    lesene obloge oljnati plesk   keram  plo.|e 

I 3 

28. Kakovost mizarskih izdelkov 
slaba 

1 
pomankljiva     zadovoljiva 

2 5 

29.   Okenski zasloni 
brez 

platneni 
zastori 

polknice 
1 

lesene rebrače 
(rolete) 

50. 
— i 

Pxi stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije:   10 točk 
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Svet za gradbene in komunalne zadeve okraj- 
nega ljudskega odbora Kočevje bo izdal za uporabo 
razpredelnice Se posebna navodila. 

4. člen 
Vse območje okraja je razdeljeno na dva okoliša: 
a) sedeži občinskih ljudskih odborov, 
b) okoliške vasi. 

5. člen 
Po izvršenem popisu stanovanj po določbah tega 

odloka bo svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Kočevje predpisal stanovanjsko tarifo. 

6. člen 
"Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last sploš- 

nega ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih 
organizacij, zasebni lastniki kakor tudi stanovalci, 
so dolžni omogočiti popisovalcem kategorizacijo sta-. 
novanja. Pri popisu stanovanja mora biti navzoč tudi 
hišni lastnik, katerega hiša je prešla v stanovanjsko 
skupnost. 

7. člen 
Ta odlok velja od 1, julija 1954 ter se objavi v 

>Uradnem listu LRS«. 

St. 682/2-54 
Kočevje, dne 31. avgusta 1934. 

Predsednik OLO: 
"Janez Pirnat 1. r. 

655. 

Na podlagi 2. odstavka 15., 64. in 106. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19-89/52) in 59. člena uredbe ò gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/34) je okrajni 
ljudski odbor Kranj na skupni seji obeh zborov dne 
24. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju hrane abonentom v zasebnih gostinstvih 

1. člen 

Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano naj- 
več 10 abonentom. 

Će zasebna gospodinjstva dajejo hrano več kot 10 
abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost in je 
zanjo potrebno dovoljenje po predpisih o zasebnih 
gostiščih. 

2. člen 

Ta odlok velja za okraj Kranj, razen za mestne 
občine Kranj. Škof ja Loka in Tržič. 

3. člen- 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem, 
listu LRS<. 

St. 6397/1-54 
Kranj, dne 24. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

656. 

Na podlagi 15. in 108. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/32), in do- 
ločb uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, šte- 
vilka 29/54) je okrajni ljudski odbor r Krškem na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi ste' 
n ovan j skih skupnosti ter o volitvah hišnih svetov in 

svetov stanovanjskih skupnosti 

1. člen 
1. člen odloka o ustanovitvi stanovanjskih skup- 

nosti ter o volitvah hišnih svetov in svetov stafio^ 
vanjske skupnosti, ki je bil sprejet na XVII. seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 12. avgu- 
sta 1954, se spremeni in dopolni tako, da se pravilno ', 
glasi: 

»Stanovanjske hiše v okraju Krško, ki so splošno 
ljudsko premoženje, zadružna last ali last družbenah 
organizacij, in zemljiške parcele, na katerih so te* 
hiše, kakor tudi zasebne hiše z več kot dvema stano- 
vanjema tvorijo stanovanjske skupnosti, ki jih usta- 
navljajo ljudski odbori mestnih občin in občin»!0 

ljudski odbori. 
Izjemoma se ne vključijo v stanovanjsko sk»P" 

nost zasebnfe hiše s tremi manjšimi stanovanji. Za 
manjše stanovanje se šteje stanovanje, ki nima vec 
kot dveh sob, kuhinje in drugih pritöcün. 

Svet za gospodarstvo se pooblašča, da po posebni 
komisiji v spornih primerih odloči, kalera stanova- 
nja se štejejo kot manjša stanovanja. 

Stanovanjske skupnosti so pravne osebe in po- 
stici pravic in obveznosti, ki izvirajo iz najenmin^fl1 

in drugih pogodb v zvezi z vzdrževanjem in •••••" 
ljanjem hiš.c 

2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga je sprejel 

okrajni ljudski odbor. 
St. 16225/1 
Krško, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

65?. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 64. člena za- 

kona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS' 
št. 19-89/52) in v zvezi s 15. in J6. členom uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ> 
št. 29-344/54) je okrajni ljudski odbor Soltanj »a 

ločenih sejah dne 24. julija 1954 sprejel 

ODLOK . 
o višini najemnine in sklepanju najemnih pogodb 

za stanovanja v okraju Šoštanj 

L Najemnine 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se izračun 

na podlagi površine sob, predsobe, hodnika v sta°fT 
vanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprt' 
prostorov; pri tem se ne vračunajo kleti," podstresj >   ~ 
drvarnice, pralnice, odprti balkoni, terase, stopnisca> 
hišni hodniki in podobno.' 
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2. člen 
Najemnina se izračuna na podlagi izvedene ka- 

tegorizacije tako, da se število m* pomnoži z ugotov- 
ljenimi stanovanjskimi točkami, ta zmnožek pa se 
Pomnoži s količnikom 0,25. 

3. člen' 
Pri izračunavanju najemnine se skupna površina 

stanovanjskih prostorov zaokroži na cele mJ, skupna 
najemnina pa na 10-dinarske zneske, oboje od 5 
navzdol, nad 5 pa navzgor. 

4. člen 
Vsak uživalec stanovanja ' ima pravico vložiti 

z°per nepravilno kategorizacijo in določitev najem- 
nine za svoje stanovanje pritožbo. Pritožba se poda 
Pri svetu za komunalne zadeve OLO Šoštanj. 

5. člen 
Zasebni lastnik hiše, katera jo vključena v sta- 

novanjsko skupnost, dobi 10 % od najemnine, po- 
brane v njegovi hiši po določbah tega odloka. 
vi Lastniki hiš, ki nimajo nobenih sredstev za pre- 
življanje, lahko dobijo po poprejšnji odločbi sveta 
2a komunalne zadeve tudi višji znesek kot 10 %. 

Od poslovnih prostorov hiš, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost, dobi zasebni lastnik 5 % na- 
jemnine. 

6. člen 
Poleg najemnine morajo najemniki in podstano- 

valci plačati stroške za vodo in stroške, potrebne za 
druge skupne naprave (centralna kurjava, dvigala in 
Podobno). Razdelitev teh stroškov na posamezne na- 
jemnike in podstanovalce .določi hišni svet v spora- 
Ztttrra s stanovanjsko upravo. 

7. člem 
Za vrtove in parke, ki pripadajo posameznim 

tosam, plačujejo uživalci poseben prispevek; njego- 
vo višino, razporeditev in uporabo predpiše občinski 
'Jeösfci odbor. 

II. Amortizacijski sklad 

8. člen 
Iz najemnin hiš splošnega ljudskega premoženja, 

£ ®9 v stanovanjski upravi, se steka v amortizacijski 
sklad 40 % najemnine. Ta sklad je namenjen za inve- 
stlcijsko vzdrževanje hiše  (za  velika in srednja po- 
Pravila). 

Iz najemnin hiš zasebnih lastnikov, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, in iz najemnin hiš, ki 

'so vključene  v stanovanjsko  skupnost, a  lastniki 
n*j ftanujejo v njih, je treba od skupne najemnine 
ocloiti najprej znesek iz 5. člena tega odloka, nato 
°^••1• obveznosti v zvezi s posojili, kolikor so bila 
aJeta in uporabljena za obnovitev, vzdrževanje in 
'danje hiše, če upnik ni zasebnik. Od vsote, ki pre- 

stane, jo treba.odvesti 40 % v amortizacijski sklad. 
Od prispevkov za amortizacijski sklad je treba 

^vesti   10 %   v   sklad   ljudskega  odbora  za  zidanje 
stanovanjskih hiš. 

III. Sklad za hišno upravo 

9. člen 
.    * sklad za hišno upravo se plačuje 30 % najem- 
ne p0 eventualnih odbitkih po 2. odstavku prejš- 
/eSa člena. Ta znesek se uporabi za hišne upravne 

^troske. 

Hišni upravni stroški so stroški stanovanjske 
uprave, stroški za hišnika, stroški za čiščenje in 
vzdrževanje skupnih prostorov, stroški za razsvet- 
ljavo skupnih prostorov, odnašanje smeti, čiščenje 
dimnikov, zavarovanje hiše proti požarom, vzdrževa- 
nje kanalizacije in .podobno. 

Za hiše, ki so v stanovanjski uprava, določi svet 
stanovanjske skupnosti, kolikšen odstotek v okviru 
30%, omenjenih v tem členu, se plačuje za kritje 
stroškov stanovanjske uprave. 

•. Sfcted za vzdcževaaje • 

10. člen 
Sklad za vzdrževanje hiš je namenjen za tekoča 

manjša popravila hiš. 
V ta sklad se plačuje 30% najemnine po more- 

bitnih odbitkih po 2. odstavku 8. člena tega odloka. 
Zasebni latftnik, ki uživa brezplačno stanovanje 

v svoji hiši, ki je vključena v stanovanjsko skupnost, 
mora plačevati v ta sklad 30% zneska, ki ustreza 
najemnini za njegovo stanovanje. 

11. člen 

Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, ne odvajajo dela najemnine v skla- 
de, navedene v 8., 9. in 10. členu tega odloka, če stanu- 
jejo v svoji hiši. Ti lastniki prejemajo celotno na- 
jemnino za hišo, od katere pa morajo odvajati 50% 
najemnino od poslovnih prostorov v sklad občinskih 
ljudskih dborov po 2. odstavku 8. člena tega odloka. 
Poleg tega pa morajo sami kriti stroške za hišno 
upravo. 

Ce zasebni lastnik ne stanuje v svoji hiši, ki ni 
vključena v stanovanjsko skupnost, se del najemnine, 
ki pripada lastniku, ptačnje v sklade po 8., 9. in H), 
členu tega odloka. , 

V. Razpolaganje s skladi 

12. člen 
O uporabi sredstev sklada za vzdrževanje hiš, 

amortizacijskega sklada in sklada za hišno upravo 
odloča hišni svet, ki sklepa tudi potrebne pogodbe za 
izvršitev popravil in vzdrževalnih del. 

S skladi po 8., 9. in 10. členu tega odloka, ki so 
se formirali iz najemnin zasebnih hiš, ki niso vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, razpolaga lastnik v 
namene, določeno z omenjenimi členi tega odloka. 
Ce zasebni lastnik kljub kazni pod točko a) 20. člena 
tega odloka noče uporabljati teh sredstev v določene 
namene, lahko občinski ljudski' odbor po izkazani 
potrebi dovoli črpanje teh skladov na predlog stano- 
valcev hiše. 

VI. Sklepanje najemnih pogodb 

13. člen 
Najemodajalec za stanovanjske prostore v hišah, 

ki so v stanovanjski upravi, je stanovanjska skup- 
nost. Najemnik pa je stanovalec oziroma sostanova- 
lec, ki najema stanovanjske oziroma del praznega 
stanovanjskega prostora. Hišni svet sklene pismeno 
najemno pogodbo s stanovalcem oziroma sostano- 
valcem. 

Podstanovalec je tisti, ki sklene z najemnikom 
stanovanja podnajemno pogodbo o uporabi posamez- 
nih   bodisi   praznih   ali .opremljenih   stanovanjtefoih 
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prostorov. Podnajemno pogodbo sklene podstanovalec 
pismeno z najemnikom. 

Podnajemno pogodbo mora najemnik predložiti 
v registracijo upravi stanovanjske skupnosti v 15 
dneh po sklenitvi. 

14. člen 

Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, sklepajo na »podlagi odločbe stano- 
vanjske uprave stanovanjske pogodbo sami, upošte- 
vajoč pri tem predpise stanovanjske tarife, pogodbe 
pa morajo registrirati pri stanovanjski upravi. 

15. Sem 

Stanovanjske prostore, ki so v hišah, katerih 
prostori služijo pretežno v poslovne namene (šole, 
podjetja, internati, železniško postaje) dodeljujejo 
svojim delavcem in uslužbencem gospodarske organi- 
zacijo in zavodi, ki uporabljajo te hiše, dokler traja 
delovno razmerje, s katerim je zvezano uživanje 
stanovanja v hiši. 

Isto velja za stanovanjske prostore, ki sicer niso 
v isti zgradbi, ki pa so v vzročni zvezi z delavnostjo 
kake gospodarske organizacije ali zavoda (n. pr. sta- 
novanje na državnem kmetijskem posestvu). 

Če preneha delovno razmerje delavcem in usluž- 
bencem omenjenih v prejšnjih odstavkih, z odpoved- 
jo gospodarsko organizacije ali zavoda, je dovoljena 
prisilna izselitev šele potem, ko organizacija delav- 
cem oziroma uslužbencem preskrbi primerno stano- 
vanje. 

Ce pa je službeno razmerje prenehalo z odpoved- 
jo ali po delavčevi ali uslužbenčevi krivdi ali pa z 
odpovedjo organizacije, ki jo jo s svojo krivdo po- 
vzročil, je prisilna preselitev dovoljena, brž ko orga- 
nizacija preskrbi delavcu oziroma uslužbencu naj- 
potrebnejše nadomestne prostore. 

16. člen 

Da se zagotovi stanovanje nujno potrebnim stro- 
kovnim uslužbencem in za druge nujne službene 
potrebe, si okrajni ljudski odbor Šoštanj pridržuje 
razpolaganje s stanovanjskimi prostori v vseh hišah, 
ki jih bo sezidal, kakor tudi v hišah, ki jih bo po- 
sebej določil. 

Za stanovanjsko prostore v teh hišah bodo hišni 
sveti sklepali najemne pogodbe in najemniki pod- 
najemne pogodbe le z osebami, ki jih določi taj- 
ništvo OLO. 

17. ••• 

V stanovanjskih hišah, ki so jih gospodarske 
organizacije in zavodi sezidali za svoje delavce in 
uslužbence, lahko pridobijo pravico do stanovanja 
samo delavci in uslužbenci, ki jih določijo ie orga- 
nizacije oziroma zavodi in s katerimi sklenejo hišni 
sveti najemne pogodbe. Seznam teh hiš potrdi stano- 
vanjska uprava na predlog gospodarske organizacije, 
kolikor jih te organizacije ali zavodi pogodbeno ne 
oddajajo ljudskemu odboru, ki nadalje razpolaga 
z njimi. 

Isto volja tudi za stanovanjske hiše, ki so v 
npravi gospodarskih organizacij ali zavodov ter jih 
ti uporabljajo za svoje delavce in uslužbence na dan, 
ko začne ta odlok veljati. 

VIL Odpovedni rok 

18. člen 
Odpovedni rok za uživalce stanovanj je enomese- 

čen. Odpoved je treba dati pismeno, in sicer zadnji 
dan v mesecu, po preteku katerega začne teči od- 
povedni rok. Odpovedati je mogoče najemno pogodbo, 
le v primerih in na način, kot je določen z uredbo 
o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ> 
št. 29/54). 

19. člen 
Izvajanje tega odloka nadzorujejo občinski ljud- 

ski odbori  in tajništvo za komunalne zadeve OLO- 

VIII. Kazni 

20. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje: 
a) zasebni hišni lastnik, ki ne odvaja dela na- 

jemnine v sklade po 8., 9., 10. in 11. členu tega odloka 
ali če ne uporablja teh skladov v namene, za katere 
so določeni, če je postalo potrebno, da se ti skladi 
uporabijo; 

b) najemniki in zasebni lastnik hiše, ki v 15 dneh 
ne registrirajo pri upravi stanovanjske skupnosti na- 
jemne oziroma podnajemne pogodbe. 

IX. Prehodne določbe 

21. člen 
S 1. novembrom 1954 se prenesejo sredstva iz 

sklada za vzdrževanje hiš, ki se je formiral po uredbi 
o zvišanju najemnin za stanovanjske in poslovne 
prostore ter po uredbi o oddajanju poslovnih pr°; 
štorov v najem ali na podlagi odlokov OLO Šoštanj 
o delitvi sredstev za vzdrževanje hrš in oddajanju 
poslovnih prostorov v najem, v sklad za amortiza- 
cijo po 8. členu tega odloka. 

Za hiše zasebnih lastnikov, ki po tem odloku 
nimajo amortizacijskega sklada, se gornja določba 
ne nanaša, temveč imajo lastniki pravico, črpati ome- 
njeni sklad po predpisih odloka o ureditvi sredstev 
sklada za vzdrževanje hiš v okraju Šoštanj. 

22. člen 
V 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka bodo 

stanovanjske, skupnosti ponovno pregledalo katego- 
rizacijo, in odmero stanovanj ter za pomanjkljivosti! 
ki vplivajo na odmero najemnine, izdale ustrezne 
ukrepe. 

23. člen 
Natančnejša navodila za izvajanje tega odloka, 

izda po potrebi svet za komunalno zadeve OLO 
Šoštanj. 

24. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«, nove stanovanjske tarife pa s 1. *r* 
gustom 1954. 

. -St. 1624/9-54 
Šoštanj, dne 24. julija 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 9•2/4-54 z dne 
19. oktobra 1954. 
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658. 

Ljudski odbor mestno obćine Bled je na podlagi 
•- odstavka 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
°, ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
«st LRS, št. 10-00/52) ter v zvezi s 4., 14., 10., 20., 32., 
"•, 40., 41., 43. in 92. členom uredbe o spremembah 
'n' dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih 
h'š (Uradni list FLRJ, št. 20-344/54) na seji dne 
10- septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
° določitvi hiš, ki spadajo v stanovanjsko skupnost 
m organih upravljnnja stanovanjskih hiš, o kategori- 
ji ji stanovanj  ter sklepanju  pogodb- na območju 

mestne občine Bled 

I. Temeljne določbe 

1. člen 

LO MO Bled ustanovi za upravljanje stanovanj- 
skih hiš s pripadajočimi zemljišči, ki so splošno ljud- 
sko premoženje,   zadružna   last   ali   last   družbenih 
0t£anizacij, in tistih zasebnih hiš, ki se vključujejo 
v stanovanjsko skupnost, eno stanovanjsko skupnost. 

2. člen 

V stanovanjsko skupnost se ne vključijo tiste 
zasebne hiše, ki imajo dve stanovanji, če pa imajo 
Vcc kot dve stanovanji, pa se ne vključujejo, če 
z4aša skupna stanovanjska površina manj kot 240 m*. 

Kot stanovanja se ne štejejo:        \ 
L kletna in podstrešna stanovanja; 
2. stanovanja, ki so razporejena v VII. kategorijo. 

, Pri določanju stanovanj je treba upoštevati grad- 
beni načrt ali pa tudi dejansko izvršeno poznejšo 
Preureditev, pri kateri se je zgradilo samostojno sta- 
°ovanje z vsemi pritiklinami.' Zasilne poznejše pre- 
ureditve se ne upoštevajo. 

Hiše zasebnikov, ki imajo več sezonskih turistič- 
ka sob zgolj za oddajanjo sob turistom in potnikom 

•sezoni, se ne vključujejo v stanovanjsko skupnost; 
a to hiše odloči za vsak primer posebej svet za 

sradnje in komunalne zadeve. 

3. člen i 

_ Zaradi prevzema stanovanjskih hiš v upravo ime- 
tje LO MO Bled začasno komisijo treh članov. Pre- 

dem se opravi komisijsko ob navzočnosti lastnika 
ü organa upravljanja. O prevzemu se sestavi za- 

wsnik, ki mora obsegati popis hiše in stanje, v ka- 
pern je hiša. Z dnem prevzema preidejo vse pravice 
n dolžnosti na stanovanjsko skupnost. 

IL Hišni sveti 

4. člen 

5 P^ivalci stanovanja in sostanovalci hiš, ki imajo 
ali več stanovanj, izvolijo 5 članov, hišnega sveta, 

ls> ki imajo tribali štiri stanovanja, tri člane hišnega 
n'6      V maiun'h hišah  z enim  ali  dvema  stanova- 

Jerna, k; &0 vključene v sianovanjsko skupnost, pa 
i j avljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in, polno- 
ietl» stanovalci. 

5. člen 

Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in sostano- 
valci na sestanku, na katerem mora biti navzočih 
večina volilnih upravičencev posamezne hiše. Ce se 
v začetku sestanka ugotovi, da ni navzočih večina 
volilnih upravičencev, se pol ure nato opravijo vo- 
litve ne glede na število udeležencev. 

'Volitve so lahko javne ali tajne, o tem odločijo 
volilni upravičenci posamezne hiše. Tajno se voli z 
listki na podlagi kandidatne liste, javno pa z dviga- 
njem rok za posameznega kandidata. 

Volitve  se opravijo  vedno  v  januarju  mesecu. 
Na volitvah za hišne svete se izvolijo še- pred- 

sednik hišnega sveta in zastopnik hišnega sveta r 
svet stanovanjske skupnosti. 

6. člen 

Hišni sveti se sestajajo vsaj enkrat mesečno in 
ob navzočnosti večine članov odločajo z večino glasov. 
O sestankih se piše zapisnik z navedbo sklepov, ki 
se po potrebi predlože upravi stanovanjske skupnosti. 

Sestanek skliče predsednik. 

7. člen 

Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo izvoljeni 
zastopniki hišnih svetov. 

Člani sveta stanovanjske skupnosti izvolijo izmed 
sebe predsednika, podpredsednika in tajnika. Glaso- 
vanje je javno ali tajno, kot odločijo zastopniki 
hišnih svetov. Volitve se morajo izvršiti najpozneje 
15 dni po izvolitvi zastopnikov hišnih svetov. 

8. člen 
Svet stanovanjske skupnosti se mora sestati vsaj 

vsaka dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat. Zase- 
danje skliče predsednik, lahko pa se skliče tudi na 
zahtevo tretjine članov sveta stanovanjske skupnosti. 

O sestankih je treba pisati zapisnik; vanj te 
poleg poteka seje vpišejo sprejeti sklepi. 

III. Določanje najemnine 

9. člen 

Najemnino za vsako posamezno stanovanje do- 
loča uprava stanovanjske skupnosti na podlagi stano- 
vanjske tarife, ki jo predpiše LO MO Bled za vsa 
stanovanja, tako v hišah stanovanjske skupnosti, kot 
za stanovanja v zasebnih hišah. 

10. člen 
Stanovanja se razporede v kategorije s točkov- 

nim sistemom tako, da se s točkami oceni lega, se- 
stava, higienska in tehnična ureditev izdelave stano- 
vanja po posebni točkovni tabeli, ki se prilaga k 
temu odloku. 

11. člen 

Stanovanjski prostori nn območju LO MO Bled 
se po kakovosti razvrstijo v 7 kategorij z ustreznim 
številom točk za vsako kategorijo, in sicer: 

I. kategorija, stanovanje od 180—222 točk 
II. kategorija, stanovanje od 160—180 točk 

III. kategorija, stanovanje od 140—160 točk 
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IV. kategorija, stanovanje od 120—140 točk 

V. kategorija, stanovanje od 100—120 točk 

VI. kategorija, stanovanje od   60—100 točk 

VII. kategorija, stanovanje do 60 točk; v to 
kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih sanitarne 
inšpekcije štejejo kot neprimerna za bivanje. 

IV. 'Sklepanje stanovanjskih pogodb 

12. člen 

Stanovanjske pogodbe z uživalci stanovanj in 
sostanovalci za stanovanje v hišah, ki se vključijo 
v stanovanjsko skupnost, sklepajo na podlagi odločb 
stanovanjske upravo hišni sveti, za stanovanja v 
drugih hišah, ki niso vključene, pa hišni lastniki, 
prav  tako  na  podlagi  odločb   stanovanjske   uprave. 

13. člen 

Stanovanjska pogodba za novo zgrajena dn iz- 
praznjena stanovanja so ne moro skleniti s prosilci, 
ki na območju mestne občine Bled: 

a) nimajo stalnega bivališča in tudi ne uteme- 
ljenega razloga za bivanje na območju mestne občine 
Bled; 

b) no morejo izkazati pravice do določenega sta- 
novanja; 

c) niso registrirani kot prosilci. 

Stalno bivališče oziroma utemeljen razlog se iz- 
kaže s potrdilom tajništva LO MO Bled ali s potrdi- 
lom podjetja ali ustanove o stalni zaposlitvi. Pravica 
do določenega stanovanja pa se izkaže z dosedanjo 
najemno .pogodbo, ' odločbo stanovanjskega organa ali 
dragim veljavnim naslovom. 

14. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklene le z najemniki in sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez otrok 
in sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstrn. 

Samska oseba lahko sklene pogodbo le za samsko 
sobo, če ob uveljavitvi uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš ni uživalec stanovanja ali sostanovalec. 

15. člen 

Z najemniki, ki statnujejo v hišndškdh stanova- 
njih, se sklene samo začasna stanovanjska pogodba. 

S hišniki v hišniških stanovanjih se ne sklene 
stanovanjska pogodba. 

,  16. člen 

Z delavci dn uslužbenci, ki stanujejo v hišah, 
ki so jih sezidale gospodarske organizacije, ustanove 
ali uradi in pridejo v stanovanjsko skupnost, se skle- 
pajo le začasne pogodbe, če delavci in uslužbenci na 
dan sklepanja .pogodbe ž njimi niso več v delovnem 
razmerju. 

17. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejo v sta- 

novanjih,   ki   so  pravnomočno odpovedana  oziroma 
odvzeta, se sklepajo začasne pogodbe. 

18. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v stanovanjsko skup- 

nost, se sklene posebna pogodba, s katero se uredijo 
njegove pravice in dolžnosti. Prav tako se uredi s 
tistimi, ki imajo pravico do brezplačnega stanovanja 
(užitek). 

19. člen 
Stranke, ki se sicer samovoljno vselijo V stano- 

vanja, ga morajo izprazniti, ker bo sicer uprava 
stanovanjske skupnosti uvedla prisilno izselitev sta- 
novanja in bodo stranko v tem primeru morale pla- 
čati vse stroške izpraznitve. 

20. člen 
Svet za gradnje in komunalne zadeve razglasi« 

katere sobe na območju mestne občine Bled se šteje- 
jo za turistične sobe, ki jih lastniki lahko zadržijo 
le za oddajanje turistom dn potnikom. Način odda- 
janja se nredi s posebnim odlokom. ' 

V. Končne določbe ( 

21. člen 
Prve volitve v hišne svete se morajo izvesti v 

15 dneh po uveljavitvi tega odloka. Izvede "jih p°" 
sebna komisija, ki jo določi LO MO Bled. 

22. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso v stanovanjski skup- 

nosti, sklepajo sicer stanovanjske pogodbe na 'pod- 
lagi odločbe stanovanjske uprave prosto, morajo pa 
jih priglasiti in registrirati v 3 dneh pri stanovanjs*1 

upravi, da jih ta potrdi. 
Stanovanjske pogodbe, za katere ugotovi tajni- 

štvo LO MO Bled, da se sklenejo v nasprotju s tem 
odlokom, se razveljavijo oziroma ne potrdijo. 

Prav tako mora stanovanjska uprava .potrditi vse 

sporazumno izvršene zamenjave stanovanj. 

23. člen 
Nove stanovanjske pogodbe po tem odloku se 

morajo skleniti v enem mesecu od izdaje tega odloka- 

24. člen 
Stanovanjsko tarifo bo predpisal LO MO Bled* 

S tarifo bo določena cena za stanovanje v okviru 
kategorizacije  glede  na  točke,  površine  in okoliše- 

25. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo °°: 

2000 dinarjev: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

de. krive in napačne podatke; 
2. kdor noče skleniti stanovanjske pogodbe * 

drugo stranko, četudi izpolnjuje pogoje ]po •elD 

odloku. 
26. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu LB.5«. 

St. 369/12 
Bled, dne 23. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Kapus 1. r. 
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fm. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 78. člena in 
tj7. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
°kčia (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in v zvezi s 14., 
f^ in 43. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih 
h'š (Uradni list ELRJ, št. 29/54) je ljudski odbor 
Cestne občine Idrija po sklepu seje dne 21. sep- 
tembra 1954 sprejel 

i 

ODLOK 

j* organih upravljanja, določitvi  hiš, ki  spadajo v 
stanovanjsko skupnost in o ustanovitvi stanovanjske 

skupnosti na območju mestne občine Idrija 

Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

^mljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
'ast ali last družbenih organizacij, in zasebnih hiš, 
kl se bodo vključile v stanovanjsko skupnost, usta- 
n°vi ljudski odbor mestne občine Idrija eno stano- 
vanjsko skupnost. 

2. člen 

ki ,    »   stanovanjsko skupnost se vključijo vse hiše, 
J4 se splošno ljudsko premoženje, zadružna last ali 
ast družbenih organizacij, in zasebne hiše, ki imajo 

ali več stanovanj z več kot 210 m1 skupne stano- 
anjske površine, ne glede na število lastnikov. 

» hišah, ki imajo poleg stanovanj tudi poslovne 
Pastore, se pri določanju števila stanovanj šteje tudi 
klovni prostor, če se ta oddaja v najem. 

Kot stanovanja se ne štejejo: 

!• kletna in zasilna podstrešna stanovanja, 

2. stanovanja, ki  jih sanitarna  inšpekcija izloči 
°t za bivanje neprimerna, 

3. stanovanja VII. kategorije. 

.     Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 
1   treba upoštevati stanovanje kot gradbeno celoto, 

e glede na število družin, ki v njem stanujejo. 

3. čfen 

V stanovanjsko skupnost se ne vključijo: 
t- samski domovi podjetij, 

?• internati in dijaški domovi, 

,     3. zgradbe,  ki  so  namenjene  za  prenočišče de- 
lavcev. 

5. člen 
Hiše preidejo v družbeno upravljanje z veljav- 

nostjo od 1. avgusta 1954 dalje. 

Hišni sveti 

6. člen 

Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj in sostano- 
valci na sestanku, na katerem mora biti navzočih 
najmanj tri četrtine volilnih upravičencev. Hišni svet 
ima 5 do ? članov, v majhnih hišah z enim ali dvema 
stanovanjema sestavljajo hišni svet vsi uživalci sta- 
novanj in polnoletni stanovalci. 

Za izvolitev posameznega člana je potrebna-ve- 
čina glasov. 

Če na prvem sestanku ni navzočih potrebno šte- 
vilo volilnih upravičencev, bodo volitve ne glede na 
število navzočih volilcev na ponovnem sestanku, ki 
mora biti sklican najpozneje v 5 dneh. 

O izvolitvi članov hišnega sveta se piše zapisnik 
in v enem izvodu pošlje upravi stanovanjske skup- 
nosti. Iz zapisnika mora biti razvidno število volilnih 

' upravičencev, število navzočih, imena članov hišnega 
sveta, izvoljeni predsednik, izvoljeni zastopnik za 
volitve v svet stanovanjske skupnosti in datum se- 
stanka. 

Nadomestni člani se med letom izvolijo po istem 
postopku. 

7. člen 

Hišni svet ukrepa na sejah, ki morajo biti naj- 
manj enkrat mesečno, ob navzočnosti večine članov 
in odloča z večino glasov. O sestanku se piše kratek 
zapisnik. O sklepih obvešča svet uživalce stanovanj, 
sostanovalce ter upravo stanovanjske skupnosti. 

8. člen 

Na vsake 3 mesece skliče hišni svet sestanek vseh 
uživalcev in sostanovalcev, na katerem poroča o svo- 
jem delu in rešuje predloge uživalcev in sostanoval- 
cev ter morebitne spore. 

9. eleo 

Prve volitve se morajo izvršiti v 15 dneh po uve- 
ljavitvi odloka vnaprej za vsako leto do 15. januarja. 

•Prve sestanke skliče ljudski odbor mestne občine 
Idrija, volitve pa izvede ljudski odbor v svoji volilni 
enoti .po pooblaščencih, ki jih določa za vsako hišo. 

4. člen 

i.   Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so splošno 
^udsko   premoženje,   last   zadružnih   in   družbenih 

rSanizacij, ter zasebni lastniki hiš, ki so vključene 
stanovanjsko skupnost, morajo izročiti stanovanj- 
1 skupnosti stanovanjske hiše v upravljanje z vsemi 
trebnimi listinami in podatki. 

I , Odločbo o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost 
• 0jf * sv°t za. gospodarstvo ljudskega odbora mestne 

to,
c'nc Idrija. Zoper odločbo sveta je dovoljena pri- 

_ » a na Sekretariat za splošno upravo in pro- 
tacun LRS. 

Pritožba se vloži v 8 dneh po prejemu odločbe. 

Svet stanovanjske skupnosti 

10. člen 

Svet stanovanjske skupnosti ima 20 članov, ki 
jih izvolijo zastopniki hišnih svetov izmed sebe. 

/ 11. člen 

Svet stanovanjske skupnosli sklepa veljavno, če 
je navzočih nad polovico članov. Pri volitvi predsed- 
nika, podpredsednika in tajnika sveta kakor tudi 
3 članov poravnalnega sveta pa mora biti navzočih 
najmanj dve tretjini članov. 
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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. 

Za volitev predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta, je potrebna večina glasov vseh članov 
sveta stanovanjske skupnosti. 

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 
predsednika, podpredsednika in tajnika ter 3 članov 
poravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skupnosti se sestane po po- 
trebi, najmanj pa na 3 'mesece. 

Sestankov sveta se obvezno udeleži zastopnik 
uprave stanovanjske skupnosti. 

Izvod sejnih zapisnikov se mora poslati upravi 
stanovanjske   skupnosti   in   stanovanjski   inšpekciji. 

Končne določbe 

13. čkn 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc 

St 5/4-54 
Idrija, dne 24. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič I. r. 

660. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na pod- 
lagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 
55. v zvezi s 163. členom uredbe o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 56-482/53) na seji dne 19. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi meje okolišev mesta Jesenic 

1. člen 
Okoliš mesta Jesenice se določi z- mejo, ki po- 

teka na severozahodnem delu mesta od nove bolniš- 
nice, po južnem pobočju Mirce, vključno naseljeni 
del k. o. Koroška Bela ter del k. o. Blejska Dobrava, 
na jugu Podmežakljo. 

2. člen 
Izven mestnega okoliša so naselja in vasi Hrušica, 

Plavški rovt, Planina pod Golico, Prihodi, Javorniški 
rovt, Potoki, Blejska Dobrava, Lipce, Kočna in Pod- 
kočna. 

3. člen 
Določbe 1. in 2. člena tega odloka se uporabljajo 

pri odmeri dohodnine dohodkov od zgradb in to za 

priznanje oprostitev po 4. točki  55. člena  uredbe o 
dohodnini. 

4. člen 
Ta  odlok  velja od dneva  objave  v  »Uradnem 

listu LRS«. 
St. I/l 
Jesenice, dne 22. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 

Maks Dolinar 1. r. 

661. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 7a alena zakona 
o ljudskih odborih mest in destnih občin (Ur. 1. LRS> 
št. 19-90/52) in 6. člena uredbe o zasebnih gostiščm 
(Uradni list LRS, št. 14-49/54) v zvezi s 3. in 8. členoin 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ' 
št. 46-428/51) je ljudski odbor mestne občine Postojna 
na predlog sveta za gospodarstvo in komunalne za' 
deve na seji dne 25. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih in manjših 
družbenih  gostiščih  na območju  mestne  občine 

Postojna 

1. člen 
Zasebna gostišča na območju mestne občine "°~ 

stojna 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 

rubrikah vpiše na podlagi računov nabava vseh vrs 
alkoholnih dn brezalkoholnih pijač, živil in druge?a 

materiala;  računi se opremijo z  zaporedno števil* 
vknjižbe in hranijo po vrstnem redu. 

3.člen 

V knjigo o dnevnem prometu in stroških se_ , 
ustreznih rubrikah vpišejo dnevni iztržki po količin 
in vrednosti ter se skupni dnevni doseženi prome 

(seštevek vseh rubrik) vpiše v ustrezno rubriko. 
Odvisni in drugi stroški, ki so v zvezi z obra«^ 

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 zapora 
nimi številkami knjige in hranijo po vrstnem *eCl 

Zvezni prometni davek in občinski prometni 
vek se obračunata na koncu meseca in se obrncuns 
zneska vpišeta v ustrezne rubrike. 

4. člen 
Poslovne knjige  kontrolirajo finančni  k°n',r0i,0) 

organi in tržna inšpekcija. Voditi jih je treba ta    ' 
da so iz njih vedno razvidne zaloge in poslovni usp 
gostišča. 
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5. ilea 

Ob sklepu poslovnega leta se na podlagi knjige 
o nabavljenem materialu in drugih stroškov in dnev- 
nega prometa sestava letna bilanca. 

6. člen 

Zasebni gostinski obrati začnejo voditi poslovne 
knJige s 1. oktobrom 1954. 

Poslovno knjige morajo biti vezane, paginirane, 
pred kakršnimkoli vpisom pa potrjene od finančnega' 
organa OLO oziroma LO MO. 

7. člen 

Manjša gostišča (32. člen uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih. Uradni list FLRJ, št. 6/63-54) vodijo 
j^jigovodstvo po načelih enostavnega knjigovodstva. 
Voditi morajo blagajniško knjigo, nabavno knjigo, 
^jigo upnikov in dolžnikov ter invertarno knjigo, 
"ledo vodenja knjig se je treba ravnati po predpisih 
navodila h kontnim planom gospodarskih organizacij 
•Uradna list FLRJ, št. 1-7/54). 

8. člen 

Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
se pooblašča, da izda natančnejše predpise o obliki, 
vsebini in vodstvu poslovnih 'knjig. 

9. člen 

. Zaradi pomanjkljivega ali lažnega vodstva pred- 
pisanih poslovnih knjig ali, če ne hrani računov po 

• ln 3. členu tega odloka, se lastnik gostišča oziroma 
Poslovodja kazmijc z  denarno kaznijo do 2.000 din. 

10. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
ll»tu LRSc. 

St. 1,184/2-54 
Postojna, dne 28. septembra 1934. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

662. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena ter 2. točke 78. 
Jjena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
CIn (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 57;člena uredbe 
? gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ. 
"• 6-53>/54) je ljudski odbor mestne- občine Trbovlje 

a 22. seji dne 3. septembra  1934 sprejel 

ODLOK 
0 opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačo, za določen čas oziroma najdalje, dokler traja 
prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 

Dovoljenje po 1. členu tega odloka izda tajništvo 
sveta za gospodarstvo ljudskega odbora mestne obči- 
ne Trbovlje na prošnjo gospodarske ali družbene or- 
ganizacije ali osebe, ki namerava opravljati kake 
gostinske storitve izven poslovnih prostorov, in sioer 
po zaslišanju okrajno gostinske zbornice. 

Dovoljenje se izda: 
1. če prosilec nudi dovolj poroštva za kulturno 

postrežbo; 
2. če so izpolnjeni določeni higienski, sanitarni in 

drugi pogoji  za kulturno postrežbo; 
3. če prosilec plača predpisane takse za dovo- 

ljenje; 
4. če je pri večjih prireditvah podano poroštvo, 

da se bodo gostinske storitve opravljale pod strokov- 
nim vodstvom. 

3. člen 

V prošnji za dovoljenje opravljanja gostinskih 
storitev mora prosilec priglasiti:   < 

1. priblržno količino alkoholnih pijač, slaščic in 
drugih davku zavezanih stvari, ki jih namerava dati 
na prireditvi v promet; 

2. priimek in ime osebe, ki bo vodila opravljanje 
gostinsko storitve. 

4. člen 
0.VL vsako izdano dovoljenje opravljanja gostin- 

skih storitev izven poslovnega prostora se mora po- 
leg državne takse po zakonu o taksah plačati tudi 
mestna taksa po odkfui o vpeljavi posebnih taks in 
prometnega davka 4Ê območju ljudskega odbora 
mestne občine Trbovlje (Uradni list LRS, št 39- 
473/53). 

5. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din  se kaznuje: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinsko sto- 

ritev izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč; 

2. imetnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne iz- 
polnjuje pri opravljanju gostinskih storitev higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ter pogojev, s kate- 
rimi se dovoljenje izda, če za ta dejanja ni z drugi- 
mi predpisi določena strožja lenzen. 

6. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 
stu LRSt. 

St. 1745/1 
Trbovlje, dne 3. septembra 1954. 

Predsednik LO MO:. 
Alojz Dular 1. r. 

1. člen 
Opravljanje'gostinskih  storitev  izven  poslovnih 

j,î?1
stï>rOT  gostinskih podjetij  in  gostišč  (na  sejmih, 

P «ožnostnih shodih in prireditvah na ulicah in pro- 
lo

e        krajih in ob podobnih prilikah) je dovoljeno 
s Posebnim dovoljenjem. 

à 
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663. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena m 78. ter 
117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
obćin (Uradni list LRS, št. 19-90/1952) in 59. člena 
uredbe o gostinskih podjetij in gostiščih (Uradni list 
FLRJ, št. 6-63/1954) je ljudski odbor mestne občine 
Tržič na seji dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju hrane abonentom v zasebnih 

gospodinjstvih 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva . lahko oddajajo hrano 

največ 10 abonentom. Ce zasebna gospodinjstva 
dajejo hrano več kot desetim abonentom, se šteje 
to za gostinsko delavnost in je za to potrebno do- 
voljenje po predpisih o zasebnih gostiščih. 

2. člen 

Ta  odlok   velja od  dneva  objave   v 
Listu LRS«. 

St 135-1350/29 
Tržič, dne 13. oktobra 1954. 

>Uradnem 

Predsednik LO MO: 
Lovno Cerar 1. r. 

664. *" 

Občinski ljudski odbor Ivanjkovci je na podlqfci 
20. in 117. člena zakona c spremembah in dopolnitvah 
zakona o volitvah in odpoklicalodbornikov ljudskih 
odborov (Uradni list LRS, štA/102-53) na seji dne 
25. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpišejo se nadomestne volitve v 110. volilni 

enoti, ki obsega vasi Jeruzalem in Plešiviea, ker je 
prenehal mandat Sepcu Alojzu, odborniku tukajš- 
njega ljudskega odbora. 

2. člen 
Volitve bodo v nedeljo, dne  19.  decembra   1954. 

3. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v 110. volilni enoti. 
St 41/7-54 
Ivanjkovci, dne  25. oktobra   1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Ivan Pelovar 1, r. 

665. 

Občinski ljudski odbor Velika Loka jo na pod- 
lagi 20. in 117. člena zakona o spremembah in dopol" 
nitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbornikov 
ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31/53) na seji 
dne 17. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 

Razpisujejo se nadomestne volitve v 1. voliln'1 

enoti, ki obsega vasi Velika Loka, Iglenik, Mrzla luža. 
Trnje in Korenitka, ker je prenehal mandat odbor- 
niku občinskega ljudskega odbora Urbančiču Francu 
iz Iglenika. 

2. člen 

Volitve bodo v nedeljo,  dne  28.  novembra  1954. 

V člen 

Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in 

na krajevno običajni način v volilni enoti. ' 

St. 96/3-54 
Velika Loka, dne 17, oktobra 1934. 

Predsednik Obč. LO: 
Ciril Bukovec 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku o pogojih za sklepanje stanovanjski« 
pogodb na območju okraja Ljutomer (Uradni list LRk' 
št. 41-617/54) je na strani 765, v tretji vrsti 10. č\e^ 
nastala pomota. Pravilno se ta vrsta glasi: »hisn 
lastnik«. Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LRS« - Direktor In odgovorni urednik; Ivo Lapajne — Uska tiskarna »Toneta Tomälca«. — vS 

v LJubljani - Naročnina: letno BOO din - Posamezna stevilita: d din < s «itreii; viake nadaljnje i strani 4 din već. °' 
ooStl   »  din   »••   -   lîredni«twr>   'n   UDravs-   Mubljana.   Erjavčeva  ulica  Iti>    onitn    predi,  Tie   -   Telefon  iiprave S3-5"»r 

Cekovnt račun- 40l-»Z«-l54 



Poštn ma plačana v gotovini CBSA SO «fin 

URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

k0*© XI V LJUBLJANI, dne 11. novembra 1954 Številka 44 
VSEBINA: 

'• Odlok o plačevanju honorarne zaposlitve In nadurnega 
dela na fakultetah, viSJlh šolah In na prosvetno znani 
stvento inštitutih. 

«8. Odlok o določitvi količin vina- In žganja, ki Jih smejo 
Proizvajalci porabiti doma ta v eni proizvajalni dobi brez 
Plačila prometnega davke. « 

Odloki ljudskih odborov: 
jjjjf- Odlok o stanovanjski tarla okraja  Črnomelj. 
^67- Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi stanovanjskih 

skupnosti, o volitvah In delu hišnih svetov ter svetov 
stanovanjskih skupnosti, o kategorizaciji stanovanj ter o 

'      določitvi okolišev v okraju Gorica. 
"*& Odlok o ureditvi gozdarske službe v okraju Kočevje. 
668, Odlok, o oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom 

v okraju Kranj. 

C70. Odlok o prometu z brodovi na reki Mux! v "»t-p-fr? Lju- 
tomer. 

671. Odlok o spremembi odloka o ustonowltvl kmeäjetoth go- 
spodarskih Sol v okraju Postojna. 

672. Odlok o oddajanju opremljenih sob potnikom bi turistom 
y okraju Postojna. 

673. Odlok o ustanovitvi tržne Inšpekcije OUÓ Postojna. 
674. Odlok o ustanovitvi finančne Inšpekcije OLO Postojna. 
675. Odlok o določitvi mej  okolišev mest ter klimatskih in 

turističnih krajev v okraju Radovljica. 
676. Odlok  o  upravljanju   stanovanjskih  hlä   y  okraju  Slo- 

^-^venj  Gradec. 
(677.>Odločha o ustanovitvi Mladinskega okrevališča Rakitna. 
678. Odiofba  o  razglasitvi  doma  počitka  v  Saleku  pri  Ve- 

lenju za finančno samostojen zavod. 

167. 

_ Na podlagi odloka o prenosu pristojnosti za iz- 
dajanje predpisov o plačevanju honorarnega pouka 
J šolai na'republiško izvršne svete (Uradni list FLRJ, 
^- 5l/5>) in y zvezi s 33. členom uredbe o nazivih in 
Plačah uslužbencev v prosvetno znanstveni službi 
(Uradni list FLRJ, št. 14/52) izdaja Izvršni svet Ljud- 
*® skupščino Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
4 Plačevanju honorarne zaposlitve in nadurnega dela 
** .fakultetah,  umetniških akademijah, višjih  šolah 

in na prosvetnornanstvenih inštitutih 

I. Honorarni uslužbenci 

1. Honorarni uslužbenci na fakultetah, umetni- 
ä*4i akademijah, višjih .šolah in na prosvetnoznan- 
styenih inštitutih se plačujejo po določbah tega 
odloka. 

2. Redni uslužbenec sme biti sprejet za honorar- 
nega uslužbenca na drugem zavodu samo z 'dovolje- 
njem starešine ustanove, na kateri jo redno zaposlen. 

3. S honorarnim usluižbencem se sklene pogodba, 
8 «atero se zlasti določi: 

a) dek), ki ga bo opravljal honorarni uslužbenec, 
o) koliko časa naj honorarna služba traja,. 
c). delovni čas, in 
č) honorar, 

j    *• Honorar se določi na uro ali pa pavšalno za 
^ločeno delo. 

5. Honorar »a tao se določi po 9. točki tega 
odloka. 

Honorarnim uslužbencem pripada za prisostvova- 
J* Pri izpitih, hospitacijah,  praktičnih nastopih in 
• Podobnih  primerih honorar  v  višini  50%,  za čas 

^aniega 'izpraševanja  pa   100%   ustreznih  zneskov  iz 
•točke  tega odloka! Za izpraševanje vsakega  stu- 
dia se prizna honorar za pol ure, če traja- izpraše- 

vanje po programu več, pa še za  vsako nadaljnjo 
začeto ipoluro. 

6. Pavšalno se določi honorar honorarnemu usluž- 
bencu, ki se sprejme za izvršitev določenega dela. 
Honorar se določi glede na vrsto in predvideno tra- 
janje dela, ki ga uslužbenec prevzame. i: 

IL Delovna obveznost in.nagrajevanje nadurnega 
dela 

7. Delo učnega osebja na zavodih iz 1. točke tega 
odloka, ki presega predpisano delovno obveznost, se 
nagrajuje posebej kot nadurno, delo, če določi fakul- 
tetni svet, svet umetniške akademije, svet višje šole 
#li uprava prosvetnoznanstvenega inštituta, da usluž- 
benec lahko opravlja nadurno delo na matičnem za- 
vodu. 

8. Delovno obveznost učnega osebja na fakulte- 
tah in umetnišikih akademijah določi univerzitetni 
svet oziroma svet umetniške akademije na predlog 
fakultetnega sveta oziroma uprave akademije, na 
višjih šolah pa svet višje šole na predlog uprave šole. 

Sklep sveta višjo šole potrdi dTŽavni organ, ki 
ima nadzorstvo nad šolo. 

9. Učnemu osebju na zavodih iz 1. točke tega od- 
loka pripada za predavanja za' vsako, opravljeno 
naduro honorar, ki znaša: 
a) za rednega  in   izrednega  profesorja 
b) za docenta in znanstvenega sodelavca 
c) za univerzitetnega predavatelja, pro- 

fesorja višje šole, lektorja, strokov- 
nega sodelavca, asistenta in profe- 
sorja srednje šole 

č) za vodjo vaj in praktičnega dela, 
predmetnega učitelja, strokovnega 
Učitelja, učitelja veščin in učitelja 
predvojaške vzgoje 150—300 din 

Vaje, ki so opraVljene kot nadurno delo, se glede 
na njihov značaj honorirajo s 50—100% v prvem od- 
stavku določenih zneskov. 

500—600 din 
400—500 din 

300—400 din 
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V primerih iz "prvega in drugega odstavka, kjer 
je določena višina honorarja z najmanjšim in naj- 
v&jvia •••&•••• «òicaà o&sWC&om, ïw5ioîà honorai • 
ted mejah uprava zavoda. 

Sodelovanje pri izpitih, hospitacijah ali prak- 
tičnih nastopih in v drugih podobnih primerih se 
učnemu osebju, razen-na UTO plačanim honorarnim 
uslužbencem, no šteje za nadurno delo. 

10. Učna ura traja 45 minut, ura pri izpitih ali 
pri drugem delu (delu v laboratoriju in podobno) pa 
60 minut. 

11. Nihče ne more imeti več učnih nadur, kot je 
za njegovo delovno mesto predpisana delovna obvez- 
nost, ki bo določena po 8. točki tega odloka. 

12. Ce honorarni uslužbenec nima naziva iz 
9. (točke tega'odloka, odioči uprava zavoda, po kateri 
točki prvega odstavka 9. točke se mu določi honorar. 

13. Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<, honorarji po tem odloku pa se izplačujejo 
od 1. oktobra 1954 dalje. 

St. U-156/54 
Ljubljana, dne  10. novembra  1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
r_ Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

168. 

Na podlagi določb 4. odstavka 3. pripombe k tar. 
številki 82 dela A tarife prometnega davka (Uradni 
list FLRJ, št. 55/53) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o določitvi količin vina in žganja, ki jih smejo pro- 
izvajalci porabiti doma v eni proizvajalni dobi brlez 

, plačila prometnega davka 

I 
Proizvajalci vina (vinogradniki) smejo porabiti 

doma brez plačila prometnega davka na vsakega čla- 
na družine, starega nad 15 let, tele količine vina: 

a) 100 (sto) litrov na območju okrajnih ljudskih 
odborov Črnomelj, Gorica, Koper in Sežana; 

b) 80 (osemdeset) litrov na območju okrajnih 
ljudskih odborov Celje, Krško, Ljubljana okolica, 
Ljutomer, Maribor okolica, Novo mesto, Ptuj in 
Trbovlje ter mestnega ljudskega odbora Maribor 
mesto; 

c) 60 (šestdeset) litrov na območju drugih okraj- 
nih (mestnih) ljudskih odborov LRS. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 20. no- 
vembra 1954 do 19. novembra 1955. 

II 
Proizvajalci žganja smejo porabiti doma brez 

plačala prometnega davka 5 hektolitrskih stopenj 
žganja za vsakega nad 18 let starega člana "družine 
proizvajalcev. 

Ta količina velja za proizvajalno dobo od 1. fe- 
bruarja 1955 do 51. januarja 1956. 

•1 
Določbe tega cdloka začnejo veljati z daem <*b~ 

jave r fUraànem lista LRSe. 
St. 13-154/54 
Ljubljana, dne 29. oktobra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki liudskJh odborov 
666. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena, 5. točke 64. člena 
in 10S. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in v zvezi s 16. členom 
uredbo o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni Us| 
FLRJ, št. 29/54) je okrajni ljudski odbor Črnomelj 
po sklepu skupne seje obeh zborov dne 30. septem- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se dolw1 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno "točko na 1 m* stanovanje*6 

površine se določi: 
a) v prvem okolišu" na 
b) v drugem okolišu na 

0,30 din, 
0,26 din. 

2. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelej 

njavnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek °" 
1 do 2 din, za sadno drevje pa po donosu. 

Prispevek po prednji tarifi določi hišni svet 
oziroma hišni lastnik s pogodbo. v 

3. člen 
Hišni svet oziroma privatni lastniki hiš moraj0 

v petnajstih dneh po uveljavitvi tega odloka skleni" 
z najemniki stanovanj nove najemne pogodbe na 

predpisanih obrazcih. 
Novo pogodbo mora preveriti in potrditi P*1" 

stojni občinski oziroma .mestni ljudski odbor. 

4. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kazmj° 

do 3.000 din, kdor ravna v nasprotju s predpJ51 

3. člena tega odloka. 
5. člen , 

Najemnina  po  tem odloku  se  bo plačevala <*• 
1. avgusta 1954 dalje. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi se pa na kraje»!1* 

običajni načjn dn v >Uradncm listu LRS«. 
St. 1-2563/1-54 
Črnomelj, dne 30. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Niko BelopavIoviČ L '• 

Stanovanjsko, tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
sko skupščine LRS z odločbo št. 1206/3-54 z dne 
28. oktobra 1934. 
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667. 

î^a poùìagì 2. oòsìavka 15. •••• in 15. tócke 
6*. č\ena zakona o okiajuih \judsVAVi odbonh glad- 
ni list LUS, št. 19-WJ5Q) in v zvezi s predpisi 12., 14., 
2i-, 29., 30., 35., 38., 45., 45 a in 69. člena uredbe o 
Spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) je 
okrajni ljudski odbor Gorica na skupni seji okraj- 
nega zbora in abora proizvajalcev dne 14. septembra 
1954 sprejel 

ODLOK 
°   dopolnitvi    odloka    o   ustanovitvi   stanovanjskih 
skupnosti, o volitvah in delu hišnih svetov ter svetov 
stanovanjskih  skupnosti, o kategorizaciji stanovanj 

ter o določitvi okolišev v okraju Gorica 

Imenovani odlok okrajnega ljudskega odbora 
Gorica, objavljen v >Uradnem listu LRS<, številka 
29-429/54, se dopolni  s temi  določbami: 

1. člen 
_ Upravo in vzdrževanje stanovanjskih hiš nadzo- 

rujejo občinski ljudski odbori oziroma organi, ki jih 
'i določijo. 

2. člen 
Občinski ljudski odbori določijo za svoje ob- 

močje, katere stanovanjske hiše se vključijo v sta- 
novanjsko skupnost, upoštevajoč pri tem 14. člen 
•£•••• imenovane uredbe. 

3. člen 
Za vrtove, ki pripadajo posameznim hišam, mo- 

rajo uživalci plačevati posebno najemnino. Višino 
najemnine in razdelitev vrtov določijo občinski ljud- 
ski odbori. Denarna sredstva od najemnin za vrtove 
Pri stanovanjskih hišah splošnega ljudskega premo- 
ženja in hišah zasebnih lastnikov, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost, se uporabljajo za kritje 
uPravnih stroškov uprave stanovanjske skupnosti. Pri 
stanovanjskih hišah, 'ki niso. vključene v stanovanj- 
sko  skupnost,   pripada   najemnina   vrtov   lastnikom. 

4. člen 
Občinski ljudski odbori 'Vipava, Kanal, Šempe- 

ter in Ajdovščina se pooblaščajo, da predpišejo 
splošni hišni red za svoje območje in kazni za krši- 
tev predpisov o hišnem redu. 

5. člen » 
. Občinski ljudski odbora izdajo po potrebi pred- 

pise o tem, kako uporabljajo sostanovalci skupne 
Prostore in naprave v stanovanjskih hišah. Prav tako 
£oiočajo tudi, katere h Ko morajo imeti hišnike in 
Kako morajo le-ti opravljati svoje delo. 

» 6. člen 
Občinski   ljudski  odbori   določijo  in  imenujejo 

Potrebno število stalnih ali honorarnih uslužbencev 
Pfi  upravi   stanovanjske   skupnosti   ter  šefa  uprave 
tanoTanjske   skupnosti   v   skladu   z   obsegom   dela 

n-Prave. 
7. člen 

Zasebni lastniki hiš, ki so vključene v stanovanj- 
sko skupnost, imajo pravico do 10% celotne najem- 
ohw ' .IzJem'oma lahko občinski ljudski odbori v svoji 

.«ni določijo tudi večji odstotek najemnine, če za- 
goni lastnik.nima drugega sredstva za preživljanje, 
^endar največ do 50% celotne najemnine. Lastniki 
asebnih hiš, ki niso vključene v stanovanjsko skup- 

nost in v katerih lastnik ne stanuje, imajo pravico 
da \•°•• ^•.\••••\•&, <•=•»•.\• 4Q% \aata\Q. u&.\wn3ivfci 
plačevati upravi stanovanjske skupnosti. 

3. člen 
Denarna sredstva, pridobljena od najemnin v 

hišah, ki ndso vključene v stanovanjsko skupnost in 
v katerih ne stanuje lastnik, bo uprava stanovanjske 
skupnosti izdajala lastnikom, kadar bodo obnavljali 
hiše, za kar bodo morali predložiti potrebne račune. 
Občinski ljudski odbori lahko določijo za svoje ob- 
močje, da pripada zasebnim lastnikom hiš, ki niso 
vključene v stanovanjsko skupnost in v katerih last- 
niki ne stanujejo, tudi več kot 10% najemnine, če 
zasebni lastnik nima drugih sredstev za preživljanje, 
vendar ne več kot 50 % celotne najemnine. 

9. člen 
Amortizacijski sklad in sklad za vzdrževanje hiš 

se združita. Iz združenega amortizacijskega sklada za 
vzdrževanje hiš se odvede za sklad za zidanje hiš 
15 % denarnih sredstev. Od zasebnih hiš, ki imajo 
prostore in ki niso vključene v stanovanjsko skup- 
nost, pa se vplačuje v sklad za zidanje hiš 50% ce- 
lotne najemnine od poslovnih prostorov. 

10. člen 
Nove stanovanjske pogodbe oziroma pogodbe o 

stanovanjskih prostorih je treba skleniti najkasneje 
do 31. decembra 1954. 

11. člen 
Denarna sredstva, pridobljena po doslej obsto- 

ječih predpisih od najemnin, s katerimi razpolagajo 
občinski ljudski odbori, se vnesejo v združeni amor- 
tizacijski sklad in sklad za vzdrževanje hiš v celoti. 
Denarna sredstva, ki pripadajo zasebnim lastnikom, 
lahko ti uporabijo za popravilo hiš po veljavnih 
predpisih. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRSc. 
St. II/7-2085/6-54 
Nova Gorica, dne 14. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

668. 

Na podlagi XII. točke navodila o ureditvi gozdar- 
ske službe (Uradni list LRS, št. 15/54) in v zvezi s 15. 
in 64. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih £> 
okrajni ljudski odbor Kočevje na seji obeh zborov 
dne 2. junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o ureditvi gozdarske službe v okraju Kočerje 

I 
Pri okrajnem ljudskem odboru Kočevje ee usta- 

novi  okrajna   uprava   za   gozdarstvo  kot   gozdarski 
organ okrajnega ljudskega odbora. 

II- 
Uprava opravlja tele upravne zadeve: 
1. nadzoruje, ali se v okraju, in sicer v gozdovih, 

ki so splošno ljudsko premoženje, in v vseh drugih 
gozdovih, izvršujejo predpfsi o gozdovih (o obnovi, 
gojitvi, varstvu in izrabi gozdov, o varstvu — •••- 
servaciji — gozdnih "zemljiščih in podobno), in skrbi 
za to, da se ti predpisi pravilno izvršujejo: 
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i. skrbi, da se izdelajo gozdni gospodarski ela- 
borati, in predlaga te elaborate v potrditev Upravi 
za gozdarstvo LRS; 

3. daje Upravi za gozdarstvo LRS predlog za 
izločitev zemljišč, za pogozditve in za gozdne melio- 
racije; 

i. pripravlja predloge za sestavo okrajnega gospo, 
darskega plana glode gojitve in izkoriščanja gozdov 
in glede gozdnih graditev; 

5. daje strokovna mnenja v zadevah s področja 
gozdarstva in hudouraištva; 

6. vodi   gozdni   kataster  in  predpisane  evidence; 
7. podpira vzgojo gozdars<kih kadrov, skrbi za 

njihovo strokovno izobraževanje in za gozdarsko 
prosvetno delo med ljudstvom; 

8. izdaja na prvi stopnji odločbe v upravnih za- 
devah s področja gozdarstva; 

9. opravlja vse druge upravne in operativne za- 
deve s področja gozdarstva, ki spadajo po veljavnih 
predpisih v pristojnost okrajnega ljudskega odbora, 
kolikor ni to po posebnih predpisih dano v pristoj- 
nost zboru ali svetu okrajnega ljudskega odbora. 

III 
Okrajna uprava za gozdarstvo opravlja naloge 

okrajnega ljudskega odbora v zvezi z neposrednim 
upravljanjem z vsemi gozdovi, ki so splošno ljudsko 
premoženje na območju okraja, razen glede tistih 
gozdov iz splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
po 3. odstavku 24. člena zakona o gozdovih upravljajo 
občinski ljudski odbori. 

Uprava lahko s pogodbo prepusti opravljanje po- 
sameznih nalog, ki izvirajo iz naslova upravljanja, 
podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, za- 
vodom in drugim državnim organom. 

IV     ' 
V zvezi z upravljanjem gozdnega sklada oprav- 

lja okrajna uprava zlasti tele naloge: 
1. izdela predlog o predračunu dohodkov in iz- 

datkov sklada; 
2. odmerja prispevke za gozdni sklad in skrbi za 

pobiranje teh prispevkov; 
3. "opravlja investitoreke naloge pri delih, ki se 

finänsirajo iz okrajnega gozdnega sklada. 

Upravo vodi šef uprave. Sefa uprave imenuje 
okrajni ljudski odbor ob pogojih, ki so predpisani za 
imenovanje načelnikov tajništev okrajnega ljudskega 
odbora. 

Sef je odgovoren za delo uprave neposredno sve- 
tu za gospodarstvo. 

VI 
Za opravljanje svojih nalog ima uprava za go- 

zdarstvo 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 okrajna 
uprava za. gozdarstvo. 

Revirni gozdair mora biti gozdarski strokovnjak 
s fakultetno izobrazbo ali  pa gozdarski tehniik. 

Sistemizacijo delovnih mest predlaga šef upra- 
ve okrajnemu ljudskemu odboru. Odločbe o usluž- 
benskih razmerjih uslužbencev uprave izdaja pred- 
sednik okrajnega ljudskega odbora po predlogu Sefa 
uprave. 

VII 
Okrajna uprava za gozdarstvo se v-zdržuje v bre- 

me okrajnega gozdnega sklada. 
Srodstva za vzdrževanje uprave se zagotovijo s 

predračunom uprave, ki je sestavni del predračuna 
okrajne uprave za gozdarstvo. 

VIII 
Pri delu uprave sodeluje kot posvetovalni organ 

okrajna gozdarska komisija (29. člen zakona o 
gozdovih). 

Sef uprave mora zaslišati okrajno gozdarsko 
komisijo o vseh pomembnejših in načelnih vprašanjih, 
ki se tičejo uprave, obnove, gojitve, varstva in izkori- 
ščanja gozdov, zlasti jo mora' zaslišati pri sestavi 
predloga za predračun sklada in p.-i določanju načrta 
obnove, gojitve, sečnje in izkoriščanja gozdov ter 
gozdnih graditev. 

IX 
Občinski ljudski odbori upravljajo s tistimi 

gozdovi splošnega ljudskega premoženja, s katerimi 
so upravljali 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 so finan- 
sirajo 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 uprav- 
ljanjem občinskega gozdnega sklada. 

Gozdarske komisije pri občinskih ljudskih odbo- 
rih dajejo po občinskih ljudskiji odborih okrajni upra- 
vi za gozdarstvo predloge o vprašanjih, ki se tičejo 
uprave, obnove, gojitve, varstva in izrabo gozdov in 
o vprašanjih gozdnih  graditev na območju  občine. 

Ta   odlok   volja  od   dneva  objave   v   »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 3767/54 
Kočevje, dne 5. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

669. 

Na podlagi drugega odstavka 15., 64. in 108. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS> 
št. 19-89/52) in 58. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) je okrajni 
ljudski odbor Kranj na seji obeh zborov dne 24. sep- 
tembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju opremljenih sob potnikom in turistom 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko med turistično se- 

zono ali ob večjih slavnostih in podobnih proslavah 
oddajajo potnikom in turistom opremljene sobe •v 

okviru svojega zasebnega stanovanja. .Zasebno sta- 
novanje obsega prostore, v katerih stanovalec obi- 

ičajno stanuje. i 
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2. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda občinski 
ljudski odbor prebivališča zasebnika, ki oddaja sta- 
novanje. 

3. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

nÇ spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za go- 
stinsko delavnost in mora zasebnik zanjo imeti do- 
voljenje za prenočišče po uredbi o zasebnih go- 
stiščih. 

4. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

"Jturistom, morajo v roku, ki ga določi pristojni 
občinski ljudski odbor, priglasiti temu odboru ste- 
blo in 0pis opremljenih sob, ki jih nameravajo od- 
dajati, in cene, po katerih bodo oddajali sobe, 

5. člen 
Na podlagi priglasitve po prejšnjem členu odredi 

občinski ljudski odbor komisijski pregled priglašenih 
sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne predpise 
Neoporečne, primerne in pripravne za sprejem gostov 
miroma ob kakšnih pogojih. 

V komisiji za pregled sob morajo biti zastopnik 
sanitarne inšpekcije, zastopnik turistične organiza- 
°4e in zastopnik gostinske zbornice. 

6. člen 
. Lastnikom opremljenih sob, za katere so ugotovi, 

<ja izpolnjujojo pogoje, izda občinski ljudski odbor 
dovoljenje, hkrati pa vpiše priglašene sobe v seznam 
°Premljcnih sob. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek, 
Poklic jn stalno prebivališče, število sob, število po- 
stelj in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje 
očinski ljudski odbor še pred začetkom sezone turi- 

Swcnemu društvu, če v kraju obstoji, in okrajni go- 
stinski ziornici. 

Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne po- 
manjkljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se 
^Pravijo, in, šelo ko so odpravljene, izda dovoljenje. 

7. člen 
,. Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 
'?{c sobe, za katere jo pristojni občinski ljudski 
"bor izdal  dovoljenje  in  ki  so vpisane v seznam 

°Premljcnih sob iz 6. člena tega odloka. 

8. člen ' • 
Z denarno kaznijo do 5.000 dio se kaznuje za 

Prekršek, kdor oddaja potnikom in turistom oprem- 
jene sobe brez dovoljenja občinskega ljudskega 

oaibora. .•      > • - 
Kdor ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higi- 

nskih in zdravstenih predpisov ali drugače nekul- 
•••• posluje, se mu dovoljenje za oddajanje sob 

lahko odvzame. -,, .     Y- 
9. člen 

, v Ta odlok velja za okraj Kranj, razen za mestne 
°1eino Kranj, Skofja Loka in Tržič, 

10. člen 
..    Ta   odlok   velja   od dneva   objaVe v* »Uradnem 
1,stuLRS«., 

St. 6399/1-54 
Kranj, dno 24. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmclj 1. r. 

670. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena in 5. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) ter 5. in 8, člena temeljnega 
zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) 
je okrajni ljudski odbor Ljutomer na skupni seji 
obeh zborov dno 11. avgusta  1954 sprejel 

ODLOK 
o prometu z brodovi na reki Muri 

I. Temeljne določbe 

1. člen 
Brodovi na desnem bregu reke Mure (v nadalj- 

njem besedilu: »brodovi«:) so rečna prevozna sred- 
stvu, namenjena javnemu prometu. 

Brodovi lahko obratujejo ob pogojih, ki so pred- 
pisani s tem odlokom. 

2. člen 
Brodovi morajo biti v brezhibnem tehničnem sta- 

nju ter opremljeni z varnostnimi napravami tako, 
da jo zagotovljena varna plovba in popolna varnost 
ljudi ter tovora med prevozom. 

Lastnik broda ali organ upravljanja je odgovoren 
za brezhibno stanje broda in njegovih sestavnih 
delov, za pravilno tovorjenjc in vodenje broda. 

3. člen 
Zgrajeni ali popravljeni brodovi morajo biti pre- 

gledani, preden se izročijo v promet. 
Brodovi, ki so v prometu, morajo biti vsako leto 

najmanj enkrat temeljito pregledani. 
Izven rednega pregleda po prejšnjem odstavku 

morajo biti brodovi pregledani, brž ko se ugotovi, 
da sami ali kakšen njihov sestavni del (oporniki, 
žice itd.) ne dajejo več varnosti za človeško življe- 
nje in material. 

4. člen 
Brodovi se morajo spraviti na obrežje, kadar je 

visoka voda aH kadar grozi nevarnost zmrzali. 

II. Posebni varnostni ukrepi 

5. člen 
Brodovi morajo imeti na vidnem mestu opozorilo 

(tablo), V tem opozorilu mora biti določen: 
a) čas, v katerem brod obratuje; 
b) število oseb, ki jih sme brodar sprejeti ne 

brod; 
c) najvišja tovorna obremenitev brez potnikov 

ali najvišja obremenitev s tovorom in potniki; 
č) navodilo, kako se morajo potniki ravnati med 

prevozom. 
6. člen 

Brodovi morajo'- na obeh zunanjih straneh imeti 
jasno zaznamovano črto največjega vgreza, t. j. črto, 
do katere smejo biti največ naloženi.' V ta ûamen 
se laTiko uporabi deska, ki je vodoravno pritrjena 
nà obeh straneh broda. * 

Ob p'ristajališču pa mora biti vodokaz »a ••••••- 
nje višine vodnega stanja. 

Brodar ne sme odpeljati, če se zaradi obreme- 
nitve prekorači največji dovoljeni vgrez ali če je na 
brodu več oseb ali tovora, kot je dovoljeno.* 

• < - 7. člen 
Brodovi morajo imeti čoln, vrvi in sidro za ••••- 

vanje. .• 
V nočnem času morajo.biti brodovi razsvetljeni. 
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8. člen 
Potniki se morajo med vožnjo ravnati po brodar- 

jevih navodilih. 

III. Strokovni tehnični pregled 

9. člen 
Preglede iz 3. člena tega odloka opravi strokovroa 

komisija; komisijo imenuje svet za komunalne za- 
deve OLO. 

Komisijo sestavljajo: zastopnik tajništva za 
gospodarstvo, uslužbenec, Jci ga določi načelnik 
tajništva za notranje zadeve, strokovni uslužbenec 
(gradbeni inženir) in zastopnik" uprave za vodno 
gospodarstvo. 

10. člen 
Po izvršenem pregledu strokovne komisije izda 

tajništvo za notranje zadeve za brod uporabno do- 
voljenje, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega odloka. 

Tajništvo za notranje zadeve lahko lastniku 
broda ukaže, da mora v danem roku izvršiti določena 
popravila in da v tem času sploh ne sme obratovati. 

Ce ni zagotovljena varnost življenja ljudi in 
materiala, mora tajništvo za notranje zadeve pre- 
povedati obratovanje broda. 

IV. Pooblastilo za opravljanj« brodarske službe 

11. člen 
Brod sme voditi le oseba, ki ima za to potrebno 

dovoljenje,  izdano od okrajnega  ljudskega  odbora. 
Za. opravljanje brodništva kot obrti je potrebno 

obrtno dovoljenje po določbah uredbe o brtnih stro- 
kah, za katere se izdajajo obrtna dovoljenja za za- 
sebne obrtne delavnice po prostem preudarku (Urad- 
ni list LRS, št. 24-79/54). 

v 
V. Obratovalni čas 

12. člen 
Čas obratovanja posameznih brodov določi pri- 

stojni občinski ljudski odbor po krajevnih potrebah. 
Prednja določba ne velja, za brodove, ki jih upo- 

rabljajo dvolastniki. : 

VI. Tarifa 

.13. člen 
Tarifo, za prevažanje potnikov in tovora z bro- 

dovi predpiše svet za gospodarstvo okrajnega ljud- 
skega odbora v 30 dneh po objavi tega odloka. 

Brodarji predpisanih prevoznih tarif ne smejo 
spreminjati. 

VIL Nadzorstvo 

14. člen 
Tajništvo za gospodarstvo vodi razvid o brodovih. 
Da - se zagotovi varna in nemotena vožnja, se 

mora pri tajništvu za gospodarstvo registrirati vsak 
brod, preden začne obratovati. 

Brod se registrira s tem, da se vpiše v seznam 
brodov vrsta broda, lastnikovo ime- oziroma, ime 
upravnega organa, datum strokovnega pregleda ) ter 
brodarjevo ime in prebivališče. , , 

Priglasitev, 7,a registracijo vloži la-stnsik broda 
oziroma organ upravljanja. Lastnik oziroma organ 
upravljanja mora v 8 dneh priglasiti tajništvu za 
gospodarstvo vsako spremembo svojega prebivališča 
oziroma sedeža ter spremembe tehničnih ali kon- 
strukcijskih lastnosti 'broda.    v > •  • 

Iz seznama brodov se črta brod, ki postane ne- 
uporaben za nadaljnjo plovbo. ^ "> 

VIII. Kazenske hi končne določbe 

15. člen 
Kršitve določb 2., 4., 5., 6., 7., 8. člena drugega 

odstavka 13. člena in četrtega odstavka 14. člena 
tega odloka se kaznuje z denarno kaznijo do 3000 din 
po predpisih temeljnega zakona o prekrških. 

16. člen 
V 30 dneh po uveljaviiri tega odloka se morajo 

priglasiti zaradi registracije vsi brodovi, ki obratu- 
jejo v okraju. 

Brodovi, ki ne bodo priglašeni v določenem roku, 
se izločijo iz prometa. 

17. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRSc 
St. I 4777/35-54 
Ljutomer, dne IH. avgusta 1954. 

Predsednik OLOi 
Bogomir Verdev 1. r. 

671. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
in v zvezi z 2. členom uredbe o kmetijskih gospodar- 
skih šolah (Uradni list LRS, št. 17/51) jo okrajni ljud- 
ski odbor Postojna na seji obeh zborov dne 11. okto- . 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o ustanovitvi 'kmetijskih 

gospodarskih šol v okraju Postojna 

1 ' ., , .- 
I. člen odloka o ustanovitvi kmetijskih gospodar-; 

skih šol v okraju Postojna (Uradni list LRS, številka 
40-603/54) se spremeni tako, da se glasi: 

Ustanovijo se dvoletno kmeti jsko-gospodarske 
šole v občinah: 

Bloke s sedežem v Novi vasi, 
Dolane s sedečem v Ravnah, , 
Cerknica s sedežem v Grahovem, • 
Hruševje ,s sedežem v Hruševju, , 
II. Bistrica s sedežem v Dol. Zemonu- 
Jelšane s sedežem v Novokraômah, 

,        Loška dolina s sedežem v Igavasi, 
Pivka s, sedežem v^-Zagorju,  , .•   *•"•• 
Postojna s sedežem v Prestranku, ' ll 

Prem s sedežem v Premu, 
Rakek s sedežem na Uncu. 

Šolski okoliš vsake ustanovljene kmetijsko-gosrKK 
darske Sole bo določil svet za prosveto in kulturo p*1 

okrajnem ljudskem odboru Postojna. 

Ta odlok vel ja''takoj. 
St 657/166 
Postojna, dne 11. oktobra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc KlobnČar 1. *• 
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Razglasi in objave 
Sprememba rodbinskega  imena 
& IV-3400/1-54     . 6635 

^ odločbo Državnega sekretaria- 
Ï? za notranje zadeve LRS, štev. 
jJ-3400/1-54 z dne 13. X. 1954 je 
Olla   dovoljena   sprememba   priim- 
ka na  podlagi  21.  člena  zakona o 
°sebnih imenih Fuku Venčeslavu, 

.t0J. 18. IX. 1924 v kraju Dol. Vre- 
P^. železničarju, državljanu FLRJ, 
ûlvajo6emn v DoL Vreme št. 18, v 
Pmmek >Foški«. 

Državni  sekretariat 
za  notranje zadeve LRS 

St. IV-3493/1-54 6636 
^ odločbo Državnega sekretaria- 

{?.. za notranje zadeve LRS, štev. 
JV-3493/1-54 z dne 13. X. 1954 je 
**"a na podlagi 21. člena zakona o 
°sebnib imenih dovoljena premem- 
^ Priimka Fuku Francu, roj. 19. 
$*•• 1879 v kraju Dol. Vreme, Fuku 
ïtarlu, roj. 1. V. 1916 v kraju Dol. 
vreme, Fuku Ludviku, roj. 16. XII. 
Jj« v kraju Döl. Vreme in Fuk 
Siriji, roj. 10. XII. 1920 v kraju 
^l- Vreme, v priimek »Foškic. 

Državni   sekretariat 
za notranje zadeve LRS 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna   sodisfa   razglašajo: x°47. 

..Besedilo:  Bile  zdrav-Hišča Topol- 
. s«ca. 

Poslovni predmet: ' Prodaja vseh 
. te| alkoholnih pijač ter mrzlih in 
«>plih jodU, na drobno. 

-^.Ustanovitelj: Zdravilišče Topol- 
•1•• s potrditvijo gospodarskega 
Sy£.ta OLO Šoštanj. 

uireklor: Meh Drago. 
Celje, 22. oktobra 1954. 

•   j_ Zt  154/54 3602 

Besedilo:  Gostišče »Lovec«, Sent- 
V,d (Šentvid 7). 
u ,°?lovni predmeti Točenje alko- 
i»ji . in brezalkoholnih pijač ter 
22aJa hrane. 

i y,stanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
J^a  št.  G-958/1-54  z  dne   14.  IX. 

2*. Gostišče je bilo konstituirano. 
vid 7 ovodJa:   Ja&er CiIka-  Seot- 

•••••••,   18.   septembra   1954. 

1849       Zt 289/54 R? • m,i     3172 

KBesedilo: Trgovina »Zlato polje«, 
Kt**\ (Zlato polje), 
vil;   • 0vni Predmet: Trgovina z zi- 

ni   gospodarskimi   potrebščina- 

Izšla je v naši založbi znanstvena razprava  S trobi   Majde; 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 

ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz- 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imeti v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi So predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Lc-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična rezmotriva- 
tija. Poleg preiskovanja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi naso družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo' tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nas v 
pravni praksi. Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tû pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Svici, 
Avstriji, Italiji in Nemčii. 

Ker navezuje avtorica v navedenem del« teoretične sklepe ne 
ie na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na našo pravno 
prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri dèlu vsem tistim organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
htevajo — •• v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlasti- 
tev prizadene v njih premoženjskih pravicah. Str. 95, cena 110 đin. 

mi, delikatesami, izdelki s sladkor- 
jem in kakaom, z alkoholnimi in 
brezalkoholnimi pijačami ter s to- 
bakom in tobačnimi izdelki. 

Ustanovitelj: LO MO Kranj, od- 
ločba št. 5526/1-54 z dne 22. IX. 1954. 
Trgovina je bila že konstituirana. 

Upravnik: Poljšak Marjan, Kranj, 
Koroška 22. 

Za trgovino podpisujejo samo- 
stojno upravnik oz. pooblaščeni na- 
meščenci. Listine finančnega pome- 
na sopodpisuje knjigovodja. 

Ljubljana, 22. oktobra 1954. 
Zt 337/54 Rg • 162/1 3593 

1850. 
Besedilo: Gostišče »Pri Hermanu«, 

Jesenice   (Prešernova  cesta  38). 
Poslovni ,predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač in 
jedil. 

' Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
Vino Gorenjka, Jesenice, odločba 
št. 361/54 z dne 9. avgusta 1954. Go- 
stišče jo bilo tudi že konstituirano. 

Poslovodja: Herman Marija, Jese- 
nice, Prešernova cesta 38. 

Ljubljana,  27.  oktobra   1954. 
Zt 539/54 Rg I 84/1        3627 

1851. 
Besedilo: Tovarna glasbil Men- 

geš, prodajalna Ljubljana (Wolfove 
ulica 4). 

Poslovni predmet: Prodaja blaga 
lastne  proizvodnje,  glasbila. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št 6058/1-54 z dne 3. X. 1954. 

Poslovodja: Prime Jože, Ljublja- 
na, Wolfova ulica 4. 

Ljubljana, 29. oktobra  1954. 
Zt 197/54 Rg HI 792/1       3658 

1852. 
Besedilo: »Gostilna Zaponšek« v 

Starem trga 18 pri Slovenj Gradca. 
Poslovni predmet: Postrežba go- 

stov z alkoholnimi in brezalkohol- 
nimi pijačami ter raznimi vrstami 
jedil. 

Ustanovitelj: LO MO-Slovenj-Gra- 
dec. 

Poslovodja:  Zaponšek Ivan,  pod- 
pisuje za banko skupaj< z Zapenšek 
Marijo, knjigovodjo, ki bo oprav- 
ljala tudi posle natakarice.   • 

Maribor, 18. oktobra 1954. 
Reg št. 34/VI 3547 

1SS3. 
Besedilo: »Avtoreteont«, Maribor, 

Masarykova 17. 
Poslovni predmet: Servisni in teh- 

nični pregledi avtomobilov vseh 
vrst, srednja in genetalna popravi- 
la avtomobilov ter popravilo avto- 
električoih naprav. 

Ustanovitelj: MLO Maribor. 
V. d. direktorja: MurSič Alojz. 

Maribor, 19. oktobra 1954. 
Reg št. 162•• 3564 

1854. 
Besedilo: Skladišče tovarne usnja 

»Konusi, SI. Konjice — s sedežem 
y Ptuju, Jadranska ulica 16. 
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Poslovni predmet: Prodaja blaga, 
na debelo. 

Ustanovitelj: Tovarna usnja >Ko- 
nus<, SI. Konjice. 

Poslovodja: Ceh Alojz, podpisuje 
za banko samostojno vse spise, ra- 
zen finančnih; Lenart Zora, knjigo- 
vodja, podpisuje vse finančne spise. 

Maribor, 23. oktobra 1954. 
Reg št 224/III 3608 

1855. 
Besedilo: Zadružna mlekarna, No- 

vo mesto, v gradnji (Novo mesto, 
Zagrebška cesta). 

Poslovni predmet: Odkup In pro- 
daja pasteriziranega mleka, na de- 
belo in na drobno, sirarstvo, ma- 
slarstvo ter predelava mleka sploh, 
kot tudi trgovanje s temi produk- 
ti, na debelo in drobno, izdelava ka- 
zeina. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza z o. j., Novo mesto. 

Direktor: Veber Ivan, uslužbenec, 
Mrzla luža, je pooblaščen opravlja- 
ti vsa opravila navedena v 20. čle- 
nu uredbe o ustanavljanju gospo- 
darskih, podjetij in obrtov, s spre- 
membo, da z investicijskimi sred- 
stvi razpolaga ustanovitelj sam. De- 
lo direktorji glede priprav za zgra- 
ditev in začetek deia podjetja nad- 
zoruje upravni odbor OZZ Novo me- 
sto-        Zt 88/54 Rg III 72/1       3633 

Novo mesto, 25. oktobra  1954. 
1855. a 

Besedilo: »Elektro« Kočevje v Ko- 
čevju. 

Poslovni predmet: Vzdrževanje 
električnih vodov jn omrežij ter 
projektiranje istih do 35 KW, pro- 
daja električne energije iz elektro- 
sistema LRS, gradnja novih dalj- 
novodov, trafopostaj, omrežij in in- 
štalacij. 

Ustanovitelj: Okrajni LO Kočev- 
je, odločba z dne lo. L 1954 štev. 
396/4-54 in odločba št. 396/5-54 z dne 
18. I. 1954. 

V d. upravnika: Gril Drago, pod- 
pisuje v mejah zakonitih poobla- 
stil in pravil podjetja, Gruden Ru- 
di, teh. vodja, v odsotnosti uprav- 
nika (direktorja) v istem obsegu, 
Miklič Alojz, računovodja, podpisu- 
je listine, navedene v 47. členu 
szdgp. 

Zt 89/54 Rg IÎI 73/1       3630 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje »LES-Naši izdelki«, Ribnica na 
Dolenjskem, skrajšano: »ZTP-LES, 
Naši izdelki«, Ribnica na' Dolenj- 
skem. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja, na debelo in drobno, vseh vrst 
lesnih finalnih izdelkov, izdelkov 
domače obrti kot so predvsem ple- 
tarski, rešetarski, strugarski in dru- 
gi podobni izdelku Dalje odkup jn 
prodaja okroglega lesa in vseh vrst 
žagarskih proizvodov ter predelava 
vseh vrst lesa. 

Za prodajo na drobno in debelo 
odkupljenih proizvodov in izdelkov 
ustanavlja v svojem sestavu tudi 
trgovine na območju ^v-se države. Po 

dovoljenju  pristojnoga  organa  tr- 
guje podjetje tudi z inozemstvom. 

Podjetje je že bik) konstituirano. 
Ustanovitelj: Okrajna zadružna 

zveza z«o. j., Kočevje. 
Direktor: Tomšič Jože, podpisu- 

je v smislu pooblastil in pravil pod- 
jetja, z njim podpisujejo šo Skale 
Marija, računovodja, Mihelič Ivan, 
komercialist, Trpin Franc, uslužbe- 
nec, vsi po danih pooblastilih v 
smislu pravil. 

Zt 90/54 Rg III 74/1        3631 
Novo mesto, 26. oktobra  1954. 

Spremembe 
Okrožna   sodišča  razglašajo: 

1856. 
Besedilo: »Elektroinstalacija«, me- 

hanična in finomehanična delavni- 
ca MLO, Slov. Konjice. 

Besedilo odslej: Elektroinstalaci- 
ja, mehanika in finomehanika, Slov. 
Konjice. 

Celje, 26. oktobra 1954. 
Rgo II 302/3 3645 

1857. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Je- 

lenk«, Spodnja Idrija. 
Izbriše se knjigovodja Kokosar 

Pavla in vpiše knjigovodja Likar 
Ivanka, ki bo sopodpisovala za pod- 
JetJeA   . Gorica, 11. septembra 1954. 

Zt 277/54-6 3567 
1858. 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Go- 
lobar« v Bovcu. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Gorica,  6. oktobra   1954. 

Zt 68/54-6 -     3415 
1859. 

Besedilo: Podjetje z mesom 
»Snežnik« v Ilirski Bistrici. 

Vpiše se odsek za živinoodkup in 
odsek za avtoprevoz, in konstituira- 
nje podjetja. 

Gorica, 20. oktobra  1954. 
Zt 125/54-6 3565 

1860. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ka- 

nin«, Bovec. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Poslovnih  predmet   se  po  novih 

pravilih glasa:  Gostinstvo;  nočišča, 
prodaja toplih in mrzlih jedil; pro- 

daja toplih in mrzlih alkoholnih in 
brezalkoholnih  pijač. 

Delovna mesta: »Hotel »Kanin« z 
noćišči, »Planika« in »Soča«; ka- 
varna. 

Pooblaščenci za podpisovanje: Iz* 
briše se Sušteršič Roman, in vpiše- 
jo Gabrio Ivan, direktor, Trinka Vi- 
da, računovodja, in Sosič Aleksan- 
der, predsednik upravnega odbora- 
Našteti podpisujejo skupno (po 2 

osebi) za denarno poslovanje; za 
ostalo poslovanje podpisuje direk- 
tor sam. ,_ ' 

Zt 69/54-10                3568 

Besedilo: Pekarna v Vipavi. 
Izbriše se kot pooblaščenec "*• 

podpisovanje Cizara Anton in vpi\ 
še Naglost Rafael, pek, Vipava. 
Imenovani bo podpisoval skupno i 
enim izmed že vpisanih pooblaščen- 
cev:Ponižom Milanom, upravnikom, 
ali Žgurjem Mirotom, računovodje- 

Zt 337/54-2 3591 
Gorica, 22. oktobra  1954. 

1861. , 
Besedilo: Avtoprevozniško P00' 

jetjo v Tolminu. 
Izbriše  se  Rutar  Maks  in  vpiŠ? 

kot  pooblaščenec   za  podpisovanje 
šef računovodstva Manfreoa Jožko- 

Gorica, 23. oktobra  1954.       . 
Zt 3-38/54-2 3606 

1862. 
Besedilo: Trgovina »Karlovica« v 

Cerknici. 
Vpiše so pooblaščenec za podp1' 

sovanje: Prekrsky Milka, račun^" 
vodja,' podpisuje v vseh finançai" 
"zadevah, v mejah zakonitih dolo**' 
skupa<j s poslovodjo. 

Gorica, 25. oktobra 1954.   ,•, 
Zt 137/5419 3605 

1863. ... 
Besedilo: Tovarna lesovinsK«» 

plošč, Ilirska Bistrica. 
Besedilo odslej: »Lesonit«, toVf£' 
i  lesovinskih  plošč,    Ilirska *>•' 

Zt 342/54-2 3656 

Besedilo: Kolarsko kovaško V°^' 
jetje, Rakek. _„. 

Besedilo odslej: »Tisa«, tovarn» 
lesnih izdelkov, Rakek. , 

Poslovni predmet: Nakup •°•^' 
vine, razrez in prodaja lesa. iz"e" 

na 
strica. 

Izšla je zbirkai 

PREDPISI O IZDAJANJU ZDRAVIL 
Namen knjižice je, da se vsak zdravnik v ambulanti io 

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 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 zdrnvstvpnr> oskrbe. 
Cena 8• din. 
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SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 

Ta periodična in za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 
doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
Tse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
datkom >Mcdnarodne pogodbe in drugi sporazumi), v Uradnem 
listu LRS ter druge uradne objave v Gospodarskem vestniku. 
Odloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu 
1'RS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbirke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, se dobi pri Uradnem listu LRS, 
Erjavčeva 11 a. cena 390 din. 

• ava  in   prodaja   lesno   galanterije 
n drugih končnih izdelkov, 
«hrigg se pooblaščenec za podpi- 

ovanje knjigovodja Ačimovič Dra- 
gi   ijn   ••^•   računovodja   Možina 

; Zt 343/54-2 3635 
Gorica, 26. oktobra  1954. 

1864. 
{J^sedilo:  Mestno gradbeno pod- 
Jeye »Remont«, Vrhnika. 
. f.esedilo odslej:    Gradbeno pod- 
aje, Vrhnika. 

Ljubljana,  2.  oktobra   1954. 
Rg I 189/6 3342 

18«. 
insedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 
pale«, Ljubljana. 
na    vPX1" predmet odslej: Trgovi- 
ščiZ Z1y*li ^n gospodinjskimi potreb- 
ca   ,mi. tobačnimi izdelki, vžigali- 
anü in potrebščinami. 
Sedež. Šentvid 20. 

Ljubljana,  18. oktobra  1954. 
Rg II 307/6 3559 

1866. 
:J;ese,dilo: Krajevno gostinsko pod- 
aje hotel »Hom«, Podhom-ZasTp. 
«j  Z odločbo OLO Radovljica, št. 
ïf 1/54 z dne 10. IX. 1954 jo podjet- 

1      fiu *ir,enchalo poslovati in prešlo v 
u*vidacijo. ' 
s ^f-^idacijska firma kakor doslej 

Pnstavkom >v likvidaciji<. 
j£^vidacijska   komisija:   Dežman 
Fra Bajželj     Marjan,     Pavlic 

Podh V'^ator: BaJŽ0U Marjan, vsi v 

likvidacijsko firmo podpisuje li- 
likvM    • s^uPn0 s še enim članom 

»laacijske komisije. 

Ljubljana, 22. oktobra 1954. 

1867. Rg * 156/r »* 

Besedilo: Kino podjetje, Ruše. 
, '°dlocbo obč. LO Ruše, št. 453/54 
Mw? ^- VI- 1954 » odločbo OLO 
18 TYr okolica, št. 11-32/92 z dne 
kv;j '.î954. jo prešlo podjetje v li- 
yaacijo. 

•   ••„   ^idator: Mohorič Franjo, knji- 
EOVorJa, Rušo 260. 

Maribor,  18- oktobra  1954. 
Reg. št. 165/1 3541 

1868. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Zar- 

ja«, Slovenj Gradec. 

Izbrišejo so poslovalnice: »Usnje«, 
poslovalnica št. 1, »Zelcznina«, po- 
slovalnica št. 2, »Kemikalija«, po- 
slovalnica št. 4, »Kurivo«, posloval- 
nica št. 4, »Prehrana«, poslovalnica 
št 6, »Tekstil«, poslovalnica št. 8. 
»Galanterija«, poslovalnica št. 10, 
»Steklo-keramika«, poslovalnica št. 
12, »Trgovina z mešanim blagom«, 
Mislinja, poslovalnica št. 15. 

Vpišejo se naslednja prodajna 
mesta: 

Resedilo: »Tekstil«. 
Poslovni predmet: Trgovina s tek- 

stilom (tekstilno metrsko blago in 
tekstilno galanterijo in krznom, na 
drobno). 

Besedilo:  »Galanterijo«. 
Poslovni predmet: Vrvarski iz- 

delki, obutev, fotografski in sorod- 
ni aparati, radio aparati, šivalni 
stroji, instrumenti in potrebščine, 
pisarniški material in potrebščine s 
papirjem ter pisarniške in šolske 
potrebščine, parfumerijeki in koz- 
metični material, tekstilna konfek- 
cija ter volna za pletenje, na 
drobno. 

Besedilo: »Prehrana«. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili, gospodinjskimi potrebščinami 
in semeni, na drolmo. 

Besedilo:   »Kemikalija«. 
Poslovni predmet: Trgovina z 

barvami, laki io kemikalijami, par- 
fumerijskim in kozmetičnim bla- 
gom, na drobno. 

Besedilo: »Usnje«. 
Poslovni predmet: Trgovina z ue- 

njem in usnjenimi potrebščinami, 
sedlarskim in jermenskim blagom, 
izdelki iz gume in plastičnih mas, 
na drobno. 

Besedilo: »Kurivo«, trgovina z 
drvmi in premogom ter gradbenim 
materialom, na drobno. 

Izbrišejo se Dakskobler Prauc, 
upravnik, Bežan Slavko, računovod- 
ja, Jovan Vili, komercialist, An- 
dreje Jože, sekretar, in vpišejo: 

Bežan Slavko, upravnik, Koneč- 
nik Elica, knjigovodja, Andreje Jo- 
že, poslovodja. 

Maribor, 21. oktobra 1954. 
Reg št. 34/IV 3599 

1869. 
Besedilo: Tovarna pletenin in 

konfekcija, Maribor. 
Izbriše se Malij Ermin, in vpiše 

Kislih Štefka, novi imenovani glav- 
ni računovodja, ki bo podpisovala 
za podjetje, v mejah zak. določb in 
pravil podjetja. 

Maribor,  22. oktobra  1954. 
Reg št. 83 3612 

1870. 
Besedilo: Veleblagovnica »Mer- 

kur«, Ptuj. 
Poslovni predmet se dopolni: Pro- 

daja in nakup radio aparatov, elet- 
tro materiala in razne volnene in 
bombažne konfekcije, na debelo. 

Maribor, 23. oktobra  1954. 
Reg št. 196•• 3610 

1871. 
Besedilo: Avtopromet, Novo me- 

sto. 
Besedilo odslej: Podjetje za tovor- 

ni in avtobusni promet »Gorjanci«, 
Novo mesto, skrajšano: »Avtopro- 
met Gorjanci«, Novo mesto. 

Novo mesto, 26. oktobra  1954. 
Rg I 115/7 3634 

1872. 
Besedilo: Tekstilna tovarna »No- 

voteks«,  Novo  mesto. 
Na podlagi sklepa delavskega sve- 

ta podjetja z dne 2. VII. 1954 in 
odobritveno odločbe OLO Novo me- 
sto z dne 11. IX. 1954, ŠL II-5856/2-54 
so se spremenila pravila po katerih 
podjetje odslej deluje. 

Poslovni predmet odslej: Izdelo- 
vanje volnene in polvolnenet nuka- 
ne preje ter preje iz umetnih vla- 
ken, volnene in polvolnene mika- 
ne tkanine, volnene ode^e, tkanine 
iz česane volnene preje,_tiskano 
blago za obleke in dekoracije, bom- 
bažne tkanine in tkanine iz umet- 
nih vlaken, konfekcija iz preje in 
tkanin, ki jih tovarna izdeluje. 

Nov« mesto, 28. oktobra 1954. 
Rg III 1873 3639 

Izbrisi 
Okrožna   «KlBüa   iazgla£a}o: 

1873. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnik« Celje, Tomšičev trg 3a, s 
poslovalnicami 

Center, Savica, Soča, Na križišču, 
Bohor, Voglajna, Delavska, Enot- 
nost, Pecovnik, Pri .gledališču in Tr- 
novlje. 

Zaradi reorganizacije podjetja in 
osomosvojitve poslovalnic. 

Celje,   18. oktobra '1954. 
Rgo III 38/2      ,   ,   3604 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjeD klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal o nitrifikacyi, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi • pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
m predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo. 
Škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme, in njeno prebavljivost, rejo in plcanenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersonn »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltu., of 6 and 7 Clifford Street, London, W. 1.) in drugi domači 
te* tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v1 priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toncta* Tomšičac v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo 
Strani 360, cena 530 din 

Zadružni register 

Spremembe 
Okrožna   sodišča   razglašajo: 

755. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Prebold, 
Na občnem zboru 1. VIII. 1964 so 

bila sprejeta- nova zadružna pravi- 
la, po katerih odslej zadruga de- 
luje. TJuravni odbor sestavlja 5 do 
11 članov. Za zadrugo podpisujeta 
po dva člana upravnega odbora, ka- 
terih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil upravni odbor. Vsak. član 
jamči z lOkratnim zneskom vpisa- 
nih deležev. 

Celje,   12.  oktobra   1954. 
Zadr VIU 15/8 3402 

756. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Idrsko. <• 
Po sklepu polletnega občnega 

zbora.z dne 14. VIII. 1954-se izbrii 
sejo: Ručna Ivan, Miklavec Alojz, 
Fratnik Ivan, Sivec Ivan, Manfreda 
Ignac, Uršič- Andrej in Koren Te- 
rezija, vpišejo pa novi izvoljeni 
člani upravnega odbora: 

Fratnik Mirko, Idrsko 63, Savli 
Jožef, uslužbenca, Idrsko 77, Pe- 
trica Franc, .Idrsko 1, Kranjc Ivan, 
kmeta, Idrsko 37, Kurinčič Dora, 
gospodinja, Idrsko 25, Berginc Ivan, 

kovač, Idrsko 103, Manfreda Franc, 
krojač, Mlinsko 13. 

Za podpisovanje pri NB sta po- 
leg že vpisanega Rovščaka Antona 
poblaščena še Fratnik Mirko in Ku- 
rinčič Dora. ' . 

Gorica,  19. oktobra  1954. 
Zadr VII/23-43 3574 

757. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga s7. maj«, ' Dobrova pri 
Ljubljani. 

Na občnem zboru 27. I. 1954 je za- 
druga   prenehala   poslovati. 

Likvidacijska firma kakor doslej, 
s  priistavikom >v likvidaciju. 

Likvidatorji: Peine Jakob, Sujica 
9, Košir Alojz, Hruševo 16, Zadni- 
kar Marjana, Sujica 42, Peklaj Ma- 
rija, Gaberje 4, Žerovnik Ivan, Ga- 
berje 32. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta 
po dva likvidatorja. 

Ljubljana, 4. oktobra 1954. 
Zadr 'VII 63/4 3391 

758. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

ojemenim jamstvom v Naklem. 
Na rednem letnem občnem zboru 

dne 19.'I. 1953 se je Kmetijska ob- 
delovalna zadruga »Dobrava« v Na- 
klem z vso aktivo in pasivo spoji- 
la s to zadrugo (Zadr Vil 59/3). 

Na občnem zboru dne 16. V, 1954 
sta se Kmetijska nabavno prodajna 
zadruga z omejenim jamstvom, Na- 
klo (Zadr' 144/2) in Živinorejska za- 
druga z omejenim jamstvom v Na- 
klem pri Kranju  (Žadr • 85/71) z 

vso aktivo  in   pasivo spojila s to 
zadrugo. 

Ljubljana, 8. oktobra  1954. 
Zadr VI 81/9 3446 

759. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Kamnica. 
Vpišejo  se   tile   zadružni  obrati: 
Besedilo: Trgovski obrat »Kmet«, 

Kamnica 22. 
Poslovni predmet: Trgovina z me- 

šanim blagom, s tobačnimi izdelki, 
vžigalicami in cigaretnim papirjem. - 
na drobno. 

Besedilo: Trgovski obrat »Urban- 
ski dok, Kamnica 37. 

Poslovni predmet: Trgovina z nie- 
šanim blagom, s tobačnimi izdelki» 
vžigalicami in cigaretnim papirjem, 
na drobno. 

Besedilo: Gostilna »Vinski cvet«, 
Kamnica 36. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnil pijač ter 
prodaja toplih in mrzlih jedil. 

Besedilo: Gostilna pri »Vesele"1 

Kobnncu«, Koroška 172. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač ter 

prodaja toplih in mrzlih jedil. 
Besedilo: Gostilna pri »Maribor- 

skem otoku«,  Kamnica  82. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač tel 
prodaja toplih in mrzlih jedil. 

Besedilo: Gostilna ob Pesnici, R°,' 
špoh 12. ' 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
prodaja  toplih in  mrzlih jedil. 

Besedilo: Kmetijska zadruga ? 
o. j„ Kamnica, Maribor, Košek"! 
Šcntiljskn 150. 

Poslovni predmet: Trgovina z -me- 
som in mesnimi izdelki, na drobno. 

Besedilo: Kmetijsko zadrugo, z 

o. j., Kamnica v Kamnici 14. 
Poslovni predmet: Obrt m%**?' 

stva in izdelovanje klobas (odprt* 
delavnica). 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Kamnica v Kamnici  14. 
Poslovni pjpdmot: Obrt klavnice- 

Besedilo: Kmetijska zadruga • 

o. j., Kamnica v  Kamnici  14. 
Poslovni kredmet: Obrt krojostr» 

ženskih in otroških oblek (odp"a 

delavnica). 
Besedilo: Kmetijska zadrugo • 

o. j., Kamnica v Kamnici 14. 
Poslovni kredmet: Obrt krojastva 

moških oblek  (odprta delavnica)- 
Besedilo:    Kmetijska   zadruga   z 

o. j., Kamnica v Kamnici 40. 
• Poslovni kredmet: Obrt krojastvd 

(odprta  delavnica). 
Besedilo: Kmetijsko zadrugo * 

o. jr., Kamnica v Kamnici, zadraz» 
dom. .,     , 

Poslovni predmet: Obrt zidarstva- 

Maribor,  21.  oktobra  1954. 
Zadr VI 134 3bl' 
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?60. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

0,J-> Lenart v Slovenskih goricah. 
»piše se obrat: Kmetijska zaclru- 

|a> gostilna in prenočišča, Lenart v 
slovenskih goricah. 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, na 
grobno, prenočevanje tujcev, poleg 
«govanja na drobno, trgujo na de- 
fiwo  s  slatino,  pivom,   pokalico  in 

Zadr II 127 3623 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
°. J., Šnlovci. 

Vpiše se zadružni obrat: Gostilna 
P'i zadružniku v Salovcih. 

Izbrišeta se Lepoša Jurij in Ma- 
lus Franc, ter vpišeta nova izvolje- 
ni^ člana upravnega odbora, Trplao 
Jožef in Horvat Aleksander, oba 
«aeta, Salovci. 

Zadr HI 10 3618 
Maribor,  23.  oktobra   1954. 

?61. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

°* j.» Zabnkovje. 
T Izbrišejo so Trefalt Rudi, Kink 
Jože in upravičence za podpisova- 
nje JVrtačnik Drago ter vpišeta no- 
J^ izvoljena člana upravnega od- 
igra Salomon Rok, uslužbenec KZ, 
fabukovjo 1, in Cesar Leopold, 
'snet, Podgorje 11. 

.£a zadrugo so pooblaščeni pod- 
pisovati: Pipan Franjo, Salomon 
Kok jn  Zorko  Jožef. 

Novo mesto,  ia oktobra  1954. 
Zadr • 154/9 3945 

?62. 

izbrisi 
Okrožna sodišča razglašajo: 

763. 
Besedilo: Založba »Kmečka knji- 

ga«, Ljubljana. 
Ker je bilo aa podlagi odločbe 

MLO Ljubljana, št. G-6731/54 z dne 
9. X. 1954 vpisano v register finanč- 
no samostojnih zavodov. 

Ljubljana, 22. oktobra  1954. 
Zadr VIII 68/7 5597 

Trgovinski register 

Izbrisi 
764. 

Besedilo:    »Gostilna   pri   lovcu«-, 
last  Šček  Jožefa  iz  Manč  štev. 23 
(Vipava). 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica, 24. septembra 1954. 

Zt 5/53-15 3329 
'765. 

Besedilo: Gostilna Štrukelj Aloj- 
zija, Aješvica 40. 

Zaradi   vpisa   pri   LO   MO   Nova 
Gorica. 

Zt 22/53-8 3571 
Besedilo:    Gostilna   pri   Komclu, 

last   Štrukelj   Ljudmile,   Kromberg 
št. 36. 

Zaradi  vpisa pri LO MO Gorica. 
Zt 20/52-8 3572 

Gorica, 18. oktobra 1954. 
766. 

Besedilo: Gostilna Drnovšek Fran- 
čiška, Piave. 

Zaradi* vpnsa^pfi OEO Gorica. 
Gorica, 19. oktobra 1954. 

Zt 2/52-9 3570 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetnik) se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiSču svoje 
pravice  sicer so bodo vrcđnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 
I R 463/54-5 7044 

Mihelič Marija, Ljubljana, Celov- 
ška 36, prosi za amortizacijo živ- 
ljenjsko zavarovalne police DOZ, 
št. 298.232, glaseča se na Mihelič 
Avgust, roj. 31. VII. 1897, stanujoče- 
ga v Kamniku, Novi trg 18, za zava- 
rovalno vsoto 5830 din z začetkom 
zavarovanja 1. V. 1951. Priglasitveni 
rok: 2 meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani, 
dne 4. novembra 1954. 

Razne objave 

Št. 22391/P-54 7089 

Ukinitev pošte Bled 2 

Pošta Bled 2 je dne 31. oktobra 
•54 prenehala poslovati. Zaradi 
majhnega prometa ta pošta tudi v 
času poletne sezone ne bo več po- 
slovala. 
Podjetje za PTT promet v Ljubljani 

Razpisi 
Št.   1058 7010 

Rektorat univerze v Ljubljani po- 
novno razpisuje na Inštitutu za 
kriminologijo pravne fakultete me- 
sto enega znanstvenega  sodelavca. 

^Besedilo: Kmetijska nabavno-pro- 
*•»• zadruga z omejenim jam- 
stv»m, Naklo. 

Na občnem zboru 16. V. 1954 je» 
?adruga prenehala poslovati in se 
l? z vso aktivo in pasivo spojila s 
^•Dietijsko zadrugo z omejenim 
Janistvom v Naklem (Zadr VI 81/97). 

Zadr V 144/2" 3448 
. Besedilo: Kmetijskn obdelovalna 
Urjttga »Dobrava« v Naklem. 
..Na izrednem občnem zboru 13. 
/• 1934 je zadruga prenehala po- 
slovati in se jo z vso aktivo in pa- 
slTo spojila /S Kmetijsko zadrugo z 
?,PeJemm jamstvom v Naklem 
^adr VI 81/9). 

Zadr 59/5 3447 

Besedilo: Živinorejska zadruga z 
^Pejenim jamstvom v Naklem pri 
Kranju. 
z A °bčnem fcboru 16. V. 1954 je 
aoruga prenehala poslovati in se 

j? • ••• aktivo in pasivo spojila s 
V^njetijsko zadrugo z omejenim 
'a«istvom v Naklem. 

Zadr! III 85/71 3449 
Ljubljana. 8. oktobra 1954 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI. XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so jzšli v 1. 1946, 1948 in 1950 se pridružuje 
zdaj XXrV. letnik, ki ima/na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
vega povpraševanja na spremembo cene — Dr. Alojzij Finž- 
gax: Darila med zakonci — Dr. Jože Gori čar: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd K u. 
sej: O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o dele in njegova uporaba 
pri nae — Dr. Rudolf Sa jo vic: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Goraz'd K uš e j in dr. Rudolf Sajovic: Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri >Uradnem listu LRSt. Ljub- 
ljana. Erjavčeva   11 a  in po knjigarnah. Cena 460 din. 
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Prošnjo s prilogami je treba vlo- 
žiti v 15 dneh po objavi na Rekto- 
ratu univerze v Ljubljani. 

Rektor: 
Dr. Fran Zwitter 1. r. 

'V likvidacijski komisiji so Mithans 
Alojz, Kristl Mirko in Hofbauer 
Anton. Priglasitveai rok: 30 dni po 
tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

St 1164/1-54 6981 

Rektorat medicinske visoke šole 
v Ljubljani razpisuje na Medicin- 
ski fakulteti naslednja mesta: 

1 mesto izrednega profesorja za 
interno medicino; 

2 docentski mesti za psihiatrijo; 
1 docentsko mesto za pediatrijo; 
i asistentsko mesto v Histološko- 

embrioloskem inštitutu; 
2 asistentski mesti v Fizikalnem 

inštitutu. 
Prošnje jo treba vložiti v 15 dndh 

po objavi v »Uradnem listu LRS« 
na rektoratu, Vrazov trg 4/1. 

Rektorat medicinske 
visoke šole v Ljubljani 

St. 595/54 6980 
Rektorat Akademije za_ igralsko 

umetnost v Ljubljani razpisuje dve 
mesti izrednih profesorjev, in sicer 
za dramsko igro ter za dramsko in 
•umetniško besedo. 

Prošnje z življenjepisom in s po- 
datki   o  opravljenem   umetniškem 
delu jo treba vložiti v 14 dneh po 
objavi v  »Uradnem listu LRSc 

Rektorat 
Akademije za igralsko umetnost 

v Ljubljani 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na]   v   danem  raku   priglasijo  terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje obveznosti  đo 
podjetij   v   likvidacljlt   sicer   se    bodo 

dolgovi sodno lztirjall. 
6719 

2 odlokom OLO Celje, št. II-B/2- 
10082/1 z dno 8. IX. 1954 je prešlo 
podjetje »Rogaški likerji in žga- 
nja«, Rogaška Slatina v likvidacijo. 

Likvidacijski rok od 1. XI. do 
30. XI. 1954. 

Likvidacijska komisija 
6480 

Z odločbo št. •/3-2-1449/3-54 z dne 
51. V. 1954 je »Meetna mesarija in 
klavnica« Slovenj Gradec prenehala 
poslovati   in   prešla   v   likvidacijo. 

Izgubljene listine 
prekiioa jejo 

Arhar Pavla roj. Grm, Zlato polje, 
Kranj, osebno izkaznico, reg. št. 19, 
ser. št. 0176329 (Kranj). 7002 

Bergoč Ciril, Pivka, okraj Postoj- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 8579 
.(Postojna). 7034 

Breznik Marija, Kranj, osebno iz- 
kaznico, registr. š-t. 20779/51 (Sara- 
jevo). 6988 

Cigoj Mara, osemletna šola Rovcn, 
p. Sečovlje, Koper, osebno izkazni- 
co, reg. št. 1686, serijska št 0393106 
(Tolmin). 5895 

Cerno Anton, Grivac 6, p. Fara 
pri Kočevju, osebno izkaznico, regi- 
strska štev. 13274, serij. št. F-0559584 
(Kočevje). 6949 

Curin Vlado, Ljubljana, indeks 
Univerze, medicinske fakultete v 
Ljubljani. 7035 

Deklova Igor, Ljubljana, knjižico 
predvojaške vzgoje (Beograd).   7003 

Doki Friderik, Maribor, Tczno, 
Dogoška 175, osebno izkaznico, rog. 
št. 52319, serijska št. 0053238 (Mari- 
bor). 7023 

Dolinšek Anica, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, registr. št 9277 (Ljub- 
ljana). 7004 

Dolinšek Ivan, Kamnica 135 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, 'registr. 
št. 57993, serijska št. 0037705 (Mari- 
bor). 7030 

Drvarič Marija roj. Strojin, zdaj 
Cankova, roj. 25. VI. 1926 v Zagre- 
bu, osebno izkaznico, reg. št. 46854, 
ser. št. 0128564 (Mur. Sobota). 7012 a 

Drvarič Janez, zdaj Cankova, roj. 
25. VI. 1929 v Murski Soboti, osebno 
izkaznico, reg. št 14578, serijska št. 
0095288 (Murska. Sobota), in partij- 
sko izkaznico, št. 629160. 7012 

Frelih Alojz, Podgora 26, p. Gore- 
nja vas nad Škof jo Loko, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 27756, ser. št. 0206866 
(Kranj). v 6947 

Opozarjamo na knjižico 

, ZBIRKA PREDPISOV O HIGIENI ZIVIL 
Oddelek za higieno in prebrano 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 tadl 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. 

sGOSPODARSKI 
ADRESAR SLOVENIJE 

V našem gospodarstvu ved- 
no bolj pogrešamo zbornik, iz 
katerega bi si lahko ustvarili 
čim jasnejšo sliko, kaj že ima- 
mo, kaj nam še manjka in 
kaj moramo uvažati — go- 
spodarski adresar vseh naših 
podjetij in gospodarskih or- 
ganizacij. Vse dosedanje-' pu- 
blikacije te vrste so za zasta- 
rele, ker je zaradi reorgani- 
zacij podjetij nastalo mnogo 
izprememb. Zato so zbornice 
in druga gospodarska združe- 
nja pooblastila uredništvo 
»Nove proizvodnje«, da izda 
nov, čim popolnejši gospodar- 
ki adresar Ljudske republi- 

ke Slovenije. 
Adresar bo obsegal blizu 

1600 strani s 27.000 naslovi go- 
spodarskih organizacij, usta- 
nov, šol itd. ter bo stal 1000 
dinarjev. Naslovi industrij- 
skih in trgovskih podjetij bo- 
do urejeni najprej po proiz- 
vodnih prfnognh, nato pa še 
po okrajih in abecednem 
reda. 

Gašparič Franjo, zdaj delavec on 
SGP »Projekt«, Kranj, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 27059, serij, št- 
0136050 (Čakovec). 7054 

Golob Franc, Pleševica, p. Brezo- 
vica, osebno izkaznico, registr. št- 
51364-51, serij, št F-0073674 (Ljub- 
ljana). 6989 

Gombač Neža, Maribor, St Iljska 
št. 83, osebno izkaznico, registr. št. 
29912, ser. št. 0028071, in knjižico 
za kolo, št. 5460 (Maribor). 7018 

Gorjan Jože, Maribor, Pobrežje, 
Zrkovska 172, osebno izkaznico, reg- 
st 32049, serijska št. 0023989 (Mari- 
bor). 7022 

Gros Franc, StražišČe št. 239 pn 
Kranju, osebno izkaznico, reg. št. 
10094, in vozniško dovoljenje Kate- 
gorija »B« (Kranj). 7005 

Grosman Egon, Maribor, Maistro- 
va 17, osebno izkaznico, registr. »t 
10016, serijska št. G-0014225 (Mari- 
bor). - 7051 

Gubi« Terezija, Trdkova št 36, 
p. Kuzma, osebno izkaznico, reg- 
st. 40738, sor. št. G-0123436 (Murska 
Sobota). 6957 a 

Gumzej Konrad, Smarjeta <* 
Pesnici, Pernica, osebno izkaznico- 
registr. št. 1H007, serij. št. F-0583791 
(Maribor okolica). 7032 

Hobjan Edvarda, Koper, osebno 
izkaznico, reg. št. 16345, serijska st. 
F-0626655 (Postojna). 6969 

Hočevar Jože, Ihan pri Domža- 
lah, osebno izkaznico, reg. št. 1284*; 
ser. št. 0015154 (Ljubljana ok.)   695° 

Horvat Marjeta, Dolga vas št. 136' 
p. Lendava, osebno izkaznico, štev. 
G. 235946-13236 (Mur. Sobota).   6722 
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V tisku je 
PRIROČNIK ZA PISARNI- 
ŠKO POSLOVANJE LJUD- 

SKIH ODBOROV 

»Začasna navodila za pisar- 
niško poslovanje«, ki so iz- 
šla lani, so že pošla. Povpra- 
ševanje po tem praktičnem 
priročniku je medtem nara- 
slo. Nova izdaja bo izpopol- 
njena in bo poleg praktičnih 
navodil vsebovala tudi vse 
vzorce in obrazce, ki jih ljud- 
ski odbori pri svojem pisarni- 
škem poslovanju uporablja- 
jo. Da bomo lahko določili 
zadostno naklado, sprejema- 
mo naročila za ta priročnik 
že zdaj. Ljudske odbore pa 
tudi druge interesente opo- 
zorjamo, da imajo za izvode, 
ki jih naročijo že zdaj, 10% 
popusta od končne cene, ki 
no določena po natisku pri- 
ročnika. 

Hvaleč Ivan, Majski vrh št. 45. 
P; Videm pri Ptuju, osobno izkaz- 
n«», reg. št. 17385, ser. št. 0278694 
vrtu j). 5966 
, Jager Milan, Šoštanj, osebno iz- 
£a*nico, registr. št. 76470, serij. št. 
0808647 (Zagreb), in orožni list 
at- 2>2 (Šoštanj). 6959 • 

Jalâoyec Anton-Bcla, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 103149/53, 
**. št. F-0477459  (Ljubljana).   6990 

Jarc Ivan, Rudnik 66, Ljubljana, 
TPjaško knjižico rezervnoga oficir- 
ja št. 2886-1, Vojna oblast, in voz- 
•••£° dovoljenje kategorije »C«, št. 
*>73, izdano v Ljubljani. 7006 

Jonke   Jože,   Bač  3,   p.  Materija, 
"fadno potrdilo, št. 377 z dne 23; IV. 
I"  •° dovršenem sedmem razredu 
ljudsko   šole   v   Kostanjevici    na- 
rrici. 6996 
, Kalšek Ivan, Trbovlje, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 9897, serij. št. 
'-0723207 (Trbovlje). 6970 

Kastelic Jože, Dravograd št. 98, 
osebno izkaznico, reg. št. 30053, ser. 
st- 0372763. 6948 

Kelc Andrej, Pristava 35, p. Cu- 
mulane, osebno izkaznico, št. 4538 
IMezica pri Prcvaljah). 6595 

Kerec Stefan, Petanjci 40, p. Tiši- 
na, osebno izkaznico, reg. št. 50588, 
ser. št. 003•8 (Maribor). 6640 

Kostrevc Terezija, Dolga Raka 1 
• Krškem, osebno izkaznico, reg. 
»{ev. 47890. serijska štev. F-0392200 
^rsko). 6928 
j Kovačic   Adolf,   Laznica   40   pri 

•mbušu, osebno izkaznico, reg. št. 

15325, ser. št. 0574980 (Maribor oko- 
lica) in vojaško knjižico, izdano od 
voj. okrožja v  Kragujevcu.       7033 

Kranjc Marija, Maribor, Krekova 
št. 2, osebno izkaznico, registr. št. 
54385. ser. št. 00551255 (Maribor). 7027 

Krofi Ivan, Ljubljana, indeks 
Univerze, prirodoslovno-matematič- 
ne fakulteto v Ljubljani. 6972 

'Kržišnik Marija, Unec 90. p. Ra- 
kek, osebno izkaznico, reg. št 6053, 
ser. št. F-0616363  (Postojna).     7016 

Labovič Tomislav, Ljubljana, 
Smartmaka 21, osebno izkaznico, 
registr. št. 8006, serij. št. Y-2530116 
(Ćuprija, LR Srbija). 6973 

Lesar Magda, osebno izkaznico, 
reg. št. 76701/51, ser. št. F-0099011 
(Ljubljana). 7036 

Lesjak Ivan, Ljubljana, Samova 
št. 25, študentsko izkaznico Uni- 
verze* ekonomsko fakulteto v Ljub- 
ljani. 6991 

Lipovšek Ivan, Maribor, Pobrežje, 
Heroja Vojka 27, osebno izkaznico, 
reg. št. 12249, ser. št. 0012031 (Mari- 
bor). 7028 

Lokar Anton, Primskovo št. 105, 
Kranj,   osebno   izkaznico,   številka, 
10747. 6997 

Malej Ivanka, Laški rov t št. 33, 
osebno izkaznico, reg. st. 16161, ser. 
št. 0808071 (Radovljica). 7047 

Matičdč Jože, Sober 44 pri Kam- 
niti, osebno izkaznico, reg. št. 48065, 
ser. št. 0177324 (Maribor). 7020 

Merslavič Marija, Mostec št. 40, 
p. Dobova, osebno izkaznico, reg. 
štev. 3388, serijska štev. F-0368698 
(Krško). »29 

Miklič Antonija, zdaj" Kran j-Pla- 
nina, barake >Tiskanma<, osebno 
izkaznico, registr. št. 765, serij. št. 
0185575  (Ljubljana). 6962 

Molek Franc, Kal 28, p. Zagradec, 
osebno izkaznico, reg. št. 12393, ser. 
št. 0012703. 7041 

Murko Jože, Maribor, Vošnjako- 
va 25, osebno izkaznico, reg. št. 6477, 
ser. št. 0552787.(Kočevje). 7029 

Noč Marija, Javorniški rovt, p. Ja- 
vornik, osebno izkaznico, reg. št. 
10202, serijska št. G 354912 (Jese- 
nice). 6984 

Nose Malka, St. Jurje, p. Velika 
Loka, osebno izkaznico, registr. št 
5784. ser. št. 05119094. 6985 

Osolnik (Janeza) Dominik, Kam- 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 14661, 
serijska št. F-0460571 (Ljubljana 
okolica). 7037 

Ornik Jože, Trbovlje, Zabjek 2, 
osebno izkaznico, rog. št. 8707, ser. 
št.  F-0722017  (Trbovlje). 6954 

Papež Marija, Maribor, Kozaki, 
Pekel, osebno izkaznico, registr. št. 
29968, serijska štev. 0028127 (Mari- 
bor). 7025 

Paravan Uršula roj. Valentinčič, 
zdaj Gorenja vas 17, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 6612, ser. št 309665 
(Gorica). 6986 

Paučič Marija, Ljubljana, Gleda- 
liška 16, osebno izkaznico, reg. št 
17723, serijska št. F-0242036 (Ljuto- 
mer). 6952 

Pavlišič Anton, Crna vas št. 403, 
osebno izkaznico, reg. št. 9470, ser. 
št. G-0354180 (Jesenice). 7038 

Pavšič Tilka, Boh. Bistrica št. 99, 
osebno izkaznico, reg. št. 16682, ser. 
št. 0808592 (Radovljica). 6703 

__ Peklenk Marija, Ljubljana, Tav- 
čarjeva 10, osebno izkaznico, reg. 
št. 91883/51, ser. št. F-0114195 (Ljub- 
ljana). 6993 

Pdrnar Štefanija, Brod 22, OLO 
Novo mesto, osebno izkaznico, reg. 
št. 3290, ser. št. 0519320 (Novo me- 
sto). 6955 

Pocajt Zlata, Ljubljana, Smartin- 
ska 3, osebno izkaznico, registr. št 
77446/51, serij. št. F-O099758 (Ljub- 
ljana). 6954 

Podkrižnik Franc, Gor. Laznica 
pri Slov. Bistrici, osebno izkaznico, 
registr. št 31385, ser. št. F-0766235 
(Slov. Bistrica). 7021 

Polajner Ivana, Škof ja Loka, 
osebno izkaznico, reg. št. 36643, ser. 
št. 0213653 (Kranj okolica).        6994 

Pristovnik Matija, Bukovec 15 pri 
Pragerskem, osebno izkaznico, rer. 
št. 35302, sr. št. F-0571481 (Maribor 
okolica). 7024 

Ravnik Janko, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico Univerze, pravne fa- 
kultete y Ljubljani. 7007 

V tisku je knjižica 
BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
s tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nelc babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica- 
mi in novorojenčki. 
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Rodošek Marija, Gerečja vas 7, 
p. Hajdina, osebno izkaznico, reg. 
št. 55273, ser. št. 0294968. 6965 

Roj ko Anton, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 85362/52, ser. št. 
F-O107&72  (Ljubljana). 7039 

Schmidt Hemz, Dolenjske Toplice 
št. 47, osebno izkaznico, reg. št. 10, 
ser. št. 0124.10. 7042 

Sever Rada, Ajdovščina, osebno 
izkaznico, reg. št. 185821. ser. št. 
22689 (Zagreb). 6974 

Sivec Albin, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 40601/51, serij. št. 
F-0062911   (Ljubljana). 7008 

Smodiš Matej, Mota 45, p. Ljuto- 
mer, osebno izkaznico, reg. št. 8855, 
ser. št. 0255165 (Ljutomer).        6999 

Strle Marija roj. 'Volf, Rogati hrib 
št. 16, p. Stalcerji, osebno izkaznico, 
reg. št. 1182, ser. št. F-0547492 (Ko- 
čevje), in Strio Ivanka, Rogati hrib 
št 16, osebno izkaznico,- registr. št. 
13515, serijska št. F-0559825 (Ko- 
čevje). 6890 

Supan Stanislava, Trbovlje L Par- 
tizanska 45, oeebno izkaznico, reg. 
št. 3743,  ser.  št. F-0717053. 6726 

Šetinc Marija, Lenart 72, p. Bre- 
žice, osebno izkaznico, reg. št 1648, 
ser. št. 0366958 (Krško). 6876 

Smain Stanko, Zagorje ob Sa»vi, 
osebno izkaznico, reg. št. 21933, ser. 
št F-0754843  (Trbovlje). 6975 

Stancar Jože, Gorenja vas št. 37, 
p. Smarjeta, osebno izkaznico, reg. 
št. 27162, ser. št. 05154620. 7043 

Staagel Jože, Grosuplje, Peč, 
osebno izkaznico, reg. št 104669-53, 
ser. št 0475979 (Ljubljana).       6976 

Stefanie Vojka, Dijaški dom, Len- 
dava, osebno izkaznico, registr. St. 
49661, ser. št. G 0191971. 6957 

Strikovič Marija, Ljubljana, Ce- 
lovška 5a, preklicuje izgubljeno de- 
lovno knjižico, št. 109181/54 (Mari- 
bor), objavljeno v >Dradneni lista 
LRS<, ker se je našla. 6977 

Svarc Hari, Maribor, Maljska 2, 
osebno izkaznico, reg. št 55602, ser., 
št. 0056474 (Maribor), in vojaško 
knjižico, izdano od vojaškega okrož- 
ja v Mariboru. 7019 

>TebjK>-im.pexc, Ljubljana, Bee- 
thovnova 14, kontrolno uvozno ca- 
rinsko prijavo št 24, od 7. •. 1952, 
po kateri je bila na začasen uvoz 
ocarinjena pošiljka montažnega 
orodja v težini 5773 kg na ime Pro- 
izvodnja nafte, Lendava. 6995 

Vaubnik Štefka, Maribor, osebno 
izkaznico, registr. št. 45031, ser. št. 
0047217 (Maribor). 6955 

Vaupotič Franc, jrurovci štev. 27, 
p. Videm pri Ptuju, osebno izkaz- 

nico, reg. št. 25*86, ser. št. S-0268496 
(Ptuj). 6949 

Veber Anton, Tržič, Koroška 7, 
osebno izkaznico, reg. št 5627, ser. 
št. 014Ö357 (Kranj).   . 6597 

Vodenik Ivana, Tepe 16, Polšnik, 
p. Sava pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 7804 (Ljubljana okol.)    6728 

Vrankar Ivan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 14241/51, ser. št. 
F-0036551 (Ljubljana) in sindikalno 
izkaznico (Zagreb). 7040 

'Vrhovnik Jakob, Šentvid, Polja* 
ne 36, osebno izkaznico, registr. št. 
66206-51, serijska št. 0088516 (Ljub- 
ljana). 6956 

Vrhovnik Mirko, Tunjice št 16, 
p. Kamnik, osebno izkuznico, reg. 
št 78/5, ser. št. F-045412S. 6527 

Zabukovec Vikica, Ljubljana, 
Levstikov trg 5, osebno izkaznico, 
reg. št 78838/51   (Ljubljana).     6978 

Zlokas S teman, Kamnik, Zap rice 
št. 30, osebno izkaznico, registr. št. 
37329 (Reka). 7009 

7r>rjan Julka, Maribor, Tezno, Za- 
grebška 5, osebno izkaznico, reg. 
št 53134, serijska št. 0055053 (Mari1 

bor). 7026 

Zorzut Aldo, šofer, zdaj »Komu- 
nala«, Kranj, osebno izkaznico, reg. 
št. 4515, ser. št. 0301467, oro'ini list, 
št. 661, šoferska izkaznica, št. 
(Kranj). 

21of Ciril, Ljubljana, Aleševčeva 
št. 25, osebno izkaznico, registr. št. 
5194/51, serijska št. OOQ5501 (Ljub- 
ljana). 6979 

• 

V založbi Uradnega Usta LRS so izšli doslej ti-le učbeniki: 

Dr. Jurij ôlempitiar:                                                            ' 
CIVILNO PRAVO. OSNUTEK POSEBNEGA DEIJ» 
OBVEZNOSTI 
(124 strani)                                                                Cena 270 din 

Dr. Jurij Otempihar: 
UVOD V MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(% strani) Cena 280 diD 

Dr. Alojz  Finžgar: 
CIVILNO PRAVO.  STVARNO PRAVO 
(144 srani) Cena 270 din 

Dr. Alojzij binžgar:                     ' 
DEDNO PRAVO (-146 strae*) Cena 310 din 

Dr. Sto Jan Pretnar: 
ORIS PRIMERJALNEGA TRGOVINSKEGA PRAVA 
1. DEL. PODJETJE   (164 strani)                        Cena 280 diD 

SHivertj Pakiž: 
PARTIZANSKO SODNO PRAVO Cena 60 din 

Dr. Jože Pokom: 
UVOD V FINANCE   (152 erani) Cena 370 dio 

Dr. Viktor Korošec: 
OČRT RIMSKEGA PRAVA II. DEI  (160 strani) Cena 390 din 

Or. Jožt  Goričar: 
UVOD V DRUŽBENE VEDE l.dei- temeljni  pojmi pred 

kapitalistične družbene formacije (127 strani)     Cenp 350 dir 

Razen tega opozarjamo Se na knjige 
SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA  LETO 
(340 strani) 

1952 
Cena 310 din 

in knjige Zavoda za statistiko in evidenco LRS: 
Marijan Blejec: 

x             TEORIJA STATISTIKE (343 strani) Cena 350 din 
l 

Knjige ee dobe prt založbi Uradni list LR8. Ljubljana. Erjavčeve 
11/n in v vseh knjigarnah 

Izdaja »Uradni Ust L.RS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna  »Toneta Tomälea« 
v LJubljani 
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672. 

'Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. številka * 
19-89/52) in 58. člena zakona o gostinskih podjetjih 
jn gostiščih (Uradni ust FLRJ, št 6-65/54) je okrajn; 
jjodsfcd odbor Postojna na skupni seji obeh zborov 
dQe 3. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 oddajanju opremljenih sob  potnikom in  turistom 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko med, turistično se- 

^° ali ob večjih slavnostih, zletih, shodih in po- 
dobnih proslavah oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
Vanja. Zasebno stanovanje obsega prostore, v .\aterih 
stanovalec običajno stanuje. 

Oddajanje opremljenih sob, ki ne spadajo k red- 
\      nenru stanovanju, se šteje za gostinsko delavnost in 
>      Biora zasebnik zanjo imeti dovoljenje za prenočišče 

P° uredbi o zasebnih gostiščih. 

2. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 

°d'ioka je potrebno dovoljenje; izda ga občinski ljud- 
skl odbor prebivališča zasebnika, ki oddaja stano- 
vanje. 

3. člen 
Zasebniki, K oddajajo opremljene sobe potnikom 

Btnristom, morajo  v   roku,  ki  ga določi  pristojni 
ODčmski ljudski odbor, priglasiti temu odboru število 
',a opis opremljenih sob, ki jih nameravajo oddajati, 
ln cene, ,po katerih bodo oddajali sobe. 

4. člen 
j.       podlagi  priglasitve  po  prejšnjem  členu  od- 

*p?« °?^•5•1 ljudski odbor komisijski pregled pri- 
s ašenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne 
P odpise neoporečne, primerne in pripravne za spre- 
jem gostov oziroma ob kakšnih pogojih. 

• komisiji za pregled sob morajo biti zastopnik 
Oltarne inšpekcije, zastopnik turistično organiza- 

J® in zastopnik gostinske zbornice. 

•'• 5. člen 
'     Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

a spolnjujejo pogoje, izda c-bčinski ljudski odbor 
voljenje, hkrati pa vpiše priglašene sobe v seznam 

°Premljenih sob. 
Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek. 

st i- C. *n stalIK> prebivališče, število,sob, število po- 
oîw« *n.cono vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje 
ocanski ljudski odbor še pred začetkom sezone turi- 
lcnemu društvu in okrajni gostinski zbornici.       ' 

Sf   ^"e ugotovi komisija pri  pregledu pomanjkljivo- 
j l* predi' občinski  ljudski  odbor, da se odpravijo. 

• sele ko so odpravljene, izda dovoljenje. 

. 6. člen 
„ Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 
ie sobe, za katero je pristojni občinski ljudski od- 
or/ '2<*al dovoljenje in ki so vpisane v seznam 
Premljenih sob in 5. člena tega odloka, 

tu • premlJcne sobe se lahko oddajajo potnikom in 
oh   i°m z zaJ'rköm ali brez njega; izdajanje drugih 

rokov in pijač za plačilo pa se šteje za gostinsko 
ae'avnost.    .     , 

7. člen 
Pr v »<vnarno   kaznijo  ^°   3-OOOdin   se   kaznuje   za 

el£ršek, kdor oddaja potnikom in turistom oprem- 

ljene sobe brez dovoljenja občinskega ljudskega od- 
bora. Kazni izreka sodnik za prekrške. 

Kdor ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higi- 
enskih in zdravstenih predpisov ali drugače nekul- 
turno posluje, se mu dovoljenje za oddajanje sob 
lahko odvzame. 

8. člen 
Ta odlok velja za okraj Postojna, raren za 

mestno občino Postojna. 

9. člen 
Ta   odlok   velja   od   dneva  objave  v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 657/71 
Postojna, dne 3. septembra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobučar 1.  r. 

673., 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št 19/52) in drugega od- 
stavka 3. člena uredbe o tržni inšpekciji (Uradni list 
FLRJ, št. 45-366/55) je okrajni ljudski odbor Postojna 
na skupni seji obeh zborov dne 11. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi tržne inšpekcije 

okrajnega ljudskega odbora Postojna 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Postojna se -usta- 

novi okrajna tržna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega  ljudskega odbora Postojna. 

2. člen 
Okrajna tržna inšpekcija neposredno nadzoruje 

izvajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov 
in ukrepov, s katerimi se urejajo trg, blagovni pro- 
met in opravljanje storitev na območju okrajnega 
ljudskega odbora Postojna. 

3. člen 
Na območju mestnih občin s posebnimi pravica- 

mi, pri katerih se z dovoljenjem Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS in odlokom ljudskega odbora 
mestne občine ustanovi tr!žna inšpekcija, opravlja ta 
vse v 2. členu tega odloka navedene naloge. 

Okrajna tržna inšpekcija ima pravico, zahtevati 
od tržnih inšpekcij ljudskih odborov mestnih občin 
s posebnimi pravicami, da opravijo določene zadeve 
iz njeno pristojnosti in ji o tem poročajo ter ji poro- 
čajo o izvršitvi posameznih važnih nalog iz pristoj- 
nosti teh inšpekcij. 

Okrajna   tržna   inšpekcija   lahko   v   posameznih» 
primerih neposredno ^opravi naloge tržne inšpekcije 
tudi   na  območju   mestnih  občin   s   posebnili  pravi- 
cami. 

s 4. člen 
Tržna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 

špektorjih. 
Inšpektorje imenuje,okrajni Jjudski odbor v spo- 

razumu z republiškim, državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo. 
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5. člen 
Inšpektorji tržne inšpekcije *o za svoje delo od- 

govorni »vetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora ima pravico, dajati tržni inšpekciji smernice, 
navodila in naloge glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskoga odbora neposredno nadzoruje delo tržne 
inšpekcije ter ji lahko daje naloge v zvezi z oprav- 
ljanjem Inšpekcije. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 657/82 
Postojna, dne 11. oktobra 1934. 

Podpredsednik OLO: 
Franc Klobnčar 1. r. 

6?4. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter drugega 
odstavka 3. člena uredbe o finančni inšpekciji (Urad- 
ni list FLRJ, št. 43-367/53) je okrajni ljudski odbor 
Postojna na seji obeh zborov dne 11. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije 

okrajnega ljudskega odbora Postojna 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Postojna se usta- 

novi okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Postojna. 

2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija nadizoruje: 
a) izvajanje predpisov o finančnem poslovanju 

gospodarskih   organizacij  in   finančno   samostojnih 
zavodov; 

, b) izvajanje predpisov, ki nrejajo finančne ob- 
veznosti fizičnih in pravnih oseb, ki se ukvarjajo s 
samostojno "gospodarsko delavnostjo; 

c) delo organov državne uprave glede izvajanja 
predpisov o ugotavljanju, obračunavanjti in pobira- 
nju  dohodkov iz gospodarstva  in  od prebivalstva. 

3. člen 
Na območju mestnih občin s poseibmini pravica- 

mi, pri katerih so z dovoljenjem Izvršnega «veta 
Ljudske skupščine LRS in odlokom ljudskega odbora 
mestne občine ustanovi finančna inšpekcija, oprav- 
lja ta vse v 2, členu tega odloka navedene naloge. 

Okrajna finančna inšpekcija ima pravico, zahte- 
vati od finančnih inšpekcij ljudskih odborov mestnih 
občin s posebnimi pravicami, da oprarvijo določene 
zadeve iz njene pristojnosti in ji o tem poročajo ter 
ji poročajo o izvršitvi posameznih veznih nalog iz 
pristojnosti teh inšpekcij. • 

Okrajna finančna inšpekcija lahko v posameznih 
primerih neposredno opravi nalogo finančno inšpek- 
cije tudi na območju mestnih občin s posebnimi pra- 
vicami. 

•   4. člen 
Finančna  inšpekcija  opravlja   svoje   naloge   po> 

inšpektorjih. 

Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v 
sporazumu z republiškim državnim sekretarjem w 

'gospodarstvo. 
5. 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 delo inšpek- 
cije ter ji lahko daje naloge v zvezi z opravljanjem 
inšpekcije. 

6. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 657/83 
Postojna, dne 11. oktobra 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Igrane Klobučar 1. r. 

675. 
Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 2. odstavka 55. člena uredbo o dohodnini (Uradni 
list FLRJ, št. 56-482/55) in v zvezi s 4. točko istega 
člena uredbe o dohodnini je okrajni ljudski odbor 
Radovljica na seji okrajnega zibora in zbora proizva- 
jalcev dno 24. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi mej okolišev mest ter klimatskih 

In turističnih krojer 

1. čien 
Y okraju Radovljica se po 55. členu uredbe ° 

dohodnini določijo tile kraji in vasi. ki ležijo .7 
mejah okolišev mest ter klimatskih in turistico» 
krajev: 

1. v občini Begunje: Begunje, PoTjče, Zapuze- 
Zgoša; 

2. v občini Boh. Bistrica: Boh. Bistrica, Polje, Ri- 
bičev laz in Sv. Duh; 

3. v občini Črnivec: Brezje in Črnivec; 
4. vobčjni Dovje-Mojstrana: Dovje in Mojetratna:., 
5. v občini Gorje: Podhom, Zasip, Zg. Gorje i° 

Sp. Gorje; 
6. v občini Kranjska gora: Gozd, Kranjska go*8' 

Log, Podkoren in Rateče; 
7. v občini Kropa: Kropa; 
8. v občini Podnart: Ljubno, Posavec in Podn*1'! 
9. v občmi Radovljica: Radovljica in Lesce;    , 

10. v občini Srednja v*s; Stara Fužina in Ukane! 
11. v občini Žirovnica: Selo, Zabreœnica in **' 

rovnica. 
2. člen 

V vseh JarajiK, naštetih v 1. členu odloka, n** 
oproščeni dohodnine dohodki oziroma najemna vre»' 
nost stavb, ki eo Jast kmetijskih gospodarstev in j• 
ta gospodarstva uporabljajo za stanovanja svojJJI 

članov, za živino, kmetijsko orodje in kmetijske Pr'* 
derke ter morajo ta gospodarstva vlagati letne darC" 
ne prijave za dohodke od teh stavb po 69., 70. in ''" 
členu uredbo o dohodnini. 
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3. člen 
Vsi dragi kraji, ki niso našteti v 1. členu tega 

0{tloka, ležijo izven mej okolišev mest ter klimatskih 
n turističnih krajev ter so dohodki oziroma najemna 

Jrednost kmetjskih stavb oproščeni dohodnine po 
4- točki 55. člena uredbe o dohodnini, kolikor se 
Uamreč ne dajejo to stavbe ali deli stavb v najem 
Pf°ti najemnini. 

4. člen 
Ta   odlok   velja   za   območje okraja .Radovljica 

azen mestnih občin Bled in Jesenice. 

5. člen 
., Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 
. S'U LRS<, uporablja pa se pri odmeri dohodnine za 
leto 1954_ 

St. 54Û5/1-54 
Radovljica dne 21. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

676. 

Okrajni   ljudski   odbor   Slovenj   Gradec   je   na 
j^lagi 2. odstavka 15. člena, 15. točke 64. člena in 
"''•člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Urad- 

n? »st LRS, št. 19/52), določb uredbe o upravljanja 
^novanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) in 
,>T 'er   8.   člena    temeljnega   zakona   o    prekrških 
iaiai list ^^J- št- 46/51) na seJ' okrajnega zbora 

•••••   proizvajalcev   z   dno   25.   septembra   1954 sPrejel 

ODLOK 
° upravljanju stanovanjskih hiš v okraju 

Slovenj Gradec 

Stanovanjske skupnosti 

1. člen v 

ZG   ,.a„uPravlJanJo stanovanjskih hiš s pripadajočimi 
A ••^'Jišči, ki so last splošnega ljudskega premoženja, 

s , ••2•• last ali last družbenih organizacij, ter za- 
Us,

Qln hiš, ki se vključijo v stanovanjske skupnosti,' 
^anovi vsak občinski ljudski odbor oziroma ljudski 

i     va °• mestno občino eno ali  po potrebi  več stano- 
a°jskih skupnosti. 
.<._ 2. člen 

s , zasebno hišo z enim ali dvema stanovanjema ali 
Vfl1^1?' manjšimi stanovanji so ne vključijo v stano- 
s ?/ skupnost, če jih. lastniki sami s pogodbo 
sjj anoyanjsko upravo ne izročijo r stanovanjsko 
dv ,os^ Kot manjša stanovanja se štejejo največ 
vid' v."*1 stanovania z običajnimi pritiklinami. Ne 
w?Uc.V° se tudi hiše z več kot tremi manjšimi sta- 
Se 

anJ'> če njihova stanovanjska površina no pre- 
Vav..P°vršino hiš z dvema ali tremi manjšimi stano- 

stà_, stanovanja so ne štejejo kletna in podstrešna 
§•••

0•••••  ter  stanovanja,  ki  jih  je  sanitarna  in- 
cija določila kot neprimerna za bivanje. 

je  ,  r' določanju števila stanovanj v posamezni hiši 
••„.,••••  Upoštevati  gradbeni načrt  in  ne poznejših 

Sllnih' preureditev. 
pr   , anovanjske skupnosti so pravne osebe in nosilci 
tltu

v^   ter  obveznosti,   ki   izvirajo  iz   najemnih   in 
ni«    VP°Sodb v zvezi z vzdrževanjem in  upravlja- jetI> hi?. 

Samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih 
organizacij ter zavodov, internati, poslopja, name- 
njena za prenočišča delavcev, in začasna stanovanja 
v primitivnih zgradbah (barakah in podobno) se ne 
vključijo  v  stanovanjskzo skupnost. 

Ne vključijo se v stanovanjsko skupnost hiše, 
v katerih so stanovanja, ki so vezana na službeni 
položaj (železniška poslopja, čuvajnice, logarske in 
cestarske hiše in podobno). 

Vključijo se pa v stanovanjsko skupnost hiše, 
ki so jih sezidala podjetja in zavodi ter organizacije 
in hiše, ki so jim bile dodeljene v upravljanje, ako 
ustrezajo gornjim pogojem. Stanovanja v hišah, ki 
so ravnokar omenjene, pa bo dodeljeval svet stano- 
vanjske skupnosti na podlagi razdelilnika, ki ga bo 
predložil upravni odbor podjetja, zavoda ali organi- 
zacije. Ako glede tega ne bo mogoče doseči spora- 
zuma, bo o stvari odločil občinski ljudski odbor 
oziroma  ljudski odbor  mestne občine  na  seji. 

Organi stanovanjske skupnosti 

3. člen 
Organi stanovanjske  skupnosti  so: 
a) voljeni: 
1. svet stanovanjske skupnosti, 
2. poravnalni svet; 
b) imenovani: stanovanjska uprava. 

4. člen 
V stanovanjskih hišah stanovanjske skupnosti, 

ki imajo do dve stanovanji, sestavljajo hišni svet vsi 
uživalci stanovanj in polnoletni stanovalci. 

V stanovanjskih hišah, kjer je tri do pet stano- 
vanj, izvolijo uživalci tričlanski hišni svet, v hišah, 
kjer je od šest do deset stanovanj, izvolijo petčlan- 
ski hišni svet in v hišah z več kot deset stanovanji 
izvolijo sedemčlanski hišni svet. 

Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, smejo svoje hiše prepustiti s po- 
godbo v stanovanjsko upravo stanovanjski skupnosti. 

5. člen 
Hišni svet izvolijo izmed sebe uživalci stanovanj 

isto hiše vsako leto v januarju na sestanku, na kate- 
rem mora biti navzočih večina volilnih upravičencev. 
Ce so ob začetku sestanka ugotovi, da je na sestanku 
manj kot polovica volilnih upravičencev, se opravijo 
volitve pol uro kasneje ob vsakem številu udele- 
žencev. » 

Volilni upravičenci odločijo, ali se hišni svet voli 
javno ali tajno. 

Javno se voli .z dviganjem rok za posameznega 
kandidata. 

Tajno se voli na podlagi seznama kandidatov, na 
katerem volilni upravičenec podčrta tistega kandi- 
data, ki ga voli. Seznam kandidatov sestavijo volilni 
upravičenci na predvolilnem sestanku ali na samem 
volilnem sestanku, na katerem se izvoli tudi tričlan- 
ska volilna komisija. 

6. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed,sebe predsednika ter 

vsak hišni svet po enega Zastopnika v svet stano- 
vanjsko skupnosti. Novi predsednik hišnega sveta 
sporoči ,v 5 dneh po volitvah vsa imena izvoljenih 
članov hišnega sveta stanovanjski upravi. 
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7. člen 
Hišni sveti se sestajajo praviloma enkrat me- 

sečno, Sestanek skliče predsednik hišnega sveta tudi 
na zahtevo tretjine članov hišnega svota. 

8. člen 
Vsi izvoljeni zastopniki hišnih svetov volijo svet 

stanovanjske skupnosti. V primeru 3. odstavka 
40. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
sodelujejo v svetih stanovanjske skupnosti tudi za- 
stopniki delavskega sveta podjetja oziroma kolektiva, 
zavoda oziroma organizacije. 

Zastopniki hišnih svetov se volijo v svet stano- 
vanjske skupnosti po določbah tega odloka. 

Najpozneje v 15 dneh po opravljenih volitvah 
morajo člani sveta stanovanjske skupnosti izvoliti 
izmed sebe predsednika, podpredsednika in tajnika, 
ki vodijo po navodilih sveta delo stanovanjske skup- 
nosti. Volilni upravičenci odločijo, ali naj bodo vo- 
litve javne ali tajne. Svet stanovanjske skupnosti 
se mora zbrati praviloma vsaka dva meseca, po po- 
trebi pa tudi večkrat. Zasedanje skliče predsednik, 
v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Zasedanje se 
skliče tudi na zahtevo tretjine članov sveta. 

9. člen 
Hišni sveti in svet stanovanjske skupnosti oprav- 

ljajo svoje delo do izvolitve novih svetov. 

Kategorizacija stanovanj 

10. člen 
Kategorizacijo stanovanj predpiše okrajni ljud- 

ski odbor s posebnim odlokom. Vsi stanovanjski pro- 
stori v hišah stanovanjske skupnosti kakor tudi 
stanovanja zasebnih lastnikov, ki se oddajajo v na- 
jem, morajo biti kategorizirani po predpisih tega 
odloka. 

Višina najemnine je odvisna od kategorije stano- 
vanja. 

Prevzem stanovanjskih hiš v upravo 

11. člen 
Svet stanovanjsko skupnosti mora takoj prevzeti 

v upravljanje vse stanovanjske hiše, za katere se 
določi, da spadajo po 1. in 2. členu tega odloka v 
stanovanjsko skupnost. 

12. člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 

komisije, ki jih imenuje svet stanovanjske skupnosti. 
Pri prevzemu mora biti praviloma navzoč hišni last- 
nik ali upravitelj, ki skupno s člani komisije pod- 
piše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Ce se 
hišni lastnik, njegov upravitelj oziroma namestnik 
noče udeležiti prevzema ali noče podpisati zapisnika, 
se to zapiše v zapisnik. Zapisnik se sestavi v treh 
izvodih, odlkaterih dobi enega stanovanjska uprava, 
drugega predsednik hišnega sveta, tretjega pa lastnik 
ali upravitelj hiše. 

'    13. člen 
Z dnem prevzema hiše preidejo na hišne svete 

pravice hišnega lastnika do pobiranja najemnine, 
sklepanja najemnih pogodb, odpoved najemnih raz- 
merij ter dolžnosti, vzdrževati hišo in odplačevati 
morebitne dolgove po 2. točki 70. člena uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš. Strokovno pomoč pri 
vseh omenjenih delih nudi hišnim svetom stanovanj- 
ska uprava. 

14. člen 
Vse hiše s pritiklinami vred, ki po tem odloku 

pridejo v stanovanjsko skupnost, morajo hišni last- 
niki ali njihovi upravitelji izročiti v stanju in ob" 
segu, v kakršnem so bile. ko je začela veljati uredb» 
o upravljanju stanovanjskih hiš. 

Druge določbe 

15. člen 
Stanovanja v vseh stanovanjskih hišah dodeljuJe 

svet stanovanjske skupnosti, stanovanjska uprava p* 
izda odločbo o dodelitvi, zoper katero se lahko pri tod 
hišni svet, uživalec stanovanja oziroma sostanovalec 
hišni lastnik ali upravni organ hiše v 8 dneh o*1 

dneva vročitve na svet za gospodarske in konrunalne 

zadeve občinskega ljudskega odbora oziroma ljut1' 
skega odbora mestne občine. Svet stanovanjske skup' 
nosii sme izmed svojih članov izvoliti posebno ••••' 
sijo, ki bo dodeljevala  stanovanja. j 

IG. člen 
Upravo   in   vzdrževanje   stanovanjskih   hiš  nad; 

zoru j o   svet   za   gospodarske   in   komunalne   zadeve 
občinskega ljudskega odbora oziroma ljudskega o°' 
bora mestne občine. 

17. člen , 
Stanovanjsko tarifo predpiše okrajni'ljudski od' 

bor, sme pa izjemoma pooblastiti ljudske odb°Je 

večjih občin, da ti sami predpišejo stanovanjsko 
tarifo. V tem primeru potrdi tarifo okrajni ljuds*1 

odbor. 
18. člen 

Za vrtove, parke, ki pripadajo posameznim hiša*' 
plačujejo uživalci stanovanj poseben prispevek; y1' 
šino, način razdelitve in uporabo tega prispel*. 
predpišejo občinski ljudski odbori oziroma ljudsK 
odbori mestnih občin. 

19. člen 
Podstanovalec mora skleniti z uživalcem stan°^ 

vanja podstanovanjsko pogodbo; pogodbo pot*0 

hišni svet. 
20. člen 

Stanovanjska  pogodba  se   sme  skleniti   samo       j 
osebo, ki ji je bilo dodeljeno stanovanje s pravu0" 
močno odločbo stanovanjske uprave. 

21. člen ^ 
Škodo, ki jo napravi uživalec stanovanja aH * 

drug na stanovanju, na delih in napravah stano? 
nja, mora povrniti uživalec stanovanja ali na svoj 
stroške poskrbeti za popravilo. ••_• • 

Škodo oceni stanovanjska uprava, ki tudi odine 
višino odškodnine, s posebno odločbo, zoper kate 
je mogoča pritožba v 8 dneh od dne vročitve na

1?
Vj. 

za gospodarske in komunalne zadeve občinskega lju 

skega odbora oziroma ljudskega odbora B*est 

občine. 
22. člen • • ki ' 

Splošne  hišne  rede  predpišejo občinski  lj 
odbori oziroma ljudski odbori mestnih občin s ^ 
sebnim odlokom. 

23. člen . 
Sostanovalci  morajo skupne prostore v stan« 

nju   uporabljati   sporazumno  oziroma   po   obve«n 

navodilih hišnega sveta. 

24. člen  ' _ . i?i 
Spore v zvezi z upravljanjem stanovanjskih 

ki   nastanejo   med   hišnim   svetom   in   stanovanj 
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«Pravo, rešuje svet stanovanjske skupnosti. Zoper 
nJegovo odločitev Je dovoljena pritožba na svet za 
gospodarske in komunalno zadeve občinskega ljud- 
s*ega odbora oziroma ljudskega odbora mestne 
občine. Po potrebi se labko v teb primerih razreši 
«šni svet in naroči volilnim upravičencem, da iz- 
volijo novega. 

25. člen 
Hiše, v katerih je šest ali več stanovanj, morajo 

jjjeti hišnika. Hišnik mora imeti stanovanje v hiši. 
Hišnika določi hišni svet, potrdi ga pa stanovanjska 
uPrava.* Hišnik je za svojo delo odgovoren hišnemu 
svetu. Hišnikovo dolžnosti  določa splošni hišni  red. 

Hišniška dela lahko upravlja tudi hišni svet sam. 

26. člen 
Stanovanjska  uprava lahko opravlja posamezne 

zadeve iz 51. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš, kar predpiše okrajni ljudski odbor. Število 

x      H i ^.encev stanovanjske uprave in njih imenovanje 
k      ta .   J° občinski ljudski odbori oziroma ljudski od- 

juri mestnih občin. Višino prejemkov šefa in usluž- 
encev stanovanjske uprave določa svet stanovanj- 

ske skupnosti  v mejah predpisov občinskega ljud- 
^ga   odbora   oziroma   ljudskega   odbora   mestne 

»hčine. 
27. člen 

Zasebni lastnik hiše, ki je vključena v stanovanj- , 
. ° skupnost, ima pravico do 10% najemnine. V iz- 
j?®njh primerih sme občinski ljudski odbor oziroma 

• Judski odbor mestno občine določiti  tüdi višji od- 
stotek. 
, Isto velja tudi glede zasebnih hiš, ki niso vklju- 
.ene v stanovanjsko skupnost in v katerih ne stanu- 
JeJo lastniki. 

# Ostali del najemnine se deli, kakor velja to za 
aJejnnine hiš, ki so vključene v stanovanjsko skup- 
°st. Tsto velja glede uporabe najemnine. 

28. člen 
_   Odpovedni rok za uživalca stanovanja je 1 mesec, 

«povedati  se  sme  samo prvega  v mesecu; če je 
»„•• P°godbi določen drug odpovedni rok, se upo- 
taMja ta. 

29. Člen 
Stanovanjska pogodba mora obsegati tele bistve- 

ne elemente: 
c Površino stanovanjskih prostorov, kategorijo, 
Uj °v

za kvadratni meter stanovanjskega prostora, 
doff^110. naJemn'no> odpovedni rok in čas ter druge 

govorjeno določbe. Primerno velja isto za podsta- 
sanjske pogodbe. 
siri       VSe cenjene pogodbe se vodi pri stanovanj- 
M "pravi register pogodb. 

30. člen 
oje "dovoljena jo vselitev, ne da bi bila prej skle- 

1 °a stanovanjska pogodba. 

31. člen 
lin amortizacijski sklad se vplačuje del najem- 
skl^i ga ^° določil okrajni ljudski odbor. Iz 

' sta SC določi del, ki se odvaja v sklad za zidanje 
1} j}°Vanjskih hiš občinskih ljudskih odborov oziroma 
paskih odborov mestnih občin. Okrajni ljudski od- 
sto' °" tudi odstotek najemnine za poslovne pro- 
Dlnjf V ^'*ah splošnega ljudskega premoženja, ki se 
kujejo v ta sklad. 

Skladi se bodo uporabljali po veljavnih pred- 
pisih. 

32. člen 
Prve volitve hišnih svetov morajo biti izvedene 

do 15. oktobra, volitve svetov stanovanjske skupnosti 
pa do 31. oktobra 1954. 

33. člen 
Občinski ljudski odbori in ljudski odbori mest- 

nih občin vodijo do formiranja stanovanjske skup- 
nosti vse upravne zadeve stanovanjske skupnosti, 
kakor jih določa uredba o upravljanju stanovanj- 
skih hiš. 

34. člen 
Nove stanovanjske pogodbe se morajo skleniti 

in vpisati v register pri stanovanjski upravi v enem 
mesecu od dne veljavnosti tega odloka. 

35. člen 
Glede vrnitev stanovanjskih hiš, ki se uporab- 

ljajo v druge namene in ne za stanovanja, svojemu 
namenu bo izdal okrajni ljudski odbor posebne pred- 
pise. Prav tako bo izdal tudi posebne in natančnejše 
predpise o razpolaganju z določenimi stanovanjskimi 
hišami in stanovanji, s katerimi razpolagajo nepo- 
sredno posamezni uradi in zavodi. Okrajni ljudski 
odbor bo izdal tudi posebne predpise o načinu raz- 
delitve obstoječih skladov, ustanovljenih po doseda- 
njih predpisih, na sklade po uredbi o upravljanju 
stanovanjskih hiš. 

36. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 d:n se kaznuje za 

prekršek: 
1. kdor ob popisovanju  stanovanj   namerno  da 

netočne podatke; 
2. kdor ovira popisovanje in kategorizacijo sta- 

novanj; 
3. kdor neresno in pomanjkljivo zbira uradne 

podatke, ki mu je bilo to delo poverjeno; 
4. kdor proti predpisom sklene stanovanjsko in 

podstanovanjsko pogodbo; 
5. kdor pri sklepanju pogodbe zamolči, da že 

ima stanovanje; 
6. kdor se vseli pred sklenitvijo pogodbe; 
7. kdor pobira višjo najemnino, kot je določena 

s pogodbo; 
8. kdor oddaja etanovnnje in poslovne prostore, 

pogodbe pa ne da registrirati; 
9. kdor ne oddaja določenega dela najemnine 

v sklad z& 'zidanje stanovanjskih hiš; 
10. zasebni lastnik hiše, ki se vključi v stano- 

vanjsko skupnost, če se upira izročiti stanovanjsko 
hišo z vsemi potrebnimi podatki in listinami; 

11. zasebni lastnik hiše, ki se vključi v stano- 
vanjsko skupnost, če hišo samovoljno preureja, uniči 
listino ali napravi kaj drugega z namenom, da se 
izogne izročitvi hiše v stanovanjsko skupnost; 

12. kdor uporablja stanovanje ali poslovne pro- 
store v nasprotju s predpisi; 

13. kdor noče skleniti stanovanjske pogodbe; 
14. kdor skuša preprečiti ali ovirati volitve v 

hišne svete in svete stanovanjske skupnosti. ' 

37. člen 
Splošno nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka 

ima svet za komunalne-zadeve okrajnega ljudskega 
odbora. 
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38. člen 
Uredba   o   upravljanju   stanovanjskih   hiš   velja 

glede določitve najemnine od t. avgusta  1954. 

59. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 

Št. 2752/5-54 
Slovenj Gradec, dne 25. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

Clane upravnega odbora in upravimku okrevali- 
šča imenuje okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica 
v sporazumu z mestnim ljudskim odborom glavnega 
mesta Ljubljana. 

6 
Za zadeve in naloge okrevališča je pristojen svét 

za ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljub- 
ljana okolica. 

St. 10302/1-54 
Ljubljana, dne 28. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

677. 

Na podlagi drugega odstavka 22. člena in 6. točke 
64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52) in v zvezi z 2. členom temeljne 
uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Ljublja- 
na okolica na skupni seji okrajnega zbora in zbora 
proizvajalcev dne 28. avgusta 1954 v sporazumu z 
mestnim ljudskim odborom glavnega mesta Ljub- 
ljana sprejel 

ODLQCBO 
o ustanovitvi Mladinskega okrevališča Rakitna 

i 
Ustanovi se Mladinsko okrevališče Rakitna kot 

finančno samostojen zdravsteni zavod. 
Sedež zavoda je na Rakitni (občina Podpeč- 

Preserje). 
2 

Mladinsko okrevališče Rakitna je skupni zdrav- 
stveni zavod okraja Ljubljana okolica in glavnega 
mesta Ljubljana. 

Razmerje okrajnega ljudskega odbora Ljubljana 
okolica in mestnega ljudskega odbora glavnega me- 
sta Ljubljana do zavoda je določeno s pogodbo z dne 
51. oktobra 1953. ki velja v mejah določb te odločbe 
in v mejah predpisov, ki se nanašajo na ustanovitev 
m delo zdravstvenih zavodov. 

S78. 

Na podlagi 22. in 64. člena zakona o okrajnih, 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52). 
2. člena zakona • socialnih zavodih (Uradni list LR^' 
št. 26-91/54) ter 2. in 10. člena temeljne uredbe « 
finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ; 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 2. .oktc 
bra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma počitka v Saleku pri Velenje 

za finančno samostojen zavod 
t 

1 
Dom počitka s sedežem v Saleku pri Velen-J11' 

ki je bil do sedaj proračunski zavod, se razglasi z* 
finančno samostojen splošni socialni zarod. 

Dom ima nalogo, da dajo starim, bolnim in one" 
moglim oskrbovancem primerno oskrbo in zdravstve- 
no varstvo. 

3 
Dom ima pravico, gospodariti s premoženj^' 

s kaierim jo gospodaril doslej kot proračunski zavod- 

Mladinsko   okrevališče   daje   rekonvalescentnim, 
slabotnim.in zdravstveno ogroženim otrokom od 4. do 
15. leta starosti zdravstveno nego in pomoč, skrbi za 
izbljšanje njihovega   zdravstvenega   stanja   ter   jim ' 
daje splošno oskrbo in vzgojo. ' ' •    ' 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje 9 član<>r' 
vštevši upravnika doma. Člane upravnega odbora 
imenuje svet za ljudsko zdravstvo in socialno Ver 

litiko OLO Šoštanj. 
Upravnika doma imenuje OLO Šoštanj. 

Mladinskemu okrevališču se dodeljuje v gospo- 
darjenje premoženje, ki obsega 3 stavbe in gospo- 
darsko poslopje z opremo in inventarjem ter zemlji- 
šča, ki so vpisana v vlož. št. 633 in 640 k. o. Rakitna. 

Mladinsko okrevališče upravlja upravni odbor, 
ki šteje sedem članov, vštevši upravnika okrevališča. 

Upravni odbor je sestavljen in dela po določbah 
uredbe o upravljanju zdravstvenih zavodov (Urad- 
ni list FLRJ. št. 30-252/53). 

Za,zadeve in naloge doma je pristojen'svet &a 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Šoštanj' 

Ta odločba velja takoj, uporablja pa se od i- Ja" 
nuerja 1954. 

St. 4795/2-614 
Šoštanj, dne 2. oktobra 1954. 

Predsednik OLO'-   , 
Tone Ulrih 1, r. 

. Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo  Lapajner   —   tiska   tiskarna   »Toneta  Tomšiča«   '—   V?^ 
v LJubljani — Naročnina:  letno 800  din — Posamezna  Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več. P°, 

" pošti 8 din več — Uredništvo in uprava: LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha, poštni predal 336 — Telefon uprave 23-5«      • 
Čekovni račun:  601-»Z«-15T -, • ' 



Poätnina plačana v gotovini CENA 24 din 

URADN 
LJUDSKE  REPUBLIKE SLOVENIJE 

Uto XI V LJUBLJANI, dne 18. novembra 1954 Številka 45 
VSEBINA! 

6,1 Odločba o tem, katere kmetijske gospodarske organizacije 
.     •» štejejo v letu 1954 za poskusne obrate. 

«o. Odločba o preosnovanju Kmetijskega poskusnega In kon- 
trolnega zavoda Slovenijo v LJubljani, Živinorejskega 
zavoda Ljudske republike Slovenije v LJubljani ter In- 
Stttuta za sadjarstvo In vinarstvo v Mariboru. 

"• Navodilo o dopolnitvi navodila za Izplačilo priznanlc 
Slovenske narodne pomoči, obveznic Glavnega povelj- 
stva slovenskih partizanskih cet In kontrolnih okupacij- 
skih novčanlc za dajatve v gotovini, ki so bUe Izplačane 
kot posojilo med narodnoosvobodilnim bojem. 

*«• Odločba za opravljanje strokovnih Izpitov za kvalifici- 
ranega In visokokvallflciranega delavca poklica mle- 
karja za območje LR Slovenije. 

43. Odločba za opravljanje strokovnih Izpitov za vtsokokva- 
Utlclranega delavca Iz vseh poklicev kovinarske In elek- 
trotehnično stroke pri posebni izpitni komisiji, s sedežem 
v Trbovjah. 
Odloki ljudskih odborov: 

'"»• Odlok o dodatnem proračunu okraja Črnomelj za 
leto 1954. 

*"• Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Črnomelj za leto 1954. 

*"1> Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o vpeljavi 
ta okrajnih taks in prometnega davka okraja Črnomelj. 
"•*• Odlok o poslovalnem času trgovin, gostlač In obrtnih 

delavnic v okraju Goric*. . 

169. 
Na podlagi 6. točke XVI. poglavja zveznega druž- 

benega plana za leto 1954 je Izvršni svet Ljudske 
^upšcine LR Slovenije 

odločil 
1. Poleg kmetijskih posestev, ki so bila razgla- 

sa za poskusne obrate z odločbo z dne 14. avgusta 
l!>5*, it. 1026/1-54 (Uradni list LRS, št. 52-128/54), ee 
oglasijo zaradi neizgrajenosti za poskusne obra- 
te še: 

1. tale kmetijska posestva: 
v Okraj Celje 

Kmetijsko gospodaratvo, Lava 
Posestvo kmetijske šole, Šentjur pri Celja 
Državno kmetijsko posestvo, Zovnek 
KDZ Prekopa 
KDZ Tabor 
KDZ Vransko 

Okraj Črnomelj 
KDZ Griblje 
KDZ Stražni vrh 

Okraj Gorica 
državno posestvo, Vipolže 
KDZ Bilje 
KDZ Branik 
KDZ »S. Gregorčiče, Bukovica 
£DZ Dol. Cerovo 
KDZ Gor. Cerovo 
KDZ Hum 
KDZ Kozana 
KDZ Lože 

683. 

CSI. 

685. 

686. 

687. 

689. 

690. 

691. 

692. 
693 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev In od premoženja v kraju 
Gorica. 
Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov   samostojnih  poklicev  In  premoženja   v   ok 
LJubljana kolica. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
LJubljana okolica za leto 1954. 
Odlok o poslovalnem času v trgovskih,  obrtnih in  go- 
stinskih poslovalnicah v okraju Šoštanj. 
Odlok o spremembi odloka o davčnih stopnjah dopol- 
nilno dohodnine od kmetijstva za  leto 1954,  ki Jih od- 
merja OLO Tolmin na podlagi katastra. 
Odlok   o   spremembi   odloka   o   določitvi   povračila   za 
službena potovanja v mejah okraja Trbovlje. 
Odločba   o   razglasitvi   Prehodnega   mladinskega   doma 
»Slava   Klavorac   v   Mariboru   za   finančno   samostojen 
zavod. 
Odločba o razglasitvi Doma upokojencev In oskrbovan- 
cev v Poljčanah za finančno samostojen zavod. 
Odlok  o spremembi  odloka   o  določitvi  stopnje  dopola 
nllne dohodnino od kmetijstva v mestni občini Jesenice. 
Odlok o stanovanjski tarifi v mestni občini Trbovlje. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v I. volilni enoti 
občine Miren. 
Popravek. 

KDZ Prvačina 
KDZ Vedrijan 

Okraj Kočevje 
Državno posestvo »Snežnik«, Kočevska reka 

Okraj Kranj 
KDZ »Mladi vrhe. Podobeno 

Mesto Ljubljana 
Ekonomija, Bokalce 

Okraj Ljubljana okolica 
Posestvo OZZ, Boštanj 
Posestvo OZZ, Logatec 

Okraj Ljutomer 
KDZ Zepovci 

Mesto Maribor 
Državno kmetijsko gospodarstvo, Radvanje 

Okraj Maribor okolica 
Kmetijsko gospodarstvo, Fala 
Zadružno kmetijsko gospodarstvo,  Jarenina 
Kmetijsko gospodarstvo, Lenart 

Okraj Postojna 
KDZ Cerknica 
KDZ Orehek 
KDZ Ravnik 
KDZ Zerovnica 

Okraj Novo mesto 
Kmetijsko gospodarstvo, Struga 

\ 
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Okraj Ptuj 
Okraj Ptuj 
Kmetijsko gospodarstvo, Makole 
Kmetijsko gospodarstvo, Vurberg-Placar 
KDZ Litmerk 

Okraj Radovljica 
Kmetijsko gospodarstvo, Podvin 

Okraj Sežana 

KDZ Gabrovica 
KDZ Braniča 

Okraj Tolmin 
Okrajno kmetijsko posestvo, Staroselo 
Kmetijsko posestvo, Tolmin 
KDZ »Nikolaje, Čezsoča. 
2. Vsa posestva splošnih kmetijskih zadrug, ki 

poslujejo kot samostojni obrati v sklopu zadrug. 
•. Ce dosežejo posestva iz I. točke te odločbe 

dobiček, so dolžne po 4. točki XXIII. poglavja zvezne- 
ga družbenega plana za leto 1954 plačati celotno 
amortizacijo pred delitvijo dobička. 

III. Ta odločba velja od dneva objave v »Urad- 
nem listu LPiS<. uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1026/3-54 
Ljubljana, dne 15. novembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

170. 
Na podlagi prvega odstavka 2. člena temeljne 

uredbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
FLBJ, št. 51-426/55) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOČBO 
o preosnovanju Kmetijskega poskusnega in kontrol- 
nega  zavoda  Slovenije  v Ljubljani,  Živinorejskega 
zavoda Ljudske republike Slovenije v Ljubljani ter 

Inštituta za sadjarstvo in vinarstvo v Mariboru 

Kmetijski poskusni in kontrolni zavod Slovenije 
v Ljubljani, Živinorejski zavod Ljudske republike 
Slovenije v Ljubljani, ter Inštitut za sadjarstvo in 
vinarstvo pri samostojna fakulteti za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo, se preosnuje v Kmetijski 
inštitut Slovenije kot finančno samostojen zavod. 

Sedež inštituta je v Ljubljani. 

Inštitut služi potrebam fakultete za agronomijo, 
gozdarstvo in veterinarstvo in potrebam kmetijskega 
gospodarstva v Sloveniji v vseh panogah kmetijstva. 

Inštitut ima tele naloge: 
a) raziskuje in proučuje pogoje kmetijske pro- 

izvodnje v Sloveniji in drugod, zasleduje sodobne 
izsledke kmetijske tehnike v svetu in jo prilagaja 
našim potrebam; 

b) strokovno usmerja .kmetijsko proizvodnjo in 
sodeluje pri pospeševanju kmetijsko proizvodnje z 
uvajanjem znanstvenih pridobitev v prakso; 

•/ 
i 

c) koordinira in usmerja delo sorodnih institucij 
v Ljudski republiki Sloveniji; 

č) sodeluje s fakulteto za agronomijo, gozdar- 
stvo in veterinarstvo pri znanstvenem, raziskovalnem 
in pedagoškem delu; 

d) nudi kmetijskim strokovnjakom možnost, da 

se izpopolnjujejo v metodah znanstvenega dela ter 
sodeluje pri strokovnem izpopolnjevanju in izobra- 
ževanju kmetijskih delavcev in drugih kmetijski* 
proizvajalcev vseh vrst; 

e) po naročilu in proti plačilu raziskuje in pr0" 
učuje posamezne in splošne pojav© v kmetijstvu • 
sestavlja o tem strokovna mnenja in predloge; 

f) v okviru obstoječih pravnih predpisov opraT" 
lja kontrolo ina področju varstva rastlin in kontrolira 
kvaliteto kmetijskih proizvodnih sredstev pri uv<>zU 

in notranjem blagovnem prometu v Sloveniji. 

Za izvrševanje svojih nalog ima inštitut selekcij' 
ske in raziskovalne postajo s potrebnimi zemlji** 
in zgradbami. 

4 
Inštitut upravlja vso premoženje Kmetijskega p£ 

skusnegn in kontrolnega zavoda Slovenije v Lju0' 
ljani. Živinorejskega zavoda Ljudske republike Slo* 
venjjo v Ljubljani in Inštituta za sadjarstvo in vin»1' 
stvo v Mariboru, in prevzame vse njihove pravi"8 

in obveznosti. 
Posebna  likvidacija teh  zavodov ee ne izvede- 

Inštitut ima tele sklade: ^ v 
a) sklad   za   nagrade   delavcev   in   uslužbence 

(sklad za nagrade); .^ 
b) sklad za nadomestitev in dopolnitev osnova 

sredstev in za velika popravila (sklad za nadomes ' 
tev in dopolnitev); 

c)"rezervni sklad. 
6 .  r 

Organa upravljanja inštituta sta: upravni od00 

inštituta in upravnik inštituta. •- 
Upravni odbor šteje 9 do 15 članov. Sestavljaj 

ga zastopniki fakulteto za agronomijo, gozdarstvo_. 
veterinarstvo, zastopniki  delovnega kolektiva in 

tuia, zastopnik proizvajalcev in zastopnik Državneg 
sekretariata   za   gospodarstvo  LRS.   Upravni Ji,\j0 
imenuje Svet za prosveto in kulturo LUS po predl°e , 
prizadetih ustanov. #    _. B 

Upravnik inštituta je po svojem položaju 
upravnega odbora. <a 

Upravnika inštituta imenuje Svet za prosvet0 

kulturo LRS. 

••- 
Plače uslužbencev in  delavcev inštituta se 

ločajo po predpisih drugega odstavka 37. čle)Ja 

meljne uredbe o finančno samostojnih zavodih. 

8 + 
Za zadeve in naloge inštituta je pristojen 

za prosveto in kulturo LRS. 
St. 1027/2-54 
Ljubljana, dne 12. novembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudsko republik« Slovenije 

Podpredsednik: 

Marijan Brecelj 1. r' 
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171. 

Na podlagi sklepa Izvršnega sveta Ljudske skup- 
ščine LRS z dne 20. julija 1954 in v sporazumu z Iz- 
vršnim svotom Ljudske skupščine LRS izdaja Državni 
sekretar za občo upravo in proračun LRS 

NAVODILO 
0 dopolnitvi navodila za* izplačilo priznanic Slovenske 
oarođne pomoči, obveznic Glavnega poveljstva sloven- 
skih partizanskih čet in kontrolnih okupacijskih 
aovčanic za dajatve v gotovini, ki so bile izplačane 

kot posojilo med narodnoosvobodilnim bojem 

1. V 15. točki omenjenega navodila (Uradni list 
^RS, št. 32/129-54) se za prvim odstavkom doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi : >Če bi obračunana dinarska 
vrednost posojila presegala znesek 200.000 din. obra- 
vnava komisija dana posojila po gornjih tečajih do 
'e?a zneska pričenši z nastarejšim posojilom, pre- 
stali del posojila, kolikor gre za posojila v lirah 
jn nemških markah, pa po tečaju zamenjave na pod- 
j&gi zakona o tečajih lirskih bonov in okupacijskih 
°ankovcev pri odvzemu iz prometa ter o reguliranju 
obveznosti na denarnih področjih italijanske lire, 
.nemške marke in pengöjev (Uradni list FLRJ, štev. 
**-399/45), to je: 

za 100 italijanskih lir 30 din, 
za 100 nemških mark 60 din. 

Sedanji drugi odstavek 15. točke postane tretji 
odstavek.    . 
„    2. To navodilo velja od dneva objave v »Uradnem 
Wu LRS«. 

St. ••/2-2818/177-54 
Ljubljana, dne 15. novembra 1954. 

Državni sekretar za občo upravo 
in proračun LRS: 

Dr. Danilo Dougan 1. r. 

172. 

Na podlagi 3. odst. 3. člena pravilnika o oprav- 
ljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega in viso- 
kokvalifioi ranega delavca (Uradni list LRS, št. 37/52) 
ter po zaslišanju sveta za gospodarstvo OLO Kranj, 
izdaja Državni sekretar za gospodarstvo LRS 

ODLOČBO 

Za opravljanje strokovnih izpitov za kvalificira- 
nega in visokokvalificiranega delavca poklica mle- 
karja, je pristojna za vse območje LR Slovenije iz- 
pitna komisija v Kranju. 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS<. 

St. 1/1-599/1-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra 1954. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

173. 

Na podlagi 3. odst. 3. člena pravilnika o oprav- 
ljanju strokovnih izpitov za kvalificiranega in viso- 
kokvalificiranega delavca (Uradni list LRS, št. 37/52) 
izdaja Državni sekretar za gospodarstvo LRS na 
predlog gosporaskega sveta okrajnega ljudskega -od- 
bora v Trbovljah 

ODLOČBO 
Za opravljanje strokovnih izpitov za visokokvali- 

ficiranega delavca iz vseh poklicev kovinarske in 
elektrotehnične stroke se postavlja posebna izpitna 
komisija, s sedežem v Trbovljah. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRSc, uporablja se pa od 1. avgusta 1954. 

St. I/l-830'4-54 
Ljubljana, dne 27. oktobra 1954. 

Državni sekretar za gospodarstvo LRS: 
Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
679. 

,. Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okrajnih 
4ndskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter na 
podlagi 2., 4. in 28. 'člena temeljnega zakona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljud- 
mi odbor Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne 
•   septembra   1954  sprejel 

ODLOK 
0 dodatnem proračunu okraja Črnomelj za leto 1954 

l.člen 
Okrajni  dodatni proračun  za leto 1954 obsega: 
1. dodatni proračuh okraja: 

z. dohodki v znesku 11,000.000 din 
z izdatki v vznesku 21,000.000 din 
in s primanjkljajem 10,000.000 din 

.     Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dotacijo 
• ïepubliskega proračuna. 

2. dodarne proračune finančno samostojnih usta- 
vno v: 

z dohodki v znesku —      din 
z izdatki v znesku 600.000 din 
in s primanjkljajem 600.000 din 

Presežek izdatkov nad dohodki bo krit z dota- 
cijo iz okrajnega proračuna. 

2. člen 
Ta  dodatni  proračun  je  setavni  del okrajnega 

proračuna za leto 1954. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. 1-3801/1-1954 
Črnomelj, dne  30.  septembra   1954. 

Predsednik OLO: 
'      Janez Zunič 1. r. 
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680. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter na podlagi 24. člena zakona o planskem 
vodstvu narodnega gospodarstva (Uradni list FLRJ, 
št. 58-569/51) je okrajni ljudski odbor Črnomelj na 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 30. septembra  1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka <> družbenem planu okraja 

Črnomelj za leto 1954 

1. člen 
Družbeni plan okraja Črnomelj za leto 1954, ki 

je bil sprejet na skupni seji okrajnega zbora in zbo- 
ra proizvajalcev dne 16. aprila 1954 (Uradni list LRS, 
št. 30/54), se spremeni takole: 

A. Točka 7. VIII. poglavja »Delež ljudskim odbo- 
rom od dohodkov pobranih na njihovem območjuc 
se spremeni taiko, da se besedilo te točke pravilno 
glasi: 

»Lokalne takse pripadajo v celoti občinskim ljud- 
skim odborom, na katerih območju so pobrane.« 

»Lokalne takse, ki se poberejo pri uradih in usta- 
novah okrajnega ljudskega odbora Črnomelj, se po- 
razdelijo na posamezne občine po ključu, predpisa- 
nem v odloku o vpeljavi lokalnih taks in promet- 
nega davka, ki ga izda okrajni ljudski odbor Črno- 
melj.« 

B. XI. poglavje »Skupna sredstva okraja in viri 
sredstev« se spremeni tako, da se besedilo tega po- 
glavja pravilno glasi: 

»V letu 1954 bo razpolagal okraj s skupnimi sred- 
stvi v višini 287,018.000 din.« 

»Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 
(v 1000 din):« 

1. del dobička gospodarskih organizacij       25.909 
2. del prometnega davka 11.729 

•od tega: 
a) državni sektor 1.250 
b) zadružni sektor ' 3.700 
c) privatni sektor 6.779 

3. dohodnina 46.922 
a) od tega kmečka dopolnilna 

dohodnina 32.000 
zaostanki iz leta 1953 7.717 

b) drugih poklipev in premoženja 
dopolnilna dohodnina 4.800 
zaostanki iz leta 1953 2.405 

4. drugi  dohodki . 84.458 
od tega: 
a) zemljarina 1.900 
b) davek od dediščin in daril 1.500 
c) državne takse 4.500 
č) lokalne takse 1.000 
d) dohodki uradov in ustanov 3.170 
e) presežek dohodkov prejšnjih 

let . 10.038 
f) presežek akumulacije in 

skladov 61.000 
g) drugi dohodki 1.390 

5. dotacija Ljudske republike Slo- 
veni je 118.000 

Sknpaj dohodki okraja   287.018 

C. ••. poglavje »Uporaba sredstev okraja« se 
spremeni tako, da se besedilo tega poglavja pravil- 
no glasi: 

»Sredstva v višini 287,018.000 din, s katerimi raz- 
polaga v letu 1954 okraj, se bodo uporabila v tele 
namene (v 1000 din):« 

1. Splošno izdatki po okrajnem 
proračunu , 195.718 
a) prosveta in ljudska kultura 52.104 
b) socialno skrbstvo 23.628 
c) zdravstvena zaščita 24.964 
č) državna uprava 66.022 
d) kritje proračunskih izdatkov 

iz leta 1955 23.000 
e) proračunska rezerva 6.000 

2. Za kritje občinskih prora- 
čunov 41.000- 

a) občina Adlešiči "3.200 
b) občina Črnomelj 8.500 
c) občina   Dragatuš 2.500 
č) občina Gradac 3.900 
d) občina Metlika 10.000 
e) občina Predgrad 2.80O 
f) občina Semič 4.700 
g) občina Vinica 5.400 

,   3. Investicije v okrajnem proračunu 50.300 

C. 1. člen ••. poglavja »Okrajne proračunske 
investicije« se spremeni tako, da se besedilo tega 
člena pravilno glasi: 

»Sredstva za okrajne proračunske investicije iz 

prejšnjega poglavja, zagotavljena v znesku 50,300.000 
dinarjev, se bodo uporabila v letu 1954 za tele-na" 
mene (v  1000 din):« 

1. Graditev stanovanjskih hiš v Črnomlju 
2 Adaptacija poslovnih prostorov OLO 
3. Telefonska centrala OLO 
4. Dograditev in popravila šol ( 

5. Elektrifikacija podeželja 
6. Planinski dom na Mirni gori 
7. Drevesnica in trsnica v Vinomeru 
8. Veterinarska postaja 
9. Dograditev ceste Dole—-Drage 

10. Graditev stadiona v Črnomlju 
11. Občinski ljudski odbor Semič za 

gostišče 
12. Občinski ljudski odbor Semič za 
•     obrtne delavnice 
13. Dograditev internata v Metliki 
14. Ureditev trga v Metliki 

2. člen 
Ta odlok velja, takoj. 

St. 1-3978/1-54 
Črnomelj, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unlč 1. t» 

18.000 
5.ÓO0 

2.OO0 

4.500 

4.000 

2.000 

2.200 
1.500 

1.000 

2.000 

2.100 

1.500 
5.000 

1.500 
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681. 

Na podlagi II. odstavka 15. člena, 8. točke 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19/89-52), 6. člena uredbe o pravici ljudskih 
odborov, da lahko predpisujejo takse in prometni 
davek (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53), 3. člena ured- 
be o prometnem davku (Uradni list FLRJ, štev. 
55-474/16), 16. člena temeljnega zakona o proračunih 
.(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) in po poprejšnji pri- 
trditvi Izvršnega sveta LRS je okrajni ljudski odbor 
Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne* 30. sep- 
tembra 1954 sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o vpeljavi   ^ 

okrajnih taks in prometnega davka 

Odlok o vpeljavi okrajnih taks in prometnega 
davka št. 1-4850/37-54, z dne 12. decembra 1953 
»Uradni list LRS«, Št. 13-203/54, se spremeni in dopol- 
ni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
° uvedbi občinskih toks in občinskega prometnega 

davka v okraju Črnomelj 

I. del: Splošne .določbe 

1. člen i. cien 
Poleg taks in prometnega davka, ki se plačujejo 

_ Po veljavnih predpisih, se pobirajo v okraju Črno- 
melj šo takse in prometni davek, ki so predpisani s 
tarifo v 2. delu tega odloka. 

2. člen 
Občinske taikse in občinski prometni davek, ki 

*e poberejo po določbah tega odloka, so proračunski 
dohodki občine. Uporabljati se smejo samo za komu- 
nalno graditev. Način uporabe se določi z občinskimi 
Proračuni. 

3. člen 
« Občinske takse in občinski prometni davek pri- 
padajo tisti občini, na katere območju so bili vpla- 
čani. 

Takse, ki se plačujejo pri okrajnih uradih in 
stanovah za uradna dejanja teh uradov in ustanov, 
Se razdelc med posamezne'občino po temle ključu: 

Obč. LO 
\    Adlešiči 

Črnomelj 
Dragatuš 
Gradac 

%        Obč. LO 
9 Metlika 

17 Predgrad 
10 Semič 
13 'Vinica 

% 
17 
9 

13 
12 

4. člen 
_    Takse se plačujejo v občinskih taksnih znamkah, 

e stranka teh taksnih znamk ne more dobiti, plača 
«so v gotovini. Uslužbenec ki takse pobere v go- 
vani, mora sam preskrbeti občinske taiksne znamke 

11 Jih uničiti na spisu. 
» _ Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se pia- 
lle taksa v gotovini. 

5. člen 
»  primerili, ko je priznana oprostitev taks ozi- 

ti0?'1 Pametnega davka  po veljavnih  predpisih, se 
tudi no morejo pobirati takse oziroma prometni da- tele     Ì.~ iv"J |.4«.«UW     """>•    «•" •«i 

tp ' ^ 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 obveznost. 

6. člen 
Določbe zakona o taksah in uredbe o prometnem 

davku s tarifo prometnega davka i vzemi poznejšimi 
spremembami in dopolnitvami se primerno uporab- 
ljajo tudi glede taks in prometnega davka, predpi- 
sanih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku dru- 
gače  določeno. 

8. člen 
Pojasnila in navodila za izvr?evanje tega odloka 

izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbo- 
ra. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

9. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 

listu LRS« in na krajevno običajni način. 
Z uvejavitvijo tega odloka preneha veljati odlok 

o vpeljavi okrajnih taks in prometnega davka z dne 
12. decembra 1933 (Uradni list LRS, št. 13-205/54). 

II. del: Tarifa 

A.  Takse 
Tar. št. i: i. Za vsako vlogo, naslovljeno 

na ljudski odbor, razen za pritožbe, se plača 20 
2. Za vsako pritožbo zoper odločbo ljud- 

skega odbora se plača 90 
Tnr. št. 2: Za vsako odločbo, ki  jo izda 

ljudski  odbor  in,  če  se  zanjo  plača   redna « 
taksa, razen za odločbe, za katere je pred- 
pisana posebna taksa po tar. št. 5, 6, 7, 12, 
19 in 21 te tarife, se plača ' 75 

Tar. št. 3: 1. Za vsako potrdilo, ki ga izda 
ljudski odbor, razen za živinske potne liste, 
se plača 50 

2. Za potrdila o lastništvu in zdravju ži- 
vine (živinski potni list) in za prenos lastni- 
ne na kupca se plača: 

a) za drobnico, od glave 10 
b) za živino, od glave 50 
Tar. št. 4: Za odhod uslužbencev ljudske- 

ga odbora izven uradnih prostorov na zahte- 
vo stranke, razen kadar gre za stanovanjske 
zadeve  neznatne  vrednosti,  se  plača: 

1. za pregled stavbišča ali prostora za na- 
pravo 200 

2t za pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se dalo uporabno do- 
voljenje: 
a) do 5 prostorov 100 
b) od 6—20 prostorov, 200 
•c) nad 20 prostorov 500 

3. za vsako drugo pot uslužbencev izven 
prostorov na zahtevo stranke, ne glede na 
število uslužbencev , ' 100 

Tar. št. 5: Za odločbe, s katerimi se daje 
dovoljenje za gospodarske delavnosti se 
plača: 

1. za trgovske obrate: 
a) za trgovska podjetja na debelo 1.200 

.b) za trgovska podjetja na drobno in 
trgovine 720 

c) za agencije,  komisije,  trgovska   za- 
stopstva in druge posredniške posle      4.800 

č) za odpremniška podjetja ' 2.400 
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2. za gradbena podjetja in obrti '      2.400 
3. za opravljanje   tovarniške   proizvodnje    24.000 
4. za zasebno poklicno delo javnih prav- 

nih zastopnikov, zdravnikov, inženir- 
jev, veterinarjev, geometrov, babic in 
podobnih prostih poklicev 480 

5. za gostinske obrate: 
a) za  gostišča, v  katerih se ne točijo 

alkoholne  pijače 4.800 
b) za restavracije z alkoholnimi pijača- 

mi, krčme, bifeje in vinske kleti 12.000 
6. za opravljanje bančnih in menjalnih 

poslov 7.200 
7. za dimnikarje 600 
8. za prodajalne   monopolnih   predmetov 

na drobno 240 
9. za opravljanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) z nestalnim sedežem 900 

Tar. št. 6: Za vsako dovoljenje za prilož- 
nostno točenje alkoholnih pijač so plača: 

a) v mestu Črnomlju in Metliki 3.000 
b) v kraju sedeža občinskega ljudskega 

odbora 1.000 
c) v vaseh 500 

'Tar. št 7: Za vsako enovečerno podaljša- 
nje obratovalnega časa v gostinskih obratih 
ee plača 2.000 

Tar. št, 8: Za potrditev vsake listine po 
ljudskem odboru se plača: 

a) za prvo ' polo 37 
b) za vsako nadaljnjo polo. 25 , 
Pripomba: Če se potrdi več izvodov iste 

listine, se za prvi izvod plača taksa po tej 
tar. št., za vsak nadaljnji izvod pa po 37 din 
od vsakega izvoda ne glede na število strani. 

Ce se potrdi samo podpis, se plača taksa 
25 din  za potrditev vsakega podpisa ali pe-      • 

četa. 
Tar. št. 9: Za potrditev cenitve posestva 

po ljudskem odboru se plača. 250 

Tar. št. 10: Za potrditev poslovnih knjig 
po ljudskem odboru se plača od vsakega lista 2 

Tar. št. 11: Za potrditev pogodbe po ljud- 
skem odboru se plača: 

1. za na novo sklenjeno pogodbo, katere 
vrednost  znaša: 

do 10.000 din 75 
od 10.001 din do   50.000 din 150 
od 50.001 din do 150.000 300 
od 150.001 din do 250.000 din ' 500 
nad 250.000 din •• 
če se vrednost pogodbe ne da oceniti 125 

'2. Za potrditev podaljšane pogodbe se 
plača 50% takse iz 1. tč. te tar. številke. 

3. Za potrditev pooblastila se plača 45 

Tar. št. 12: Za odločbe o kaznih v postop- 
ku o prekrških, za katere je pristojen okraj- 
ni sodnik za prekrške, se plača ' .   250 

Tar. št. 13: Za glasbo v gostinskih in po- 
dobnih javnih lokalih, ter na plesnih prire- 
ditvah, če se za vstop ne pobira vstopnina, 
se plača 1.000 

Tar. št. 15: Za uporabo pločnikov, cestišča, 
trgov, sejmišč in podobno za poslovni pro- 
stor se plača: 

1. če se javni prostor uporablja trajno, 
•  zalm1 

2. za postavitev kioska na javnem pro- 
storu 

3. za postavitev stojnic, vrtiljakov, stre- 
lišč, cirkusov in podobno na javnem 
prostoru za' eno nastopanje (mudenje v 
kraju), za m* za čas do 20 dni 

4. za postavitev stojnic na tržni dan za 
enodnevno uporabo javnega prostora 
od 1 m' 

Tar. št. 16: Za izobešanje firmo se plača 
po velikosti napisne table oziroma deske letno: 

do V* m1 

do 1 m1 

do 4 m* 
nad 4 ms 

Tar. št. 17: Za reklame, ki se zaradi ma- 
terialne koristi obesijo ali kako drugače pri- 
trdijo, napišejo ali naslikajo na zidove ali v 
notranjosti javnih lokalov, na ograjah, v iz- 
ložbenih oknih in podobno, se plača glede 
na velikost reklame letno: 

,,   do V» m1 

do 1 m2 

do 4 m* 
nad 4 m* 
Taksa se ne plača za izstavljanje raznih 

objav, cenikov in razglasov v lastnih izlož- 
benih oknih gospodarskih organizacij. 

Tar. št. 18: Za posest psov v mestu Črno- 
melj in Metliki, starih nad 6 mesecev, se pla- 
ča letno: 

1. za pse čuvaje 
2. za loške pse 
3. za luksuzne pse 
Za luksuzne pse se štejejo psi, ki se ne 

uporabljajo za čuvanje ali za lov. Čuvaj je 
tisti pes, ki čuva osamljeno domačijo. 

Taksa se ne plača za službene pse var- 
nostnih organov in ne za pse slepcev. 

Tar. št. 19: Za registriranje motornih vo- 
zil se plača letno: 

1. za vsak avtomobil, avtomobilski pri- 
klopnik in za tovorne avtomobile raz- 
nih vrst 

2. za vsako motorno kolo s prikolico ali 
brez njo 

Tar. št. 20: Za ponudbe na ofertalnih li- 
citacijah pri državnih uradih in ustanovah 
ter zavodih, gospodarskih in drugih organi- 
zacijah se plača za vrednost: 

do 20.000 din     • 
do 100.000 din 

, do 500.000 din 
do 1,000.000 din 
nad 1,000.000 din, poleg 3.000 din takse še 

0,015%. 

Tqr. št. 21: Za  vsako dovoljenje za izkop 
peska,  gramoza,  kamenja,  zemlje,  žganje  ap- 
na, opeke in podobno se plača 
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B.   Prometni   davek 
Tar. št. i: Od potrošnjo alkoholnih pijač 

vseh vrst v gostinskih podjetjih in obratih se 
Plača od prodajne cene 5% 

Davek so plačuje mesečno po obračunu, 
ki ga morajo gostinski obrati predložiti pri- 
stojnemu občinskemu ljudskemu odboru do 
15. v mesecu za pretekli mesec. 

Tar. št. 2: Od vstopnic za veselice, na 
katere je dovoljen vstop proti vstopnini, vr- 
tiljake, cirkuško predstave, artistične nastope 
15> podobno se plača od prodajne cene 5% 

Davek po tej tarifni številki so ne plača 
°d kulturnoumetniških, kinematografskih in 
kulturnih prireditev. 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepre- 
'D-ičnin se plača prometni davek v višini 10% 
°d stopenj, ki jih predpisuje uredba o pro- 
metnem davku od nepremičnin in pravic 
(Uradni list FLRJ, št. 4/54). 

Tar. št 4: Od reklamnih objav v kinema- 
tografih se plača od cene objave 5% 

St. 1581/30-54 
Črnomelj, dne 12. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

6S2. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in zad- 
aje točke 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v zvezi z do- 
ločbami 66. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih 
^djetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, štev. 
^•••/••) 25. člena uredbe o obrtnih delavnicah in 
«brtnib. podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5-48/54), 48. 
««na uredbo o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(uradni list FLRJ, št. 6-63/54) in 3. ter 6. člena te- 
meljnega zaikona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
*j>-428/51) je sprejel okrajni ljudski odbor Gorica na 
s*Upni seji obeh zborov dne 14 septembra 1954 

ODLOK 
o poslovalnem času trgovin, gostišč in obrtnih 

delavnic v okraju Gorica , 

1. člen 
y, Poslovalni čas je različen pozimi in poleti. Zimski 
^s traja od i, oktobra do 31. marca, poletni čas pa 
?** *• aprila do 30. septembra. 

2. člen 
• firgovine (prodajalne) sadja in zelenjave mora- 
j^biti odprte ob delavnikih pozimi od 8. do 12. in od 
.:• do 17.30 ure, poleti ob delavnikih pa od 7.30 do 12, m od 15. do 18. ure. 

3.člen 
v, Mesnice v krajih Sempeter in Ajdovščini morajo 
"• odprte v zimskem času ob delavnikih od 6. do 

• • jn od 14.30 do 17. ure, v poletnem času pa od 6. do 
'• *n od 16. do 18. ure ter ob nedeljah od 6. do 9. ure. 
l* Ponedeljkih popoldne mesnice ne poslujejo. 

, Poslovalni čas za mesnice v drugih krajih določa 
jri^l°jni  občinski  ljudski   odbor  po  krajevnih  po- 

4. člen 
Pekarne (prodajalne kruha) morajo biti odprte 

ob delavnikih pozimi in poleti od 6. do 12. in od 
15. do 37. ure. 

5. člen 
Mlekarno (prodajalne mleka) morajo biti odprte 

pozimi in poleti ob delavnikih od 6. do 11. in od 
15. do 17. ure, ob nedeljah in dela prostih dnevih pa 
od 6. uro do razprodaje mleka. 

6. člen 
Trafiko in prodajalno časopisov morajo biti od- 

prto pozimi ob delavnikih od 7.30 do 12. in od 14.30 
do 18. ure; poleti ob delavnikih pa od 7. do 12. in 
od 15. do 18. ure ter ob nedeljah in dela prostih 
dnevih pozimi dn poleti zaradi prodaje časopisov od 
10. do 12. ure. 

7. člen 
Črpalke za pogonska goriva in mazivna olja mo- 

rajo biti odprto pozimi in poleti ob delavnikih, ne- 
deljah in dela prostih dnevih nepretrgoma podnevi 
in ponoči. 

8. člen 
Druge trgovine in prodajalne morajo biti odprte 

pozimi od ponedeljka do petka od 8. do 12. Jn od 
14. do 17.30 ure ter ob sobotah od 8. do 13. ure, po- 
leti pa od ponedeljka do petka od 7.30 do 12. in od 
15. do 18. ure ter ob sobotah od 7.30 do 12.30 ure. 

9. člen 
Ob državnih prvomajskih in novoletnih prazni- 

kih lahko določi tajništvo za gospodarstvo okrajne- 
ga ljudskega odbora na predlog trgovske zbornice 
tudi krajši ali  daljši poslovalni čas. 

Določbe 2. do 8. člena tega odloka ne veljajo za 
trgovska podjetja na debelo in skladišča, za katera 
predpiše poslovalni čas delovni kolektiv, oziraje se 
na  potrebe  svojih odjemalcev. 

Za trgovine iz 8. člena tega odloka je sobotni po- 
poldan prost, druge trgovino pa si lahko uredijo 
interno poslovanje tako, da zagotovijo uslužbencem 
po en dela prosti popoldan v tednu. 

Trgovine so lahko odprte tudi preko predpisane- 
ga najkrajšega poslovalnega časa, če taJco sklene de- 
lovni kolektiv. 

10. člen 
Gostinski obrati morajo biti odprti ob delavnikih, 

nedeljah in dela prostih dnevih, kot sledi: 
a) hotelska in druga prenočišča podnevi In po- 

noči nepretrgoma; 
b) restavracije pozimi do 23., poleti do 24. ure; 
c) kavarne pozimi in poleti do 24. ure; 
č) gostilne in bifeji pozimi do 22., poleti do 

23. ure. 
Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 5. uro 

zjutraj. Kavarne morajo biti odprte najpozneje do 
6. ure, restavracije, gostilne in bifeji pa najpozneje 
do 7, ure zjutraj in poslujejo nepretrgoma ves dan 
do konca poslovalnega časa. 

Restavracije, gostilne in bifeji morajo biti za- 
prti pozimi in poleti najpozneje ob 24. uri, kavarne 
pa ob 1. uri po polnoči. 

11. «len 
V okviru predpisov prejšnjega člena določa po- 

slovalni čas za posamezne gostinske obrate delovni 
kolektiv. 
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12. člen 
Slaščičarne gostinske narave morajo biti odprte 

ob delavnikih od 8. do 15. in od 14. do 20. ure, ob 
nedeljah in drugih dela prostih dnevih pa od 8. do 
13. ure. 

Druge slaščičarne imajo poslovalni čas kot trgo- 
vine iz 8. člena tega odloka, le da so odprte tudi ob 
sobotah popoldne. 

13. člen 
Gostišča zaprtega tipa smejo biti odprta ob de- 

lavnikih, nedeljah in dela prostih dnevih največ od 
12. do 21. ure, če pa dajejo zajtrk, tudi od 5. do 
8. ure zjutraj. 

14. člen 
Najkrajši poslovalni čas za obrtne delavnice, ki 

poslujejo neposredno z naročniki, določijo s svojimi 
predpisi občinski ljudski odbori v skladu z določ- 
bami 25. člena uredbe o obrtnih delavnicah in obrt- 
nih podjetjih. 

15. člen 
Tajništvo za gospodarstvo lahko dovoli, če to 

zahtevajo lokalne razmere, ali iz drugih opravičenih 
razlogov trgovinam in gostiščem tudi spremembo po 
tem odloku določenega poslovalnega časa. 

Občinski ljudski odbori so pa pooblaščeni v pri- 
merih, kadar je potrebno zaradi adaptacij lokalov, 
inventure in podobno, dovoliti, da se obrati zaprejo 
med poslovalnim časom. 

16. člen 
Poslovalni čas mora biti v obratu vidno ob- 

javljen. 
Če je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

danega na podlagi prejšnjega člena tega odloka, 
mora biti na vidnem mestu objavljeno, koliko časa 
bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje ter številka 
in datum dovoljenja. 

17. člen 
Ob državnih, prvomajskih in novoletnih prazni- 

kih ka&or tudi ob posebnih množičnih prireditvah, 
festivalih in podobno lahko določi tajništvo za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora na predlog 
prireditelja ali pristojne gostinske zbornice za go- 
stinske obrate tudi daljši poslovalni čas. Predlog za 
to je treba vložiti  vsaj tri dni  poprej. 

18. člen 
Najpozneje četrt ure pred uro, ki je določena za 

zapiranje gostinskega obrata, se ne sme več izdajati 
pijača in hrana. 

19. člen 
Za kršitve določb o poslovalnem času po 2., 3., 

4., 5., 6., 7., 8. in 12. členu tega odloka se kaznujejo 
pravne in fizične osebe z denarno kaznijo, predpi- 
sano v 101. členu uredbe o trgovanju ter o trgovskih 
podjetjih in trgovinah; za kršitve določb o posloval- 
nem času po 10. členu odloka pa z denarno kaznijo 
po 78. členu uredbe o gostinskih podjetjih in gosti- 
ščih.  Te kazni   izreka  gospodarsko sodišče. 

Za prekršek, storjen s prekoračenjem najdalj- 
šega poslovalnega časa za gostišča po 10. členu od- 
loka, se kaznuje kršilec z denarno kaznijo do 30Ö0 
dinarjev. To kazen izreka sodnik za prekrške okraj- 
nega ljudskega odbora, 

20. člen 
Z uveJjavljenjem tega odloka preneha veljati 

odlok o obratovalnem času trgovskih, gostinskih in 

obrtnih obratovalnic na območju okraja Gorica z 
dne 2. junija 1953 (Uradni list LRS, št. 28-331/53), in 
sicer določbe, ki se nanašajo na trgovine in gostišča 
takoj, določbe, ki se nanašajo na obrtne delavnice, 
pa z dnem, ki ga v svojih predpisih, izdanih v skladu 
s 14. členom tega odloka določijo občinski ljudski 
odbori. 

21. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne občine Nova Gorica, ker izda 
ta občina svoj odlok. 

22. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko ga sprejme okrajni 

ljudski odbor Gorica. 

St. II/3-48'14-54 
Nova Gorica, dne 14, septembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remce 1. r. 

683. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 
1. odstavka 6. člena uredbe o dohodnini (Uradni list 
FLRJ, št. 56-482/53) in v zvezi z 2. členom XVII. po- 
glavja družbenega plana okraja Gorica za leto 195* 
je okrajni ljudski odbor Gorica na predlog sveta za 
gospodarstvo sprejel na ločenih sejah okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 14. septembra 1954 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od dohodkov samostojnih poklicev in od premoženja 

1. člen 
Za obračun  dopolnilne dohodnine dohodkov <x* 

samostojnih   poklicev   je   predpisana   tale   davčna 
lestvica: 

Osnova       %       Davek Osnova       %       Davek 

1.980 
2,108 
2.310 
2.446 
2.590 
2.736 
2.964 
3.200 
•.444 
3.696 
3.956 
4.224 
4.500 
4.784 
5.076 
5.•76 
5.684 
6.000 
6.82Î 
7.700 
8.625 
9.600 

10.625 
11.700 
12.825 

do 66.000 3 
20.000 — — 68.000 3,1 
20.000 ; 1 200 70.000 3.3 
22.000 1 220 72.000 3,4 
24.000 1 240 74.000 3,5 
26.000 1 260 76.000 3,6 
28.000 1 2S0 78.000 3,8 
30.000 1 300 80.000 4 
32.000 1,1 352 82.000 4,2 
34.000 1,2 408 84.000 4,4 
36.000 1,3 468 86.000 4,6 
38.000 1,4 532 88.000 4,8 
40.000 1,5 600 90.000 5 
42.000 1,6 672 92.000 5.2 
44.000 1,7 742 94.000 5,4 
46.000 1,8 828 96.000 5,6 
48.000 1,9 912 98.000 5,8 
50.000 2,1 1.050 100.000 6 
52.000 2,2 1.144 105.000 6,5 
54.000 2,3 1.242 110.000 7 
56.000 2,4 1.344 115.000 7,5 
58.000 2,5 1.450 120.000 8 
60.000 2,7 1.620 125.000 8,5 
62.000 2,8 1.736 130.000 9 
64.000 2,9 1.856 135.000 9.5 
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Register gospodarskih 
organizacij 

V pisi 
Okrožna   sodišča   razglašajo: 

im. 
Besedilo: Restavracija >Ojstrica«, 

Gostišče »Griček«, Lesce. 
Poslovni  predmeti Prodaja alko- 

holnih    in    brezalkoholnih    pijač, 
Predelava  in  prodaja  živil  in  od- 

.    »  daja tujskih sob. 
J Ustanovitelj: LO MO Celje, Šte- 

fka 6723/1 z dne 26. VIII. 1954. 
Ravnatelj:  Komerički Drago. 

Celje, 5.  novembra  1954. 
Fi 4/54 Pigo III 22'2       57-11 

1875. 
Besedilo: Gostišče »Pri Mlakarju« 

v Ložu 52. 
Poslovni predmet: Gostinske 

Uii ?e> točenje alkoholnih in brez- 
alkoholnih pijač. 

Gostišče je bilo ustanovljeno na 
podlagi sklepa delavskega sveta Go- 
stinstva Ložka dolina v soglasju 
ybč. LO Ložka dolina (odločba z 
dne 23. VIII. 1954) ter Gostinske 
?oornice Postojna (odločba z dne 
23. VIII. 1954). • 

p Upravnik: Mlakar Franc, Lož 52. 
"oleg njega podpisuje za podjetje 

tudi knjigovodja Zabukovec Mimi, 
Lož 3. 

Gorica, 25. oktobra  1934. 
Zt  339/54-2 3622 

1876. 
Besedilo: Komisijska trgovina v 

Novi Gorici (Nova Gorica, ulica 
Ludvika Slokaija). 

Poslovni predmet: Komisijsko tr- 
govanje iz stroke: starine in umet- 
nine. 

Trgovina je bila ustanovljena z 
odločbo LO MO Nova Gorica z dne 
28. X. 1954, št. 1455/5-54. Vpiše se 
konstituiranje podjetja. 

Poslovodja:  Vodopivec Oskar. 
Zt  347/54-2 3674 

Besedilo: »Agroscrvis«, Šempeter 
pri Gorici, podjetje za generalna 
in tekoča popravila vseli vrst mo- 
tornih  vozil in  kmetijskih strojev. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
obrti iz tehle gospodarskih delav- 
nosti: kovaštvo, Ključavničarstvo, 
mehanika, izdelovanje tehtnic, av- 
tomehanika za hladilne naprave in 
izdelovanje voznih karoserij. 

Ustanovitelj: Delavski svet pod- 
jetja »Agrotehnika«:, export-import, 
Ljubljana, sklep z dne 14. IV. 1954, 
št. 136-54. 

V. d. direktorja: Mervič Janko, 
podpisuje samostojno, listine fi- 
nančnega pomena pa skupaj z raču- 
novodjo Besednjakom Benjaminom. 

Zt 348/S4-2 3672 
Gorica, 3. novembra 1954. 

Izšla je v naši založbi znanstvena razprava   S t robi   Majde: 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 
ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz- 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imeti v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razmotriva- 
nja. Poleg preiskovanja .pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi naso družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nas v 
pravni praksi. Vir obravnnvanj so konkretni razlastitveni nkti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih Je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Švici. 
Avstriji, Italiji in Nemčji. 

Ker navezuje avtorica v navedenem delu teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na našo pravno 
prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri delu vsem tistim Organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
htevajo — ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlasti- 
tev prizadene v njih premoženjskih pravicah. Str. 95, cena 110 din. 

1877. 
Besedilo:    Bife    »Pod    gradom«, 

(Ljubljana, Vodnikov trg 2). 
Gospodarska delavnost Točenja 

pijač, priprava in prodaja navad- 
neiših, predvsem hladnih  jedil. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba št. G 71361/1-54 z dne 23. VII. 
1954. 

Začasni   upravnik:  Vider Rudolf, 
Ljubljana, Dolenjska cesta  14. 

Ljubljana, 12. avgusta 1954. 
Zt 218/54 Rg III 734'1     2747 

1878. 
Besedilo: Gostišče »Pri Vipavcu«, 

Jesenice, (Obrtniška 7). 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač in 
jedil. 

Ustanoviteli: Trgovsko podjetje 
Vino Gorenjka, Jesenice, odločba 
št. 362/54 z dne 9. VIII. 1954. Go- 
stišče je bilo tudi že konstituirano. 

Poslovodja: Kobal Franc, Jeseni- 
ce, Obrtniška 7. 

Ljubljana, 27. oktobra 1954. 
Zt 340/54 Rg I 83/1 3638 

1879. 
Besedilo: »2irovka«, trgovina z 

mešanim blagom v Zireh. 
Poslovni predmet: Trgovina z ži- 

vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, trgovina z mešanim blagom, to- 
bačnimi izdelki, vžigalicami, in po- 
trebščinami, na drobno. 

Ustanoviteli: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja »Loka« v Skofji 
Loki, sklep št. 2267/94 z dne 25. VI. 
1954. Trgovina je že bila konstitu- 
irana. 

Poslovodja: Kavčič Anton, Stara 
vas 133; namestnik poslovodje je 
Drmota Adolf, Stara vas 76. 

Za trgovino samostojno podpisuje 
upravnik oziroma po kolektivu por 
oblaščeni nameščenec. Listino fi- 
nančnega pomena sopodpisuje knji- 
govodja. 

Zt 543/54 Rg II 164'1      3655 
Besedilo: »Niko«, tovarna kovin- 

skih in električnih izdelkov v Že- 
leznikih  (Železniki 54). 

Gospodarska delavnost: Proizvod- 
nja kovinskih in elektromehaničnih 
izdelkov za pisarne in laboratorije 
ter  vžigalnih magnetov. 

Po sklepu izrednega občnega 
zbora »Niko«, obrtne proizvajalne 
in predelovalne zadruge kovinar- 
jev z o. j., Železniki z dne 26. VI. 
1954, je bilo podjetje ustanovljeno. 

Direktor -do konstituiranja: Zu- 
mer Niko, Železniki. 

Zt 335/54 Rg • 163'1       3656 
Ljubljana, 30. oktobra 1954. 

1880. 
Besedilo: Trgovina »Pri stari po- 

šti,« Kranj, (Majstrov trg 2). 
Poslovni preümet: Nakup in pro- 

daja živil in gospodinjskih potreb- 
ščin. 
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Ustanovitelj: Delavski svet Trgov- 
skega podjetja »Prehrana«, Kranj, 
z dne 18. VI. 1954. Trgovina se je 
že konstituirala. 

Upravnik: Dolenc Elza, Kranj, 
Prešernova 9, podpisuje samostojno 
oziroma po kolektivu pooblaščeni 
nameščenec. Listino finančnega po- 
mena  sopodpisuje  knjigovodja. 

Zt 181/54 Rg II 169/1       5719 
Besedilo: Savez poduzeća za trgo- 

vinu kotarskog saveza poljopri- 
vrednih zadruga, Vis, trgovina z 
alkoholnimi pijačami, Ljubljana, na 
debelo, (Trubarjeva 7/a). 

Poslovni predmet: trgovina z al- 
koholnimi pijačami, na debelo, 
lastne zadružne proizvodnje. 

Ustanovitelj: MIX), Ljubljana, od- 
ločba št. G 5268/54 z dne 15. V. 1954. 

Poslovodja: Valjavac Ibrahim, 
Ljubljana, Komenskega ulica 6. 

Zt 87/54 Rg III 798'1       5713 
Besedilo: »Thea«, trgovina s kolo- 

nialnim blagom, živili in gospodinj- 
skimi     potrebščinami,     Ljubljana, 
(Gosposvetska 2). 

- Poslovni predmet: Trgovina s ko- 
lonialnim blagom, 'živili in gospo- 
dinjskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet trgov- 
skega podjetja »Koloniale«, Ljub- 
ljana, sKlep z dne 2. VII. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Ko- 
renčan Vilko, Ljubljana, Vodnikov 
trg 4. 

Zt 311/54 Rg III 797'1       3714 
Ljubljana, 5. novembra 1954. 

18S1, 
Besedilo: Restavracija »Koper«, 

Maribor, Glavni trg 8. 
Poslovni predmet: Gostinska sto- 

ritve  restavracije. 
Ustanovitelj Mestni ljudski od- 

bor, Maribor. 
Poslovodja: Stibler Viktor. 

Maribor, 4. oktobra  1934 
Reg. št. 155/• 3347 

1882. 
Besedilo: Industrija kovinskih in 

lesnih izdelkov v Ptuju, Srbski trg. 
Poslovni predmet: Podjetje se bo 

bavilo s proizvodnjo kovinske in 
lesne galanterije za uporabo v go- 
spodarske, gospodinjske in osebne 
potrebe. 

Ustanovitelj: LO MO Ptuj. 
Upravnik: Bobič Nande, viš. ind. 

tehnik,  poleg  njega  podpisuje  za 
banko Lenart Branko, računovodja. 

Maribor, 8. oktobra 1954. 
Reg št. 221/• 3482 

1883. 
Besedilo: Zadružno kmetijsko go- 

spodarstvo, Placar-Vurbterk. 
Poslovni predmet: Živinoreja, 

kmetijska proizvodnja, vnovčenje 
kmetijskih proizvodov v predela- 
nem in nepredelanem stanju. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza v Ptuju. 

Direktor: Glušič Miroslav, podpi- 
suje,za banko; z njim sopodpisuje- 
ta še Hojnik Helena, računovodja 
in Brglez Marjan, obratovodja. 

SPLOŠNI REGISTER PREDPISOV ZA LETO 1953 
Ta periodična In za vsakogar zelo praktična zbirka, ki je 

doslej izšla v posameznih letnikih za vse pravne predpise od 
leta 1945 dalje, prinaša tudi za leto 1953 v pregledni obliki zbrane 
vse predpise, ki so bili objavljeni v Uradnem listu FLRJ (z do- 
datkom »Mednarodne pogodbe in drugi sporazumi), v Uradnem 
listu LR3 ter druge uradne objave v Gospodarskem vestniku. 
Odloki ljudskih odborov, ki so bili objavljeni • Uradnem listu 
LRS pod lastno numeracijo, so navedeni še posebej v dodatnem 
delu zbinke. Zbirka, ki se je izkazala kot zelo koristen pri- 
pomoček pri vsakdanjem delu, se dobi pri Uradnem listu LRS, 
Erjavčeva 11 a, cena 390 din. 

Izbrišeta se: Havlas Lidija in 
Čeh Sonja. 

Maribor,  25. oktobra   1954. 
Reg št. 219/III 3686 

1884. 
Besedilo: »Franjo Gorjup«, tovar- 

na obutve in pogonskega jennenja, 
Zagreb, prodajalna »Astra« čevlji, 
Maribor, Gosposka 22. 

Poslovni predmet: Trgovina z 
obutvijo, na drobno, ter prodaja 
proizvodov tvornice »Franjo Gor- 
jup«, Zagreb. 

Ustanovitelj: »Franjo Gorjupc, 
tvornica obuče i pagonskog remena, 
Zagreb,  na  zasedanju  6.  III.   1954. 

Poslovodja: Valand Stefan. 
Maribor, 26. oktobra  1954. 

Reg št. 163•1 3687 
1885. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po. 
vrtnina«, Maribor, Koroška cesta 14. 

Poslovni predmet: Trgovina z ze- 
lenjavo, sadjem in njihovimi izdel- 
ki, alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pijačami (v originalno zaprtih ste- 
klenicah), z jajci, na drobno. 

Ustanovitelj: MLO Maribor. 
Direktor: Kosec Albin, podpisuje 

za banko skupaj z Laukom Fran- 
cem, šefom komerciale. 

Fi 167/H 3683 
Besedilo: Veletrgovina s sadjem 

in zelenjavo »Sadež«, Maribor, Jur- 
čičeva 8. 

Poslovni predmet: Trgovina na 
debelo v strokah: trgovina z zele- 
njavo, sadjem in njihovimi izdelki, 
alkoholnimi pijačami in brezalko- 
holnimi pijačami (v originalno za- 
prtih steklenicah), in z jajci. 

Ustanovitelj MLO Maribor. 
Direktor: Kobal Slavko, podpi- 

suje za banko skupaj s Kmetičem 
Brunom, računovodjem, kolektivno. 
V ostalem, podpisuje direktor samo- 
stojno. 

Fi 168/11 3682 
Maribor, 5. oktobra 1954. 

1886. 
Besedilo: »Prehrana«, trgovina z 

živili, Kočevje, (Kočevje 93). 
Trgovina ima svojo poslovalnico 

tudi v Mozlju 13. 
Poslovni predmet. Nabava in pro- 

daja blaga iz strok: živila in gospo- 
dinjske potrebščine, delikatese, iz- 
delki s sladkorjem in kakavom, pe- 
civo,    rlkoholne   in   brezalkoholne 

pijače, mesno izdelke, mlevske \z' 
delke, semensko blago, tobačni iz- 
delki, vžigalice in potrebščine, ze- 
lenjava in sadje ter njih izdelki; 
trgovina samostojno nabavlja blago 
in   sklepa   kupoprodajne   pogodbe- 

Ustanovitelj:   Delavski   svet Trg- . 
podjetja Trgopromet, Kočevje. 

Poslovodja: Skender Alojz, pod- 
pisuje samostojno vse spise, raze° 
finančnega pomena; Jajtič Stane, 
podpisuje kolektivno vse spise fi" 
načnega pomena; Miklavčič Jožica, 
trg. pomočnica, podpisuje po danih 
pooblastilih, v odsotnosti poslo- 
vodje. 

Novo mesto, 26. oktobra 1954. 
Zt 91/54 Rg • 75'i       3632 

Spremembe 
Okrožna  sodlšCa  razglašajo: 

1887. „  . 
Besedilo:    Gostinstvo   obč.   l}^a 

skega odbora Žalec. 
Besedilo odslej: Gostinstvo, Zale«-. 

Celje, 11. septembra i^4,. 
Rgo 1*112 *** 

1888 
Besedilo: »Cinkarna«, metalurško 

kemična industrija, Celje. , 
Poslovni  predmet odslej:  "reaf. 

lovanje     cinkovega     koncent-rt» 
(rude), pridobivanje surovega eins* 
in  žvieplene kisline  iz  cmkoveg» 
koncentrata    (rude),    pridobivanj 
finega, redestiliranega   in rannir» 
nega cinka, cinkovega prahu, .•••1• 
vega belila,  cinkovo  pločevine "* 
cinkografskih    plošč,    proizvodnja 
kemičnih izdelkov,  bromovega g» 
luna, natrijevega sulfida, istega J* 
surovega, litopona, minija, svine6" 
glajenke,   natrijevega   bidros»»1^. 
in metalina, barijevega sulfida, cm 
sulfat», superfosfata in oatrijeves 
silikofluorida,   ultramarina,  m**1* 
galioe in Železne galice. 

Rgo • 76/2 3603 

Ije, 
Besedilo: Podjetje »Tobak«, Ce- 

avnatelj- Vpiše se Petan Franc, ravnatelj" 
Rgo IV 110/3 371' 

1889. 
Celje, 22. oktobra 1954- 

Besedilo: Gostilna občine V^1*' 
na Polzeli. ...       ,pri 

Besedilo odslej: Gostilna »** 
Hmeljarju«, Polzela. 
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Poslovni predmet odslej: Prodaja 
ysen vrst alkoholnih pijač, toplih 
« mrzlih jedil. 

Celje, 29. oktobra 1954. 
Rgo I 86/2 3644 

1890. 
Besedilo: Tekstilna tovarna, Aj- 

dovščina. 
. Poslovni predmet odslej: Pod- 
jetje obsega: barvarno, tkalnico, 
oplemenjevalnico in pogonske obra- 
te- Proizvodnja: surovo ter barvane 
bombažne in vigogne tkanine. 

Gorica, 26. oktobra 1954. 
Zt 305/54-4 3637 

1891. 
Besedilo: Trgovsko podjetje s 

kurivom in gradbenim materialom, 
Mrija. 

Besedilo odslej: Trgovina sKuri- 
Vo«, Idrija, (Prelovčeva ul. 11). 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na, na drobno, z naftinimi derivati, 
^azivnimi olji in mastmi, gradbe- 
0lm materialom, drvmi in premo- 
Eom ter sanitarnim in inštalacij- 
skim materialom. 

Gorica, 28. oktobra 1954. 
Zt  346/54-2 3647 

1892. 
Besedilo:   Remontno   podjetje   v 

Ajdovščini. 
. »piše se še obrat Mizarska de- 
lnica, ki ima v sklopu tudi stran- 
ski obrat: Žago na Policah pri Lo- 
kavcu, last Slokarja Jožefa, SlokaT- 
J1 67, Lokavec pri Ajdovščini., 

Gorica, 3. novembra 1954. 
Zt 21/54-10 3676 

1893. 
Besedilo: Krajevno čevljarsko 

P°djetje, Begunje. 
.? odločbo OLO Radovljica, Ste- 

žka 3155/2-54 z dne 10. IX. 1954 je 
Podjetje prenehalo poslovati m 
Prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej, 
s Pristavkom >v likvidaciji«. 
T Likvidacijska komisija: Legat 
Jože. predsednik komisije, Smid ja- 
ne,2, Stroj Niko, oba kot člana ko- 
Çusiie. 

Likvidator: Stroj Niko; vsi v Be- 
SJjojah. na Gorenjskem. Likvidacij- 
î*o firmo podpisuje likvidator sa- 
mostojno. 

Ljubljana, 27. oktobra 1954. 

«M. ** l W » 
• ^sedilo: Krajevno gostinsko pod- 
,efae v Mošnjah. 
.„^elovni kolektiv je dne 10. VIII. 

Ž* sprejel nova pravila. 
besedilo odslej: Gostlšfie v Moš- 

eW». (Mošnje 35). 
poslovni predmet odslej: Točenje 

tp   j   nin *n brezalkoholnih pijač 
e* dajanje mrzlih in toplih jedil. 
Ljubljana, dne 29. oktobra 1954. 

l895 Rg I 125/3 3655 

• Besedilo:  Restavracija »Dobrča«, 

^ Uelovni kolektiv je dno 15. oklo- 
pi *954 sprejel nova pravila. 

Assedilo odslej: Gostišoe »Dobr- 
^* na Brezjah, (Brezje 74). 

Poslovni predmet: Točenje alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač, da- 
janje toplih in mrzlih jedil ter od- 
daja tujskih sob. 

Rg I 119/8 3663 
Besedilo: Mestno podjetje »Ango- 

ra«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Angora, tovarna 

pletenin, Ljubljana (Emonska ce- 
sta št. 2). 

Rg I 160/10 3667 
Besedilo: Strojno podjetje, Ljub- 

ljana. 
Besedilo odslej: »Indos«, industri- 

ja obdelovalnih strojev, Ljubljana. 
Rg I 162/10 3666 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Lo- 
ka«, Škof ja Loka. 

Na podlagi odločbe Ljudskega od- 
bora mestne občine v Skofji Loki, 
št._ 367/754 z dne 30. VI. 1954 se izbri- 
šejo poslovalnice, ker so postale sa- 
mostojne trgovine in je podjetje 
prešlo na poslovanje na debelo. 

Izbrišejo se poslovalnice: St. 3, 
Spodnji trg 12, št. 5 Stari dvor 27, 
št. 1 Mestni trg 26, št. 6 Mestni 
trg 2, št. 9 Spodnji trg 6, št. 8 Mest- 
ni trg 2, in poslovalnica na Poljan- 
ski cesti št. 1. 

Poslovalnice se izbrišejo, ker so 
se osamosvojile, podjetje pa je za- 
čelo poslovati na debelo. 

Rg I 195/7 3665 
Besedilo: »Sončnica«, tovarna je- 

dilnih in tehničnih olj, Vir pri 
Domžalah. 

Vpiše se konstituiranje podjetja. 
V. d. direktorja: Javoršek Tiho- 

mil, Domžale, Rojska 19, podpisuje 
pravnoveljavno oz. pooblaščeni na- 
mestnik. Listine finančnega pomena 
sopodpisuje računovodja. 

Rg II 127/2 3668 
Ljubljana, 2. novembra 1954. 

1896. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ho- 

tel pod Voglom«, Bohinj. 
Delovni kolektiv je na zasedanju 

28. IV. 1954 sprejel nova pravila: 
Poslovni predmet odslej: Preno- 

čevanje (oddaja sob) gostom, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil, prodaja 
alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
prodaja tobačnih izdelkov. 

Za podjetje samostojno podpisu- 
jeta direktor oziroma po upravnem 
odboru pooblaščene osebe. 

Ljubljana, 4. novembra 1954. 
Rg I 114/2 3681 

1897. 
Besedilo: »Turist-hotel«, Maribor, 

Sodna 17. 
Izbrišeta se obrata: Gostilni: >Pri 

Prleku«,   Maribor,   Meliska   9   in 
»Drava«, ••••••, Mlinska 36. 

Zaradi osamosvojitve gostišč. 
Maribor, 2. oktobra 1954. 

Reg št. 225 3364 
1898. 

Besedilo: »Plinarna«, Lendava. 
Izbriše se Kncževič Milan in vpi- 

šejo Fürst Janez, novi imenovani 
poslovodja, Zver Ludvik, instalater, 
bo podpisoval za firmo v odsotnosti 
poslovodje, Kutas Ludvik, namešče- 
nec, bo podpisoval v odsotnosti knji- 
govodje. 

Maribor, 18. oktobra 1954. 
Reg st 71 3*42 

1899. 
Besedilo: Mestna gostilna in de- 

lavska menzo, Ravne na Koroškem. 
Besedilo odslej: Restavracija »Pod 

Uršljo«, Ravne na Koroškem. 
Maribor, 20. oktobra 1954. 

Reg št 65/• 3582 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE Y LJUBLJANI. XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi î>o vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v I. 1946, 1948 in 1950 se pridružuje 
zdaj XXrV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrožniko- 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Gori čar: Sociologije 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd Ku- 
še j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Lado Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd Kušej in dr. Rudolf Sajovic z Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri >Uradnem listu LRS«. Ljub- 
ljana. Erjavčeva Ha in po knjigarnah. Cena 460 din. 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih imunega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in knnskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenite* konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltu., of 6 and 7 Clifford Street, London, W. 1.) in drugi domači 
ter tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča< v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din. 

1902. 
Besedilo: Pekarsko podjetje »Cen- 

ter«, Maribor, Grajski trg 6. 
Izbrišeta se obrata: Pekarna »Pri 

trgu«, Maribor, Koroška 24, s pro- 
dajalno, in pekarna >Melje<, Mari* 
bor, Meljska 23, s prodajalno, zara- 
di osamosvojitve pod Reg št. 156•1, 
in 169 •. 

Maribor, 5. novembra 1954. 
Reg št. 18• 

1903. 
Besedilo: Mestni projektivni biro, 

Maribor, Gregorčičeva 30. 
Besedilo odslej:  »Projektivni bi- 

ro«, Maribor, Gregorčičeva 30. 
Maribor, 8. novembra 1954. 

Reg št. 187/1 3756 

1900. 
Besedilo: Čevljarstvo »Gorca«, 

Maribor, Studenci. 
Z odločbo MLO Maribor, št. 5454/1 

z dne 16. IX. 1954 je podjetje pre- 
šlo v likvidacijo. 

Likvidator: Razboršek Ludvik, 
računovodja industrije papirnatih 
izdelkov v Mariboru. 

Izbriše se pooblastilo za podpiso- 
vanje: Dreniku Ivanu in Drolcu 
Ludviku. 

Reg št. 120 3601 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 
horje«, Oplotnica. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Pohorje«, Oplotnica (Oplotnica 
št. 17). 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na drobno. 

Trgovsko podjetje ima v sestavu 
tele trgovine, ki ne nabavljajo sa- 
mostojno blaga: 

Besedilo: Trgovina »Sumik«, 
Oplotnica 17. 

Poslovni predmet: Živila in go- 
spodinjske potrebščine, mešano in- 
dustrijsko blago, tobačni izdelki, 
vžigalice in potrebščine, glasbila, 
radijski aparati in potrebščine, 
alkoholne in brezalkoholne pijače, 
vse na drobno. 

Poslovodja: Krajne Erih. 

Besedilo: Trgovina »Granit«, Cez- 
lak, Oplotnica 47. 

Poslovni predmet: Živila in gospo- 
dinjske potrebščine, mešano indu- 
strijsko blago, tobačni izdelki, vži- 

galice in potrebščine, alkoholne in 
Brezalkoholne pijače, vse na drobno. 

Poslovodja: Kričaj Rozika. 
Besedilo: Trgovina »Bukev«, 

Oplotnica 10. 
Poslovni predmet: Pohištvo, na 

drobno. 
Poslovodja: Kos Marta. 
Besedilo: Trgovina »Osankarca«, 

Oplotnica 18. 
Poslovni predmet: Živila in gospo- 

dinjske potrebščine, mešano indu- 
strijsko blago, tekstilno blago, krat- 
ko in pleteno blago, konfekcija, 
tobačni izdelki, vžigalice in potreb- 
ščine, vse na drobno. 

Poslovodja: Kuzman Ivanka. 
Besedilo: Trgovina »Roglja«, 

Oplotnica 11. 
Poslovni predmet: Živila in gospo- 

dinjske potrebščine, mešano indu- 
strijsko blago, tobačni izdelki, vži- 
f alice in potrebščine, železnina, 
ovinski izdelki, kolesa, šivalni 

stroji in potrebščine, gradbeni ma- 
terial, električni material, vse na 
drobno. 

Poslovodja: Kračun Ančka. 
Reg št. 316•1 3614 

Maribor, 22. oktobra 1954! 
1901. 

Besedilo: Podjetje »Autoremont« 
v Mariboru, Masarikova 17. 

Vpiše se Košar Hilda, v. d. ra- 
čunovodja, sopodpisuje v bančnih, 
finančnih in kreditnih zadevah z 
direktorjem. 

Maribor, 28. oktobra 1954. 
Reg št. 162•1 3690 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1904. 

Besedilo: Dom gojencev kmeOJ- 
sko-gospodarske šole, Turnišče, 
Ptuj. 

Naloge zavoda: Zavod nudi g0* 
iencem kmetijsko-gospodarske šole 
Turnišče: hrano in stanovanje, P°" 
moč pri učenju in poglabljanju v 

šoli pridobljenega znanja, skrbi z* 
zdrav telesni in duševni razvoj g°" 
jencev. 

Ustanovitelj: OLO Ptuj. 
Organ za naloge zavoda: OLO 

Ptuj — svet za prosveto in kulturo. 
Za zavod podpisujejo: Kolario 

Ciril, upravnik, samostojno v mejah 
zakonitih pooblastil in pravil zavo- 
da, Selinšek Terezija, Zdolšek Vlad- 
ka in Lovrec Franc sopodpisujejo 
listine finančjiega pomena. 

OLO Ptuj, 23. septembra 1954.   m 
St. II/12-6942/1-54 3C53 

Zadružni register 

767. 

Vpisi 
Okrožna   sodlSča   razglašajo: 

Besedilo:    Agroindus,    Ljublj*•8 

(Miklošičeva 6). _    ,. 
Gospodarska delavnost: Projet',1" 

ra, organizira industrijsko proizvo^ 
njo namakalnih, hladilnih napra^ 
za kmetijstvo, kletarstvo, prehran- 
beno industrijo ter ostale stroje- 

Ustanovitelj:   Delavski   svet   za- 
družnega     podjetja    AgrotehniKS- 
export-import,   Ljubljana,   sklep 
dne 29. X. 1954. 

Direktor  do  konstituiranja:  }•?=• 
Kralj Franc, Ljubljana. Titova 52/a. 

Ljubljana, 2. novembra 1954. 
Zt 350/54 Zadr VIII 122'1   366• 
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768. uvedba    likvidacije    zadruge.    Na- 
Besedilo:   Gruda,   export-import, ziv zadruge kot doslej s pristavkom 

Ljubljana (Miklošičeva cesta 6). >v likvidaciji«. 
.Gospodarska delavnost: Izvoz ži- Vpišejo se člani likvidacijske ko- 

yjne,   prašičev,   konjev,   drobnice, misjje:   Panjtar   Franc,  predsednik 
jajc, perja, živalski proizvodi, mie- QZZ. Sempeter,  predsednik,  Jenčič 
so,  mlečni   izdelki   itd.,   zelenjava Hubert,   uslužbenec   OLO   Gorica, 
sveza in predelana, trstika, plodovi Majcr   Gabrijel,   uslužbenec   OLO 
za hrano,  sirkova   slama,  gorčično Gorica, Badjura Dušan, uslužbenec 
seme Ud., uvoz plemenske živine, v 0Lc$ Gorica, Laharnar Tone, usluž- 
notranjem prometu  nakup  in  pro- benec Okrožnega javnega tožilstva 
aaja za lasten račun komisijsko in Gorica, Simčič Zvonimir, uslužbenec 
agencijsko vseh kmetijskih pndel- Vinarsko sadjarske postaje Gorica, 
sov in  Drehranhenih artiklov. t i A_ì i.:-:i. •77• *  »v in prehranbenih artiklov Zvanut Anton, tajnik OZZ Šempeter; 

Izbrisi 
Okrožna   sodKCa  razglašajo: 

775. 
Besedilo:  Kmetijska  delovna za- 

druga »Smeli Slavko, Igavas v li- 
kvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VIII/12-24 3651 

776. 
Besedilo:  Kmetijska  obdelovalna 

zadruga »12. maj«, Markoveç, v li- 
kvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Zadr VII/102-12 3652 

Gorica, 28. oktobra 1954. 

dne 29 oktobra 1954 kmetje, in Kosovel Anton, uslužbe- 
JJirektor  do konstituiranja:  Kot- „Pr  rww 7 

«uik Jože, Ljubljana. Titova 29. ° ' ~    .   '  „    . . ,      ..-, 
T. ,\.         „             ,       ... Gorica, 27. oktobra 1954. 
Ljubljana, 2. novembra 19?4. Zadr VII/196-16           3638 

Zt 349/54 Zadr VIII 121'1   3670 773. 
'''• Besedilo:   »Zadružnik«,   trgovsko 

Besedilo: Skladišče Zcmljoradnič- podjetje OZZ Ljutomer, 
ke zadruge Rogljevo, Maribor, Par- Besedilo odslej:  »Zadružnik«, tr- 

nska cesta 23. govsko podjetje s kmetijskimi pri- 
poslovni predmet: Trgovina z al- §elki in  reprodukcijskim  muteria- 

*oholnimi pijačatrni, na debelo.         ^om   Ljutomer. 
Ustanovitelj:  Zemljoradnička  za- 

druga, Rogljevo, Negotin. 
Poslovodja:  Milosevic  Božidar, s 

Trgovinski register 

777. 

Izbrisi 
Okrožna codlSča razglaîajoi 

Pooblastilom v mejah pogodbe z zw 
drugo. 

Maribor, 4. novembra 1954. . 
Zadr VI 170 3691 

770. 

Spremembe 
Okrožna sodišča raxglaSaJot 

Maribor, 23. oktobra 1954. 
Zadr VI 111 3626 

774. 
Besedilo: Zadružno gospodarstvo, 

Kuršinci. 
Zadruga je prešla s sklepom obč- 

nega zbora dne 17. VII. 1954 v likvi- 
dacijo. 

Likvidatorji: Jud Viljem, Ljuto- 
mer, predsednik, Stojko Albin, Mo- 
ta, Žnidarič Jožica, Ljutomer, Deš- 
nik Stane, Ljutomer, vsi uslužbenci; 
Kšela  Franček,  Kuršinci,   Vrbnjak 

Besedilo: Gostilna Terpin Marija, 
Solkan. 

Zaradi   vpisa   pri   LO   MO  Nova 
Gorica. 

Gorica, 18. oktobra 1954. 
Zt 352-8 3573 

Razglasi sodišč 

O 2135/54-15 7051 
Oklici dedičem 

Besedilo:   Kmetijska   zadrnga   z 
°. j., Drcnsko rebro. .          ,          , 

Na občnem zboru 12. IX. 1954 so Franc, Kuršinci, Fifnja Alojz, Mir- 
ila sprejeta nova, pravila, po ka- žinci. kmetje,  in  Vrbnjak  Ludvik, 
*erih sedaj zadruga deluje. delavec,   Bučkovci,   Kšela   Marija, 
„Upravni odbor  sestavlja  5  do 7 delavka, Kuršinci. 
članov. Za zadrugo podpisujeta po Likvidacijska firma kakor doslej 
dva člana upravnega odbora, kate- * pristavkom »v likvidaciji«. 
rih enega lahko nadomešča uslužbe- Likvidatorji  podpisujejo  likvida- 
fcec zadruge, ki ga je za to poobla- cijsko firmo tako, da po dva od njih 
stil -upravni odbor. Delež znaša 500 pristavita pod besedilo firme svoja 
din. Vsak član  jamči  z  20kratnim podpisa, 
zneskom vpisanih deležev.           , Maribor, 3. novembra 1954. 

Celje, 8. oktobra  1954. '      Zadr VI 147             3693 
^                Zadr VTII 2/9             3460 

L 

Besedilo:   Kmetijska   zadrnga   z 
°-j., Babno polje. 

Po sklepu polletnega občnega 
*oora dne 11. IX. 1954 se izbrišeta 
"oje Franc in Veber Marija, in 
vpišeta nova izvoljena člana uprav- 
nega odbora Miklavčič Franc, Bab- 
no polje 49, in Grajš Janez, Babno 
Polje 59. 

Vpišejo se nova zadružna pravila. 
, Namen zadruge ie: pospeševanje 
j^netijske proizvodnje in dviganje 
kulture na vasi. 

Gorica, 20. oktobra  1954. 
Zadr V/44-42 3575 

Eržen Frančiška  roj. Likozar, iz 
Britofa 48 pri Kranju, je umrla dne 
14. IV. 1954(C(zapustivši naredbo po- 
slednje volje. Njena nečaka Završ- 
nik r rane in Završnik Stanko, oba 
delavca, se pogrešata. Priglasitveni 
rok: šest mesecev od te objave. 

Okrajno sodišče v Kranju, 
dne 6. novembra 1954. 

J 185/54 7083 
Dražbe 

Dne 5. I. 1955 ob 10. uri bo pri 
tem sodišču v sobi št. 10 dražba ne- 
premičnin: vi. št. 615, k. o. Cate'i 
in parcele št. 4064, k. o. Krška vas, 
cenilna   vrednost   68.620   din,   naj- 

??2. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

udruga »Partizanka«, Osek. 
Na podlagi sklepa izrednega obč- 

ega  zbora   16. IX.   1954  se  vpiše 

V nasi 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 de] 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, kj je zaradi razprodane doslej izišle 
tovrstne literature nepogrešljiv pripomoček za uspešno pripravo 
na izpite, je predvsçm namenjen uslužbencem znižjo in prednjo 
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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manjši ponudek 45.746 din, varščina 
6862 din v gotovini. 

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 nepre- 
mičnin v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. Sicer pa opo- 
zarjamo na dražbeni oklic nabit na 
uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Brežicah, 
dne 3. novembra 1954. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  do 
podjetij   v    likvidaciji,   licer    se    bodo 

dolgovi sodno lztlrjall. 

St. 8506'l-54 5916 
Z odločbo MLO glavnega mesta 

Ljubljana, G. št. 7136'2-54 z dne 
1. IX. 1954 je prešlo v likvidacijo 
podjetje »Grajska restavracijam 
Ljubljana, Grajska planota 1. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

7062 
Z odločbo OLO Radovljica, štev. 

5135/2-54 z dno 10. IX. 1954 je pre- 
šlo >Krajevno čevljarsko podjetje« 
Begunje pri Lescah, v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 

6638 
Po sklepu OLO Ljubljana okolica, 

Št. II-2-9080/1-54 z dne 25. IX. 1954 
je prešlo Krajevno podjetje »Žaga«, 
Blagovica v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

6637 
Po sklepu OLO Ljubljana okolica, 

št. II-2-9090/3-54 z dne 25. IX. 1954 
je prešlo samostojno gostišče »Kra- 
jevna gostilna, Ožbolt« s sedanjim 
sedežem v Ožboltu 3, v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni po tej 
objavi. 

Likvidacijska komisija 
6639 

Po sklepu OLO Ljubljana okolica, 
št. II-2-9080/2-54 z dne 25. IX.  1954 
je prešlo krajevno podjetje samo- 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodiSiu svoje 
pravice sicer se bodo vrednotnlce izrekle 

za neveljavne. 

1 R 460'54—2 5335 
Podjetje za elektrozveze, tele- 

komunikacije«, Ljubljana, Pržanj 24, 
prosi za amortizacijo bariranega 
bianco-čeka št. A/J 539111, izdanega 
dne 12. IV. 1954 na Centralo narod- 
ne banke FLRJ. Na čeku je zapisan 
tekoči račun izdajatelja, št. 607-T-4, 
v desnem spodnjem kotu pa odtis- 
njen njegov žig. Preko čeka sta po- 
tegnjeni od levega spodnjega do 
desnega zgornjega kota 2 vzpo- 
redni rdeči črti. Priglasitveni  rok: 
2 meseca od te objave. 

Okrajno sodišče I v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1954. 

V tisku je 
PRIROČNIK ZA PISARNI- 
ŠKO POSLOVANJE LJUD- 

SKIH ODBOROV 

»Začasna navodila za pisar- 
niško poslovanje«, ki so iz- 
šla lani, so že pošla. Povpra- 
ševanje po tem praktičnem 
priročniku je medtem nara- 
slo. Nova izdaja bo izpopol- 
njena in bo poleg praktičnih 
navodil vsebovala tudi vse 
vzorce in obrazce, ki jih ljud- 
ski odbori pri svojem pisarni- 
škem poslovanju uporablja- 
jo. Da bomo lahko določili 
zadostno naklado, sprejema- 
mo naročila za ta priročnik 
že zdaj. Ljudske odbore pa 
tudi druge interesente opo- 
zorjamo, da imajo za izvode, 
ki jih naročijo že zdaj, 10% 
popusta od končne cene, ki 
bo določena po natisku pri- 
ročnika. 

i: 

stojno gostišče »Krajevna gostilna, 
Blagovica«, v likvidacijo. Priglasit- 
veni rok: 30 dni po tej objavi. 

Likvidacijska komisija 

7014 
Z odločbo okrajnega, ljudskega 

odbora Ljubljana okolica v Ljub- 
ljani, št. 11-2-11727/1 z dne 13. X. 
1954 je prešlo podjetje »Mestna 
opekarna, Litija« v likvidacijo. 
Likvidator Kolšck Radovan, komer- 
oialist podjetja Tesar, obrat Smart- 
no pri Litiji. Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objavi. 

Likvidator 

St. 190/1 6855 
Po sklepu občnega zbora Kmetij- 

ske zadruge Otočec ob Krki z dne 
17. X. 1954 se likvidira zadružno 
posestvo pri Kmetijski zadrugi 
Otočec ob Krki. Priglasitveni rok: 
14 dni ob te objave. 

Kmetijska zadruga z o. j., 
Otočec ob Krki 

Izgubljene listine 
proklicujcjo 

Alič Janez, Ljubljana, Resljeva U 
osebno izkaznico, registr. št. 36472 
(Ljubljana). 7185 

Bajde Marija, Maribor, Studenci, 
Limbuška 86, osebno izkaznico, reg. 
št. 51300, serijska Št. 0052216 (Mari- 
bor). 7139 

Balažič Marija, Ljubljana, Brod 
št. 40, osebno izkaznico, reg. št. 17756 
(Križevci pri Ljutomeru). 7112 

Balažič Matilda, Ljubljana, Brod 
št. 40, osebno izkaznico, reg. št. 1/426 
(Križevci pri Ljutomeru). 7113 

BenigaT Marija, Ljubljana, Šiška, 
Novi bloki XV/I, osebno izkaznico,       , 
reg. št.  10662, ser. št'. 0821365  (Ra- 
dovljica). 7114   , 

Bežik Terezija, Mihalovci 12, p- 
Ivanjkovci, osebno izkaznico, reg- 
st. 1997, ser. št. F-0226307 (Ljuto- 
mer). 7084 , 

Bizjak Aleksander, Ljubljana, 
Milčinskega 7 a, osebno izkaznico, 
reg. št. 102875-53, ser. št. 0477185 
(Ljubljana). 7060 

Bizjak Marjan, Nemška gora 6, 
osebno izkaznico, reg. št. 31621, ser. 
št. 040931  (Krško). 7085 

Bobnar   Stanislav,   Šmartno   ob    ! 
Savi, osebno izkaznico,  registr. Št. 
23374/50,   ser.   št.   F-0045Ó84   (Ljub- 
ljana). 7O90 

Bogataj Boris, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 111332/54, ser. št. 
F-0138642 (Ljubljana). 7091 

Božič Elizabeta, Kranj, Kalvari- 
ja 78, osebno izkaznico, reg. št. 
21883 (Krško). 7068 

Bračko Alojzija, Maribor, Pobrež- 
je, Heroja Vojka 17, osebno izkaz- 
nico, reg. Št. 6230, ser. št. 00114*7 
(Maribor). 7141 

Copot Leopold, Slam jak 18, p. Lju" 
tomer, osebno izkaznico, registr. st. 
15063, serijska št. F-0239373 (Ljuto- 
mer). 7129 

Cvar Frančiška, Breg 12t p. Rib- 
nica na Dolenjskem, osebno izk&£" 
nico, reg. št. 11512, ser. št. 0557822 
(Kočevje). 7053 

Cere Anton, Maribor, Smoletova 
št. 8, delovno knižico, št. 3696, ser. 
št. 93721 '(Maribor mesto). 7150 

černec Jožef, Dogoše 5 pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. št. 17527» 
ser. št. 0585805 (Maribor). 7154 

Debevec Franc. Ljubljana, Smar- 
tinska 16, izkaznico rez. oficirja» 
ser. PU-0001 T, št. 4289. (V. O. Ljub- 
ljana). 7115 

Dobrota Vinko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 78097/51, ser. s}- 
F-0100407 (Ljubljana). 7078 

Doki Stefan, Maribor, Tezno, Ba" 
raka 37, osebno izkaznico, reg. »V 
3415, ser. št. 0584325 (Maribor).   7160 
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Ferčec Stefan, Stanošina 2, p. Pod- 
iehnik, osebno izkaznico, reg. št. 
**2•0. ser. št. 0288517  (Ptuj).   7104 
, Fias Vekoslav, Madbor, Kejžar- 
jeva 14, osebno izkaznico, reg. št. 
86743, serijska št. F-0109033 (Ljub- 
lana). 7151 

Fridauer Stanko, zdaj zaposlen 
Pri >MM Gradišč, Šoštanj, osebno 
izkaznico (Cirkulane, 1951), vojaško 
«ijižico (Voj. odsek, Ptuj, 1947), sin- 
dikalno izkaznico, učno spričevalo 
(Gradiš, 1953), potrdila, izdana od 
podjetja »Gradišč o plačanih ali- 
mentili. 6687 

Furlan Jurij, Ljubljana, knjižico 
Predvojaške vzgoje, št. 14, izdano 
ûd Elektrotehniške fakultete v Ljub- 
ljani. 7092 

Gerečnik Matilda, Maribor, Melj- 
ska 93, osebno izkaznico, registr. 
«. 43861, serijska št. 0046047 (Mari- 
er). m 7140 

Gerkman Zdravko,- Lavrica, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16419/52, ser. 
". F-0136161 (Ljubljana okol.). 7093 
. Gjereik Ivan, Ljubljana, osebno 
"•kaznico, registr. št. 18331, ser. št. 
«&3141 (Murska Sobota). 7173 
. Gorjan Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št; 109105/54, ser. št. 
F-0136415  (Ljubljana). 7061 

Gorjan Josip, Ljubljana, Titova 
»t. 43, osebno izkaznico, registr. Št. 
2031951, ser. ät. F-0043129 (Ljub- 
lana). 7116 

Gostećnik Alojz, Radegunda 39, 
P- Mozirje, osebno izkaznico, reg. 
ft. 21-115, serijska št. 0444426 (Šo- 
štanj. 7125 

Hanuš Roman, Dogoše pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, registr. št. 
^i?. ser. št. 0044418 (Maribor). 7157 

Horvat Janez, Murska Sobota, Ti- 
ska cesta 5, osebno izkaznico, reg. 
|t. 4324, ser. št. G-0124921 (Murska 

'•    sobota). 6873 
. . Horvat Alojzija, Maribor, Kejžar- 

Jeva 18, osebno, izkaznico, reg. št. 
^•, serijska št. 0046099 (Mari- 
bor). 7161 
, Hrastnik Lojze, Ljubljana, Vodni- 
kova 17, osebno izkaznico, reg. št. 
"093, ser. št. 23275 (Ljubljana). 7163 

Hraš Ana, Maribor, Pobrežje, Ob- 
Jova 10, osebno izkaznico, reg. št. 
*to9, ser. št. 0036575 (Maribor). 7142 
jHudelja Uršula roj. Sašek, Mari- 
9P*. Vošnjakova 16, osebno izkaz- 
""». reg. št. 20825, ser. št. 0203835 
(Kranj), in sindikalno kniiico, iz- 
dano od sindikata Splošne bolnico 
(Maribor). 7172 

Instalacijsko podjetje >Toplovod<, 
Wubljana, Črtomirova 6, prometno 

' fc-ojiŽioo za osebni avto znamke 
»öteyr 220<, reg. št. S-4640. 7195 
• Ivša Jože, Loče 23, p. Dobova pri 
Brežicah, osebno izkaznico, reg. št. 
31552, ser. št. 0409862. 6436 

Jakopanec Cecilija, Cvetkovci 85, 
P; Podgorci, osebno izkaznico, reg. 
št- 23371. ser. Št. 0266681 (Ptuj). 7105 

Jamnik Anton, Ljubljana, Serano- 
vičeva 4, indeks Univerze, rudarsko- 
metalurške fak. v Ljubljani.     7117 

Jeranko Jože, Ljubljana, Šiška, 
preklicu je izgubljeno vojaško knji- 
žico, rezervnega oficirja, izdano ou 
Vojne pošto Vipava, objavljeno v 
»Uradnem listu LRSc, št. 30/54, ker 
se je našla. 7062 

Jošt Marija, Okonina, p. Radmir- 
je, sečno dovoljenje, št. 160/1202-54, 
izdano od Uprave za gozdarstvo v 
Šoštanju. 6767 

Kavcnik Bernardo, Log 11, p. Bre- 
zovica, dijaško mesečno železniško 
vozno karto, smer Log—Ljubljana, 
št. 2. 7118 

Kepic Leopold, Tacen, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 26795/51, 
ser. št. F-0131103 (Ljubljana).   7063 

Kirbiš Erna, Loka 11, p. Starše 
pri Ptuju, osebno izkaznico, reg. št. 
36493, ser. št. 0261730. 6883 

Kmetijska zadruga, Ruše pri Ma- 
riboru, evid. tablico, št. 6347 (Mari- 
bor). 7158 

Kobe Slavko, Celje, Kersnikova 
štev. 4, indeks Univerzo v Ljub- 
ljani. 7186 

Kocbek Antonija, Maribor, Parti- 
zanska 5, osebno izkaznico, reg, št. 
48639, ser. št 0177900 (Maribor). 7146 

Kocjan Jože, Poljane 17, osebno 
izkaznico, registr. št. 1354, ser. št. 
0348664 (Ilirska Bistrica).   '       7132 

Kokalj Ljudmila, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 93114/51, ser. 
št. F-0115424 (Ljubljana). 7119 

Kolarič Marija, Mala vas 26, p. 
Gorišnica, Ptuj, osebno izkaznico, 
reg. št. 26868, ser. št. 0270178.   6783 

Konic Vera, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 50210/51, ser. št. 
F-0072520 (Ljubljana). •    7094 

Konjedic Anton, Gorenja vas 24 
pri Kanalu, osebno izkaznico, reg. 
št. 6904, ser.'št. 0309915. 7054 

Kores Stanko, Cermožiše 38, p. Ze- 
lale, osebno izkaznico, reg. št. 43186, 
ser. št. S-0287423. 7071 

Kos Jože, Zdole 15, Videm-Krško, 
osebno/izkaznico, reg. št. 18119, ser. 
št. 0396429 (Krško). 6794 

Kosec Ana, Trbovlje I, Nasipi 21, 
osebno izkaznico, reg. št. 9884, ser. 
št. F-0723194. 6813 

Košir Nežka, Ljubljana, Baudko- 
va 3, osebno izkaznico, registr. št. 
77444/51 (Ljubljana). 7174 

Kuljiš Tomo, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico Univerze, ekonomske 
fakultete v Ljubljani. 7120 

Kunšič Tomaž, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 97129-51, ser. št. 
F-0119439 (Ljubljana). 7187 

Kurenč Anica, Gorenja vas št. 5, 
osebno izkaznico, reg. Št. 12450, ser. 
št. F-0132447 (Vrhnika). 7095 

Leskovcc Gabrijela, Ljubljana, 
osebno izkaznico, reg. št. 8319/50, 
ser. št. F-0030629  (Ljubljana).   7121 

Lindenthal Zofija roj. Serdinšek, 
Zg. Korena   66,   osebno   izkaznico, 

reg. št. 17903, ser. št. F-0581180 (Ma- 
ribor okolica). 7144 

Lovrenčič Jožef, Maribor, Parti- 
zanska 63, rez. ofic. izkaznica, ser. 
PU 0001-T-I, številka 3029, V. P. 3914 
(Bitolj). 7153 

Majcen Pepca, Mokronog, prekli- 
cuje izgubljeno osebno izkaznico, 
reg. št. 10633. ser. št. 0514943, objav- 
ljeno v »Uradnem listu LRS<, št. 
31/54, ker se je našla. 7096 

Makovič Emil, Lig 47, p. Kanal 
pri Gorici, osebno izkaznico, reg. 
št. 17835, ser. št. 0334412. 7134 

Marciuš Jože, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 28378, ser. št. 
10910635 (Čakovec). 7079 

Meckar Terezija, Sv. Jurij 103, 
osebno izkaznico, reg. št. 25475, ser. 
št. 0107185  (Murska Sobota).     6796 

Mihelič Franc, Sreberje 78, delov- 
no knjižico, ser. št. 10770/2772 (Ljub- 
ljana). 7175 

Mikuš Jože, Idrija, Rudarska 21, 
.osebno izkaznico, registr. št. 11513 
(Idrija). 7126 

Miličevič Ivan, Mozelj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 6391, ser. št. 0552901 
(Kočevje). 7073 

Mori Peter, Ljubljana, Hrenova 
št 12, osebno izkaznico, registr. št. 
102647 (Ljubljana). 7188 

Muraus Marija, Maribor, Heroja 
Sercerja 1, uveljavlja izgubljeno 
osebno izkaznico, reg. št. 23866, ser. 
št. 0363524 (Maribor). 7165 

Novak Rudolf, Ulica IX. korpusa 
št. 54 a, osebno izkaznico, reg. št 
41SS1, ser. št 0303301 (Gorica).   7179 

Oblak Jakob, Gornji Logatec, 
osebno izkaznico, reg. št. 46238/53, 
ser. št. F-0155990 (Ljubljana oko- 
lica). 7189 

Odar Jože, Studor 22, p. Srednja 
vas pri Bohinju, osebno izkaznico, 
reg. št. 15612, ser. št. 0807522 (Ra- 
dovljica). 6786 

Omahen Franc, Blato 15 pri Gro- 
supljem, osebno izkaznico, reg. št. 
5550/54, ser. št F-000594 (Grosup- 
lje). 7122 

Pahor Marija, Domžale, Kolodvor- 
ska, osebno izkaznico, registr. š<tev. 
27250/51, ser. št. F-0473160 (Ljublja- 
na okolica). 7191 

Pajenk Magdalena, Ljubljana, 
Prule 13, osebno izkaznico, reg. št. 
105987-53 (Ljubljana). 7190 

Papež Mara, Ljubljana, Puharje- 
va 5, osebno izkaznico, registr. št. 
100336, serijska Št F-074646 (Ljub- 
ljana). .7123 

Pavlin Franc, Sela pri Zajčjem 
vrhu, osebno izkaznico, registr. št. 
5764, serijska št. 0323679 (Novo me- 
sto). 7067 

Petač Marija, Žlebe 23, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 24730, ser. št. 
F-0130040 (Ljubljana okolica).   7097 

Pintarič Franc, Sp. Korena 58 v 
Slov. goricah, osebno izkaznico, reg. 
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št. 17580, ser. št. 0578158 (Maribor 
okolica). 7168 

Pire Justin, Videm-Krško, Gubče- 
va 10, osebno izkaznico, reg. štev. 
17096, ser. št. 0395406 (Krško).       7192 

Pišotek Štefanija, Okoška gora, 
p. Oplotnica, osebno izkaznico, 
reg. številka 31226, ser. štev. 0766076 
(Poljčane). 7155 

Pleteršek Stefan, Maribor, Po- 
brežje, Muršičeva 23, dovoljenje za 
lOOm pas, št. 3521, izdano 25. IX. 
1954 z veljavnostjo do 31. decembra 
1954, in osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 53467, ser. številka 0034418 
(Maribor). 7171 

Podrenek Ivan, Koprivnik, Polš- 
nik, osebno izkaznico, reg. številka 
9195, ser. številka 0167499 (Ljubljana 
okolica). 7193 

Polaj ;r Marinka, Kranj, Britof 
5, osebno izkaznico, reg. št. 21568, 
ser. št. 0222778 (Kranj). 7176 

Polanec Anica, Maribor, Koroška 
70, osebno izkaznico, reg. št. 40571, 
ser. št. 45456 (Maribor). 7167 

Potočnik Feliks, Maribor, Kose- 
škega 22, osebno izkaznico, reg. št. 
53556, ser. številka 0054508 (Mari- 
bor). 7166 

Prezelj Valentin, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 2827 (Kraguje- 
•••, LR Srbija). 7098 

Radovanovič Milentije, Maribor, 
Koroška 22, osebno izkaznico, reg. 
številka 1281, ser. številka 1693624 
(Bačka Palanka). 7155 

Radovanovič Ruža, Maribor, Ko- 
roška 22, osebno izkaznico, reg. 
številka C-0339146, ser. štev. 4705 
(Livno, Bosna). 7156 

Ramovš Ivanka, Trbovlje, Trg re- 
volucije 10, osebno zkaznico, reg. 
številka 22924, ser. štev. F-0S13784 
(Radovljica). 6787 

Rebernik Jožef, Dražji vrh pri 
Mariji Snežni, osebno izkaznico, reg. 
številka 6899, ser. številka 0063599 
(Maribor okolica). 7169 

Rihtar Ciril, Pivka, žel. stavba A, 
osebno izkaznico, reg. št. 9364, ser. 
št. F-0619674. 7059 

Roter. Jože, Maribor, Pobrežka38, 
osebno izkaznico, reg. št. 34933, ser. 
št.  0041870  (Maribor). 7138 

Rožič Hilda, Slov. Javornik, Ce- 
sta v Rovte 7, osebno izkaznico, 
reg. št. 8883, ser. št. G-353595.     7137 

Rutnik Angela, Maribor, Sloven- 
ska 1, osebno izkaznico, reg. štev. 
10469, ser. št. 0014679 (Maribor).    7149 

Sever Alojz, Vrtača 33, p. Semič, 
osebno izkaznico, reg. št. 10676, ser. 
št. F-0493886 (Črnomelj). 7109 

Sever Antonija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 108640'54, ser. 
št. F-0S51930 (Ljubljana). 7124 

Sirk Albert, Hruševlje 7, p. Do- 
brovo   v   Brdih,   osebno   izkaznico, 

reg. številka 1791, ser. štev. 0291246 
(Gorica). 6860 

Sitar Ljudmila, Ljubljana, oseb- 
no izk' oico, reg. štev. 13288 (Nova 
Gorica). 7194 

Slivšek Franc, Armeško 36, po- 
šta Brestanica, osebno izkaznico, 
reg. štev. 2672, ser. številka 0647983 

.(Celje okolica). 6998 

Smonkar Elizabeta, Maribor, Ob 
Dravi 2, osebno izkaznico, reg. št. 
30568, ser. št. 0038716 (Maribor).    7147 

V tisku je knjižica 

BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
s tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka .z nosečnicami, porodnica- 
mi in novorojenčki. 

Smrtnik Leopold, Vrhnika, spri- 
čevalo o pomočniškem izpitu mizar- 
ske stroke, izdano leta 1949 (Ljub- 
ljana). 7064 

Senica Marija, Cinkovce 56, oseb- 
no izkazn' o številka 29441 (Stara 
Pazova). 6889 

Skorc Ana, Ljubljana, Gornji trg 
24, osebno izkaznico, reg. številka 
69397/51, ser. štev. F-0091707 (Ljub- 
ljana). 7065 

Tivadar Angela, Maribor, Tržaška 
13, osebno izkaznico, reg. št. 23258, 
ser. št. 0247568 (Lendava). 7162 

Toplak Marija, Sovjak 15, Trnov- 
ska vas, osebno izkaznico, reg. št. 
11107, ser. št. 0053420. 6800 

Trgovsko podjetje >Merkur«, 
Ljubljana, Trubarjeva 29, evid. ta- 
blico S-3059. 7080 

Turek Jožef, Gorica 15, p. Pucon- 
ci, osebno izkaznico, ser. št. 0128403 
(Murska Sobota). 6262 

Vagner Viktorija roj. Rojko, Ma- 
ribor, Kneza Koclja 18, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 403, ser. št. 2313 
(Maribor). 7159 

Vaupotič Jakob, Zakl i, p. Pod- 
lehnik pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. številka 33766, ser. štev. 0257432 
(Ptuj). 6877 

Vavtar Stanislava, Moravče 12. 
osebno izkaznico, reg. štev. 2104 
(Trebje). 7081    • 

Verzel Anton, Maribor, Ljubljan- 
ska 37, osebno izkaznico, reg. štev. 
50257, ser. številka 0050777 (Ma- 
ribor). 7143 

Vidmar Rudolf, Ratje 32, p. Hi- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 1804S, 
ser. št. 0309947. 712? 

Vinarska in sadjarska zadruga, 
Vipava, evidenčno tablico, št. S-4960 
za 3 tonski kamion >Mercedesc. 6893 

Vrbnik Pavla, Kamnik, osebno .iz-   *  ( 
kaznico, reg. št. 27870/50, ser. št. F- 
047830 (Ljubljana okolica). 7099 

Vresk Jernej, Razbor 31, p. Lok* 
pri Zidanem mostu, osebno izkazni- 
co, reg. št. 35242, ser. številka F- 
0748552 (Trbovlje). 6750 

Zagoršek Pavel, Vinarje 3 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 49614, ser. številka 0050034 
(Maribor). 716* 

Zaje Frančiška, Videm 23, Dobre- 
polje, osebno izkaznico, reg. šte' 
velka 14844, ser. številka 0015154 
(Grosupplje). 7100 

Zajšek Ivana, Martin 26 pri Ma- 
riboru, osebno izkaznico, reg. štev. 
5283, ser. številka 0378792 (Mari- 
bor   okolica). 7152 

Zavašnik Antonija, Golo Brdo, 
osebno izkaznico, reg. št. 25306/51i 
ser. Številka F-0028616 (Ljubljana 
okolica). 7101 

Završnik  Janez,  Ljubljana,  Can- 
karjeva 11,   osebno izkaznico,   rej- 
št. 64428/51, ser. številka F-0116738 > 
(Ljubljana). , 7196 

Zupan Zita, Maribor, Studenci. 
Premogovna 3, osebno izkaznico, 
reg. številka 41066, ser. št. 0041268 
(Maribor). 71« 

Žagar Majda, Trbovlje, Savinjska 
28, osebno izkaznico, reg. št. 24208, 
ser. št. F-725518 (Trbovlje).        6771 

Zmavc Feliks, Maribor, Zemlj1* 
čeva 7, osebno izkaznico reg. šte- 
vilka 51150, ser. številka 048125« 
(Maribor), in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega okrožja J 
Strumici  1953. <17" 

Zugelj Peter, Züje 9, Vinica P*1 

Črnomlju, osebno izkaznico, reg. * • 
7916, ser. št. 0491226. 7<K< 

Zngman Franc, Zamarkova 12J?* 
Lenartu, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 53088, ser. št. F-0022208 •' 
ribor okolica). 'l 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TomSlča« 
v LJubljani 
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••••1 •va Davek Osnova       %        Davek      Osnova       %        Davek Osnova       %       Davek 

140.000 10 14.000 300.000 36 108.000 64.000 18,8 12.038 260.000 54,2 140.920 
145.000 10,5 15.225 305.000 56,5 111.523 66.000 19,2 12.672 265.000 54,8 145.220 
150.000 U 16.500 310.000 57 114.700 68.000 19,6 13.328 270.000 55,4 149.580 
155.000 12 18.600 315.000 37,5 118.125 70.000 20 14.000 275.000 56 154.000 
160.000 13 20.800 520.000 38 121.600 72.000 20,4 14,688 280.000 56,4 157.920 
165.000 14 23.100 325.000 33,4 124.800 74.000 20,8 15.392 285.000 563 161.880 
170.000 15 25.500 330.000 38,8 128.040 76.000 21,2 16.112 290.000 57,2 165.880 
175.000 16 28.000 335.000 59,2 131.320 78.000 21,6 16.848 295.000 57,6 169.920 
180.000 17 30.600 340.000 39,5 134.300 80.000 22 17.600 500.000 58 174.000 
185.000 18 33.300 345.000 39,9 137.655 82.000 22,6 18.532 505.000 58,4 178.120 
190.000 19 36.100 350.000 40,3 141.050 84.000 25,2 19.488 510.000 58,8 182.280 
195.000 20 39.000 355.000 40,7 144.485 "86.000 25,8 20,468 515.000 59,2 186.460 
200.000 21 42.000 360.000 41 147.600 88.000 24,4 21.472 520.000 59,6 190.720 
205.000 22 45.100 365.000 41,4 151.110 90.000 25 22.500 523.000 60 195.000 
210.000 23 48.300 370.000 41,8 154.660 92.000 25,8 23.736 330.000 60,4 199.320 
215.000 24 51.600 375.000 42,2 158.250 94.000 26,6 25.004 335.000 60,8 203.680 
220.000 25 53.000 380.000 42,5 161.500 96.000 27,4 26.304 340.000 61.2 208.080 
225.000 25,7 57.825 385.000 42,9 165.165 98.000 28,2 27.636 345.000 61,6 212.520 
230.000 26,5 60.950 390.000 43,3 168.870 100.000 29 29.000 350.000 62 217.000 
235.000 27,2 63.920 395.000 43,7 172.615 105.000 30 51.500 555.000 62,5 221.165 
24O.O0O 28 67.200 400.000 44 176.000 110.000 31 34.100 560.000 62,6 225.560 
245.OO0 28,7 70.315 410.000 44,5 182.450 115.000 32 36.800 565.000 62,9 229.585 
250.000 29,5 73.750 420.000 45 189.000 120.000 35 39.600 570.000 65,2 255.840 
235.000 30,2 77.010 430.000 45,5 195.650 125.000 54 42.500 575.000 65,5 238.125 
260.000 31 80.600 440.000 46 202.400 150.000 55 45.500 580.000 653 242.440 
265.000 31,7 84.005 450.000 46,5 209.250 155.000 56 48.600 385.000 64,1 246.785 
270.000 32,5 87.750 460.000 47 216.200 140.000 57 51.800 390.000 64,4 251.160 
275.000 53,2 91.300 470.000 47,3 222.310 143.000 57,7 54.665 595.000 64,9 255.565 
280.000 34 95.200 480.000 47,6 228.480 150.000 38,5 57.750 400.000 65 260.000 
285.000 34,5 98.325 490.000 47,8 254.220 155.000 39,2 60.760 405.000 65,2 264.060 
290.000 55 101.500 500.000 48 240.000 160.000 40 64.000 410.000 65,4 268.140 
295.000 35,5 104.725 165.000 41 67.650 415.000 65,6 272.240 

170.000 42 71.400 420.000 65,8 276.360 
Pri osnovi nad 500.000 din 68% od razlil; :c, to je 175.000 43 75.250 425.000 66 280.500 

°d vsakih nada' Ijnjih 10.000 din osnove še 6SO0 din več. 180.000 44 79.200 430.000 66,2 284.660 
183.000 44,7 82.695 435.000 66,4 288.840 

2. člen 190.000 45,5 86.450 440.000 66.6 293.040 
Za obračun  dopolnilne !  dohodnine i   dohodkov od 195.000 46,2 90.090 445.000 663 297.260 

Premoženja je predpisana tale davčna lestvica: 200.000 47 94.000 450.000 67 301.500 
^ 205.000 

210.000 
47,6 
48,2 

97.580 
101,220 

455.000 
460.000 

67,1 
67,2 

305.505 

Osnova % Davek Osnova % Davek 509.120 
- 215.000 

220.000 
48,8 
49,4 

104.920 
108.680 

465.000 
470.000 

67,5 
67,4 

512.945 

1.000 2 20 24.000 7,5 1.800 316.780 

2•00 
3.000 

2J2 
2,4 
2,6 

44 
*72 

25.000 
26.000 

7,7 
8 

1.925 
'     2.080 

225.000 
230.000 

50 
50,6 

112.500 
116.580 

475.000 
480.000 

67,5 
67,6 

320.625 
324.480 

4.000 104 27.000 8,2 2.214 235.000 51,2 120.520 485.000 67,7 328.345 

5.000 
6.000 
7.000 

2,8 
3 
3,2 

140 
180 
234 

28.000 
29.000 
30.000 

8,5 
8,7 
9 

2.380 
2.523 
2.700 

240.000 
245.000 
250.000 

51,8 
52,4 
53 

124.520 
128.380 
132.500 

490.000 
495.000 
500.000 

67,8 
67,9 
68 

332.220 
336.105 
340.000 

8.000 3,4 272 32.000 9,6 3.072 255.000 53,6 136.680 

9.000 
10.000 

3,7 333 34.000 10,2 3.463 Pri osnovi nad 500.000 din 84% od razlike, to je 
4 400 36.000 10.8 3.888 od vsakih nadaljnjih 5000 din osnove še 4200 din več. 

11.000 4,2 462 38.000 fl.4 4.332 
12.000 4,5 540 40.000 12 4.800 3.  člen 
13.000 
14.000 
15.000 

4,7 
5 
5,2 

611 
700 
780 

42.000 
44.000 
46.000 

12,6 
13,2 
13,8 

5.292 
5.803 
6.348 

Določbe 1. 
mestno občino 

in 2. člena tega odloka ne veljajo za 
Nova Gorica. 

16.000 
17.000 

5,5 
5,7 
6 

880 
969 

48.000 
50.000 

14,4 
15 

6.912 
7.500 

- 4. člen 

18.000 1.080 52.000 15,6 8.112 Ce ima davčni zavezanec dohodke raznih oblik, 

19.000 6,2 
6,5 

1.178 54.000 16,2 8.748- plača dopolnilno dohodnino od vsake oblike po njeni 

20.000 1.300 56.000 16,8 9.408 lestvici, vendar : po stopnji, ka ustreza seštevku vseh 

21.000 6,7 1.407 58.000 17,4 10.092 njegovih dohodkov. 

22.000 7 1.540 60.000 18 10.800 Dohodki, ki se ugotovijo in obdavčijo po pretek- 
23.OO0 7,2 1.656 62.000 18,4 11.408 lem lati i. ne vplivajo na pavšalno odmero dopolnilne 
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dohodnine  od  kmetijstva  oziroma   od  samostojnih 
poklicev. 

5. člen 
Pri odmeri davka ee priznajo davčne olajšave v 

okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 

6. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
1. od samostojnih poklicev: 
osnove do 100.000 din se zaokrožijo na 20O0 din 

tako, da se zneski do 1000 din zaokrožijo navzdol, 
zneski nad 1000 din pa navzgor; 

osnove od 100.000 din do 400.000 din se zaokrožijo 
na 5000 din, in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din 
pa navzgor; 

osnove nad 400.000 din se zaokrožijo na 10.000 din, 
in sicer do 5000 din navzdol, nad 5000 din pa navzgor. 

2. od premoženja: 
osnove do 30.000 din se zaokrožijo na tisoče tako, 

da se zneski do 500 din zaokrožijo navzdol, zneski 
nad 500 din pa navzgor;- 

osnove od 30.000 din do 100.000 din se zaokrožijo 
na 2000 din, in sicer do 1000 din navzdol, nad 1000 din 
pa navzgor; 

osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na 5000 din, 
in sicer do 2500 din navzdol, nad 2500 din pa navzgor. 

7. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem listu 

LUS«, uporablja pa se za odmero dopolnilne dohod- 
nine za leto 1954. 

St. I/l-3460'l-54 
Nova Gorica, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec L r. 

Davčna osnova 
300.000—320.000 
520.000—340.000 
340.000—360.000 
360.000—380.000 
380.000—400.000 
400.000—420.000 
420.000—440.000 
440.000—460.000 
460.000—480.000 
480.000—500.000 
500.000—550.000 
550.000 

Odstotkov 
32 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
50 
50 

+ 56% od razlike nad 550.000 

II 

Za obračunavanje dopolnilne dohoc nine od pre- 
moženja   se predpisuje za   leto 1954 tale   davčna 
lestvica: 

Višina davčne osnove Odstotkov 
10.000 2 

nad 10.000— 20.000 5 
20.000— 30.000 8 
30.000— 50.000 14 
50.000— 80.000 27 

» 80.000— 120.000 36 
120.000— 160.000 42 
160.000— 200.000 47 
200.000— 250.000 52 
250.000— 300.000 56 
300.000— 400.000 61 

» 400.000— 500.000 64 
500.000— 600.000 67 

„ 600.000— 700.000 68 
700.000— 800.000 69 
800.000—1,000.000 69 

» 1,000.000 69 

684. 

OLO Ljubljana okolica je na podlagi drugega 
odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih in 6. člena uredbe o dohodnim (Uradni list 
FLRJ, št. 56-481/53) ter v zvezi s VI'2 odloka Izvrš- 
nega sveta Ljudske skupščine LRS o uporabi plan- 
skih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 
Št. 3-8-54) na predlog evata za gospodarstvo OLO 
Ljubljana okolica na seji zbora proizvajalcev dne 
22. maja 1954, na seji okrajnega zbora dne 26. maja 
1954 in na seji obeh zborov dne 25. septembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od dohodkov samostojnih poklicev in premoženja 

Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov samostojnih poklicev ee predpisuje za leto 
1954 tale davčna lestvica: 

Davčna osnova Odstotkov 
60.000 1 

nad   60.000— 80.000 2 
„     80.000—120.000 6 
„   120.000—160.000 13 
„   160.000—200.000 19 
„   200.000—250.000 26 
.,   250.000—300.000 , 31 

•1 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji davčni stopnji, povečanega za 
razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi so morala 
uporabiti višja davčna stopnja. 

rv 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo takole: 
a) osnove za 1000 din se zaokrožijo na sto dinar- 

jev tako, da se zneski do 50 din zaokrožijo na sto 
din navzdol, zneski nad 50 din pa na eto din navzgor; 

b) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 
dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na tisoč din navzdol, zneski nad 500 din pa na tisoč 
din navzgor; 

c) osnove nad 100.000 din so zaokrožijo na pe* 
tisoč din, in sicer tako, da se zneski do 2500 din za- 
okrožijo na pet tisoč din navzdol, zneski nad 2500 dm 
pa na pet tisoč din navzgor. 

V 
Ta odlok velja takoj, uporabi pa se 

dopolnilne dohodnine za leto 1954. 
St. 1-1634/5 
Ljubljana, dne 25. septembra 1954. 

za odmero 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 



Štev. 45 .— 18. XI. 1954 URADNI LIST Stran 855 

685. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zakona 
0 okrajnih ljudskih odborih in 1. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
Planu Ljudsko republike Slovenije za leto 1954 (Urad- 
ni list LRS, št. 43-157/54) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na XX. skupni seji okrajnega zbora 
"n zbora proizvajalcev dne 6. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Ljubljana okolica za leto 1954 
(Uradni list LRS, št. 27-398/54 v zvezi z Uradnim 

listom LRS, št. 37-554'54) 

1. člen 
V XII. poglavju — Investicije 

a) se vstavi med razdelka »Pregled investicij po 
strokah in panogah za leto 1953« in »Negospodarske 
svesticijec nov razdelek, ki se glasi: 

Gospodarsko investicije — okrajni sklad za krediti- 
ranje gospodarskih investicij za leto 1954 

Investicijski   krediti   razdeljeni   po strokah 
Panoga! L: 

Panoga: Industrija 
Stroka: v 1000 din 
111 Elektroencrgija 10.000 
1116 Proizvodnja in predelava 

nekovin 78.520 
117 Kovinska industrija 122.694 
119 Elektroindustrija 45.000 
120 Kemična industrija 267.138 
121 Industrija gradbenega ma teriala 13.000 

'     122 Lesna industrija 32.000 
125 Industrija lesovine, celuloze 

in papirja 135.000 
124 Tekstilna industrija 182.552 
126 Industrija usnja in obutve k 36.000 
127 Živilska industrija 55.235 
Skupaj panoge: 

industrija 977.139 
gradbeništvo 15.000 
kmetijstvo 27.920 
obrt, trgovina in 

gostinstvo 36.051 
ta družbeni standard 92.500 
LO MO Kamnik 18.250 

Skupaj gospodarske 
*        investicije      • 1,166.860 

\ Črpanje investicijskih kreditov je dovoljeno dò 
*• Julija 1955. 
,    D) se spremeni in dopolni besedilo 1. točke raz- 
lika »Negospodarske — proračunske investicije za 
let '° 1954« tako, da se glasi: 

1 
Investicije razdeljene po občinah: 

,       1. Blagovica 12,460.000 
2. Borovnica 11,350.000 
3. Brezovica 12,317^600 
4. Črnuče 12,770.000 
5. Dobrova 4,249.100 
6. Dolsko 13,030.000 
7. Domžale 34,972.100 
8. Gabrovka 2,726.300 
9. Grosuplje 35,190.000 

10. Horjul 12,212.100 
11. Ig 7,630.000 
12. Kamniška Bistrica 2,604.800 
13. Komenda 3,700.000 
14. Kresnice 5,050.000 
15. Krka 19,120.000 
16. Litija 40,200.000 
17. Logatec 7,200.000 
18. Lukovica 4,015.000 
19. Medvode 28,400.000 
20. Mengeš 11,750.000 
21. Moravče 4,360.000 
22. Motnik 5,470.000 
23. Podpeč-Preserje 18,720.000 
24. Podtabor 4.420.000 
25. Polhov Gradec 4,358.590 
26. Prežganje 9,707.000 
27. Radomlje 23,070.000 
28. Rovte 14,790.000 
29. Stična 11,746.000 
30. Šentvid 6,133.000 
31. Škofljica 4,130.000 
32. Šmarje 18,000.000 
33. Šmartno pri Litiji 5,900.000 
34. Tuhinj 2,050.000 
35. Tuh. Srednja vas 1,860.000 
36. Vače 23,500.000 
37. Višnja gora      ' 7,010.000 
38. Vodice' 3,900.000 
39. Vrhnika 35,450.000 
40. Okrajne investicije 160,110.410 
41. LO MO Kamnik 7i;634.000 

Skupaj 717,266.000 
Investicije razdeljene po namenu: 

1. Prosveta (šole) 181,440.000 
2. Zdravstvo (domovi, ambulante)     75,910.000 
3. Turizem 1,300.000 
4. Vodovodi- in kanalizacija 36,990.000 ' 
5. Regulacije  in  melioracije 49,400.000 
6. Ceste in mostovi 145,490.000 
7. Elektrifikacija 47,810.000 
8. Komunalna delavnost 91,617.000 
9. Drugo 15,675.000 

10. LO MO Kamnik 71,634.000 

Skupaj 717,266.000 

2. člen 
V XIV. poglavju — I. razdelek »Delež na dobičku 

gospodarskih organizacije — se spremeni delež na 
dobičku gospodarskim organizacijam, izražan v stop- 
njah, ki znašajo: 
i. panoga: Industrija s 

Stroka % 
111 Proizvodnja elektroenergije 30 
116 Proizvodnja in predelava nekovin 30 

Rudnik barita, Pleše 60 
Rudnik kaolina, Crna 35 
»Tesnilka«,  tovarna  tesnil in plastičnih 
mas, Medvode 22 

117 Kovinska industrija 35 
Tovarna kovinskih izdelkov in livarna 
»Titan«, Kamnik 25 

119 Elektroindustrija 25 
»Elma«, tovarna elektromateriala, Črnuče 22 

120 Kemična industrija 20 
»Color«, tovarna barv in lakov, Medvode 17 
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»Kamnik«, Kamnik 25 
»Jub«, tovarna barv, Dol pri Ljubljani 35 
»Helios«, tovarna lakov, Domžale 18 

121 Industrija gradbenega materiala 50 
122 Lesna industrija 35 

»Stol«, tovarna upognjenega pohištva, 
Duplica 28 
Kombinat lesne ^predelovalne industrije, 
Logatec 32 
Lesno industrijsko podjetje, Ljubljana 32 
Tovarna glasbil, Mengeš 50 

123 Industrija lesovine, celuloze in papirja 
Papirnica, Količevo 17 
Tovarna celuloze in pinotana, Goričane 18 

124 Tekstilna industrija 30 
>Motvoz in platno«, Grosuplje 20 
Industrija platnenih izdelkov, Jarše 17 
Predilnica, Litija 18 
»Svilanit«, žakardsiki svileni in bombažni 
izdelki, Kamnik 28 
Tekstilna tovarna, Medvode 18 
»Universale«, tovarna klobukov in slam- 
nikov, Domžale 50 
Tovarna sanitetnega materiala, Vir 20 

125 Industrija   usnja 
Industrija usnja, Vrhnika 22 
>Toko<, tovarna kovčkov in usnjenih iz- 
delkov, Domžale" 24 
Tovarna usnja, Kamnik   ' 22 
Tovarna usnja, Šmartno pri Litiji • 22 

127 Živilska industrija 35 
»Sončnica«, tovarna'jedilnih in eteričnih 
olj, Vir pri Domžalah 80 

2. Panoga:  Kmetijstvo 100 
3. Panoga:  Gozdarstvo   (razen   zadružnega 

gozdarstva) 45 
4. Panoga:  Gradbeništvo 48 
5. Panoga:   Promet 35 
6. Panoga: Trgovina  (gre v celoti okraju) j— 
7. Panoga:  Gostinstvo 50 
8. Panoga: Obrt 60 

V istem poglavju se  v JI.  razdelku  spremenijo 
odstotki od dela dobička, ki jih smejo uporabiti go- 
spodarske organizacije za plačilni sklad, takole: 

1. Panoga:  Industrija 
Stroka % 
111 Proizvadnja   elektroenergije 

»Elektro« Ljubljana okolica, Ljubljana 80 
Elektrarna, Medvode 70. 

116 Proizvodnja in predelovanje nekovin 70 
Rudnik barita, Pleše 90 
Rudnik kaolina, Črna pri Kamniku 85 
»Tesnilka«, tovarna tesnil in plastičnih 
mas, Medvode, po zvezni lestvici 

117 Kovinska industrija 70 
»Titan«, Kamnik 40 

119 Elektroindustrija 
»Jambor«, industrija elektrostrojnih kon- 
strukcij, Črnuče 75 
»Elma«,  tovarna  elektromateriala, 
Črnuče, po zvezni lestvici 

Kto Kemična industrija 35 
»Color«, tovarna barv in lakov, 
Medvode, po zvezni lestvici 

»Kamnik«, Kamnik, po zvezni lestvici 
»Jub«, tovarna barv, Dol pri Ljubljani 60 • 
»Helios«, tovarna lakov, Domžale, po 
zvezni lestvici ' 

121 Industrija gradbenega materiala 90 
Kresniška industrija  apna, Kresnice 70 

122 Lesna industrija 90 
»Stol«, tovarna upognjenega pohištva, 
Duplica, po zvezni lestvici 

123 Industrija lesovine, celulozo in papirja 
Papirnica, Količevo, po zvezni lestvici 
Tovarne celuloze in pinotana, Goričene, 
po zvezni lestvici 

124 Tektilna industrija 70 
Industrija platnenih izdelkov, Jarše &> 
Predilnica, Litija 48 
>Svilanit«, žakardski, svileni in bom- 
bažni izdelki, Kamnik 48 
Tekstilna tovarna Medvode. Medvode 60 
»Universale«, tovarna klobukov in slam- 
nikov, Domžale 70 
»Motvoz in platno«, Grosuplje 50 
Tovarna sanitetnega materiala,  Vir 30 

125 Industrija usnja in obutve, po zvezni 
lestvici 
Industrija usnja, Vrhnika 75 
»Toko«, tovarna kovčkov in usnjenih iz- 
delkov, Domžale 80 

127 Živilska industrija 70 
»Sončnica«, tovarna jedilnih.in eteričnih 
olj, Vir pri  Domžalah 90 

Panoga:  Kmetijstvo 80 
Panoga:  Gozdarstvo            • • 90 

Gredbeništvo 90 
Promet 60 
Gostinstvo *                      50 
Obrt f\                   60 
Stavbna remontna podjetja' t '      85 

3. člen 

V XXIIL poglavju — Skupna sredstva okraja i» 
viri sredstev — se spremenijo tile zneski, ki znašajo* 

A. V letu 1954 bo razpolagal okraj Ljubljana oko-, 
lica s skupnimi  sredstvi  v  višini 3,536.988 tisoč di- 
narjev. 

B. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov 
(v tisočih dinarjev): , 

I. Sredstva po planu 1954: 
1. ostanek  dobička  gospodarskih or- 

ganizacij 
'       2. 5% prometnega davka gospodarskih 

organizacij   (izvzemši zadružne or- 
ganizacije- in izvoz) 

3. 50% prometnega davka zadružnega 
in zasebnega sektorja 

4. davek od tuje delovne sile 
5. dopolnilna   dohodnina   od   kmetij- 

skih gospodarstev      t 
6. dopolnilna dohodnina od samostoj- 

nih poklicev 
7. davek od dediščin in daril 
8. zemljarina 
9. državne takse 

10. dohodki uradov in zavodov 
11. drugi dohodki 

2. 
3. 
4. Panoga: 
5. Panoga: 
6. Panoga: 
7. Panoga: 

'2,255.734 

112.056 

81.900 
2.900 

207.328 

'39.772 ' 
15.167 
9.570 

12.100 
6.600 
9.100 

1^227- 
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II. Sredstva iz leta 1955: 
1. Presežek proračunskih dohodkov 351.386 
2. Presežek in davek od presežnih plač    453.375 

804.761 
4. člen 

V XXIV. poglavju — Uporaba sredstev okraja 
•Ljubljana okolica — se spremenijo tile zneski, ki 
^ažajo: 

Sredstva v višini 3,536.988 dinarjev, s katerimi 
J^zpolaga v letu 1954 okraj Ljubljana okolica, se 
bodo uporabila za tele namene  (v tisočih din): 

a) gospodarske investicijo 17.600 
h) subvencije gospodarstvu 2.400 
c) negospodarske investicije 717.266 
Č) proračunski  izdatki                                     725.862 
d) okrajni kreditni sklad za investicije     1,166.860 
é) prispevek za kritje potreb Ljudsko 

republike Slovenije 907.000 

5. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 

nuarja 1954. 
St. 5992/4-1954 
Ljubljana, dne 6. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
, Miha Berčič 1. r. 

686. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 61. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
^•19-89/52), 66. člena uredbe o trgovanju ter o trgov- 
ah podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 
^•^••/••), 25. člena uredbe o obrtnih delavnicah in 
<**tnih podjetjih (Uradni Ust FLRJ, št. 5-48/54), 45. 
^•••• uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) ter 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
^-428/51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na ločenih 
SeJah dne 9. oktobra 1934 sprejel 

ODLOK 
0 Poslovalnem času v trgovskih, obrtnih in gostinskih 

poslovalnicah v okraju Šoštanj 

A. Splošne določbe , 

1. člen 
- Poslovalni čas v trgovskih, obrtnih in gostinskih 

Poslovalnicah določajo delovni kolektivi sami oziro- 
^ zasebni lastniki obrtnih delavnic in zasebnih 
«ostišč. 

".Ta odlok, določa le: 
,,,,'• najkrajši  poslovalni  čas, v katerem morajo 

^odprte trgovske in obrtne poslovalnice; 
..   2.  najdaljši  poslovalni  čas,  do  katerega  smejo 
ltl odprte posamezne gostinske poslovalnice; 

Gostinske poslovalnice lahko za posamezne prl- 
•1^0 zaprosijo za podaljšanje poslovalnega časa. Do~ 
,°ljenje izdaja po poprej plačani predpisani taksi 
^JuiŠtvo za gospodaTstvo, 

2. člen 

• « • P0'6*11! čas P° tem odloku se šteje čas od 1. 
.Prua do 30. septembra, za zimski čas pa od 1. oklo- 
ma do 31. marca. 

B. Poslovalni čas ob delavnikih 

I. Trgovske poslovalnice 

3. člen 
1. Prodajalne svežega in suhega mesa ter mesnih 

izdelkov morajo biti odprte v poletnem času od 6. do 
1U in od 17. do 19. ure, v zimskem času pa od 7. do 
12. in od 15. do 17. ure. Ob sobotah so te obratoval- 
nice odprte ne glede na letni čas od 5. do 12. in od 
15, do 17. ure. 

2. Prodajalne kruha morajo biti odprte ne glede 
na letni čas od 6. do 12. in od 14. do 18. ure. 

3. Prodajalne mleka in mlečnih izdelkov morajo 
biiti odprte v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 
17. ure, v poletnem času pa od 7. do 11. in od 15. do 
18. ure. 

4. Prodajalne slaščičarskih izdelkov morajo biti 
odprte ne glede na letni čas od 8. do 12. in od 14. 
do 18. ure. 

5. Prodajalnice tobačnih izdelkov morajo biti od- 
prte v zimskem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, 
v poletnem času pa od 7. do 11. in od 14. do 18. ure. 

6. Druge trgovske poslovalnice, za katere v tem 
odloku ni določeno kaj drugega, morajo biti v po- 
letnem času odprto vsak dan od 7. do 12. ure in od 
16. do 18. ure, razen ob sobotah, ko morajo biti od- 
prte nepretrgoma od 7. do 12. ure. 

Na območju mestne občine Šoštanj in Velenje mo- 
rajo biti trgovske poslovalnice v_ poletnem času po- 
poldne odprte od 14. do 17. ure. 

V zimskem času morajo biti te poslovalnice od- 
prte vsak dan od 8. do 12. in od 14. do 17. ure. 

A. člen 
Za prodajanje blaga na sejmih in tržnih prosto- 

rih veljajo predpisi sejemskih in tržnih redov. 

II.   Obrtne    poslovalnice 

5. člen 
Obrtne poslovalnice, ki poslujejo neposredno z 

naročniki, morajo biti odprte kot trgovske posloval- 
nice, razen brivnice, ki morajo biti odprte v zimskem 
času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času 
pa od 7.30 do 12. in od 15. do 18.30 ure. ob sobotah 
in pred priznanimi prazniki pa ne glede na le«tni čas 
od 7. do 12. in od 14. do 19. ure. 

Ob ponedeljkih so lahko brivnice zaprte. 
Fotografske poslovalnice morajo biti odprte v 

poletnem času od 7. do 12. in od 16. do 19. ure, v zim- 
skem času pa od 8. do 12. in od 14. do 18. ure. 

Poslovalni čas, določen s tem odlokom za obrtne 
poslovalnice, velja le v primeru, če zanje drugače ne 
določijo pristojni občinski ljudski' odbori. 

III.   Gostinske   poslovalnice 

6. člen 
Gostinske poslovalnice smejo biti odprte: 
1. hoteli, nočišča, penzioni in drugi obrati, ki od- 

dajajo sobe, časovno neomejeno, 
2. kavarne od 6 .do 24. ure, 
3. restavracije in gostilne ( v poletnem času od 

6. do 23. ure, v zimskem, času pa od 7." do 22. ure. 
Ob sobotah in nedeljah pa smejo obratovalni čas po- 
daljšati za 1 uro. 

Za dneve pred občinskimi in državnimi prazniki 
ter ob posebnih množičnih prireditvah  in  podobno 
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določi poslovalnd čas tajništvo za gospodarstvo OLO 
Šoštanj, vendar le na posebno prošnjo, ki mora biti 
tajništvu za gospodarstvo predložena najmanj 5 dni 
poprej. 

7. člen 
Gostinske poslovalnice: kolodvorska restavracija, 

gostilna Central, gostilna Rudar v Velenju, gostišče 
Pri lipi v Pesjem, gostilna Pri stari pošti in gostišče 
Pri mostu v Šoštanju smejo biti ne glede na določbe 
7. člena odprte do 24. ure, gostišče Pri kolodvoru .v 
Smartnem ob Paki pa do 23.30 ure. 

C Poslovalni čas ob nedeljah in priznanih praznikih 

8. člen 
Ob nedeljah in priznanih praznikih smejo biti 

vse trgovinske in obrtne poslovalnice zaprte, razen: 
1. brivskih in frizerskih salonov, ki morajo biti 

odprti od 7. do 11. ure, 
2. slaščičarn, ki morajo biti odprte isti čas kot ob 

delavnikih, 
3. fotografskih ateljejev, ki morajo biti odprti 

od 7. do 12 ure. 

C. Posebne določbe 

9. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Šoštanj se pooblašča, 

da sme, če to zahtevajo potrebe, s posebno odredbo 
določiti tudi drugačen poslovalni čas, kot je določen 
s tem odlokom. 

D. Kazenske določbe 

10. člen 
Zaradi prekrška se kaznujejo z denarno kaznijo 

do 3.000 din odgovorne osebe v gostinskih posloval- 
nicah, ki svoje poslovalnice zapirajo pozneje, kot je 
določeno s tem odlokom. 

11. člen 
Gostinske poslovalnice morajo nehati streči go- 

stom najpozneje četrt ure pred zapiralnim časom, 
poslovne prostore pa morajo izprazniti in zapreti naj- 
pozneje pol ure po zapiralnem času. 

E. Končne določbe 

12. člen 
Z uveljavljenjem tega odloka preneha veljati od- 

lok o obratovalnem času trgovinskih, storitvenih in 
gostinskih podjetij za območje okraja Šoštanj, ob- 
javljen v >Uradnem listu LRS«, št. 21/229-53 z vsemi 
poznejšimi  spremembami  in  dopolnitvami. 

13. člen 
Ta odlok začne veljati z <lnem objave v »Urad- 

nem listu LRSt. 

St. 5457/6-54 
Šoštanj, dne 9. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
i Tone Ulrih 1. r. 

687. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih in 6. člena uredbe o dohodnini 
(Uradni list FLRJ, št. 56-482/53) je okrajni ljudski 
odbor Tolmin na seji obeh zborov dne 12. avgusta 
1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o davčnih stopnjah dopolnilne 
dohodnine od kmetijstva za leto 1954, ki jih odmerja 

OLO Tolmin na podlagi katastra 

1. člen 
Davčna   lestvica   v   1.  členu 

stopnjah dopolnilne dohodnine od 
1954, ki jih odmerja OLO Tolmin 
(Uradni list LRS, št. 13-213/54) se 
spremeni tako, da se glasi: 

Osnova % 
560.000 45,4 
575.000 46,4 
590.000 47,4 
770.000 54,0 
775.000 54,2 

odloka  o  davčnih 
kmetijstva za leto 

na podlagi katastra 
v tehle postavkah 

Davek 
254.240 
266.800 
279.660 
415.800 
420.050 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem H" 

stu LRS«, uporabi pa se za odmero dopolnilne do- 
hodnine za leto 1954. 

St. 973/2-54 
Tolmin, dne 12. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

688.. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člen* 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LBS. 
št. 19-89/52) v zvezi s 1. členom uredbe o spreme*" 
bah in dopolnitvah uredbe o potnih in selitvenih 
stroških (Uradni list FLRJ. št. 53-462/53) jo okrajni 
ljudski odbor Trbovlje na skupni seji obeh zborom 
dne 28. septembra 1954 sprejel     . 

odlok 
o spremembi odloka o določitvi povračila za službe»0 

potovanja v mejah okraja Trbovlje 

Odlok o določitvi, povračila za službena P0',0!?* 
nja v mejah okraja Trbovlje z dne 6. februarja'19? 
(Uradni list LRS, št. 9-63/53) se spremeni tako, da se 
njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah , 

okraja Trbvolje , 

1, člen 
Za uradna potovanja v mejah okraja Trbovlj 

se določajo tele dnevnice: s' 
1. za uslužbence od V. plačilnega razreda 

«nO din navzgor ÖW 

2. za uslužbence od IX. do VI. plačilnega 
razreda in za visokokvalificirane 
delavce 70° Jj 

3. za druge uslužbence in delavce ^00 

..•»s 
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2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v  >Uradnem 

Hstu LRS«. 
St. 5052/1-54 
Trbovlje, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

689. 

Na podlagi 32. člčna in 6. točke 65. člena zakona 
0 ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 
10. členom temeljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni 
ljudski odbor Maribor na 38. skupni _ seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dno 10. septembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
° razglasitvi Prehodnega mladinskega doma »Slave 
Klavora« v Mariboru za finančno samostojen zavod 

. 1 
Prehodni mladinski dom »Slave Klavora« v Ma- 

riboru, ki je bil doslej mestni proračunski zavod, se 
r&zglasi za finančno samostojen splošni socialni 
zavod. 

2 
Dom sprejema in oskrbuje sirote brez staršev 

Ie* socialno in zdravstveno ogrožene otroke, ki so iz 
kakršnihkoli   razlogov   potrebni   varstva   v   domu, 

.dokler se ne premeste v kaik drug dom ali internat 
odroma izročijo v rejo tednikom. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj z 
^Pravnikom devet članov. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
^ravstvo in socialno politiko MLO Maribor. ' 

Upravnika doma imenuje meslni ljudski odbor 
Maribor. 

5 
Za zadevo in nalogo zavoda je pristojen svet za 

4Jidsko zdravstvo in socialno politiko MLO Ma- 
ribor. 

6 
Ta  odločba  velja  od   1. oktobra  1954. 
St. V-6485/2-54 [ 
Maribor, dne 10. septembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

690. 

Na podlagi 32. člena in 6. točke 65. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19-90/52) ter 2. člena zakona o socialnih za- 
vodih (Uradni list LRS, št 26-91/54) v zvezi z 2. in 
10. členom temeljne uredbe o finančno samostoj- 
nih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je mestni 
ljudski odbor Maribor na 38. skupni seji mestnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 10. septembra 1954 
sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma upokojencev in oskrbovancev v 

Poljčunah za finančno samostojen zovod 

1 
Dom upokojencev in oskrbovancev s sedežem v 

Poljčanah, ki je bil doslej mestni proračunski zavod, 
se razglasi za finančno samostojen splošni socialni 
zavod. 

2 
Dom oskrbuje stare, bolne in onemogle osebe 

brez svojcev iz mesta Maribora. 

Dom ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

Dom upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj z 
upravnikom devet članov. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljudsko 
zdravstvo in socialno politiko MLO Maribor. 

Upravnika doma imenuje mestni ljudski odbor 
Maribor. 

5 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko MLO Ma- 
ribor. 

6 
Ta odločba  velja  od   1.  oktobra   1954. 

St. V-6484/2-54 
Maribor, dne 10. septembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

691. 
Ljudski odbor mestne občine Jesenice je na pod- 

lagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 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. 56-482/55) in v zvezi s točko 
VI-13 odloka o uporabi planskih instrumentov za 
leto 1954 (Uradni list LRS. žt. 3-3/54) na XXVIII. seji 
dne 20. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o določitvi stopnje dopolnilne 

dohodnine od kmetijstva 

1. člen 
Davčne  stopnje po  1. točki odloka o določitvi 

stopnje dopolnilne dohodnine od kmetijstva (Uradni 
list LRS, št. 6-84/54) se spremenijo tako, da se gla- 
sijo: 
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Davčna 

od 30.000 
od 50.000 
od 70.000 
od 100.000 
od 150.000 
od 200.000 
od 250.000 
od 300.000 
od 400.000 
od 500.000 
od 600.000 

osnova 
do 30.000 
do 50.000 
do 70.000 
do 100.000 
do 150.000 
do 200.000 
do 250.000 
do 300.000 
do 400.000 
do 500.000 
do 6O0.O00 
do 700.000 

Srvpnja dopolnilne 
dohodnine 

4 
6.3 
6.7 

10 
12.4 
18 
26 
32 
42.8 
48.8 
53.7 
57.7 

2. člen 
Točka 3 odloka se spremeni: 
Crta se besedilo >... upoštevajoč katastrski doho- 

dek pred zaokrožitvijo po 2. točki<. 

3. člen 
Druge določbe odloka ostanejo r veljavi. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. •••••••• 1954. 
St. 1/1-361/2 
Jesenice, dne 25. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

692. 

Na podlagi 3. odstavka 20. člena in 2. točke 1. od- 
etavka 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) je ljud- 
ski odbor mestne občine Trbovlje v zvezi e 16., 18. m 
95. členom uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list 
FLRJ, št. 29-344/54) na XXI. seji dne 29. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi v mestni občini Trbovlje 

1. člen 
Stanovanjska tarifa se določi na podlagi kate- 

gorizacije stanovanj, ki je predpisana s posebnim od- 
lokom ljudskega odbora mestne občine Trbovlje, ta- 
ko da znaša vrednost ene točke za en kvadratni me- 
ter stanovanjske površine v posamezni kategoriji, 
kakor sledi: 

T I. kategoriji 0,25 din 
v •. kategoriji 0,24 dim 
v III. kategoriji 0,23 din 
r IV. kategoriji 0,21 din 
r V. kategoriji 0,19 din 
v VI. kategoriji 0,17 din 
v VIT. kategoriji 0,15 din 
v VUI. kategoriji        0,13 din 

2. člen 
V stanovanjsko površino se šteje površina sob, 

predsobe, hodnika v stanovanju, kuhinje, kopalnice, 

shrambe in drugih zaprtih prostorov otanovanja, ne 
šteje se pa površina kleti, podstrešja, drvarnice, pral- 
nice, odprtih balkonov in teras ter stopnišča in hišnih 
hodnikov. 

3. člen 
Najemnino za vsako stanovanje po tej tarifi do- 

loči stanovanjska uprava za vsa stanovanja v mestni 
občini Trbovlje. 

4. člen 
Dan, s katerim se bo začela zaračunavati najem- 

nina po predpisih tega odloka, bo ljudski odbor mest- 
ne občine Trbovlje pozneje določil. 

5. člen 
» Ta odlok začne veljati, ko ga potrdi Izvršni svet 

Ljudske skupščino LRS in bo objavljen v »Uradnem 
listu LRSc 

St. 318/23 
Trbovlje, dne 29. julija 1954. 

Predsednik LO MO: 
Alojz Dular Li. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 968/4-54 z dne 3. no- 
vembra 1954. 

693. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklici 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, Štev. 
31-120/53) je občinski ljudski odbor Miren na seji dne 
29. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu  nadomestnih  volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v I. volilni 

enoti, ki obsega vas Orehovlje, ker je prenehal man* 
dat umrlemu Mozetiču Henriku, odborniku občinske- 
ga ljudskega odbora, ki je bil izvoljen v tej volilu1 

enoti. 
Volitve bodo v nedeljo, dne 5. decembra 1954. 

II 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< iu •* 

krajevno običajni načdn v I. volilni enoti. 
St. 552/1-54 
Miren, dne 29. oktobra 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Benjamin Uršič 1. r. 

Popravek 
V odloku o dopolnitvi odloka o ustanovitvi stano- 

vanjskih skupnosti, o volitvah in delu hišnih svetov 
ter svetov stanovanjskih skupnosti, o kategorizaciji 
stanovanj ter o določitvi okolišev v okraju Gorica 
(Uradni list LRS, št. 44-667/54) je v 9. členu nastala 
napaka. Zadnji stavek tega člena se pravilno f'a?i 
»Od zasebnih hiš, ki imajo poslovne prostore in *' 
niso vključene v stanovanjsko skupnost, pa se plačuje 
v sklad za zidanje hiš 50 odstotkov celotne najmnm6 

od poslovnih prostorov«. Uredništvo 

Izdaja »Uradni list LES« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajno — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — *" 
v LJubljani — Naročnina: letno SO» din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P° 
poŠti 8 din več — Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica IIa. poätnl predal 336 — Telefon uprave 23-579 — 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 
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VSEBINA: 
70S. Odloki ljudskih odborov: 

Odlok o spremembah odloka o proračunu mesta Maribora 
Za leto 1954. 
Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o najvišji 
tarifi za dimnikarske storitve v okraju LJubljana okolica. 
Odlok o odpiranju In zapiranju trgovin In gostišč v okra- 
ju Novo mesto. 
Odlok o uvedbi pavšalne skočnlne za plemenske bike 
v okraju Ptuj. 
Odlok o stanovanjski tarili in razdelitvi najemnin v 
sklade v okraju Ptuj. 
Odlok o ustanovitvi kmetijskih gospodarskih šol v okra- 
ju Sežana. 
Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Sežana za leto 1954. 
Odlok o ustanovitvi kreditnega sklada za obnovo stano- 
vanjskih hiš v Solčavi. 
Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 
okraja Tolmin za leto 1954. 
Odlok  o  poslovanju  In  uporabi sklada  za  kreditiranje 
investici] okraja Tolmin za leto 1951. 
Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skla- 
dih v okraju Tolmin. 

706. 

707. 

708. 

709. 

710. 

711. 

712. 

713. 

Odlok o vpeljavi občinskih taks In občinskega promet- 
nega davka v okraju Trbovlje. 

Odločba o razglasitvi Doma onemoglih v Preddvoru za 
finančno samostojen zavod. 

Odločba o razglasitvi Doma slepih v Stari Loki za fi- 
nančno samostojen zavod. 

Odločba o razglasitvi vzgajališča Smlednik za finančno 
samostojen zavod. 

Odlok o najemninah In sklepanju najemnih pogodb za 
stanovanjske prostore v mestni občini Celje. 

Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov   gostinskih  podjetij   in   gostišč  v   mestni  ob- 
čini Celje. 

Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kme- 
tijstva za leto 1954 v mestni občini Ptuj. 

Odlok o kategorizaciji stanovanj in okoliših na območju 
LO MO  Tržič. 

Odlok o stanovanjski tarifi ter delitvi najemnin na skla- 
de in njihovi uporabi v mestni občini Tržič. 

— Popravek. 

Odloki ljudskih odborov 
694. 695. 

Mestni ljudski odbor Maribor je na 'podlagi 25. 
"ena in 3. točke 65. Člena zakona o ljudskih odborih 
^Mt in mestnih občin ter 2. in 28. člena temeljnega 
*akona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 15-147/54) 
ûa skupni seji obeh zborov dne 15. oktobra 1954 
sPrejel 

ODLOK 
o spremembah odloka o proračunu 

mesta Maribora za leto 1954    ' 

1. člen 
V odloku o proračunu  mesta  Maribora  za  leto 

^» ki je bil objavljen v »Uradnem listu LRSt, šte? 
;llka 30-446/54, se I. in III. točka 1. člena spremenita 
ln glasita: 

I. Mestni proračun 

Dohodki 1.122,672.000 din 
Izdatki 1.122,672.000 din 

III. Predračune posebnih skladov 

Dohodki 1.073,490.505 din 
Izdatki 893,961.898 din 
Presežek dohodkov 179,528.607 din 

2. člen 
i, , Ta odlok   velja   od dneva   objave v >Uradnem 
»'»tu LRS<. 

St. 5295/2-54 
Maribor, dne 15. oktobra  1934. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek, 1. r. 

Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica je na 
podlagi drugega odstavka 15. člena in 5. točke 64. čle- 
na zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, št. 19-89/52) na sejah obeh zborov dne 6. novem- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o najvišji 

tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
5. člen odloka o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve (Uradni list LRS, št. 25-371/54) se spremeni 
tako. da  se prečiščeno besedilo glasi: 

>Za kršitve prekoračenja tarife iz tega odloka se 
kaznuje dimnikar po 19. členom točke b) uredbe o 
ureditvi in opravljanju dimnikarske službe (Uradni 
list LRS, št. 21/116-50 v zvezi (Uradni list LRS, štev. 
14/58-52) z denarno kaznijo do 2000 din ali z zaporom 
do 5 dni. 

Z denarno kaznijo do 2000 din se zaradi prekrška 
kaznuje dimnikar: 

a) ki zahteva in sprejme pristojbino, čeprav ni 
opravil dela ali ni opravil kontrolnega pregleda; 

b) ki na plačnikovo zahtevo ne izda potrdila o 
plačilu  z navedbo storitev  in  tarifnih postavk.c 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu  LRS<. 
St. II-2-2811/36-54 
Ljubljana, dne 6. novembra 1934. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 
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Okrajni ljudskih odbor NOTO mesto, je na pod- 
lagi 2. odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v zvezi s 66. 
členom uredbe o trgovanju ter o trgovskih podjetjih 
in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 56-483/53), 48. čle- 
nom uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Urad- 
ni list FLRJ, št. 6-63/54) in 25. členom uredbe oobrtnih 
delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 
5-48/54) ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o pre- 
krških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/52) na 15. seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. okto- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o odpiranju in zapiranju trgovin in gostišč    * 

1. člen 
Okrajni ljudski odbor Novo mesto predpisuje S 

tem odlokom: 
1. najkrajši poslovni čas za trgovine; 
2. najdaljši poslovni čas, do katerega smejo biti 

posamezna podjetja in gostišča odprta. 
V tem predpisanem najkrajšem oziroma najdalj- 

šem dopustnem času morajo biti obrati odprti za 
stranke. 

Vsaka sprememba ali prestavitev predpisanega 
obratovalnega časa je nedopustna. 

2. člen 
Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 

odbora Novo mesto sme v izjemnih primerih (zaradi 
adaptacije, inventure in podobno), če je to nujno 
potrebno, dovoliti, da se obrat zapre med obratoval- 
nim časom. 

Tajništvo za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora Novo mesto lahko v izjemnih primerih dovoli 
gostinskim obratom podaljšanje obratovalnega časa 
proti plačilu predpisane takse po odloku oKrajnega 
ljudskega odbora o uvedbi občinskih taks in promet- 
nega davka (Uradni list LRS, št. 34-517/54). 

3. člen 
Poslovalni čas je različen pozimi in poleti. Zimski 

čas traja od 1. oktobra do 30. aprila. 

4. člen 
Trgovine smejo biti odprte preko predpisanega 

najkrajšega poslovalnega časa, če tako sklene delovni 
kolektiv. 

5. člen 
Ob nedeljah in drugih dela prostih dnevih mora 

biti odprta na območju vsake občine najmanj 3 ure 
dopoldne vsaj ena trafika. 

Občinski ljudski odbori se pooblaščajo, da s svo- 
jimi predpisi urede nedeljski poslovalni čas za 
trafike. 

6. člen 
Poslovalni čas mora biti vidno objavljen. 
Če je obrat zaprt zaradi izjemnega dovoljenja, 

izdanega na podlagi 2. člena tega odloka, morajo biti 
na vidnem mestu v obratu objavljeni podatki o tem, 
koliko časa bo obrat zaprt, kdo je izdal dovoljenje, 
ter številka  in   datum  dovoljenja. 

7. člen 

Trgovine  morajo biti 

Ob 

a) v vseh krajih,  razen  v 
Trebnjem 
in Račjem selu, od po- 
nedeljka do petka 
ob sobotah 

b) <•  Trebnjem 
1. razen   trgovin   s   sad- 

jem in zelenjavo od 
ponedeljka do petka 

2. trgovine s sadjem in 
zelenjavo ob torkih 
in četrtkih (ob po- 
nedeljkih, sredah in 
petkih kot pod 1) 

3. ob sobotah vse trgo- 
vine 

c) Na Račjem selu ob po- 
nedeljkih, sredah in 
petkih 

č) ob splošnih sejmih 
d) trgovine s svežim me- 

jom — ob sobotah 

e) prodajalne   kruha 
f) trafike 

pozimi 

odp rte 

delavnikih 
poleti 

7.30—12.000 7.00—12.00 

14.00—17.00 
7.30—14.00 
7.30—12.00 

16.30-19.00 
7.OO—14.0Ö 

7.00—12.00 

14.00—17.00       16.30—19.00 

7.30—12.00 

7.30—14.00 

14.00—17.00 
7.30—14.30 

7.00—12.00 
14.00—17.00 
7.00—12.00 
7.30—12.00 

14.00—17.30 

7.30—12.00 

7.00—14.0° 

16.30—19.0° 
7.00—15.0° 

6.OO_12.00 
16.OO-18.00 

6.00—i*-00 

630-tf-*! 
14.00-17-00 

II. Gostinski obrati 

Gostinski obrati morajo biti odprti ob delavniki 
nepretrgoma od jutra do večera, pozimi najdalj d° 
22. ure, poleti do 23. ure. Ob sobotah, nedeljah j» 
dela prostih dnevih smejo biti odprti za eno uro dalj' 
to je pozimi do 25., poleti pa do 24. ure. 

Gostinski obrati, v katerih  v večernih urah n 

pričakovati prometa, se smejo zapirati ob 21. uri. 
Gostinski obrati se ne smejo odpirati pred 5. u 

zjutraj, morajo pa se odpreti najpozneje ob 7. u 
zjutraj. rne 

Podaljšanje   obratovalnega   časa   za   posarne* 
dneve oziroma prireditve v gostinskih obratih izve 

predpisanega obratovalnega časa dovoli po 4rUfe 

členu tega odloka tajništvo za gospodarstvo okraja 
ga ljudskega odbora Novo mesto. r 

Gostinski obrati   smejo biti odprti  vso ••• 
tehle dneh: 

od 30. IV. na 1. V., 
od 1. V. na 2. V., 
od 21. VII. na 22. VIL, 
od 28. XI. na 29. XI., 
od 29. XI. na 30. XI., 
od 31. XII. na 1. I. jj 
Na dan občinskega praznika so gostinski ob 

odprti do 24. ure 
Dovoljene igre, n. pr. balinanje, kegljanje it •< 

smejo igrati na prostem do 22. ure, za zaprte pr°_ ^ 
re, kjer se ne moti počitek sosedov, ta omejite 
velja. ira. 

Najpozneje pol ure pred uro, določeno za ^.a*!jia. 
nje gostinskih obratov, se ne smeta več izdaja« P 
ča in hrana. 
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III. Obrtne  delavnice 
Obvezni poslovahu čas v obrtnih delavnicah in 

obrtnih organizacijah in njegovo razporeditev' dolo- 
čajo občinski ljudski odbori za svoje območje. 

8. člen 
Kršitve predpisov tega odloka so prekrški in se 

odgovorni uslužbenec kaznuje, kolikor se ne bi kaz- 
noval po posebnih zakonitih določbah z denarno 
kaznijo: 

t. do 3.000 din, toda najmanj 2.000 din se kaznuje, 
kdor ima gostišče odprto po času, določenem za za- 
piranje gostišč  (7. člen); 

2. do 2.000 din se kaznuje, kdor nima objavlje- 
nega obratovalnega časa na vhodu v obrat. 

9. člen 
Ta odlok no velja za območje ljudskega odbora 

cestne občino Novo mesto. 
10. člen 

S tem dnem preneha veljavnost odloka o obrato- 
valnem času za gospodarska podjetja v okraju Novo 
mesto  (Uradni  list LRS, št. 20-207/53). 

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v »Urad- 
om listu LltSc 

St. 1-6697/1-54 
Novo mesto, dne 5. oktobra 1954, 

, Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

69?. 
„ Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 15. točke 64. 
olena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list 
LRS, 19/52), v zvezi s 6. členom uredbe o odbiri ple- 
menske živine (Uradni list LRS, št. 32/47) in 7. ter 9. 
«enom pravilnika o vzdrževanju državnih, zadružnih 
,a zasebnih plemenjakov in o načinu plačevanja 
skočnine (Uradni list LRS. št. 41/48) 1er 4. in 8. člena 
*eipeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ. št. 
46/1951) je okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 9. avgusta 1954 
sPr«jel 

ODLOK 
o uvedbi pavšalne skočnine za plemenske bike v 

okraju Ptuj 

1. člen 
Zaradi pospeševanja živinoreje In, da se zagotovi 

zadostno število kakovostnih plemenjakov goveje ži- 
Vlne, njih pravilno pripuščanje in kontrola nad njimi 
'e* da se izločijo nepriznani biki, se vpelje pavšalno 
Mačevanje skočnine v okraju Ptuj. 

2. čl«n 
. Vsak živinorejec (lastnik, uživalec, zakupnik, 
letnik, upravnik itd.) ••-•••. vnaprej plačevati za 
v*ako kravo in vsako nad 1 leto staro teb'oo pavšalno 
**očnino. Pavšalna skočnina za vsako živino znaša 
50 dinarjev. 

, Kot osnova za plačilo skočnine se računa število 
?*** In nad 1 leto starih telle na dan 1. januarja. 
lßd letojR nastale spremembe se ne upoštevajo. 

3. člen 
,     Pavšalno skočnino poberejo občinski ljudski od- 
7°ri najpozneje do 31. januarja vsakega leta po se- 
Baraih živine, ki jih morajo v ta namen voditi in jih 

vsako leto spraviti v sklad z dejanskim stanjem krav 
in telic, starih nad 1 leto. 

Občinski ljudski odbor mora razgrniti sezname 
živine na vpogled in razgrnitev naznaniti prebival- 
stvu z razglasom na krajevno običajen način. Zoper 
nepravilno določitev višine skočnine je dovoljena 
pritožba na okrajni ljudski odbor Ptuj v 15 dneh po 
razgrnitvi seznama živine na vpogled; seznam mora 
biti razgrnjen na občinskem ljudskem odboru osem 
dni. 

Živinorejec, ki ne plača pravočasno pavšalne 
skočnine, mora plačati 6% zamudne obresti in se uve- 
de zoper njega za izterjanje zapadle skočnino izvršba 
po določbah uredbe o prisilni izterjnvi davkov in 
drugih proračunskih dohodkov. 

4. člen 
Rejci in lastniki priznanih fn licenciranih bikov 

ne smejo pobirati skočnine, ne glede na to, ali so io 
državna, zadružna ali zasebna gospodarstva. 

5. člen 
Plačane pavšalne skočnine se smejo uporabljati 

samo za izplačevanje vzdrževalnin rejcem plemen- 
skih bikov. 

6. člen 
Okvirno vzdrževalnino določi vsako leto vnaprej 

svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen _, 
Občinski ljudski odbori določijo sporazumno * 

okrajno živinorejsko službo in ob sodelovanju živi- 
norejskega odbora KZ in licenoovalno komisijo za 
vsakega plemenjaka plemenski okoliš in višino vzdr- 
ževalnine po poprejšnjem pregledu skočninskih za- 
pisnikov in bikov. 

Občinski ljudski odbori izplačujejo vzdrževalni- 
no rejcem polletno. 

8. elea 
Višina vzdrževalnine se določa po kakovosti ple- 

menjaka, Številu pripuščenih krav in teJic, starosti, 
po negi, pravilnem pripuščanju in čuvanju zdravja 
plemenjaka, vendar vmejah okvirne vzdrževalnine,ki 
jo določi svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

9. člen 
Natančnejše predpise za izvajanje tega odloka 

predpiše po potrebi svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora. 

10. člon 
Z denarno kaznijo do 3.000 din se kaznuje: 
1. rejec ali lastnik plemenskega bika, kj pobira 

skočnino; 
2. rejec ali lastnik plemenskega bika, ki na 

upravičeno zahtevo noče pripustiti bika. 
Upravni kazenski postopek vodi sodnik za pre- 

krške OLO. 
11. člon 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 
stu LRSf. 

St. W741/2-54 
Ptuj, dne 9. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 
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Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52), 2. odstavka 16. člena in v zvezi s 45/a, 69., 
77. in 90. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) ter 4. in 8. členom 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-428/51), je okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 16. sep- 
tembra  1934 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi in razdelitvi najemnin v sklade 

v okraju Ptuj 

1. člen 
Za vse občine okraja Ptuj, vkljuôno ljudski od- 

bor mestne občine Ormož, se predpiše stanovanjska 
tarifa. 

2. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m* stanovanjske 
površine se določi: 

1. v prvem okolišu (za stanovanja v krajih, kjer 
je sedež občinskih ljudskih odborov, in industrijskih 
krajih)  na 0.30 din, 

2. v drugem okolišu (za stanovanja v drugih kra- 
jih, ki niso navedeni pod prejšnjo točko) na 0.23 din. 

3. člen 
Pri izračunavanju najemnin po prednjem členu 

Je ne upošteva površina sob nad 24m2 ter zaprtih 
hodnikov nad 15 m*. 

4. člen 
Najemnino za vsako posamezno stanovanje določi 

stanovanjska uprava na podlagi tarife, navedene v 2. 
členu tega odloka, in sicer za hiše, ki so vključene v 
stanovanjsko skupnost, kakor tudi za hiše, ki niso 
vključene v stanovanjsko skupnost. 

Stanovanjska uprava občine mora višino najem- 
" nine za vsako posamezno stanovanje objaviti v pro- 
storih občinskega ljudskega odbora. 

5. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelenjav- 

nih vrtov pri hišah, ki so vključene v stanovanjsko 
skupnost, poseben letni prispevek od 1 do 3 din za 
1 m2, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek hišni svet ozi- 
roma hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli  v sklade po istih načelih. 

6. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
v sklade izplača 10% od mesečne najemnine; ostanek 
se razdeli na sklade po 8. členu tega odloka. 

7. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek, vendar ne nad 
50%  najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada za- 
sebnemu lastniku po tem členu, je dovoljena pritož- 
ba na tajništvo za gospodarstvo OLO Ptuj. 

8. člen 
Najemnina od stanovanjskih hiš, ki so vključene 

v stanovanjsko skupnost, se razdeli: 
a) v amortizacijski sklad 40% 

od tega za zidanje stanovanjskih hiš 
občine 20%, 

b) v sklad za hišno upravo 20% 
c) v sklad za vzdrževanje hiše 40% 

9. člen 
zasebni lastnik hiše, ki ni vključena v stanovanj- 

sko skupnost in v kateri ne stanuje, ima pravico do 
10% najemnine, ostanek pa se deli v sklade po 8. čle- 
nu tega odloka. 

10. člen 
Najemnina od poslovnih prostorov v hišah, ki so 

vključene v  stanovanjsko skupnost, se  razdeli: 
a) v amortizacijski sklad 60% 

od tega za zidanje stanovanjskih hiš 
občine 80%, 

b) v sklad za hišno upravo 10% 
c) v sklad za vzdrževanje hiše 30% 

11. člen 
Najemnina poslovnih prostorov v hišah zaseb- 

nih lastnikov, ki niso vključene v stanovanjsko skup- 
nost in v katerih lastniki ne stanujejo, se po odbitku 
10% najemnine, ki pripada lastniku, razdeli v sklade 
po 8. členu tega odloka. 

Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih lastniki stanujejo, od- 
vajajo 60% najemnine za -poslovne prostore v sklad 
za zidanje stanovanjskih hiš, ostanek pa pripada 
njim. 

12. člen 
Dosedanji skladi za vzdrževanje hiš se za hile, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdelijo y 

sklade po 8. in 10. členu tega odloka. 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje sredstva dosedanjeg* 
sklada za vzdrževanje hiš, tako kakor do sedaj.    . 

13. člen 
Najemnina za hiše, ki so vključene v stanovanj- 

sko skupnost, se plačuje pri stanovanjski upravi m«" 
sečno vnaprej, in sicer najpozneje do petega v me- 
secu. 

14. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznij0 

do 3.000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi 6., 9« 
10. in 11. člena tega odloka. Upravni kazenski posto- 
pek vodi sodnik za prekrške OLO. 

15. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu RLSc, najemnina po tem odloku pa sC 

pobira od 1. avgusta 1954. 
St. 1-3829/4-54 
Ptuj, dne 16. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Wu*:' 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1183/2-54 z dne 28- 
oktobra 1954. 
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699. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, Št. 19- 
89/52) in v zvezi z 2. členom uredbe o kmetijskih go- 
spodarskih Šolah (Uradni list LRS, št. 17/87-51) je 
°krajni ljudski odbor Sežana na skupni seji obeh 
zborov dno 2. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 ustanovitvi kmetijskih gospodarskih Sol v okraja 

Sežana 

1. člen 
Ustanovijo se dvoletne kmetijske gospodarske 

&>le v občinah: 
1. Komen s sedežem šole v Komnu, 
2. Štanjel s sedežem šole v Štanjelu, 
3. Crni kal s sedežem šole v Loki, , 
4. Podgrad s sedežem šole v Pregarju. 
Šolski okoliš za vsako šolo je območje občine, v 

kateri je sede'ž šole. 
2. člen 

Sola se odpre, če se priglasi za vpis vsaj 25 učen- 
cev. V šolo se lahko vpiše kmečka moška in ženska 
mladina, ki je končala osemletno šolanje. 

3. člen 
Pouk na dvoletnih kmetijskih gospodarskih šolah 

Je od 1. novembra do 1. aprila tedensko dvakrat po 
5 ur po predmetniku, ki ga je predpisal Svet za pro- 
feto in kulturo LRS. 

4. člen 
Upravitelje šol in drugo učno osebje imenuje 

Predsednik okrajnega ljudskega odbora po predlogu 
sveta za prosveto in kulturno OLO. 

5. člen 
Prejemki učnega osebja gredo v breme okrajne- 

ga proračuna, stroški za vzdrževanje'šol pa v breme 
Proračuna občin, na katerih območju so ustanovljene 
kmetijske gospodarske šole. 

6. člen 
Pedagoško vodstvo in nadzorstvo nad poukom 

sPlošnih predmetov ima svet za prosveto in kulturo, 
nad poukom strokovnih predmetov pa svet za gospo- 
darstvo OLO. 

7. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1-5109/10-1954 
Sežana, dno 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

700. 

Na podlagi 16. Člena zakona o okrajnih ljudskih 
gorili je okrajni ljudski odbor Sežana na skupni 
eJi okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 3. 

aovembra 1954 sprejel 

ODLOK 
° spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Sežana za leto 1954 

1. člen 
y  drugi točki XIII. poglavja se spremeni za go- 

zdarsko panogo 412 — gradbe — odstotek ostanka 

dobička po odbitku zveznega  davka  in  rezervnega 
sklada ter se ta ostanek dobička razdeli med okrajem 
in gospodarsko organizacijo v temle razmerju: 

podjetju pripada 45%, okraju pripada 55%. 

2. člen 
V prvi točki XVI. poglavja se spremeni za gospo- 

darsko panogo 412 — gradbe — odstotek deleža do- 
bička, ki pripada organizaciji in ki se sme največ 
porabiti za plačilni sklad, ter se ta odstotek določi 
na 50%. 

3. Člen 
Ta odlok velja od 1. januarja 1954. 
St. 1-5109/14-1954 
Sežana, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Danilo Petrinja 1. r. 

701. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52), v zvezi z 2. odstavkom 26. in 
1. odstavkom 35. člena uredbe o posojilih za gospo- 
darske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) ter 
10. členom temeljnega zakona o proračunih je okraj- 
ni ljudski odbor Šoštanj na ločenih sejah dne 21. av- 
gusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o  ustanovitvi  kreditnega  sklada  za  obnovo 

stanovanjskih hiš v Solčavi 

1. člen 
Iz investicijskega sklada, določenega z družbenim 

planom okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za leto 
1954, se izloči del sredstev in ustanovi poseben kre- 
ditni sklad za obnovo stanovanjskih hiš v Solčavi. 

2. člen 
Kreditni sklad za obnovo stanovanjskih hiš v Sol- 

čavi se ustanovi z namenom, da se omogoči čim- 
prejšnja obnova in dograditev stanovanjskih hiš v 
Solčavi, ki so bile porušene ali poškodovane od oku- 
patorja ali od vojnih akcij v NOB. 

3. člen 
Sredstva tega sklada so zagotovljena z družbenim 

planom okrajnega ljudskega odbora Šoštanj za leto 
1954 v znesku 1,000.000 din. 

V ta sklad se stekajo tudi sredstva, ki jih bodo 
vračali posojilojemalci dosedanjih kreditov za obno- 
vo podeželja na območju občin Solčava. Luče, Ljub- 
no, Gornji grad, Mozirje, Nazarje in Rečica ob Sa- 
vinji. 

V ta sklad se lahko stekajo tudi morebitni prosto- 
voljni prispevki gospodarskih in drugih organizacij 
z območja zgoraj naštetih občin, ki jih bodo te vpla- 
čevale iz svojih skladov za prosto razpolaganje. 

4. člen 
Posojila iz tega sklada lahko najemajo zasebniki, 

občinski ljudski odbor in družbene organizacije v 
Solčavi ob tehle pogojih: 

a) da se posojilo uporabi za obnovitev ali dogra- 
ditev stanovanjske hiše, ki je bila porušena ali na 
kakršeh koli način poškodovana od okupatorja ali 
ob vojnih akcijah v NOB; 
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b) občinski ljudski odbor Solčava ali katera iz- 
med družbenih organizacij lahko najame posojilo iz 
tega sklada, če uporabi sredstva za namene, nave- 
dene \>od točko a) ali če se posojilo uporabi za obnovo 
prostorov in naprav, ki se uporabljajo v turistične 
namene; 

c) zasebnim posojilojemalcem in družbenim orga- 
nizacijam se posojilo dodeljuje le po poprejšnjem 
priporočilu občinskega ljudskega odbora Solčava; 

č) zasebni posojilojemalci morajo za najeti kre- 
dit nuditi garancijo v obliki verne vknjižbe zastavne 
pravice na nepremičnine do zneska najetega poso- 
jila; vknjižba zastavne pravice za najelo posojilo se 
izknjiži po vračilu celotnega kredita. 

5. člen 
Okrajni ljudski odbor Šoštanj pooblasti Narod- 

no banko FLRJ — podružnico Mozirje, da daje upra- 
vičencem po tem odloku posojila po poprejšnji pritr- 
ditvi sveta za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora Šoštanj in da tudi nadzoruje uporabo. 

6. Člen 
Odplačilni rok najetih posojil Iz tega sklada 

traja 10 let. 
Posojilo se začne odplačevati s 1. januarjem 1956 

y polletnih obrokih. 
Posojilo iz tega sklada je brezobrestno. 

7. člen 
Morebitne natančnejše predpise za izvajanje tega 

odloka izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudske- 
ga odbor Šoštanj. 

8. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 

nem listu LRS«, izvajati pa se začne takoj. 
St. 4926/2-54 
Šoštanj, dne 21. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

702. 

Na podlagi 19. člena 3. točke 64. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, številka 
19-89/52) ter drugega odstavka 28. člena temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) 
je okrajni ljudski odbor Tolmin na skupnih sejah 
obeh zborov dne 23. septembra in 19. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu 

okraja Tolmin za leto 1994 
1. člen 

1. člen odloka o proračunu okraja Tolmin za leto 
1954 (Uradni list LRS, št. 19-304/54 in št. 36-543/54) se 
spremeni tako, da znašajo v okrajnem proračunu 
pod točko I: 

dohodki 415,276.400 din 
izdatki 415,276.400 din 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet na 

seji okrajnega ljudskega odbora. 
St. 1-177/93-54 
Tolmin, dne 19. oktobra 1954. 

Predsednik  OLO: 
Franc Skok 1. r. 

703. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena in 5. točke 64. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 19-89/52), v zvezi z uredbo o posojilih za 
gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, št. 4-30/54) 
in v skladu z XIX. poglavjem odloka o družbene© 
planu okraja Tolmin za leto 1954 je okrajni ljudski 
odbor Tolmin na seji obeh zborov dne 19. oktobra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovanju in uporabi sklada za kreditiranje 

investicij okraja Tolmin za leto 1954 

1. člen 
Okrajni sklad za kreditiranje investicij se for- 

mira iz sredstev, predvidenih v XIX. poglavju okraj- 
nega družbenega plana za leto 1954. 

Investicijska posojila iz okrajnega sklada za kre- 
ditiranje investicij daje "podružnica Narodne banke 
FLRJ v Tolminu po smernicah sveta za gospodarstvo 
OLO Tolmin. 

2. člen 
Po določbah tega odloka se dovoljujejo iz okraj- 

nega sklada za kreditiranje investicij krediti za go- 
spodarske investicije gospodarskim, zadružnim in 

družbenim organizacijam. 

3. člen 
Zahteve za kredite iz okrajnega sklada za kre- 

ditiranje investicij preskusi strokovna komisija PrI 

podružnici Narodne banke v Tolminu, ki jo imenuje 
svet za gospodarstvo OLO Tolmin, kredite pa dovo- 
ljuje upravni odbor podružnice Narodne banke * 
Tolminu r skladu s smernicami sveta za gospodar- 
stvo OLO Tolmin. 

4. Člen 
Prosilci predložijo strokovni komisiji pri podruž- 

nici Narodne banke v Tolminu utemeljene vloge *» 
investicijski kredit, opremljene z investicijskim »I8" 
boratom, sestavljenim po 10. Členu uredbe o začasne© 
finansiranju investicij v letu 1953 (Uradni list FLRj> 
št. 2-8/53) in potrjenim od pristojnega organa. Inve- 
sticijski program mora biti' izdelan po določbah ured- 
be o izdelavi in potrditvi investicijskega prog«** 
(Uradni list FLRJ, št. 5-56/54). 

Za rekonstrukcijo, adaptacijo in razširitev obsto- 
ječih obratov prosilci prav tako predložijo investicij' 
ski elaborat, ki obsega smiselno v poštev prihajajo" 
podatke iz 1. odstavka tega člena. .. 

Za opremo je treba vlogi priložiti ponudbe au 

predračun o dobavi opreme, rentabilitetni račun i" 
amortizacijski račun, pri uvozni opremi pa Še n&' 
vedbo vrste in zneska potrebnih deviz. 

5. člen 
Strokovna komisija pri podru'inici Narodno ban* 

ke preskrbi in oceni na podlagi predložene dokumen- 
tacije gospodarsko in družbeno utemeljenost investi- 
cij, za katere se zahteva kredit. 

Ko se dovoli kredit, da. upravni odbor podružnlC^ 
Narodne banke prosilcem na razpolago kredit iz r8?' 
položljivih sredstev okrajnega sklada za kreditira 
investicij. 

6. člen 
Kot najdaljši odplačilni rok za posojila iz okraj 

nega sklada za kreditiranje investicij se določi 10    ! 

najnižja obrestna mera pa 2%. 
) 
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7. člen 
Ko upravni odbor podružnice Narodne banke 

dovoli kredit, sklene banka s prosilcem kreditno po- 
godbo. 

Kreditna pogodba mora poleg višine kredita, od- 
plačilnega roka in obrestne mere predvsem obsegati: 

1. določitev trans za črpanje kredita, 
2. čas, kdaj se začne odplačevati kredit, 
3. rok dovršitve objekta, 
4. sprejem  tehle obveznosti  koristnika  kredita: 
a) da bo kredit porabil samo za določeni namen; 
b) da bo nalogom za izplačila iz dovoljenega 

bedita prilagal opravičilne listine, iz katerih bo 
razviden namen izplačila; 

c) da bo vračal porabljeni kredit z obrestmi vred 
T roku zapadlosti v polletnih anuitetah in da bo -po- 
ravnal stroške in provizijo po predpisih banke;   ' 

Č) da bo obvestil banko o morebitni odtujitvi 
osnovnih sredstev; 

d) da bo iz kredita nabavljena osnovna sredstva 
takoj zavaroval pri Državnem zavarovalnem zavodu, 

8. člen 
Svet za gospodarstvo OLO Tolmin se pooblašča, 

da po potrebi  predpiše navodila  za izvajanje tega 
odloka. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc. 
St. 1-3249/1-1954 
Tolmin, dne 19. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

704. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nib ljudskih odborih ter 16. in 73. člena uredbe o 
sPremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/34) je 
0Jcrajni ljudski odbor Tolmin na seji okrajnega zbo- 
?a • zbora proizvajalcev dne 12. avgusta in 29. okto- 
öra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladov 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore v občinah 

?~^ja Tolmin se določi glede na površino, število 
°*k in okoliš, v katerem je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na lm' stanovanjske 
arsine se določi: 

&) v   I. okolišu na 0.22 din, 
o) v II. okolišu na 0.17 din. 
Cena za posamezno točko na lm» površine se s 

sVktv^° ličkih odborov mestnih občin in občin- 
ah ljudskih odborov lahko zniža do 50% za tista 
• novanja, ki so oddaljena od komunikacijskih na- 
pra* preko 2 km. 

2. Člen 
fri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

•• upošteva površina sob preko 25m*. 

3. člen 
., Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelenjav- 

en vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 1 do 
Qln 1 m1, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek uprava stano- 
vanjske skupnosti po predlogu hišnega sveta oziroma 
lastnika hiše s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Najemnina se razdeli: 
a) 50% v amortizacijski sklad, 
b) 20% v sklad za vzdrževanje, 
c) 30 % v sklad za hišno upravo. 
Svet pristojne stanovanjske skupnosti lahko do- 

loči za razdelitev skladov pod a) in b) višji odstotek 
na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

5. člen 
Uprave občinskih stanovanjskih skupnosti odva- 

jajo mesečno iz amortizacijskega sklada v okrajni 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš 20% tistega dela 
najemnine, ki se plačuje v amortizacijski sklad. 

6. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
na sklade, izplača od mesečne najemnine: 

1. do 10.000 din 10% 
2. od 10.000 din 7% 

toda ne manj kot 1.000 din, a največ 5.000 din. 

7. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek, in sicer na 
predlog tajništva za ljudstvo zdravstvo in socialno 
politiko OLO, vendar ne preko 50% najemnine. 

8. člen 
Od najemnine za poslovne prostore v hišah, ki 

so splošno ljudsko premoženje ali last družbenih in 
društvenih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvajajo uprave 
stanovanjskih skupnosti v okrajni sklad za zidanje 
stanovanjskih hiš 50%, ostali del najemnine pa se 
razdeli: 

a) 30% v amortizacijski sklad, 
b) 10% v sklad za vzdrževanje, 
c) 10% v sklad za hišno upravo. ) 
Svet pristojne stanovanjske skupnosti lahko do- 

loči za razdelitev skladov pod a) in b) višji odstotek 
na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

9. člen 
(Zasebni lastniki hiš, v katerih so poslovni prosto- 

ri, pa niso vključene v stanovanjsko skupnost, mo- 
rajo odvajati v okrajni sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš 40% od poslovnih najemnin. 

10. člen 
Najemnina zasebnih stanovanjskih hiš, ki niso 

vključene v stanovanjsko skupnost in v katerih njih 
lastniki ne stanujejo, se deli takole: 

a) 10% v okrajni sklad za zidanje stanovanj- 
skih hiš, 

b) 40% v amortizacijski sklad,   . 
c) 50% gre lastniku hiše za vzdrževanje in upra- 

vo hiše. 
Iz teh sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, 

se ne odvaja prispevek po 5. členu tega odloka. 
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Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo 
za tiste lastnike hiš, ki ne morejo kljub sodni odpo- 
vedi stanovati v lastni hiši. 

O dolžnosti odvajanja izda odločbo pristojni LO 
MO oziroma občinski ljudski odbor. 

11. «len 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, ki 

so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
a) 80% v amortizacijski sklad, 
b) 20% v sklad za vzdrževanje. 
Iz teh sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, 

se ne odvaja 20% po 5. členu tega odloka v okrajni 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

12. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

jkupnost, črpajo že nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka OLO Tolmin o delitvi sklada za vzdrževanje 
hiš na območju okraja Tolmin (Uradni list LRS, št. 
14-263/53). 

13. člen 
Kdor ravna v nasprotju z določbami 4., 8., 9. in 

tO. člena tega odloka, stori prekršek in se kaznuje 
z denarno kaznijo do 3.000 din. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva potrditve Izvršnega 

sveta Ljudske skupščine LRS, najemnina po tem od- 
loku pa se plačuje od 1. avgusta 1954. 

St. 2711/54 
Tolmin, dne 29. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1075/3-54 z dne 16. 
novembra 1954. 

70». 

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) ter po pritrditvi Izvršnega sveta 
Ljudske skupščine LRS z dne 8. IV. 1954, št. 1299-1-53, 
je okrajni ljudski odbor Trbovlje na seji obeh zborov 
dne 26. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o vpeljavi občinskih 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 Trbovlje 
še občinske takse in občinski prometni davek, ki so. 
predpisani s tarifo v drugem delu tega odloka. 

2. člen 
Občinske takse in občinski prometni davek po 

tem odloku pripadajo v celoti občinam, na katerih 
območju  so bili  pobrani. Uporabiti  se  smejo  samo 

za komunalno graditev (za vzdrževanje in zidanje 
stanovanjskih hiš, za zidanje zdravstvenih, prosvet- 
nih in drugih zavodov in «komunalnih objektov), za 
graditev cest, mostov in podobno. Način uporabe bo 
določen z občinskim proračunom. 

3. člen 
Takse se plačujejo v posebnih lokalnih taksnih 

znamkah. Če stranka teh taksnih znamk ne more 
dobiti, plača takso v gotovini, uslužbenec, ki takso 
pobere, pa mora kupiti lokalne taksne znamke in jih 
uničiti na spisu. 

Dokler taksne znamke ne bodo tiskane, se plaču- 
jejo takse v gotovini. 

Občinski prometni davek se plačuje v gotovini. 

^j 4. člen 
V primerih, ko je priznana oprostitev taks oziro- 

ma prometnega davka po veljavnih predpisih, se 
tudi ne morejo pobirati občinske takse oziroma občin- 
ski prometni davki, ki so predpisani v tem odloku. 

Občinske takse in občinski prometni davek P° 
tem odloku se tudi ne pobirajo v primerih, določenih 
ù mednarodnimi pogodbami, in v primerih, ko izvira 
oprostitev iz mednarodnih običajev do držav, s kate- 
rimi obstoji o tem vzajemnost (reciprociteta). 

5. člen 
Določbe zakona o taksah (Uradni list FLRJ; 

št. 6S-485/46) in uredbe o prometnem davku (Uradni 
list FLRJ, št. 55-474/53) z vsemi poznejšimi spremem- 
bami in dopolnitvami se primerno uporabljajo tudi 
glede taks in občinskega prometnega davka, predpisa- 
nih s tem odlokom, kolikor ni v tem odloku drugače 
določeno. 

6. elen 
Pojasnilo in navodilo za izvrševanje tega odloka 

izdaja svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega od- 
bora. Za izvrševanje tega odloka skrbi tajništvo •• 

gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. 

7. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v urad- 

nem listu LRSc 

II. del: Tarifa 

A. T a k s e 

L Vloge 
Tar. št. 1: Za vloge, ki se naslovijo na 

ljudske odbore, se plača: 
1. za vsako vlogo, razen za pritožbo 
2. za vsako pritožbo 

II. Odločbe 

Tar. 8t 2: Za odločbe, ki jih izdajajo ljud- 
ski odbori, se plača: 

1. za vsako odločbo, če v tej tarifi ni 
predpisana drugačna taksa 

. 2. za odločbo, s katero se daje dovolje- 
nja za podaljšanje obratovalnega časa 
r gostinskih obratih, za posamezen 
večer: 
a) za podaljšanje do polnoči 
b) za podaljšanja po polnoči 

dio 
20 
90 

79 

500 
1.000 
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3. za vsako odločbo, s katero se daje do- 
voljenje za priložnostno točenje alko- 
holnih pijač, za posamezno dovoljenje: 
a) v krajih do 3OO0 prebivalcev 
b) v krajih nad 3000 prebivalcev 

Pripomba: Za prireditve družbenih  ,-rga- 
aizacij  sme tajništvo za gospodarstvo takso 
P° 3. točki te tairifne številke znižati do 75%. 

III. Potrdila 

Tar. št. 3: Za potrdila, ki jih izdajajo 
ljudski odbori, se plača: 

1. za vsako potrdilo, razen za živinske 
potne liste 

2. za potrdilo o lastnini in zdravju živine 
(živinski potni list) in za prenos last- 
nine na kupca: 
a) za drobnico, od glave 
b) za živino, od glave 

IV. Odhod uslužbencev 
ljudskih odborov izved uradnih 

prostorov 

Tar. št. 4: Za odhod uslužbencev ljudskih 
odborov izven uradnih prostorov na zahtevo 
stranke, razen kadar gre za stanovanjske 
zadeve ali za zadeve neznatne vrednosti, 
Se plača: 

1. za pregled stavbišč ali prostora za na- 
prave 

2. ; pregled vse zgradbe ali posameznih 
prostorov, da bi se izdalo uporabno 
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 zasebnika, 
ne glede na število uslužbencev 

V. Dovoljenje za gospodarske 
delavnosti 

Tar. št. 5: Za odločbe, s katerimi se daje 
dovoljenje za gospodarske delavnosti, se 
Plača: 

1. za vsako trgovsko poslovalnico na de- 
belo 

2. za vsako trgovsko poslovalnico na 
drobno 

3. za agentske komisijske obrate in trgov- 
ska zastopstva ter druge posredniške 
obrate 

4. za odpremniška   (špediterska)   podjetja 
5. za prevoznike z 'živalsko vprego 
6- za gradbene obrate 
7. za industrijske obrti    • 
8. za zasebno poklicno delo javnih pro- 

stih poklicev (javnih pravnih zastop- 
nikov, zdravnikov, inženirjev, veteri- 
narjev, geometrov, babic in pod.) 

9. za izdelovanje umetnih rudninskih vod 
10. za gostinske obrate: 

a) za gostinske obrate (restavracije, 
gostilne, menze), v katerih se ne 
točijo alkoholne pija?e 

din 

500 
1.000 

50 

10 
50 

200 

100 
200 
500 

100 

1.200 

720 

4.800 
2.400 

720 
2.400 
3.600 

.480 
4.800 

4.800 

b) za   gostinske   obrate   (restavracije, dia 
gostilne,  kavarne,  krčme, bifeje), v 
katerih   se   točijo   alkoholne   pijače 12.000 

c) za hotele 2.400 
č za penzione, gostišča in  prenočiš'ča 1.200 
d) za mlekarne in obrate v katerih se 

točita samo čaj in kava 1.200 
11. za podjetja in obrti za prevoz potnikov 

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

12..za dimnikarje 600 
13. za podjetja za čiščenje: 

a) greznic in kanalov 240 
b) za dezinsekcijo in dezinfekcijo 4S0 

14. za starinarnice 720e 

15. za odpiranje, prenos ali dajanje v na- 
jem lekarne ali drogerije 1.200 

16. za prodajalne monopolskih predmetov 
na drobno 240 

17. za proizvajanje električne energije 4S0 
18. za opravljanje   bančnih   in   menjalnih 

poslov 7.200 
19. •• informacijske pisarne 12.000 
20. za kinematografe 2.400 
21. za opravljanje  tovarniške  proizvodnje 24.000 
22. za izvrševanje obrti: 

a) s stalnim sedežem 2.400 
b) brez stolnega sedeža 900 

VI. Potrjevanje pogodb in drugih 
listin 

Tar. št. 6: Za potrjevanje pogodb in dru- 
gih listir   se plača: 

1. za potrditev vsake listine: 
a) za prvo ipolo 35 
b) za vsako nadaljnjo polo 25 

Pripomba  I;   Ce  se  potrdi   več  izvodov   ' 
iste listine, se za drugi in vsak nadaljnji iz- 
vod plača po 35 din. ne glede na število strani. 

Pripomba II: Ce se potrdi samo podpis ali 
pečat ali oboje, se plača tapsa 25 din za po- 
trditev vsakega podpisa ali pečf.ta. Za potrdi- 
tev podpisa in pečata se plača ena taksa. 

2. za overitev cenitve posestva 250 
3. za overitev poslovnih knjig, od vsakega 

lista po 2,50 
4. za potrditev načrta po državnih orga- 

nih, če to zahtevajo zasebniki 500 
5. za overitev pogodbe po državnih orga- 

nih: 
a) za novo sklenjeno ali spremenjeno 

do   10.000 din vrednosti 75 
od    10.000 do   50.000 din vrednosti 150 
od   50.000 do 150.000 din vrednosti 300 
od 150.000 do 250.000 din vrednosti 500 

preko 250.000 din vrednosti V* % 
če vrednosti ni mogoče ugotoviti 125 
b) za podaljšano od toč. 6 a) te tar. št. 50% 
c) za pooblastilo 40 

VII. Odločbe o prekrških 

Tar. št. 7: Za odločbe o kazni v postopku • 
o prekrških, za katere je pristojen okrajni 
sodnik za prekrške, se plača 250 
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VIII. Glasba v javnih lokalih 
in prostorih 

Tar. št. 8: Za glasbo v gostinskih in po- 
dobnih javni!, lokalih, če se za vstop ne po- 
bira vstopnina, se plača: ' 

1. če je glasba do dvakrat tedensko, T 
mesečnem znesku 

2. če je glasba trikrat do štirikrat teden- 
sko, v mesečnem znesku 

3. če je glasba petkrat do sedemkrat te- 
densko, v mesečnem znesku 

4. za glasbo na plesu 
5. za glasbo na veselici 
Pripomba: Tajništvo za gospodarstvo OLO 

eme takso po 4. in 5. točki te tarifne številke 
znižati do 75%, če ples ali veselico prireja 
družbena organizacija. 

IX. Uporaba pločnikov, cestišč, trgov, 
sejmišč in podobno za poslovni prostor 

Tar. št. .9: Za uporabo pločnikov, cestišč, 
trgov, sejmišč in podobno za poslovni prostor, 
se plača: 

1. za vsak kvadratni meter uporabljenega 
prostora, če se javni prostor uporablja 
trajno, v letnem znesku 

2. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev kioskov, letno 

3. za uporabo javnega prostora za posta- 
vitev stojnic, vrtiljakov, strelišč, cirku- 
sov in podobno: 
za 'eno nastopanje (raudenje v kraju), 
za vsak kvadratni meter:   . 
za čas do 3 dni 
od 3 do 10 dni 
nad 10 dni * 

Pripomba: Taksna obveznost po tej tarif- 
ni številki nastane za 1. in 2. točko ob izdaji 
dovoljenja oziroma vsako leto do konca ja- 
nuarja, za 3. točko pa ob izdaji dovoljenja. 

X. Izobešanje firme 

Tar. Št. 10: Za izobešanje firme se plača 
po velikosti napisne deske letno: 

do % in1 

od % do lm*   r. 
od 1 do 4 m* 

nad 4 m* 

XI. Reklame na zidovih itd. 

Tar. št. 11: Za reklame, ki se zaradi ma- 
terialne koristi obesijo ali kako drugače pri- 
trdijo, napišejo ali naslikajo na zidove ali v 
notranjosti javnih lokalov, na. ograjah, r iz- 
ložbenih oknih in podobno, se plača taksa, 
ki znaša glede na velikost reklame: 

do • m* 
,od lA do fm* 
od 1 do 4 m' 

nad 4m! 

XII. Psi v mestnih občinah 

Tar. št. 12: Za. pse v mestnin občinah se 
plača letno: 

a) za pse čuvaje 
b) za lovske pse 
c) za luksuzne pse 

din 

2.O0O 

3.000 

4.O0O 
2.000 
5.000 

30 

2.000 

30 
40 
50 

400 
800 

1.500 
2.500 

400 
800 

1.500 
2.500 

200 
500 

5.000 

Pripomba I: Te takse so oproščeni uradni 
psi varnostnih organov (Ljudske milice). 

Pripomba II: Za luksuzne pse se štejejo 
psi, ki niso niti psi čuvaji niti lovski psi. Kot 
psi čuvaji pa se štejejo samo tisti, ki so za- 
radi posebne lege posameznih gospodarstev 
(osamljene hiše in pod.) ali' zaradi posebnih 
gospodarskih koristi dejansko potrebni za 
čuvaje. 

XIIL Registracija motornih vozil 

Tar. št. 13: Za registracijo .motornih vozil 
so plača: 

a) za vsak   avtomobil,   avtomob'lski   pri- 
klopnik, avtobus, traktor 

b) za vsako motorno kolo, s prikolico ali 
brez nje 

Pripomba: Takse so oproščena vozila reše- 
valne in gasilske službe. 

XIV. Ponudbe na ofertalnih 
licitacijah 

Tar. št. 14: Za ponudbo na ofertalnih-lici- 
tacijah pri državnih uradih in zavodih, go- 
spodarskih in drugih organizacijah, glede na 
vrednost dela, za katero se daje ponudba, 
se plača: 

a) za vrednost do 20.000 din 
b) od   20.000 do    100.000 din 
c) od 100.000 do    500.000 din 

,   č) od 500.000 do 1.••0•00 din 
. d) za vrednost nad 1.000.000 din se plača 

taksa po točki č), povečana za 0,015% 
od vrednosti nad enim milijonom din. 

XV. Dovoljenje za kopanje peska 
in podobno 

Tar. št. 15: Za dovoljenje za kopanje 
peska, gramoza, kamenja, zemlje za žganje 
apna in podobno, se plača: 

a) za kopanje peska 
b) za kopanje gramoza 
c) za kopanje kamenja 
č) za kopanje zemljo 
d) za žganje opna 
Ta taksa se plača za dovoljenja, ki ve- 

ljajo največ 2 meseca po izdaji. Za celoletno 
dovoljenje se plača petkratna gornja taksa. 

B. Občinski prometni davek 

I. Od potrošnje alkoholnih pijač 

Tar. št 1: Od potrošnje alkoholnih pijač 
r gostinskih podjetjih in obratih so plača od 
prodajno cene 

II. Od vstopnic 

Tar. št. 2: Od vstopnic za kinematograf- 
ske predstave in za druge prireditve se plača 

Pripomba I: Občinski prometni davek po 
tej točki se plača od vstopnic za vse prire- 
ditve, h katerim je dovoljen vstop proti vstop- 
nini, in sicer na enak način, kot je predpisan 
s pripombo k tar. št. 1-B tarife prometnega 
davka. 

Pripomba II: Tega davka so oproščene 
kultiirno-umctniške,   športne   in   fizkulturne 

din 

2.000 

1.000 

500 
1.O0O 
2.OO0 
3.000 

4O0 
300 
2O0 
400 
400 

5% 

5% 
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URADNI LIST 
LJUDSKE  REPUBLIKE   SLOVENIJE 

Priloga k 46. kosu z dne 25. novembra 1954 Štev. 46 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna   sodišča   razglašajo! 

1905. 
Besedilo: Gostišče na »Trgu«, 

Ljubno (Ljubno 51). 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja: Klemenšek Minka. 

Celje, 10t novembra 1954. 
Fi 6/54 3759 

1906. 
Besedilo: Trgovina »Izbira«, Kranj 

(Prešernova ulica 15). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja živil in gospodinjskih potreb- 
ščin. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
»Prehrana«:, Kranj, odločba z dne 
18. VI. 1954. Trgovina je že bila kon- 
stituirana. 

Upravnik: Jenko Rajko, Kranj, 
Prečernova 15, podpisuje samostoj- 
no oziroma po kolektivu pooblašče- 
ni uslužbenec. Listine finančnega 
Pomena .sopodpisuje knjigovodja. 

Zt 177/54 Rg II 165/1       3723 

Besedilo: Trgovina »Pri mostu«, 
Kranj (Savski breg 16). 

Poslovni predmet: Nakup in pro- 
daja živil in gospodinjskih potreb- 
ščin ter sadja in zelenjave, na 
?iobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet Trgov- 
skega podjetja »Prehrana«, Kranj, 
sklep z dne 18. VI. 1954. Trgovina 
Je bila že konstituirana. 

Upravnik: Pinovec Anica,' Kranj, 
Besnica, podpisuje samostojno ozi- 
roma po kolektivu pooblaščeni na- 
meščenec. Listine finančnega pome- 
na sopodpisuje knjigovodja. ' 

Zt 180/54 Rg II 168/1      3720 
Besedilo: Trgovina »Jezerska ce- 

st»«, Kranj (Jezerska cesta 18). 
• . Poslovni predmet: Prodaja živil 

ln gospodinjskih potrebščin, proda- 
ja tobaka, njegovih izdelkov in 
Vzigalic, prodaja sadja in zelenjave, 
•• drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet Trgov- 
skega podjetja >Prehranac, Kranj, 
?klep z dne 18. VI. 1954. Trgovina 
Je- bila že konstituirana. 
.Upravnik: Toporš Leon, Kranj, 
Mlaka 32, podpisuje samostojno ozi- 
r°ma po del. kolektivu pooblaščeni 
lameščenec. Listine finančnega po- 
mena sopodpisuje knjigovodja. 

Zt 178/54 Rg II 166/1       3722 

Izšla Je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam in klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevanm m sestavi tal, o nitnfikactji, humusu, 
gnojenju • gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperaturi, izsuševanju. obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit. industrijskih io krinskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi m pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predelavi sadju, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo :n plemenitev konj, 
govedi, prašičev m ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, •• jo je po deli angleškega 
strokovnjaka J. VV. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltu., of 6 and 7 Clifford Street, l/ondon. W. 1.) in drugi domači 
te' tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamoik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja, 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni »Toneta Tomšiča« v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami • zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din 

Besedilo: »Kava«, trgovina z živili' 
in    gospodinjskimi    potrebščinami 
(Ljubljana, Titova 38). 

Poslovni predmet: Trgovina s ko- 
lonialnim blagom, živili in gospo- 
dinjskimi potrebščinami. 

Ustanovitelj samostojne trgovine: 
Delavski svet Trgovskega podjetja 
»Koloniale« v Ljubljani, sklep z dne 
2. junija 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Stu- 
lar Pavle, Ljubljana, Aleševčeva 
ulica 34. 

Zt 316/54 Rg III 796/1       3715 
Besedilo: Podjetje za postavlja, 

nje, rekonstrukcijo in investicijsko 
vzdrževanje telegrafskih in telefon- 
skih naprav, Ljubljana, skrajšano: 
»TEGRAD«, Ljubljana (Cigaletova 
št. 6). 

Gospodarska delavnost: Osnovna 
delavnost: postavljanje novih, re- 
konstrukcije in investicijsko vzdrže- 
vanje TT naprav; stranska delav- 
nost: projektiranje telegrafskih in 
telefonskih linij in kablov, kakor 
tudi izdelava kabelskih blokov. 

Ustanovitelj: Generalna direkcija 
pošte, telegrafa in telefona v Beo- 
gradu, odločba št. 9339/54 z dne 
26. IX: 1954. 

Direktor   do   konstituiranja:   ing. 
Repe Anton, Ljubljana, Polje 62. 

Zt 356/54 Rg III 794/1      3717 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Moj- 
ca«, Ljubljana (Nazorjeva ulica 10). 

Poslovni predmet: Trgovina s ko- 
lonialnim blagom, živili, alkoholom 
v zaprtih steklenicah in gospodinj- 
skimi potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet Trgov- 
skega podjetja »Koloniale«, Ljub- 
ljana, sklep z dne 2. VII. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Za- 
laznik Miro, Podutik 19. 

Zt 312/54 Rg III 795/1      3716 
Ljubljana, 5. novembra 1954. 

1907. 
Besedilo: Kmetijsko gospodarstvo, 

Družinska vas (Družinska vas, 
p. Bela cerkev). 

Poslovni predmet: Proizvodnja in 
prodaja kvalitetnih semen, ki so 
potrebna za kmetovalce ter vzreja 
in prodaja kvalitetne plemenske 
živine. 

Ustanovitelj: Kmetijska zadruga 
Smarjeta. 

Upravnik: Kavčič Alojz, podpisu- 
je za podjetje t skupaj s Kranjc 
Cilko, knjigovodjo in Pucljem Fran- 
cem, predsednikom delavskega sve- 
ta, ki podpisuje v istem obsegu kot 
upravnik, v njegovi odsotnosti. 

Novo mesto, 18. oktobra 1954. 
Zt 87/54 Rg III 71/1       3544 
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Spremembo 
Okrožna   soclUča   razglašajo: 

1908. 
Besedilo: Občinska elektrarna, 

Solčava. 
Besedilo odslej: Elektrarna, Sol- 

čava. 
Izbrišeta se Prodnik Jožica in 

Kladnik Franc, in vpišejo Stebe 
Ignac, poslovodja, Ikovic Marica, 
knjigovodja, podpisujeta skupno, 
in Havdej Damjan, upravnik pod- 
jetja, podpisuje v odsotnosti enega 
izmed imenovanih. 

Celje, 17. septembra 1954. 
Rgo i 92/2 321• 

1909. 
Besedilo: Mizarsko podjetje KLO 

Rimske Toplice. 
Besedilo odslej : Mizarska delav- 

nica, Rimske Toplice. 
Izbriše se Mastndk Silva, in vpiše 

Cvikl Kari, računovodja. 
Celje, 29. oktobra 1934. 

Rgo I 187/2 3671 
1910. 

Besedilo: Mestna pekarna, Celje. 
Vpiše se: Pekarski obrat »Glavne 

pekarne«:, Celje, Stanetova ulica 1. 
Predmet poslovanja: Peka kruha 

in peciva. 
Celje, 12. novembra 1934. 

Fi 7/54 Rgo III 41/2 3763 
1911. 

Besedilo: Opekarna Ljubečna-Bu- 
kovžlak. 

Izbrišeta se Cedilnik Franc, in 
Wesely Evelyna, vpišeta pa Sodin 
Stanko, direktor, ter Kordiš Martin, 
računovodja. 

Celje, 13. novembra 1954. 
Rgo II 315/5 3764 

1912. 
Besedilo: Trgovsko podjetje z 

alkoholnimi in brezalkoholnimi pi- 
jačami, na debelo, »Vino«, Postojna 
(Postojna. Ljubljanska cesta  11). 

Vpiše se k poslovnemu predmetu: 
Stranska delavnost: izdelovanje so- 
davice in brezalkoholnih pijač, ter 
prevozi teh predmetov. 

Izbriše se Pikelj Bogomir, in vpi- ' 
šeta Hladnjak Jože, Tačunovodja in 
Bizjak Jože, komercialist, podpisu- 
jeta po prejšnjih in novih pravilih. 

Gorica, 30. oktobra 1954. 
Zt 237/54-5 ••) 

1913. , 
Besedilo: Mlin »Slap«, na Slapu 

ob Idrijci. • 
Izbriše se Fili Janko in vpiše 

Rovščak Mirko, direktor. 
Zt 114/54-7 3677 

Besedilo: Gozdno gospodarstvo, 
Most na Soči. 

Vpiše se v sestav podjetja še 
Gozdna uprava, Soča. 

Zt 26/54-10 3675 
Gorica, 3. novembra 1954. 

1914. , 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ko- 

lodvorska restavracija« v Novi Go- 
rici. 

Izbriše   se   Bratina   Štefanija   in 
vpiše Hvala Srečko, upravnik. 

Gorica, 9. novembra 1954. . 
Zt 291/54-1 3739 

1915. 
Besedilo: Grosistično trgovsko 

podjetje »Primorka«, Nova Gorica, 
Solkan. 

Vpiše se brzojavni naslov pod- 
jetja: »Primorka«, Nova Gorica. 

Zt 56/54-11 5742. 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

podjetje za vzdrževanje proge v 
Gorici. 

Vpiše se pooblaščenec za podpiso- 
vanje Sorli Jožef, tehnik, ki zastopa 
podjetje v odsotnosti direktorja, 
z istimi pooblastili. 

Zt 138/54-7 3740 
Besedilo: Jugoslovanske železnice, 

podjetje za vzdrževanje proge, Po- 
stojna. 

'V odsotnosti direktorja zastopa 
podjetje glavni inženir Likon Franc, 
ki podpisuje za podjetje z istimi 
pooblastili. 

Zt 22/54-19 3741 

Koper, začasni sedež Nova Gorica, 
10. novembra 1954. *• 

1916. 
Besedilo: Grajska restavracija, 

Ljubljana. 
Izbriše se prisilna uprava in pri- 

silni upravitelj Dežan Alojzij, in 
vpiše prenehanje podjetja in pre- 
hod v likvidacijo. 

Likvidacijska firma kakor doslej 
s pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidator: Plevelj Franc, finanč- 
ni inšpektor, Ljubljana, Pavličeva 
št. 30. 

Likvidacijsko firmo podpisuje 
likvidator, samostojno. 

Rff II 516/5 3747 
Besedilo: »Galanterija«, Tržič. 
Besedilo odslej: Industrija lesno 

galanterijskih   izdelkov,  skrajšano: 
»ILGI«, Tržič. 
Izbriše se Japelj Vanjko in vpiše 

Papier Franc, računovodja, Tržič.   - 
Rg II 31/2 3724 

Ljubljana, 5. novembra  1954. 
191?. 

Besedilo: Podjetje za oskrbo les- 
ne industrije »Oprema-servis«, Ljub- 
ljana. 

Izbriše se Brecelj Tone in vpiše 
Cerar Anton, direktor, Mekinje 94, 
Kamnik. 

Rg III 132/6 3746 

Besedilo: Invalidsko podjetje 
»Vrtnarija«,, Kranj, Stražišče. 

Besedilo odslej: »Vrtnarija«, Stra- 
žišče, Kranj. 

Rg I 6/4 3745 
Ljubljana, 8. novembra 1954. 

1918. 
Besedilo: Tovarna rastlinskih olj 

in oljnih izdelkov, Britof pri Kra- 
nju. 

Vpise so konstituiranje podjetja. 
Besedilo odslej: »Oljarica«, tovar- 

na rastlinskih olj in oljnih izdel- 
kov, Britof, Kranj.        ' 

Za podjetje samostojno podpisu- 
jejo direktor oziroma po upravnem 
odboru pooblaščeni nameščenci. Li- 
stine finančnega pomena sopodpisu- 
je računovodja. 

Izbriše se direktor do konstituira- 
nja Avguštin Ludvik in vpišejo 
Smolnikar Ivan, direktor, Kranj, 
Stritarjeva 8, Avguštin Ludvik, na- 
mestnik direktorja, Britof pri Kra- 
nju • Oven Nežka, računovodja, 
Predosljo pri Kranju. 

Rg II 130/2 3752 
Besedilo: »Kamin«, Ljubljana, Je- 

zica. 
Izbriše so Magolič Marta in vpiše 

Vrabec Danica, računovodja, Ljub- 
ljana, Vrtača 14. 

Rg HI 641/3 5749 
Besedilo: »Radio-servis«, Ljub- 

ljana. 
Besedilo odslej: Obrtna delavni- 

ca, »Radio-sfervis«, Ljubljana. 
Rg II 396/3 3748 

Besedilo: Obrtno kovinsko pod- 
jetje, Škofje Loka. 

Izbriše se Panjan Peter in vpiše 
Poljanec Janko, knjigovodja, Škof- 
ja Loka, Mestni trg 8. 

Rg I 64/5 3750 
Ljubljana, 9. novembra 1954. 

1919. 
Besedilo: »Tehnometal«, trgovina 

s tehnično železnino in kovinskim 
blagom, Ljubljana. 

Izbrišeta se Bratun Ivo in Koza- 
mernik Viktor ter vpišeta Blažir 
Vladimir, glavni računovodja, Ljub- 
ljana, Ciglarjeva 26, in Brezovar 
Ivanka, finančni knjigovodja, Ljub- 
ljana, Bizovik 98, ki podpisuje v 
odsotnosti glavnega računovodje, v 
istem obsegu in pooblastilu kot on. 

Ljubljana, 13. novembra 1954. 
Rg II 397/3       -      3774 

1920. 
in Vogrinec Franc, kmetij, tehniki 

Besedilo: Trgovsko podjetje 
»Vzor«, Ormož. 

Izbriše se Červek Stefan in vpiše 
Pavlovič Jože, računovodja, sopod- 
pisujo z direktorjem ter Kovačic 
Marjan, poslovodja, podpisuje v od- 
sotnosti direktorja. 

Maribor, 2. oktobra 1954. 
Reg št. 144 5365,. 

1921. 
Besedilo: Občinsko podjetje »Čev- 

ljarstvo«, Beltinci. 
Z odločbo OLO Murska Sobota, 

tajništvo za gospodarstvo, štev. U 
8091/1-53 z dne 12. XI. 1953 je pod- 
jetje prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska uprava: Brurnen 
Ivan, predsednik, Zver Franc, Kre- 
slin Franc, člana. 

Izbriše se pooblastilo za podpisO" 
vanje: Gruškovnjaku Francu, for- 
janu Martinu, Zveri vFrancu, in Ver- 
banu Jožetu, računovodji. _. 

.   Regšt. 92/IH 5558 

Besedilo:' Občinsko podjetje »Ši- 
viljstvo«, Beltinci. . 

Z odločbo  OLO  Murska  Sobota, 
tajništvo za  gospodarstvo,  štev. l 
8311/1-53 z dne 9. X.  1953 je pod- 
jetje prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska uprava: Brume" 
Ivan, predsednik, Kreslin Franc !»• 
Peterka Janez, člana. 
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Izbriše so pooblastilo za podpiso- 
^.anje: Košar Antoniji, upravnici, in 
»erbanu Jožefu, knjigovodji. 

Reg št. 93/111 3539 
Maribor, 14. oktobra 1954. 

1922.. 
.Besedilo: Splošno in stavbeno . 
ključavničarstvo, Maribor, Mikloši- S( 

ceva 6. 
Izbriše se ßunc Izidor, in vpiše 

«olubič Joža, začasni namestnik po- 
slovodje. 

Maribor, 27. oktobra  1954. 
Reg št. 95• 3733 

1923. 
.Besedilo: Trgovsko podjetje »Te- 

am« y Mariboru, Jurčičeva 8. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na z barvami, laki, kemikalijami in- 
Potrebščinami, parfumerijskim in 
kozmetičnim blagom, vrvarsklmi iz- 
uelki in izdelki iz konoplje in jute; 
usnjem, sedlarskim in jermenar- 
skim blagom in potrebščinami; iz- 
delki iz gume, kavčuka in plastič- 
na mas ter predmeti delovne za- 
bite, na drobno. 

Maribor, 30. oktobra 1954. 
1924 Res Št. 165 3729 

. Besedilo: Splošno gradbeno pod- 
jetje »Konstruktor«, Maribor, Pri 
parku 5. 

Izbriše se ing. arh. Slajmer Vladi- 
1•*• in pravica zastopanja in pod- 
pisovanja glavnega inežnirja, tehn. 
Pomočnika direktorja, ter vpiše ing. 
^•••••• Dolfe, novi imenovani 
tehn. pomočnik direktorja. 

Reg. št. 89•1 3730 
..Besedilo: Trgovsko podjetje ob- 
činskega ljudskega odbora, Ribnica 
Sa Pohorju. 

Besedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je Ribnica na Pohorju s sedežem 
««bnica nu Pohorju 27. 

ioslovni predmet odslej: Trgovi- 
na na drobno. 

Trgovsko podjetje ima v sestavu 
^e trgovini, ki nimata pravice sa- 
mostojno nabavljati blago. 
D Besedilo:   Trgovina   Ribnica   na 
Mohorju 21. 
, poslovodja: Sitar Karel, 
, Besedilo: Trgovina Lchen, Josip- 
a°l v Lehenu 38. 

Poslovodja: Kramžar Kari." 
Poslovni predmet obeli trgovin je: 

£ivila in gospodinjske potrebščine, 
•e,?ano -blago, tobačni izdelki, vži- 
galice in potrebščine, vse na drobno. 

Reg št. 315/H 3727 
Maribor, 5. novembra 1954. ' 

1925. 
.Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 8•••«, Lovrenc na Pohorju 31. 

. "esedilo odslej: Trgovsko podjet- 
je »Zvezda«, Lovrenca na Pohorju 
*n» 82, 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
•• na drobnô. 

^Pravnik odslej: Knez Franc. 
.( jT°^jetje  ima   v  svojem  sestavu 
irie trgovine, ki samostojno nabav- il- li,s,UVI»« 
4*Jo blago: 

Besedilo: »Center«, Lovrenc na 
Pohorju 106. 

Poslovodja: Roškar Ivan. 
Besedilo:   »Izbira«,   Lovrenc   na 

Pohorju 43. 
Poslovodja: Sire Edvard. 
Besedilo: »Skala«, Kumen 2, Pu- 

ščava. 
Poslovodja: Marin Feliks. 
Poslovni predmet naštetih trgovin 

je: Živila in gospodinjske potrebšči- 
ne, mešano industrijsko blago, to- 
bačni -izdelki, vžigalice in potreb- 
ščine, vse na drobno. 

Reg št. 321/11 3731 
Besedilo: Gozdarsko nvto-podjet- 

je, Maribor, Kejžarjeva ulica 19. 
Izbriše se Kislih Štefka, in vpiše 

Stare Karl, novi imenovani glavni 
računovodja, ki bo podpisoval vse 
zadeve računovodskega in finančne- 
ga pomena, v mejah zak. določb in 
pravil podjetja. 

Reg št. 77•1 3726 
Besedilo: Splošno krojaštvo »Mo- 

da«, Maribor4Slovenska 20. 
Vpiše se i/ortna delavnica v se- 

stavu podjetja. 
Besedilo delavnice: Splošno kro- 

jaštvo »Moda« v Mariboru, Sloven- 
ska ulica 20, obrtna delavnica, Trg 
revolucije 1. 

Poslovni pfedmeU Izdelava mo- 
ških oblek, ženskih plaščev jn ko- 
stumov. 

>Ustanovitelj: Splošno krojaštvo 
»Moda<, Maribor, Slovenska ul. 20. 

Poslovodja: Skok Ivan, krojaški 
mojster. 

Reg St. 110• 3728 
Besedilo: Šnajder Stanko, državni 

obrtni mojster, Maribor, Partizanska 
cesta 81. 

Vpiše se dodatni poslovni pred- 
met: vozno tapetništvo. 

Reg št. 185• 3753 
Maribor, 6. novembra 1954. 

1926. 
Besedilo: Zadrnžno kmetijsko go- 

spodarstvo/Ivanjkovci. 
Vpiše se konstituiranje podjetja 
Likvidatorji: .Deänik Stane, Kri- 

ževci, predsednik, Brumec Alojz, 
novi Imenovani direktor ter ••••- 
čar-Janko, novi imenovani računo- 
vodja, ki bo sopodpisoval vse spise 
finančnega pomena. 

Reg «t. 90/IV 3756 
• Besedilo: Gostinsko podjetje »Vin- 
ski hram«, Maribor, Gregorčičeva 29. 

Sedež obrata odslej! Gostinsko 
podjetje »Vinski hram«, obrat v 
Mariboru, Masarikova ulica 24. 

Reg št. 60/• 3754 
Maribor, 8, novembra 1934. 

1927. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Ja- 

dran«, Maribor, Partizanska 36. 
Izbriše se gostilna >Počehovaf s 

sedežem v. Mariboru, Sentiljska. 7.1, 
in vpiše besedilo poslovne enote od- 
slej: Gostilna »Triglav«, Radvanj- 
ska cesta 59. 

Maribor, 9. novembra 1954. 
Reg št. 229• 3755 

Izbrisi 
Okrožna   «odtiča  razglašajo: 

1928. 
Besedilo:   Gostinstvo   I.   rajona, 

Ljubljana. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ljubljana, 5. novembra 1954. 
RLO I 10/15 3725 

1929. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

vrtnina«, Maribor, Jurčičeva 8. 
Zaradi razdelitve v dve samostoj- 

ni podjetji. 
Maribor, 5. novembra 1954. 

Reg št. 130• 3732 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1930. 

Besedilo; Reševalna postaja, Ce- 
lje. 

Poslovni predmet: Prevažanje bol- 
nikov na območju okraja Celje ter 
nuđenje prve pomoči. 

Ustanovitelj: OLO Celje. 
Organ, pristojen za zadeve in na-> 

loge zavoda: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO Celje. 

Rpravnik: Rojšek Ivan; knjigo- 
vodja: Mule j Ida. 

St. II-B/9-10/532-54 3706 
Besedilo: Internat šole za medi- 

cinske sestre* Celje. 
Poslovni predmet: Oskrbovanje 

gojenk šole med študijem. 
Ustanovitelj:  Okrajni  LO  Celje. 
Organ, pristojen za.zadeve in na- 

loge zavoda: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO Celje, 

Upravnik: Skrabcc Slava; računo- 
vodja: Kocmur Lučka. 

St. II-B/9-10/622-54        3710 
Besedilo: Otroški dom »Vere Slan- 

drove«, Polzela. . 
Poslovni predmet: Oskrbovati in 

vzgajati otroke v starosti od 3 do 7 
let, izjemoma tudi starejše. 

Ustanovitelj:  Okrajni  LO Celje. 
Organ, pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO Celje. 

Upravnik: Müller Kornelija; knji- 
govodja: Roš Nevenka; namestnik 
upravnika ali knjigovodje: Cajnko 
Mirko. 

St. II-B/9-10/410-54 3705 
Besedilo: »Uprava stanovanjske 

skupnosti«, Zreče. 
Poslovni predmet: Upravljanje a 

stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, Zreče. 

Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Občinski LO.Zreče. 

Sef: Stefane Srečko, podpisuje za 
zavod. 

St. II-B/9-3718-54 3698 
OLO Celje, 2, novembra 1954. 



Stran 392 URADNI LIST Štev. 46 — 25. XI. 1954 

Izšla je v naši založbi znanstvena  razprava   Strogi   Majde:     * 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 
ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz. 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imeti v 
uaši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, kj se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razmotriva- 
uja. Poleg preiskovanja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi naso družbeno ureditev in iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost delu dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraža pri nas v 
pravni praksi. Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti in 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzeto vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica posamez- 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah — Franciji, Švici, 
Avstriji, Italiji in Nemčji. 

Ker navezuje avtorica v navedenem delu teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na našo pravno 
prakso, h kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri delo vsem tistim organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim, ki razlastitve za- 
htevajo — ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, ki jih razlasti- 
tev prizadene v njih premoženjskih pravicah. Str. 95, cena 110 din. 

njih pristavita pod besedilo firme 
svoja podpisa. 

Maribor, 7. oktobra  1954. 
Zadr II 112 5461 

782. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga  »Edvard  Kardelj«, Apače. 
Zadruga je prešla po sklepu obč- 

nega zbora z dne 7. IX. 1954 v likvi- 
dacijo. 
Gor. Radgona, Pučko Milan, Gor- 
Radgona, Kolarič Franc, Stogovci; 
vsi uslužbenci; dalje Mahne Jože, 
Tiselj Jože, Lebar Daniel, Balažič 
Anton in Pečar Jože, vsi kmetje i* 
Apač. 

Likvidacijska firma kakor doslej 
S pristavkom >v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvida- 
cijsko firmo tako, da po dva od- 
njih pristavita pod besedilo firme 
svoja podpisa. 

Zadr II 120 3694 

Besedilo: Podjetje OZZ Ljutomer 
»Vinarska zadruga«, Ljutomer. 

Besedilo odslej: Zadružno pod- 
jetje z vinom, »Vinarska zadruga«, 
Ljutomer. 

Zadr VI 123 3692 
Maribor, 3. novembra 1954. 

Zadružni register 

Vpisi 
Okrožna   sodisfa   razglaiajo: 

778. 
Besedilo: Kooperativa, export-im- 

port, Ljubljana (Miklošičeva 6). 
Gospodarska delavnost: Podjetje 

za izvoz in uvoz lesa, lesnih in 
gozdnih sortimentov in domače 
obrti. 

Ustanovitelj: Delavski svet za- 
družnega podjetja »Agrotehnika«, 
export-import, Ljubljana z dne 
30. X. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Mo- 
horič Stanislav, Ljubljana, Bogiši- 
čeva 6. 

Ljubljana, 4. novembra 1954. 
Zt 352/54 Zadr VIII 123/1   3680 

Spremembe 
Okrožna sodišča razglašajo: 

779. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o, j., Slivnica pri Celju. 
Na občnem zboru 21. IX. 1954 so 

bila sprejeta nova zadružna pravila, 
po" katerih odslej zadruga deluje, 
upravni odbor sestavlja 7 do 9 čla- 
nov. Delež znaša 10O0 dih. Vsak 
član jamči z tokratnim zneskom 
vpisanih deležev. Za zadrugo pod- 
pisujeta • po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča uslužbenec zadruge, ki ga je 
za to pooblastil upravni odbor. 

Vpišeta se nova člana upravnega 
odbora: Cokle Ferdo in Ribič Ivan, 
oba Grobelce, Sv. Stefan. 

Celje, 6. novembra 1954. 
Zadr VII 76/7 3734 

780. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

oniejenim jamstvom, Medvode. 
Na rednem občnem, zboru 19. III. 

1954 so se spremenila, zadružna 
pravila v 1. členu. 

Izrišeta se Hribar Jernej, Sušte.r- 
šič Peter in vpišejo novi člani 
upravnega odbora: Jenko Jože, upo- 
kojenec. Vaše 27, Oman Jože, Sora, 
Erjavec Miha, Žlebe 13, Veber An- 
drej, Sp. Settica 8, posestniki. 

Pooblaščenka za sopodpisovanje: 
Oblak Marija, knjigovodja, Stožice 
št. 21. 

Ljubljana, 18. oktobra 1954. 
Zadr V 155/6 3561 

781. 
Besedilo: Vinogradniška obdelo- 

valna zadruga »Kerenčič«, Miklavž 
pri Ormožu. , 

Zadruga je prešla po sklepu obč- 
nega zbora z dne 9. VHI. 1953 v 
likvidacijo. 

Likvidatorji: Jud Viljem, Ljuto- 
mer, predsednik, Stojko Albin, Mota, 
Znidarič Jožica, Ljutomer, Dešnik 
Stane, Križevci, uslužbenci; dalje 
Sut Alojz, Ribič Avgust, Tušek Pe- 
ter, Ozmec Ivan in Pučko Jožef, vsi 
\•, Hermancev, zadružniki. 

Likvidacijska firma kakor doslej 
s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvida- 
cijsko firmo  tako,  da  po  dva od 

783. 

Izbrisi 
Okrožna sodisfa razglašajo! 

Besedilo: Kmetijska delovna za- 
druga »Miroslav Vilhar«, Planin« 
pri Rakeku, v likvidaciji. 

Zaradi končane likvidacije. 
Gorica, 28. oktobra  1954. 

Zadr VII/211-14 36W 

Trgovinski register 

784. 

Izbrisi 
Okrožna  «odiica   razglaSaJot 

Besedilo: Komisijska trgovin8 

Curk Albert iz Solkana, Ulic8 

IX. korpusa 211. 
Zaradi   prenehanja   poslovanja. 

Gorica, 3. novembra 1954. 
Zt 7/52-6 3679 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI »*°° 
na njihovo nevarnost  In  stroške &°\,0 
se   sami . ne  zglastjo   aH   ne   Imenuj« 

pooblaščence. 
Tožbe za razvezo zakona: 

G<758/54 /f 
Dr. Skubic-Debevec Rozina, zdrav 

niča, Ljubljana, Rimska cesta _<"' 
proti Skubicu Antonu, PravnlK

va* 
zdaj neznanega bivališča. RazP£f/rT 
bo 16. decembra 1954, v sobi 22»* • 
ob 8. uri pri tem sodišču. Skrbni" 
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je Hafner Nika, gospodinja, Ljub- 
lana, Beethovnova 13. 

Okrožno sodišče v Ljubljani, 
_,       dne 13. novembra 1954. 
k 1690/53-12 7214 

Simic Zora, Maribor, Cesta zmage 
s'- 109, proti Simicu Jakobu, zdaj 
neznanega bivališča. Razprava bo 
*>• decembra 1954 ob 8. uri v sobi 
v? 62/1 pri tem sodišču. Skrbnik je 
(Jtozel Ivanka, uslužbenka pri tem 
sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
_ dne 6. novembra 1954. 
^ 1466/54-10 7215 

Knap Janez, Ravne, Kotuljska 6, 
Proti Knap 'Viktoriji, zdaj neznane- 
ga bivališča. Razprava bo 4. decem- 
bra ob 8.45 uri v dvorani Obč. LO 
pevalje. Skrbnik je Cegovnik Fi- 
••, sodni  uslužbenec v  Prevaljoh. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
_       dne 12. novembra 1954. 
G 918/54-10 7216 

Saberl Eva, Ravne, Pod gradom 11, 
Proti Šaberletu Emanuelu, zdaj ne- 
znanega bivališča. Razprava bo dne 
*• decembra 1954 ob 8.15 uri v dvo- 
jni Obč. LO Prevalje. Skrbnik je 
?egovnik Filip, sodni uslužbenec v 
"evaljah. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 12. novembra 1954. 

Dražbo 
J  156/54-11 7234 

Na predlog zahtevajoče stranke 
okrajnega ljudskega odbora, tajni- 
štva za gospodarstvo, uprave za do- 
hodke, "Maribor okolica, zoper za- 
dano stranko Župnijski urad v Zg. 
^olskavi bo dne 20. XII. 1954 ob 9. 
Ut* pri tem sodišču, v sobi št. 6 na 
Podlagi s tem odobrenih dražbenih 
P°gojev dražba nepremičnin, zem- 
•••• knjiga Zg. Polskava, vi. št. 
**> pare. št. 503, z njivo v izmeri 
^•• m2, pare. št. 502/2 z njivo v iz- 
beri 20 a, 21 m*, pare. št. 479, s trav- 
nikom «v izmeri 83 a, 55 m1, cenilna 
Rednost 172.693, najmanji ponudek 
45.128, varščina 17.269. Pod naj- 

1 ^anjšim ponudkom se ne bo proda- 
jalo. 
. Dražbene gopoje in listine sme- 
jo tisti, ki žele kupiti, pregledati pri 
spredaj označenem sodnem oddel- 
ju-v Pravice, ki bi ne pripuščale 
?jažbe, je treba priglasiti pri sodi- 
šču najpozneje pri dražbenem na- 
roku •••• začetkom dražbe,n sicer 
v se ne mogle več uveljavljati gle- 
•Jlj nepremičnine samo v škodo 
^tražitelja,   ki   je   ravnal   v   dobri 

eN- Upniki, kateri imajo na tej 
nePremičnini zastavno-pravno zava- 

, *0v&ne terjatve, izvzemši vskupno- 
^stavne upnike in upnike s pogojni- 
*"i, terjatvami, se pozivajo, naj se 
°?jpoznejo osem dni pred dražbe- 
.lm narokom izjavijo, ali zahteva- 
lo poravnavo svoje terjatve v goto- 

Inii ali  so zadovoljni, da prevza- 
• d     J   ?  zdražitelj  ter  se obenem 

nt••" do'žni,c oprosti dolga. 
S'krajno sodišče v Slov. Bistrici, 

dne 10. novembra 1954. 

J  153/54-12 7253 
Na predlog zahtevajoče stranke 

okrajnega ljudskega odbora, tajni- 
štva za gospodarstvo, uprave za do- 
hodke, Maribor okolica, zoper za- 
vezano stranko Župnijski urad, Sv. 
Trije kralji v Studenicah bo 20. XII. 
1954 ob 10. uri pri tem sodišču, v 
bi št. 6 na podlagi s tem odobrenih 
dražbenih pogojev dražba nepre- 
mičnin, zemljiška knjiga Studenice, 
vi. št. 128, pare. št. 54, s stanovanj- 
sko hišo, enonadstropno, z leseno 
uto z dvoriščem v izmeri 418 m1, 
parc. št. 151/2, vrt v izmeri 601m1, 
cenilna vrednost 909.390, najmanjši 
ponudek 606.260, varščina 90.939, 
Pod najmanjšim ponudkom se ne 
bo prodajalo. 

Dražbene gopoje in listine sme- 
jo tisti, ki žele kupiti, pregledati pri 
spredaj označenem sodnem oddel- 
ku. Pravice, ki bi ne' pripuščale 
dražbe, je treba priglasiti pri sodi- 
šču najpozneje pri dražbenem na- 
roku pred začetkom dražbe, sicer 
bi se ne mogle več uveljavljati gle- 
de nepremičnine samo v škodo 
zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. Upniki, kateri imajo na tej 
nepremičnini zastavno-pravno zava- 
rovane terjatve, izvzemši vkupno- 
zastavne upnike in upnike s pogojni- 
mi terjatvami, se pozivajo, naj se 
najpozneje osem dni pred dražbe- 
nim narokom izjavijo, ali zahteva- 
jo poravnavo svoje terjatve v goto- 
vini, ali so zadovoljni, da prevza- 
me dolg zdražitelj ter se obenem 
dosedanji dolžnik oprosti dolga. 

Okrajno sodišče v Slov. Bistrici, 
dne 10. novembra 1954. 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Babic Katarina, Kamenščak, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 6055, ser št. F- 
0230365 (Ljutomer). 6764 

Bek Franc, Sp. Sečevo 29, osebno 
izkaznico, reg. št. 54917, ser števil- 
ka 0692261. 7248 

Bizjak Marija, Bistrica 85, pošta 
Tržič, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 6140 (Kranj). 7207 

Blinc Robert, Ljubljana, indeks 
Univerze, fakultete za kemijo v 
Ljubljani. 7305 

Bogataj Vinko, Kranj, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 5S4 (Kranj).     7226 

Borštner Štefka, Krnica 17, Hrast- 
nik, osebno izkaznico, reg. Številka 
27760, serijska številka F-0741070 
(Trbovlje). • 7367 

Bračko Jože, Celje, Teharska uli- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 56470, 
ser. št. 0693815. 7247 

Brdnik Roman, Jurišna vas 1, po- 
šta Slov. Bistrica, osebno izkaznico, 
reg. št 15192, ser. štev. F-0768612 
(Poljčane). 7385 

Breskoč Helena, Putonce, osebno 
izkaznico, reg. št. 14700, ser. števil- 
ka 0095410 in delovno knjižico. 7249 

Brgles Viktor, Maribor, Studenci, 
heroja Sercerja 48, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 2157, ser. št. 0789108 
(Poljčane). 3741 

Cerar Gabrijela, Celje, Gubčeva 
št. 8, osebno .izkaznico, reg. št. 8924, 
ser. žt. 0599010. 7250 

Razne obiave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
na]   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo   svoje   obveznosti   do 
podjetij   v    likvidaciji,    sicer   se    bodo 

dolgovi sodno lztirjali. 

St. 5637/2 ' 6810 
Z odločbo sveta za gospodarstvo 

OLO Kranj, št. 5637/1 z dne 13. X. 
1954 je Gostinsko podjetje, Predos- 
lje, prešlo v likvidacijo. Priglasitve- 
ni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
6856 

Podjetje    »Mesnicac,    Videm   ob 
Sčavnici, je • likvidaciji.  Priglasi- 
tveni rok: 15 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

St. 858/54 6763 
Zadružno vinogradniško gospodar- 

stvo >Jože Korenčičt, Miklavž pri 
Ormožu, je prešlo v likvidacijo. 
Priglasitveni rok: 30 dni od te ob- 
jave. 

Zadružno vinogradniško go- 
darstvo    >Jože -   Korenčič«, 

Miklavž pri  Ormožu 

V tiskn je knjižica 

BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvojn 
našega naroda. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tud! 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teb navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vseTiovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
ä tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica- 
mi in novorojenčki. 
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Cestar Anton, Višnja gora 4, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18398, serijska 
št. 0284608 (Varaždin). 7227 

Cerkvenik Karolina, Škofije, 
osebno izkaznico, reg. št. 15905, ser. 
št. 216615 (Sežana). 7052 

Cinbaljevič Rosanda, Ljubljana, 
Jurčičev trg 2, osebno izkaznico, 
ser. št. Y-01740S3 (Ivanjgrad, LR 
Crna gora). 7396 

Cokan Marija, Ljubljana, Miklo- 
šičeva 14, osebno izkaznico, reg. št. 
99416/51 (Ljubljana). 7208 

Cokan Franc, Poklek 63, p. Bian- 
ca, osebno izkaznico, reg. št. 14657, 
ser. št. F-0497%7 (Črnomelj).    7223 

Canžek Jera, Lopata 42, osebno 
izkaznico, reg. št. 1451, ser. številka 
0592591. 7252 

Cemažar Janez, Ljubljana, Po- 
ljanska 28, osebno izkaznico, reg. 
št. 36536/51, ger. številka 0213046 
(Kranj). 3751 

Cerne Alojzija, Gabrovnik 26, 
Slov. Konjice, osebno izkaznico, 
reg. št. 23095. ser. št 0787955.   7251 

Cerne Jožef, Hrastov dol, uve- 
ljavlja izgubljeno osebno izkaznico, 
reg. št. 13265, ser. žt. F-0327485,, ker 
se je našla. 3752 

Ceškorja Franc, Trbovlje, T. Ce- 
čeve cesta 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 241, serijska številka 0713551 
(Trbovlje). , 7236 

Coki Nežika, Maribor, Tezno, Ra- 
tajčeva 5, osebno izkaznico, reg. št. 
19387, ser. Št. 0016733 (Maribor). 3748 

Cuš Irena, Hlaponci, p. Juršinci, 
osebno izkaznico, reg. št. 35663, ser. 
št. 0293461. 7237 

Deželak Dragica, Laško 17, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41652, ser. št. 
0689792. 7253 

Dobnikar Ivan, Ljubljana, Jezica, 
osebno izkaznico, reg. št. 41230/51, 
ser, št. F-0065540 (Ljubljana).   7376 

Dobovičnik Anica, Celje, Leskov- 
škova 3, osebno izkaznico, reg. št. 
2366, ser. št. 0595702. 7257 

Dokler Frančiška, Višnja vas 4, 
osebno izkaznico, reg, št. 12315-15, 
ser. St. 0670305. 7255 

Dolenc, prof. Herman, Ljubljana, 
osebno izikaznico, reg. št. 12315-50, 
ser. št. F-0034625 (Ljubljana).   7397 

Draflak Albert, Cača vas št. 36, 
osebno izkaznico, reg. 'it. 10894, ser. 
št. 0795853. 7256 

Drašak Viktor, Stara gora, p. Be- 
nedikt v Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico. 7200 

Dugar Marija, Studenice pri Polj- 
čanah, osebno  izkaznico,   reg.  šte- 

• vilka   1164,   ger.   številka   0762218 
(Maribor). 3749 

Ferenc Sarolta, Cernelovci 36, 
Murska Sobota, osebno izkaznico, 
reg. št. 6343, ser. št. 0080053 (Mur- 
ska Sobota). 6792 

Fux Manek, Metlika 107, voi. le- 
gitimacijo, S. PU 301-S, št. 40 (Vojni 
okrug Ljubljana 1948). 6781 

Gaberšček Jože, Kraniče 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 41035, ser. št. 
0698194, delovno knjižico, reg. šte- 
vilka 21702, ser. št. 247067 in voja- 
ško knjižico. 7257 

. Gap Julijana, Maribor, Maršičeva 
7, osebno izkaznico, reg. št. 58077, 
ser, št. 0165950 (Maribor). 7338 

Goljuf Anton, Celje, Cinkarniška 
pot 10, osebno izkaznico reg. štev. 
8790, ser. št. 0513100. 7258 

-GOSPODARSKI 
ADRESAR SLOVENIJE 

V našem gospodarstvu ved- 
no bolj pogrešamo zbornik, iz 
katerega bi si lahko ustvarili 
čim jasnejšo sliko, kaj že ima- 
mo, kaj nam še manjka in 
kaj moramo uvažati — go- 
spodarski adresar vseh naših 
podjetij in gospodarskih or- 
ganizacij. Vse dosedanje pu- 
blikacije te vrste so za zasta- 
rele, ker je zaradi reorgani- 
zacij podjetij nastalo mnogo 
izprememb. Zato so zbornice 
in druga gospodarska združe- 
nja pooblastila uredništvo 
»Nove proizvodnje«, da izda 
aov, čim popolnejši gospodar- 

'cj adresar Ljudske republi- 
ke Slovenije. 

Aaresar bo obsegal blizu 
1600 strani s 27.000 naslovi go- 
spodarskih organizacij, usta- 
nov, šol itd. ter bo stal 1000 
dinarjev. Naslovi industrij- 
skih in trgovskih podjetij bo- 
do urejeni najprej po proiz- 
vodnih panogah, nato pa še 
po okrajih in abecednem 
redu. 

Graziani Alojz, Solkan, Ulica IX. 
korpusa 65, osebno izkaznico, reg. 
št. 25, ger. št. 057025 (Solkan).   6925 

Habjanič Hennina, Maribor, He- 
roja Tomšiča 11, osebno Izkaznico, 
reg. št. 9437, ser. številka 00100647 
(Maribor). 3745 

• Halužan Marjan, Rog. Slatina, 
Pristava, osebno izkaznico, Teg. žt. 
12973, ser. št. 0764933. 7260 

Hameršak Janko, Janezovski vrh 
št. 50, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 10095, ser. št. 0252408 (Ptuj). 7322 

Hojnik Ivan, Zadobrova 8, osebno 
izkaznico, reg. št. 13634, ser. števil- 
ka 0687888. 7259 

Horvat Mirko, Radenci 18, pošta 
Slatina Radenci, osebno izkaznico, 
reg. št. 20065, ser. št. 0076026 (Lju- 
tomer). 7225 

Hribar Albin, Ljubljana, osebno 
Izkaznico, reg. št. 99888/51, ser. šte- 
vilka F-0122198 (Ljubljana).     7398 

Hristovski Aleksander, Celje, Le- 
skovškova 3, osebno izkaznico, reg. 
št. 10387, ser. št. 0082934.     .      7261 

Hrovat Franc, Koroška Bela; po- 
šta Javornik, osebno izkaznico, reg., 
št. 11340, serijska številka G-356050 
(Jesenice). 7403. 

Hršak Leonard, Celje, Zagorje 29, 
osebno izkaznico, reg. št. 2432, ser.', 
št. 0234536. 7262; 

Imenšek Uršula, St. Ilj 46, osebno 
izkaznico, reg. št. 13801, ser. števil- 
ka 0688055. 726* 

Jahkel Majda, Ljubljana, Na 
klančku 3, osebno izkaznico, reg- 
st. 84688/52, ser. št. F- 0106998 (Ljub- 
ljana). 7306 

Jaklič Leopold, Ljubljana, Dermo- 
tova št. 3, osebno izkaznico, reg. »t. 
19907/51, ser. št. F-0043217, in poklic- 
no vozniško dovoljenje, štev. 435 
(Ljubljana). 7209 

Jančar Alojzija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 8164/50, ser. št. 
F-0030474  (Ljubljana). 73071 

Jančar Franc, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. Št. 8147/50, ser. ste; 
vilka F-0030457 (Ljubljana).       7316 

Jaria Anton, Most na Soči 8, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 9031, ser. šte- 
vilka G-0261761. 7212 

Jenko Matija, Trboje 52, osebno 
izkaznico, reg, Št. 3323/51, in voja- 
ško knjižico rezervnega oiicirj8' 
ser. PU-S-2, št. 9241. 7228 

Jurak Anica, Pregrada, osebno 
izkaznico, reg. št. 6639, ser. Števil*» 
0834015. 72ÓJ 

Juvan Jakob, Podiraj 26, p. Vele- 
nje, osebno izkaznico, reg. št. 4•%> 
št. F-0427867 (Šoštanj). ^ 

Kelcnc Ignac, Gornja Bistrica 1+* 
p. Crenšovci, osebno izkaznico, reg- 
it. 18258 (Lendava). 723? 

Keiner Olga, Gotovlje 49, osebn« 
izkaznico, reg. Št. 32563, ser. števil- 
ka 0651073. •} 

Kisevec Rihard,  Celje, Dečkova. 
št. 61, osebno izkaznico, reg. št. 9iv"< 
ser. št. 0603376. 

7271 

Kit Cecilija, Kostrivnica, Poto}**, 
št. 8, osebno izkaznico, reg. št. i07u*> 
ser. št. 0795663. **? 

Kladnlk Ana, Javorje 25, osebno 
izkaznico, reg. št. 54223, ser. števil- 
ka 0691566. 737* 

Knez ""Alojzij, Breza 18. osebn0 

izkaznico, reg. št. 60404. ser. Števil 
ka 0609911. .   ^" 

Kokple Vinko, Smarca 90, K8"*' 
nik, osebno izkaznico, reg. št. 201»'' 
ser. št. F-073378 (Trbovlje).        W 

Kolar Milan, osebno izkaznico' 
reg. št. 56198, ser. št. 0693543.    727? 

Kolarstvo in strugarstvo, Ceffi 
Stanetova 22, štampiljko. 1• 

Kopitar Marjan, Sv. Križ 21, Je- 
senice na Gor., osebno izkaznic*'- 
reg. št. 4260, ser. št. F-O450570. 721' 

Kos Jože, Mihelovec 47, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 3235, ser. Števil 
0368545 (Krško). ^ 

Kos Marija,, Maribor, Kajuhov" 
št. 15, osebno izkaznico, reg. sterx 
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ta 449,25, ser. štev. 0067235, (Ljub- 
lana), 7327 
. •-ošec Helena, Glinsko 1, osebno 
paznico, reg. št. 44601, ser. števil- 
ka 0644712. 7272 

Koštamaj Ladislav^.Celje, Cesta 
?a grad 39, osebno izkaznico, reg. 
st- 16738, ser. št. 0607345. 7267 

Poštama j Franc, 'Vizere, Nova ce- 
°ta. osebno izkaznico, reg. št. 46175, 
ser- št. 0648986. 7292 
• A°vačič Vinko, Pristava, osebno 
paznico, reg. št. 15945, ser. števil- 
ka 0394255 (Krško). 7178 

Kozovinc Martin, Zabukovca 51, 
°sebno izkaznico, reg. št. 22512, ser. 
SJ- 0664928. 7268 

••vranje Jakob, Zodobrava. pro- 
dno knjižico za motor, številka 
^- 7266 
• ••••• Ivana, Maribor, Tczno, Mi- 
'avška 8, osebno izkaznico, reg. 

,h 18478, serijska številka 0007824 
Maribor). 374-4 

Kurenčeč Ana, Ljubljana,  Copo- 
,j> osebno  izkaznico,  reg.  št. 8571 
Šentvid pri Stični). 7577 

Lačkovič Mato, Djurdjevac, oseb- 
r? «kaznico, reg. št. 27410, ser. št. 

. 0043975. 7276 

g^aznik Franc, Šmartno 2 pod 
lo •£•? *>oro, pomočniško spričeva- 
].• ključavničarske stroke (Ljub- 
lana 1947). 7308 

Lekovič Anica, Trnovo pri Ilirski 
'strici, Vodnikova 2, osebno izkaz- 

?/«>.  registrska "št.   52690,   serijska 
st- 0131060. 7363 

riwfn'lart ^ranc> iZrkovci 36 pri Ma- 
vi?Ptu. osebno izkaznico, reg. šte- 
,Y}ka 38814, ser. številka 0877964 
Maribor). 5740 

Lenič Milan, Zabjek 36, Trbovlje, 
vuoilo izkaznico, rog. št. 5733, ser. 
st- F-0719043. 7035 
j7r

eš Jurij, Zagreb, 5, fotografsko 
paznico 1731, blok; 4 slike, števil- 
Ka

T iOl-KM. 7299 
fi ^erčič Anica, Oseljan 106, oseb- 
0229*kaznico> reS- št. 10986, sov. št. 

7391 
Bo   -V£ Vladimir. Ljubljana, oseb- 
• 1#

!2kaznico,   rcg.   številka   12544 
•*)• 7309 

0*Jajer Cecilija, Oplotnica 129 a, 
,ienno izkaznico, reg. št. 52553, ser. 
f. 0021673. • 7072 
ljfja.rcijan Stane,  Kasaze  22, uve- 
tp„ 4a izgubljeno osebno izkaznico, 
eS. st. 22040, ser. št. 064461.       7278 

oSPÌ
atko    Rudolf,    Kaplja   vas   15, 

h A?° izkaznico, reg. št. 24192, ser. 
• 0673610. 7277 

i,vîeni.a Jože, Hrastnik 174, osebno 
in 

a?n'Ço, reg. št. 27805 (Trbovlje), 
Hra < no   izkaznico,   izdano  v 
ciU • ku in invalidsko legitima- 
' ^izdano v Trbovljah. 7399 
izK . ec Marija, Pivka 58, osebno 
O^ŽSi00- reg. št. 7318, ser. št. F- 
^38 (Postojna). ( 6797 
tp„ ?a"i   ,Ivo,   osebno    izkaznico, 
lian 'i1, a3153> ser. št. F-004563 (Ljub- 

.na>« 3754 

Muiljavec Edvard, Gradec, Litija, 
osebno izkaznico, reg. št. 6374, ser. 
št. F-0164679  (Ljublj. okolica).    3755 

Murovec Leopold Ljubljana, Tr- 
novski pristan 12, osebno izkaznico, 
reg. št. 9126/51 (Gorica). 7310 

Niki Terezija, Polička vas pri St. 
Ilju, osebno izkaznico, reg. št. 20603, 
ser. št. 0163622 (Maribor ok.).    3747 

Oblak Matej, Ljubljana, Tržaška 
št. 42, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 83200/51, ser. št. F-0105510 (Ljub- 
ljana). 3756 

Ojsteršek Peter, Podrin 5, osebno 
izkaznico, reg. št. 26797, ser. števil- 
ka 0681218. 7279 

Omejc Ludvik, valjarna, Javornik 
na Gor., osebno izkaznico,. reg. št. 
11217, ser. šteov. G-0555927 (Jese- 
nice). 7405 

Grešnik Stanislava, Celje, Trg 
mučenikov, osebno izkaznico, £lreg. 
št. 6272, ser. št. 0595282. 7280 

Oštir Franc, Stojanski vrh 12, p. 
Cerklje ob Krki, osebno izkaznico, 
reg. št. 28275, ser. številka 0406585 
(Krško). 7242 

Ovčar Alojzij, Laška gora 27, 
osebno izkaznico, reg. št. 17243, ser. 
št. 0770963. 7281 

Pakiž Jože, Ljubljana, Slomškova 
16, poklicno vozovniško dovoljenje 
številka 3293, kat. L, sk. >B« (Ljub- 
ljana). 7311 

Paradiž Marija, Celje, Maribor- 
ska 54, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 12219, ser. št. 0602352.       7284 

Pavlic Janez, Potok, p. Tuhinjska 
srednja vas, osebno izkaznico, reg, 
št. 27477/51, ser. št. F-0473387 (Ljub- 
ljana okolica). 3757 

Pečar Jože, Zg. Duplek pri Mari- 
boru, osebno izkaznico, reg. števil-' 
ka 45257, ser. številka 0876751 (Ma- 
ribor). "" 7333 

Pcčnik Martin, Smarjeta 9, osebno 
izkaznico, reg. št. 54177, ser. števil- 
ka 0691520.     # 7288 

Pečnik Alfonz, Veliki Gaber, oseb- 
no jzkaznico, reg*, št. 38840, ser. št. 
F-0146830 (Ljubljana okolica)    7400 

Pesičer Jurij,- Libeliška gora 23, 
p. Libeliče, osebno izkaznico, reg. 
št. 14502, ser. št. 0275612 (Slovenj 
Gradec). 7180 

Petek Marjeta, Celje, Sp. Trnov- 
Ije 102, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 44454, ser. št. 0644565.      7287 

Petran Ivan, Lemberg 1, osebno 
izkaznico, reg. št. 23758, ser. štev. 
0175618. 7289 

Pezamovski Franc, Ljubljana, Ti- 
tova 48, osebno izkaznico, reg. št. 
3012, ser. št. 0652323 (Celje)..       7229 

Pilih Franc. Maribor, Ozka ulica 
št. 5, osebno izkaznico, reg. št. 600, 
ser. št. 0002610  (Maribor). 7332 

Pletcršek Ludvik, Celje, Partizan- 
ska 7, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 10391, ser. št. 0601577. 7285 

Pliberšek Rezka, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 93136/51, ser. 
št. 0115446 (Ljubljana). 7512 

Podlesek Sida, Ljutomer, Glavni 
trg 3, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16711, ser. št. 0241021. 7075 

Poštrak Terezija, Ciglenci 18 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. 'št. 
5439, ser. št. 0579247 (Maribor). 7334 

Prebil Alojz, Crnolica 20, osebno 
izkaznico, reg. št. 38082, ser. števil- 
ka 0675592. 7286 

Prelog Anton, Celje, Mariborska 
št. 1, osebno izkaznico, reg. št. 12219, 
ser. št. 0602352. 7282 

Puhan Ludvik, Kobilje 223, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 770, ser. šte- 
vilka G-0223480. 7244 

Puhan Rozalija, roj. Požanec, 
osebno izkaznico, reg. št. 771, ser. 
št. G-0233481. 7245 

Pukl Maks, Arclin, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 44526, serijska števil- 
ka 0644637. 7283 

Radič Alojzij, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 25671, ser. št. F- 
0047981   (Ljubljana). 3758 

Rajh Leopold, Prebold 77, spriče- 
valo o nižji strokovni šoli in oprav- 
ljenem strokovnem izpitu. 7290 

Rajhard Sonja, Radovljica, Gub- 
čeva 8, osebno izkaznico, reg. št. 
2242, ser. št. 0448552 (Kamnik). 6964 

Rančigaj Jakob, Medlog 41, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 3400, ser. šte- 
vilka 0597734. 7291 

Raner Agata, Zgor. Radvanje 12, 
Naveršnikova, osebno izkaznico, 
reg. št, 27531, ser. št. 0034233 (Mari- 
bor okolica). 7329 

Razpotnik Frančiška, Radeče 98, 
osebno izkaznico, reg. št. 32414, ser. 
št. F-0745724, (Radeče — OLO Tr- 
bovlje). 7058 

Repovš Anton, Količevo 95, pošta 
Dob, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 22781/51, ser. št. F-0468691 (Ljub- 
ljana okolica). 7401 

Rijavec Silva, roj. v Lokovcu 20. 
IV. 1932, osebno izkaznico, reg. št. 
9430, ser. št. G-321168 (Gorica). 6931 

Robnik Ana, Maribor, Koroška 6, 
osebno izkaznico, rég. št. 4887, ser. 
št. 0001698 (Maribor). 3743 

Rosenstein dr. Stanka, roj. Sušter- 
šič, Jesenice, Javorniška pot 28, 
osebno izkaznico, reg. št. 682, ser. 
št. G-0345392  (Jesenice). 6966 

Rozinger Janez, Gruškorje 19, p. 
Podlehnik pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 13437. 5316 

Skale Jože, Bukovje 3, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 39323, ser. številka 
0679833. 7294 

Slana Slavko, Trgovišče 49, Veli- 
ka Nedelja, osebno izkaznico, reg. 
št. 25007, ser. št. 0268317. 7017 

Smerajc Antonija, Ljubljana, 
Zrinjskega 3/•, osebno izkaznico, 
reg. št. 13988, ser. štev. F-0255501 
(Ptuj). 7230 
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Smole Ivanka, Sv. Rozalija 14, 
osebno izkaznico, reg. št. 38730, ser. 
št. 0676240. 7293 

Smrekar Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 27977/51, ser. 
št. F-0050287  (Ljubljana). 7313 

Soklič Jela, Kranj, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 7431, ser. št. 0181741 
(Kranj). 7578 

Strojin Ciril, Zadvor 26, pomočni- 
ško spričevalo strojno ključavni- 
čarske stroke (Ljubljana). 3759 

Strupnik Ivan, Ljubljana, Smar- 
tinska 22, osebno izkaznico, reg. št. 
94486/51, ser. št. F-0116796 (Ljub- 
ljana). 7379 

Ženica Anton, Dol. Sušice 12, p. 
Toplice, osebno izkaznico, reg. št. 
22035, ser. št. 0340235. 7361 

Senveter Milan, Maribor, Vojaš- 
niški trg 8, osebno izkaznico, reg. 
št. 51527, ser. številka 017655 (Ma- 
ribor). 3742 

Serbinek Ivan, St. Il v Slov. Go- 
ricah, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 7013, serijska številka 0602298 
(Celje). 7330 

Segura Marija, Beli Križ 69, Por- 
torož, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 108538/54, ser. št. F-0851848 
(Ljubljana). 7380 

Sibli Marija, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8553, serijska številka 
0598739. 7297 

Sket Anton, Dragomilo 22, osebno 
izkaznico, reg. št. 59712, ser. števil- 
ka 0697009. 7296 

Školč Erna, Slov. Bistrica, Spin- 
dlerjeva 5, osebno izkaznico, reg. 
št. 41158, ser. št. 0976850 (Maribor 
okolica). 7335 

Sober Jožef, Lom 82, Storžiče, 
osebna izkaznico, reg. številka 2965 
(Kranj). 5760 

Sobernik Ivan, Radezel pri Sliv- 
nici 61, pomočniško spričevalo Ko- 
vinske šole v Mariboru, štev. 179, 
izdano 31. X. 1946. 7331 

Stempihar Leopold, Mala Goba 1, 
p. Dole pri Litiji, osebno izkaznico, 
reg. št. 36607, ser. št. F-0749917 (Tr- 
bovlje). 6748 

Šunko Anica, Celje, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 5434, serijska Številka 
0551744. 7295 

Tomažič Silva, Celje, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 60806, ser. številka 
0610313. 7298 

Tomažič Anton, Huje 1, p. Obrov, 
osebno izkaznico, reg. št. 3702, ser. 
št. 0351012  (Ilirska Bistrica),     7394 

Trgovsko podjetje >Jadrankac, 
Tolmin, prometno knjižico, št, S- 
7660, reg. št. 332, za poltovorni avto 
znamke »Fiat« 514, last Žagarja 
Albina, Žaga 136,, p. Srpenica. 6766. 

Urlaub Ivana, Boč 7 pri Selnici, 
osebno izkaznico, reg. St. 36575, ser. 
št. 0197890 (Maribor okolica).    3737 

Valand Pavel, Hlebce 16, p. Lesce 
pri Bledu, osebno izkaznico, reg. št. 
12537, serijska številka 0915571 (Ra- 
dovljica). 7110 

Vehovar Franc, Bezena pri Rušah, 
osebno izkaznico, reg. št. 16591, ser. 
št. 0575446 (Maribor okolica).   3746 

Venta Franc, Ljubljana, Vodni- 
kova 106, osebno izkaznico, reg. št. 
42597/51, ser. št. F-0045689, (Mari- 
bor). 7210 

Verboten Ladislava, Maribor, 
Oreško nabrežje 1, osebno izkazni- 
co, reg. št. 3360, ser. štev. 0268070 
(Slov. Gradec). 7336 

Verle Ciril, Črnuče 70, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 50/50 (Ljubljana 
okoljca). 7381 

Vezjak Milan, Gor. Radvanje pri 
Mariboru, Gremizoldova 43, osebno 
izkaznico, reg. št. 26454, ser. števil- 
ka 27163 (Maribor). 3750 

Vidmar Arlice, škofja vas 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 44369, ser. 
št. 0644479. 7300 

Vidmar Anica, Borovnica, osebno 
izkaznico, reg. št. 50630/54, ser. št. 
F-0172331 (Ljubljana okolica).   7314 

»Vinea«, Ljubljana, Tržna 6, evid. 
tablico poltovornega avtomobila, 
znamke »Fiate, št. S-1263. 7315 

Vipotnik Franc, Tratno 28, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 36749, ser. št. 
0668259. 7301 

Volovec Anton, Zupelevec 3*> 
osebno izkaznico, reg. št. 4610, ser- 
št. 0369920 (Krško). 7246 

Vrečko Miha, Mišji dol, Jurkto- 
šter, osebno izkaznico, reg. št. 29, 
ser. št. 0637325t 7302 

Vučak Karolina, Ljubljana, ••' 
ževniška 5, osebno izkaznico, reg- 
st. 100321/53, ser. št. 0475831 (Ljub- 
ljana). 7251 

Zadružna mlekarna,' Ljubljana> 
Maistrova 10, prometno knjižico z* 
tovorni 3 tonski avto »Forde, stež- 
ka S-599. 7211 

Zavadlov Jože, Brežice, Trnje •>> 
osebno izkaznico, reg. št. 2566, sei- 
st. 0367876 (Krško). If2 

Završnik Ana, Ljubljana,   Fu%f" 
8, osebno izkaznico, reg. št. 74704/50> 
ser.  št.  F-0097014  (Ljubljana). 723!- 

Zevnik Ana, Slame, osebno iz^a2" 
nico, reg. št. 8004, serijska števil»} 
0670818. 1^ 

Zimšek Antonija, Svetina 20, °s„e _ 
no izkaznico, reg. št. 8044, ser. SS 
Vilka 0670859. ?3U; 

(Zore Ludvik, Ljubljana, osebn« 
izkaznico, reg. št. 84033/52, ser. »J; 
F-0108343   (Ljubljana). ?3• 

Zrinski Gizela, Neradnovci *** 
osebno izkaznico, reg. št. 30419, ser. 
št. 0112129  (Murska Sobota).     •* 

Zigert Alojz, Kalše pri Poljskavj- 
osebno izkaznico, reg. št. 7159, se- 
at. 0366943  (Maribor okolica).   *13 

Znidarič Ana, Maribor, Taborska 
st. 8, osebno izkaznico, reg. št. 505*« 
ser št. 0293962 (Ptuj). 7328 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI. XXIV. LETNIK 

Ta pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
,tudi   po vojni  najuspešneje  nadaljuje  s  tradicijo objavljanja 
znanstvenih  razprav  odličnih pravnih znanstvenikov  naše uni- 
verze. Letnikom, ki so izšli v 1. 1946. 1948 in 1950 se pridružuje 
zdaj XXIV. letnik» ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko* 
vega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gai: Darila med zakonci — Dr. Jože Go ri čar: Sociologija 
v luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec: Slovenski 
prevod določb -Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd" Kn- 
ie j : O načelu enotnosti in delitve oblasti pa o razmerju zveznin 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. I. 1953 — Dr. Rudi 
Kyovsky: Mednarodni zakonik o delu in njegova upora*?8 

pri nas — Dr. Rudolf Sajovicj Pozakonitev in ugotavljanje 
nezakonskega rojstva — Dr. Ladò Vavpetič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pri nas na nekatere pojme državne uprave -- 
Dr. Gorazd K u Ž e j in dr. Rudolf S a j o v i c : Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj' 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki in dr. Ru' 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri »Uradnem listu LRS«, Ljub'^ 
Ijana. Erjavčeva 11 a in po knjigarnah. Cena '460 din. 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta TohiälCa« 
v Ljubljani 
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prireditve,   če  niso  profesionalnega  pomena 
(artisti itd.). 

III. Od nakupa in prodaje 
nepremičnin 

Tar. št. 3: Od nakupa in prodaje nepre- 
mičnin se plača 10% od stopenj, predpisanih 
.* uredbo o prometnem davku od nepremičnin 
»n pravic (Uradni list FLRJ, št. 4-41/54). 

IV. Od reklam v kinematografih 

Tar. št. 4: Od reklam v kinematografih 
Se plača od cene za objavo 5% 

V. Od iger na srečo 

Tar. št. 52: Od vseh loterij in drugih iger 
na srečo so plača od vrednosti izdanih srečk 
°ziroma plačanih vložkov 5% 

Pripomba I: Ta davek skupno z odstot- 
kom, ki ga predpiše finančni organ po uredbi 
°, loterijah in drugih igrah na srečo (Uradni 
«ft FLRJ, št. 4-26/52) ne sme znašati več kot 
«% vrednosti izdanih srečk oziroma vplača- 
la vložkov. 

Pripomba II: Davčni zavezanec je prire- 
ditelj. Davek je treba plaćati v 8 dneh po 
Prireditvi. 
„ Občinskega prometnega davka od lote- 

*'j in iger na srečo ne plača Jugoslovanska 
'oterija. 

St. 1939-19-54 
Trbovlje, dne 26. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

706. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
Wdskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
«.in 4. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list 
^RS. št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne 
^redbe o finančno samostojnih zavodih (Uradni list 
^RJ.št. 51-426/55) je okrajni ljudski odbor Kranj 
°a aknpni seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dne 23. oktobra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma onemoglih v Preddvoru 

za finančno samostojen zavod 

1 
Dom onemoglih v Preddvoru, doslej okrajni pro- 

râcunski zavod, se razglasi za finančno samostojen 
sPlošni socialni zavod. 

^edež zavoda je v Preddvoru. 

2 
Naloga zavoda je oskrbovati in negovati stare in 

, bemogle osebe obeh spolov. 

.    Zavod  gospodari   s  premoženjem,  s  katerim 
aoslej gospodaril. 

Zavod ima tele sklade: 
sklad za nagrado delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
amortizacijski sklad. 

je 

Zavod upravlja upravni odbor, ki ima 7 članov. 
Clane upravnega odbora zavoda imenuje svet za 

ljudsko zdravstvo in  socialno politiko OLO Kranj. 
Upravnik   zavoda   je  po  svojem  položaju   član 

upravnega odbora. 
6 

Upravnika zavoda imenuje po zaslišanju uprav- 
nega odbora okrajni ljudski odbor Kranj. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Kranj. 

8 
Ta odločba velja od 1. oktobra 1934. 

' St. 7085/1-54 
Kranj, dne 23. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

707. 

Nd podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 2. in 
4. člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe 
o finančno samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, 
št. 51-426/53) je okrajni ljudski-odbor Kranj na skup- 
ni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
23. oktobra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Doma slepih v Stari Loki 

za finančno samostojen zavod 
v 1 

Dom slepih v Stari Loki, doslej okrajni proračun- 
ski zavod, se razglasi za finančno samostojen splošni 
socialni zavod. 

Sedež zavoda je v Stari Loki. 

Ialoge zavoda so: 
a) usposabljati odrasle slepe osebe obeh spolov 

za samostojno delo in jim omogočiti splošna in stro- 
kovno izobrazbo; 

b) nuditi starim in onemoglim slepim vso nego in 
oskrbo. 

3 
Zavod  gospodari   s  premoženjem,  s  katerim  je 

doslej gospodaril kot proračunski zavod, in s premo-~ 
ženjem, s katerim  so doslej  gospodarile  ekonomija 
in delavnice doma slepih v Stari Loki. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
amortizacijski sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki ima 9 članov. 
Clane upravnega odbora imenuje svet za ljud- 

sko zdravstvo in socialno politiko OLO Kranj. 
Upravnik zavoda je po svojem položaju član 

upravnega odbora. 
6 

Upravnika imenuje po zaslišanju upravnega od- 
bora OLO Kranj. 
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Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno   politiko   OLO Kranj. 

8 
Ta odločba velja od 1. oktobra 1954. 
St. 7121/1-54 
Kranj, dne 23. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miran Eošmel) 1. r. 

708. 

Na podlagi 6. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 2. in 
10. člena temeljne uredbe o finančno samostojnih 
zavodih (Uradni list FLRJ. št. 51-426/53) ter 2. in 4. 
člena zakona o socialnih zavodih (Uradni list LRS, 
št. 26-91/54) je okrajni ljudski odbor Kranj na skup- 
ni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
23. oktobra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi vzgajališča Smlednik za linačno samo- 

stojen zavod 

1 
Vzgajališče Smlednik, ki je bilo do sedaj okrajni 

proračunski zavod, se razglasi za finančno samosto- 
jen socialno-vzgojni' zavod. 

Sedež zavoda je v Smledniku. 

2 
Naloga zavoda je prev2gajati, izobraževati in 

oskrbovati mladino s karakternimi in vzgojnimi mot- 
njami (vzgojno zanemarjeno in izprijeno mladino). 
V zavod Se sprejema mladina obeh Spolov z območja 
Ljudske republike Slovenije. 

3 
Vzgajališče   v  Smledniku   gospodari   s  premože- 

njem, s katerim je doslej gospodarilo. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
sklad za nagrajevanje delavcev  in uslužbencev, 
sklad za lastne investicije, 
amortizacijski  sklad. 

5 
Zavod   upravlja   upravni    dobor,   sestavljen   iz 

st'dmih članov, vštevši ravnatelja zavoda. 

6 
Ravnatelj  zavoda mora biti  pedagog-defektolog. 

7 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo OLO Kranj. 

8 
Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 7122/1-54 
Kranj, dne 23. oktobra 1954, 

Predsednik OLO: 
Miran Košmelj 1. r. 

709. 

Na podlagi 16., 73., 90. in 93. člena uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ» 
št. 29-514/54) ter 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin (Uradni list LRS, št 19-90/52) 
ter 4. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne 
občine Celje na zasedanju dne 26. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o najemninah in sklepanju najemnih pogodb 

za stanovanjske prostore 

L Najemnine 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se izračuna 

na podlagi površine sob, predsobe, hodnika v stano- 
vanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtib 
prostorov. Pri tem se ne upoštevajo kleti, podstrešja 
drvarnice, pralnice, odprti balkoni, terase, stopnišča- 
hišni hodniki in podobno. 

2. člen 
Najemnina se izračuna na podlagi izvedene kate- 

gorizacije tako, da se število kvadratnih metrov 'P0* 
množi z ugotovljenimi stanovanjskimi točkami, *a 

zmnožek pa se pomnoži: za okoliš ožjega mestne?8 

območja (okoliš •) z 0,30 din, za okoliš širšega °"' 
močja (okoliš B) z 0.25 din. za okoliške predele (oko- 
liš Ć) pa 0,20 din. 

Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo \zelenj&^' 
nih vrtov letni prispevek 2 do 4 din, za parke in D8" 
sade 1 do 3 din za kvadratni meter, za sadna drevesa 
pa po donosnosti. Po tej tarifi določi prispevek bišn1 

svet oz. hišni lastnik s pogodbo. 

3. člen 
Za ožje mestno območje (okoliš A) se šteje Vje' 

del, ki ga omejuje na jugu Savinja, na vzhodu JnzI! 
železnica, na  severu  savinjska železnica, na zaho* 
črta, ki veže savinjsko železnico in Savinjo zahodn 
od   Rakunove   hiše   ob   Ljubljanski   cesti.   Za   širs 

mestno območje  (okoliš BV ožja  predmestja, La^8' 
Nova vas. Dolgo polje, Gabrje, Zavodna, Jožefov hri' 
Breg. Ložnica, deloma  Miklavžev hrib  do vMjn&J. 
št. 10. Partizanska cesta do hišne številke 8. del Spo0; 
njih Lise in del Spodnje Hudinje ob Mariborski cfs 

vključno   hišo   Brenkovič.   In   za okoliške   Vte°e. 
(okoliš C): Okrožno. Babno, Lopata. Medloe, Sp. ID_ 
Zg. Hudinja. Trnovilje. T/okrovec. Dobrova, Čret, *> 
vodna, Zagrad. Pečovnik. Polnile, Košnica. '•••••••• 
in drugi deli Miklavževega hriba od hišne številke 
Lise in Partfzanske ceste od hišne št. 8 dalje. 

4. člen 
Pri izračunavanju najemnine se skupna P°     !_e 

stanovanjskih prostorov zaokroži na cele kvadrat 
metre, skupna  najemnina  pa  na  desetdinarske z    * 
ske  do pet dinarjev  navzdol,  nad  pet ^'nar'eV

n£f 
navzgor. Površina sob nad 30 m1 ali predsob nad 20 
se ne obračunava. 

5. člen 
l*le- 

Najemne pogodbe za poslovne prostore se s,   0 

pa jo po prostem  dogovoru po odloku MT .O ^•^•^ 
dnianju   poslovnih  prostorov  v  najem   (Uradni 
LRS, št. 19/53). 
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6. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki je vključena v stanovanj- 

*ko skupnost, prejme 10 % od najemnin, ki so bile 
Pobrane v njegovi hiši na podlagi določb tega od- 
jeka. Posamezni zasebni lastniki hiš, ki nimajo no- 
benih sredstev za vzdrževanje, lahko prejemajo tudi 
päji znesek po poprejšnji odločbi sveta za gospo- 
darstvo in komunalne zadeve, vendar pa ne več ka- 
kor 6000 din ali 1000 din za vsakega nepreskrbljenega 
družinskega člana. 

Od poslovnih prostorov hiš, ki so vključene v 
^anovanjsko skupnost, prejme zasebni 'astnik 5% 
najemnine. 

7. člen 
Poleg najemnine morajo najemniki in podstano- 

ralci plačati stroške za vodo in stroške, ki so po- 
trebni za druge skupne naprave (centralna kurjava, 
Migalo itd.) Razdelitev teh stroškov na posamezne 
Najemnike in podstanovalce določi hišni svet v spo- 
fazumu s stanovanjsko upravo. 

II. Amortizacijski sklad 

8. člen 
Iz najemnin hiš splošnega ljudskega premoženja, 

& so v upravi stanovanjske skupnosti, se steka v 
amortizacijski sklad 40 % najemnine. Ta sklad je 
Damenjen za investicijsko vzdrževanje hiše, za veli- 
ka in srednja popravila. 

Iz najemnin hiš zasebnih lastnikov, ki so vklju-' 
cene v stanovanjsko skupnost, in iz najemnin hiš, ki 
liso vključene v stanovanjsko skupnost, a lastniki v 
°jih ne stanujejo, je treba od skupne najemnine od- 
blti najprej znesek po 6. členu tega odloka, nato do- 
spele obveznosti v zvezi s posojili, kolikor so bila 
Dajeta in uporabljena za obnovitev, vzdrževanje in 
zdanje hiše, če upnik ni zasebnik. Od vsote, ki pre- 
stane, je treba odvesti 40 % v amortizacijski sklad. 

Od prispevkov za amortizacijski sklad je treba 
°e*esU 10 % v sklad ljudskega odbora za zidanje sta- 
novanjskih hiš. 

III. Sklad za hišno upravo 

9. člen 
,   V sklad za hišno upravo se plačuje 30 % najem- 
ne po morebitnih odbitkih po 2. odstavku prejšnje- 

&a člena. Ta  znesek se  uporabi   za hišne   upravne 
'troske. 

Kot hišni upravni stroški so mišljeni stroški sta- 
novanjske uprave (za hiše, ki so pod upravo), stroški 
TI\ stroški za čiščenje in vzdrževanje skup- 
ih prostorov, razsvetljavo skupnih prostorov, odna- 
a°je meti, čiščenje dimnikov, zavarovanje hiše pred 

Požarom in podobno. 
,    Za hiše, ki so v upravi stanovanjske skupnosti, 
oloči  svet  stanovanjske skupnosti, kolikšen odsto- 

tek y okvjru 30 %_ 0imenjenih T tem členu, se pia- 
lle za kritje teh stroškov stanovanjske uprave. 

IV. Sklad za vzdrževanje hiš 

10. člen 
Sklad za vzdrževanje hiš je namenjen za tekoča 

m*»jša popravila hiš. 
,     • ta sklad se plačuje 30 % najemnine po more- 
'tnih odbitkih po 2. odstavku 8. člena tega odloka. 

Zasebni  lastnik, ki  uživa brezplačno stanovanje 
SToji hiši, ki je vključena v stanovanjsko skupnost, 

mora plačevati v ta sklad 30 %  zneska,  ki  ustreza 
najemnini za njegovo stanovanje. 

11. člen 
Lastniki zasebnih hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, ne odvajajo dela najemnine v 
sklade navedene v 8, 9. in 10. členu tega odloka, če 
stanujejo v svoji hiši. Ti lastniki prejemajo celotno 
najemnino za hišo, morajo pa odvajati 50 % najem- 
nine za poslovne prostore v sklad LO MO za zidanje 
stanovanjskih hiš, po morebitnih odbitkih po 2. od- 
stavku 8. člena tega odloka. Poleg tega pa morajo 
sami kriti stroške za hišno upravo (2. odstavek 9. čle- 
na tega odloka). 

Ce pa zasebni lastnik ne stanuje v svoji hiši, ki 
ni vključena v stanovanjsko skupnost, se del najem- 
nine, ki ne pripada lastniku, plačuje v sklade po 
8., 9. in 10. členu tega odloka. 

V. Razpolaganje s skladi 

12. člen 
Glede uporabe sredstev sklada za vzdrževanje 

hiš in amortizacijskega sklada sklepa hišni svet, po- 
trebne pogodbe za izvršitev popravil in vzdrževalnih 
del pa sklepa na predlog hišnega sveta stanovanjska 
uprava. 

S skladom za hišno upravo razpolaga hišni svet. 
S skladi po 8., 9. in 10. členu tega odloka, ki so 

se formirali iz najemnin zasebnih hiš, ki niso vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost (2. odstavek 11. člena 
tega odloka), razpolaga lastnik v namene, določene 
z navedenimi členi tega odloka. Ce zasebni lastnik 
kljub kazni po točki a) 21. člena tega odloka noče 
uporabljati teh sredstev v določene namene, lahko 
stanovanjska uprava dovoli črpanje teh skladov na 
predlog stanovalcev hiše in po izkazani potrebi po 
Črpanju teh skladov. 

VL Sklepanje najemnih pogodb 

13. člen 
Najemodajalec za stanovanjske prostore • hišah, 

ki so v upravi stanovanjske skupnosti, je stanovanj- 
ska uprava. Najemnik pa je stanovalec oziroma so- 
stanovalec, ki najema stanovanje oziroma del praz- 
nega stanovanja. Stanovanjska uprava sklene pisme- 
no pogodbo s tem stanovalcem oziroma s sostanoval- 
cem. 

Podstanovalec je tisti, ki sklene z najemnikom 
stanovanja podnajemno pogodbo o uporabi posamez- 
nih stanovanjskih prostorov z uporabo ali Virez upo- 
rabe najemnikovepa pohištva. Podnajemno pogodbo 
s'klene  podstanovalec pismeno z najemnikom. 

Podnajemno pogodbo mora najemnik predložiti 
v evidentiranje stanovanjski upravi v 15 dneh po 
sklenitvi. 

14. člen 
Lastniki zasebnih hiž, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, lahko oddajo stanovanjske pro- 
store v najem le •••• poprejšnji odločbi stanovanj- 
ske uprave, upoštevajoč pri tem stanovanjsko tarifo. 
Za podnajem pri zasebnih lastnikih se primerno upo- 
rabljajo določbe 2. in 3. odstavka  13. člena. 

15. člen 
Stanovanjske prostore, ki so v hišah, katerih pro- 

stori  se   uporabljajo   pretežno   v poslovne   namene 
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(šole, internati, železniška postaja, podjetja itd.), do- 
deljujejo svojim delavcem in uslužbencem gospodar- 
ske organizacije in zavodi, ki upravljajo te hiše, 
dokler traja službeno razmerje delavca oz. uslužben- 
ca, s katerim je zvezano uživanje stanovanju v hiši. 

Isto velja za stanovanjske prostore, ki sicer niso 
v isti zgradbi, ki pa so v funkcionalni zvezi z delav- 
nostjo neke gospodarske organizacije in zavoda 
(n. pr. stanovanja na državnem kmetijskem posestvu). 

Če preneha službeno razmerje delavcem in 
uslužbencem, omenjenim v prejšnjih odstavkih, z 
odpovedjo gospodarske organizacije in zavoda, je 
dovoljena prisilna- selitev šele potem, ko organiza- 
cija delavcem oz. uslužbencem priskrbi primerno 
drugo stanovanje. 

Ce pa je službeno razmerje prenehalo z odpo- 
vedjo ali po krivdi delavca ali uslužbenca ali pa z 
odpovedjo, ki jo je po krivdi povzročil delavec ali 
uslužbenec, je prisilna preselitev dovoljeno brž ko 
organizacija priskrbi delavcu oziroma uslužbencu 
najpotrebnejše druge prostore. 

16. člen 
Da se zagotovi stanovanja nujno potrebnim stro- 

kovnjakom in za druge nujne službene potrebe, si LO 
mestne občine Celje pridržuje razpolaganje s stano- 
vanjskimi prostori v vseh hišah, ki jih bo ljudski 
odbor mestne občine ' zidal, in v hišah, ki jih bo 
ljudski odbor mestne občino posebej določil. 

Za stanovanjske prostore v teh hišah bo stano- 
vanjska uprava sklepala najemne pogodbe in najem- 
niki podnajemne pogodbe le z osebami,, ki jih določi 
tajništvo mestne občine. 

17. člen 
Stanovanjske prostore, ki jih ob uveljavitvi tega 

odloka zasedajo vojaške osebe, oddaja stanovanjska 
uprava na predlog komande garnizije v Celju ali po 
njej pooblaščenega organa. Sezname teh stanovanj 
potrdi stanovanjska uprava na predlog komande gar- 
nizije v Celju. 

18. člen 
"V stanovanjskih hišah, ki so jih gospodarske or- 

ganizacije in zavodi sezidali za svoje delavce in 
uslužbence ter stanovanjske zadruge za svoje člane, 
lahko pridobijo pravico do stanovanja samo delavci 
in uslužbenci in člani zadrug, ki jih določijo to orga- 
nizacije oziroma zavodi in s katerimi sklenejo upra- 
ve stanovanjske skupnosti najemne pogodbe. Sezna- 
me teh hiš potrdi stanovanjska uprava na predlog 
gospodarske organizacije oziroma zadruge, kolikor 
jih te organizacije, zavodi ali zadruge pogodbeno ne 
oddajo mestni občini, ki nadalje razpolaga z njimi. 

Isto velja tudi za stanovanjske hiše, ki so v 
upravi gospodarskih organizacij, zavodov in stano- 
vanjskih zadrug in jih ti uporabljajo za svoje de- 
lavce in uslužbence na dan, ko začne ta odlok veljati. 

VIL Prednosti pri sklepanju pogodb 

19. člen 
Pri dodelitvi stanovanjskih prostorov imajo pred- 

nost tele osebe: 
a) prosilci, ki so zaradi nujne službene potrebe 

premeščeni v Celje (zdravniki, prosvetni delavci, go- 
spodarski strokovnjaki in podobno ter pripadniki 
JLA); nujnost mora potrditi pristojni oblastveni organ; 

b) družine z otroki, ki so brez lastnega stanova- 
nja, če dalj časa prebivajo na območju mesta Celja, 
njihovi družinski poglavarji so stalno zaposleni v 

Celju, družinski člani pa stanujejo drug od drugega 
ločeno; 

c) družine z otroki, ki imajo zdravju škodljiva 
stanovanja, ki že dalj časa prebivajo na območju me- 
sta Celja, njihovi družinski poglavarji pa so stalno 
zaposleni v Celju; 

č) družine z odraslimi člani brez lastnega stano- 
vanja, katerih družinski poglavarji imajo stalno bi- 
vališče in zaposlitev v Celju: 

d) družine z odraslimi člani, ki imajo zdravja 
škodljiva stanovanja, njihovi družinski poglavarji Pa 

imajo stalno bivališče in zaposlitev v Celju; 
e) vsi drugi prosilci s stalnim bivališčem in zapo- 

slitvijo v Celju. 
V skupinah tega člena imajo prednost vojaški 

in vojni invalidi, družine z bolnimi člani in invalidi 
dela. Enako imajo prednost prosici, ki nujno potre- 
bujejo dodatno stanovanjske prostore, ki jih jo Jz" 
praznil'njihov sostanovalec. 

VIII. Odpovedni rok 

20. člen 
Za najemne pogodbe velja obojestranski odpO" 

vedni rok dveh mesecev. Odpoved je treba dati pis" 
meno, in sicer najpozneje zadnji dan v mesecu, p° 
preteku katerega začno teči odpovedni rok. Odpove- 
dati je mogočo najemno pogodbo le v primerih, ki s° 
določeni z uredbo o upravljanju stanovanjskih h& 

IX. Kazni 

21. člen 
Kolikor ni podan dejanski stan kaznivega deja-, 

nja po kazenskem zakonu, se kaznujejo z denarno 
kaznijo do 2.000din: 

a) zasebni hišni lastnik, ki ne odvaja dela na- 
jemnine v sklade po 8., 9., 10. in 11. Členu tega od- 
loka ali če no uporablja teh skladov v namene, za 
katere so določeni, če je nastopila potreba po izvedbi 
teh skladov; 

b) najemnik in zasebni lastnik hiše, ki v 15 dneh 
ne evidentira pri upravi stanovanjske skupnosti po0"' 
najemne pogodbo oziroma če sklene najemno pogod- 
bo brez poprejšnje odločbe stanovanjske uprave; 

c) prosilec  za  stanovanje, ki   da  lažne  podatk" 
za pridobitev prednosti, omenjene v 20. členu tega    ^ 
odloka. 

X. Prehodne določbe 

22. člen 
S 1. junijem 1954 so prenesejo sredstva iz sklada 

za vzdrževanje hiš, ki se je formiral po uredbi ° 
zvišanju najemnin za stanovanjske in poslovne P10' 
store ter po uredbi o dajanju poslovnih prostoro 
v najem in na podlagi odlokov MLO Celje o deWr) 

sredstev sklada za vzdrževanje hiš in o dajanju P°" 
slovnih prostorov v najem, v sklad za amortizacij 
po 8. členu tega odloka. 

Za hiše zasebnih lastnikov, ki po tem odloku ni- 
majo amortizacijskega sklada, se prvi odstavek *f#a 

člena ne uporablja, temveč imajo lastniki praY^?°j 
črpati omenjeni sklad po predpisih odloka o deli t* 
sredstev sklada za vzdrževanje hiš na območju me5' 
Celja. 
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23. člen 
V 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka bo stano- 

Tanjska skupnost ponovno pregledala kategorizacijo 
stanovanj ter pomanjkljivosti, ki vplivajo na odmero 
najemnine, ter izdala ustrezne ukrepe. 

24. člen 
, Potrebna navodila za izvajanje tega odloka pred- 

Pjže svet za gospodarstvo in komunalne zadeve Ijud- 
**ega odbora mestne občine Celje. 

25. člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je 

'Prejel ljudski odbor, objavi pa se v »Biltcnuc, gla- 
„u ljudskega  odbora  mestne  občine  Celje,  in   v 

»Uradnem listu LRS<. 
St. II-4913/5-54 
Celje, dne 26. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
8fe skupščine LUS z odločbo št. 483/1-54 z dne 28. 
°«tobra 1954. 

710. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
«• 10-90/52) ter 57., 58. in 59. člena uredbe o go- 
rskih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, 

'• 6/53-54) je ljudski odbor mestne občine Celje na 
8eJi dne 14. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 opravljanju   gostinskih   storitev  äzven   poslovnih 
Prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
"Premljenih sob potnikom in turistom ter o oddaja- 
Ji   hrane   abonentom   v   zasebnih   gospodinjstvih 

A. Opravljanje gostinskih storitev 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

en Prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sejmih, 
Priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in pro- 
jj^taih krajih in v podobnih primerih je potrebno 

,   Dovoljenje se izda samo za potrežbo z jedili in 
Wjeeo in le za določen čas oziroma najdalje, dokler 
taJa prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
, Dovoljenje po 1. Členu se daje gospodarskim, za- 
*ožnim, družbenim in množičnim organizacijam, 

P^dvsem pa tistim organizacijam, ki imajo lastna 
^'tinska podjetja in gostišča. Dovoljenje izda pro- 
••°• tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
£° mestne občine Celje, lahko pa ob izdaji dovolje- 
J* Predpiše izpolnitev določenih higienskih, sanitar- 
ni1 in drugih pogojev, potrebnih v zvezi s kulturno 
Postrežbo; dovoljenja pa ne izda prosilcu, o katerem 
j e^>da ne daje zadostnega poroštva, da bi bili po- 
rer>ni pogoji izpolnjeni. 

3. člen 
Za vsako izdano dovoljenje se plača razen držav- 

?e takse po zakonu o taksah tudi lokaka taksa po 
*• "točki tar. št. 2 taksno tarife odloka LO mestne 

občine Celje o vpeljavi mestnih taks in prometnega 
davka (Uradni list LRS, št. 1/54). 

B. Oddajanje tujskih sob 

4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih slovesnostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah in tudi, kadar so vse sobe gostinskih pre- 
nočišč zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega stanovanja. Za- 
sebno stanovanje obsega prostore, v katerih stanova- 
lec običajno stanuje. 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 4. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; izda ga tajništvo za 
gospodarstvo in  komunalne  zadeve  LO  MO  Celje. 

Oddajanje sob v podnajem za več kot 15 dni se 
no šteje za oddajanje opremljenih sob po 4. členu. 

6. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo takoj priglasiti tajništvu za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve število in opis 
opremljenih sob, ki jih nameravajo oddajati, in pa 
cene, po katerih bodo oddajali te sobe. 

7. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve komi- 
sijski pregled priglašenih sob, da se ugotovi, ali so 
primerne za sprejem gostov  ter s kakšnimi  pogoji. 

V komisiji za pregled sob morata biti mestni 
sanitarni inšpektor in zastopnik Olepševalnega in 
turističnega društva Celje. 

8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda tajništvo za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve LO MO Celje dovoljenje, 
hkrati pa jih vpiše v seznam opremljenih sob. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek, 
poklic in stalno bivališče, število sob. število postelj 
in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje ljud- 
ski odbor mestne občine Celje še pred pričetkom 
sezone Olepševalnemu in turističnemu društvu Celje. 

9. člen 
Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 

kljivosti, odredi, da se morajo odpraviti. Šele ko 
so pomanjkljivosti odpravljene, se izda dovoljenje. 

10. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 

tiste sobe, za katere je izdano dovoljenje in ki so 
vpisane v seznam opremljenih sob po 8. členu tega 
odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, izdajanje drugih 
jedil ali pijač pa ni dovoljeno. 

C. Hrana za abonente 
11. člen 

Zasebna gospodinjstva smejo izdajati hrano naj- 
več 5 abonentom, ki  niso njihovi stalni  stanovalci. 

C. Kazenske določbe 
12. člen 

Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 
2000 dinarjev: 
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i. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 
ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč (i. člen); 

Če opravljajo gostinska podjetja ali gostišča 
gostinske storitve izven poslovnih prostorov brez do- 
voljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih pod- 
jetjih In gostiščih. 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom. 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

1000 dinarjev: 
1. kdor ne priglasi opremljenih sob, ki jih oddaja 

potnikom in turistom; 
2. kdor zaračunava za opremljene sobe višjo 

ceno, kot je navedel v prijavi; 
3. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 

tudi še drugo hrano in pijačo; 
4. imetnik dovoljenja za izdajanje sob, ki ne iz- 

polnjuje pri svojem poslovanju higienskim in zdrav- 
stvenih predpisov ali drugače nekulturno posluje, 
kolikor za tako dejanje ni z drugimi predpisi že do- 
ločena kazen. 

14. člen 
' Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je spre- 

jel  ljudski  odbor, objavi  pa  se  v  >Uradnem  listu 
LRS« in v >Biltenu<. 

St. 6261/54-4 
Celje, dne 14. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

Osnova      % 
Dopol. 
davek Osnova       % 

711. 

Na podlagi 23. člena in 2. točke 78. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni list 
LRS, št. 19/52), 1. odstavka 6. člena uredbe o dohod- 
nini (Uradni list FLRJ, št. 56'53) in v zvezi z odlokom 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS o uporabi 
planskih instrumentov za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št. 3/54) je ljudski odbor mestne občine Ptuj na seji 
dne 29. julija 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

od kmetijstva za leto 1954 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skim gospodarstvom na območju LO MO Ptuj se 
predpisuje tale davčna lestvica: 

Osnova       % 
Dopol. 
davek Osnova      % 

Dopol. 
davek 

1.000 2 
2.000 2 
3.000 2 
4.000 2 
5.000 2 
6.000 2 
7.000 2 
8.000 2 
9.000 2 

10.000 2 
11.000 2 
12.000 2 

20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 

260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
441 
484 
529 
576 

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 
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 
83.000 
89.000 

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 
4,9 
5 
5,1 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,4 
5,5 
5,6 
5,6 
5,7 
5,8 
5,9 
5,9 
6 
6,1 
6,1 
6,2 
6,3 
6,4 
6,4 
6,5 
6,6 
6,6 
6,7 
6,8 
6,9 
6,9 
7 
7,1 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,4 
7,5 
7,6 
7,6 
7,7 
7,8 

625 
676 
729 
804 
841 
900 
961 

1.024 
1.089 
1.156 
1.225 
1.296 
1.569 
1.444 
1.521 
1.600 
1.681 
1.764 
1.849 
1.936 
2.025 
2.116 
2.209 
2.304 
2.401 
2.500 
2.601 
2.652 
2.756 
2.842 
2.970 
3.024 
3.135 
3.248 
3.304 
3.420 
3.538 
3.658 
3.717 
3.840 
3.965 
4.026 
4.154 
4.284 
4.416 
4.480 
4.615 
4.752 
4.818 
4.958 
5.100 
5.244 
5.313 
5.460 
5.609 
5.680 
5.832 
5.986 
6.142 
6.216 
6.375 
6.536 
6.611 
6.776 
6.942 

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 
280.000 
285.000 
290.000 
295.000 
3O0.00O 
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 

7,9 
7,9 
8 
8,1 
8,1 
8,2 
8,3 
8,4 
8,5 
8,6 
8,7 
9 
9,3 
9,6 

10 
10,4 
10,8 
11,2 
11,6 
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 
19,3 
19,7 
20,1 
20,5 
20,9 
21,3 
21,7 
22,1 
22,5 
22,9 
23,4 
25,7 
24,1 
24,5 
24,8 
25,1 
25,4 
25,7 
26 
26,3 
26,6 
26,9 
27,2 
27,5 
27,8 
28,1 
28,4 
28,7 

Dopol- 
davek 

7•10 
7.189 
7.560 
7.533 
7.614 
7.790 
7.968 
8.148 
8.330 
8.51* 
8.7O0 
9.450 

10.230 
11.040 
12.000 
13.000 
14.040 
15.120 < 
16.240 
17.400 
18.600 
19.6*0 
21.120 
22.4*0 
23.800 
25.200 
26.64« 
28.120 
29.640 
31.200 
32.800 
34.440 
36.120 
37.840 
39.600 
41.400 
43.240 
45.120 
47.280 
49.249 
51.25° ! 

53.295 
55.560 
57.509 
59.670 
61.875 
64.120 
66.690 
68.75° 
71.095 
73.500 
75.640 
77.810 
80.010 
82.240 
84.500 
86.790 
89.11° 
91.460 
93.840 
96.250 
98.690 

1O1.160 
103.66° 
106.19° . 
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Osnova       % 
Dopol. 
davek Osnova 

Dopol. 
% davek 

375.000 
38O.O0O 
••5.0•0 • 

390.000 ' 
• 395.000 

400.000 
403.000 
410.000 
415.000 
420.000 
425.000 

"^••.••• 
435.000 
440.000 
445.000 
450.000 
455.000 
460.OO0 
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 

29 
29,3 
29,6 
29,9 
30,2 
30,5 
30,8 
31 
31,3 
31,5 
31,8 
32 
52,3 
32,5 
32,8 
33 
533 
53,5 
35,8 
34 
34,3 
34,5 
34,8 
55 
33,3 
35,5 
35,7 
35,9 
36,1 
36,3 
36,5 
36,7 
36,9 
574 

108.750 
111.340 
113.960 
116.610 
119.290 
122.000 
124.740 
127.100 
129.895 
132.500 
155.150 
157.600 
140.503 
143.000 
145.900 
148.500 
151.515 
154.100 
157.170 
159.800 
162.925 
165.600 
168.780 
171.500 
174.735 
177.500 
180.265 
183.090 
183.915 
188.760 
191.625 
194.510 
197.416 
200.340 

II 

545.000 
550.000 
555.000 
360.000 
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 
nad 

700.000 je 43% 

37,3 203.285 
37,5 206.250 
37,7 209.235 
57,9 212.240 
38,1 215.265 
38,3 218.310 
38,5 221.575 
58,7 224.460 
58,9 227.565 
39,1 230.690 
39.3 253.835 
39.5 237.000 
39,7 240.185 
39,9 243.390 
40.1 246.615 
40.2 249.240 
40.4 252.500 
40.6 235.780 
40.7 238.445 
40,9 261.760 
41,1 265.095 
41.3 268.450 
41.5 271.825 
41.7 275.220 
41.8 277.970 
42 281.400 
42,1 284.175 
42,3 287.640 
42,5 291.125 
42,7 294.630 
42.9 298.153 
43 301.000 

Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 
°d kmetijstva se zaokrožijo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 
dln. in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
n* 1O00 din navzdol, zneski nad 500 din pa na 1000 din 
navzgor; 

o) osnove nad 100.000 din so zaokrožijo na 5000 
^n tako, da se zneski do 2500 din zaokrožijo na 5000 
đln navzdol, zneski nad 2500 din pa na 5000 din 
navzgor. 

• 
Dohodki od postranske kmetijske delavnosti, ki 

J'n imajo davčni zavezanci in njihovi družinski člani 
tekočem letu, se prištejejo katastrskemu dohodku 

• zemljišč in sestavljajo z njim eno samo davčno 
osnovo. 
, Kot postranska kmetijska delavnost se Štejejo vsi 
pnodki davčnega zavezanca ali članov njegove dru- 
'ne, ki jih doseže iz kakršnih koli drugih delavnosti 
• z drugimi sredstvi, obdavčitev le-teh dohodkov 

Pa ni določena s posebnimi predpisi. 

rv 
Ta odlok začno veljati z dnem objave v >Urad- 

em listu LRS«, uporablja pa se od 1, januarja 1954. 
St. I/i-1578'1-54 
P'tuj, dne 29. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

712. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena, 78. in 117. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19-90/32) ter v zvezi s členi 15.. 
16.. 18., 19., 20., 21. in 22. uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) je ljudski odbor 
mestne občine Tržič na seji dne 13. oktobra 1954 
izdal 

ODLOK 

o kategorizaciji  stanovanj   in  okoliših  na  območju 
LO MO Tržič ter o višini najemnine za vrtove, ki 
jih izkoriščajo uživalci in podstanovalci v stanovanj- 

skih hišah na območju LO MO Tržič 

Stanovanjska tarifa 

1. člen 

Stanovanjska tarifa velja za vse stanovanjske 
hiše . a območju LO MO Tržič, ne glede na to, čiga- 
va last so, in ne glede na to, ali so hiŽe vključene v 
stanovanjsko skupnost ali  ne. 

2. člen 

V stanovanjsko površino se všteje površina sob, 
kuhinje, predsobe, kopalnice, shrambe in vseh za- 
prtih prostorov, ki spadajo v sklop stanovanja. 

3. člen 

V stanovanjsko površino se ne štejejo: klet, dr- 
varnica, skupna pralnica, odprti balkoni, stopnišča, 
hišni hodniki in podobno. 

4. člen 

Za določitev najemnine se določijo okoliši glede 
na oddaljenost stanovanja od središča mesta oziroma 
kraja. 

Okoliši so: 

1. okoliš: mesto Tržič; 

2. okoliš: Bistrica pri Tržiču, Pristava, Slap in 
Gadovi je; 

3. okoliž: Križe, Kovor, Loka, Brezje, Zvirče, Se- 
benje, Retnje, Ziganja vas, Breg, Senično, Hudo, Pod- 
ljubelj do gostilne >Pod KošutOc; 

4. okoliš: Dolina, Jelendvor, Lom, Lese, Hudi gra- 
ben, Paloviče, Vadiče, Popovo, Brdo, Visoče, Hušica, 
Zg. in Sp. Vetrno, Mlaka, Gozd, Novake in Pod- 
ljubelj   od   gostilne   >Pod   Košutoc   naprej. 

5. Člen 

Vrednost stanovanja se določa po površini posa- 
meznih prostorov in po oceni posameznih prvin, ki 
se vrednotijo in po sistemu točkovanja po razpre- 
delnici v 6. členu tega odloka. 
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6. člen 
/                                Razpredelnica za točkovanje 

7 Ocena 
f?'        ^P*8 7I®dnot, k  se točkujejo                                                           ~ točke 

1. Lega   hišes   zazidalni   ustroj,  obsončenje,         neugodna           srednja 
razgledi                                                                      1                       2 

dobra 
3 

, prav dobra 
5 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd.                                     j srednji 
1 

brez 
5 

5. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov     neugoden srednji 
2 

dober 
3 

prav dober 
5 

4. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
Okolja 

zelo slab 
1 

neugoden 
1 

srednji 
3 

ugoden 
5 

5. Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen dober 

2 

6. Uporabnost dvorišča, vrta in parka ne 
0 

doloma 
1 

v celoti 
3 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja) 
zgrajena 
do 1811 

1 

zgrajena 
1811—1900 

2 

zgrajena 
1900—1940 

3 

zgrajena 
od 1940 dalje 

4 

9.   Vpliv nadstropij če ni dvigala 111.  nadstr. 
1.5 

11. nadstr. 
2 

L nadstr, 
3 

10. Lega stanovanja (položaj) 

klet. stanov, 
tla nad 1 m 
pod nivojem 

0 
L nastropje 

5 

kletno stanov. 
tla 0—1.00 m 
pod  nivojem 

0,5 

podstrešno 
stanovanje 

1 

navadno 
stanovanje 

5 

11. Zasnova (koncept) stanovanja 
nepraktična     zadovoljiva        sodobna 
1'3 5 

12.   Razmerje površin sob in kuhinje do 
pririklin 

površina 
1:1 

površina 
2:1 

površina 
3:1 

površina 
4:1 

13.    Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
ne plačuje najemnina 

do 3 5—10       10—15      15—20 
m» m» 

brez 
takih 
oritikL 

0 0,5 1 1.5 3 
za vsakih nadaljnjih 10 m* še ena točka 

20—25 
m' 

14.   Dnevna razsvetljava brez oken 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
3 

prav dobi* 
5 

15.   Višina prostorov zelo nizko 
0 

primerno 
2 

16.   Oskrba z vodo 
brez 
vode 
— 1 

vodnjak 

0,5 

vodovod      vodovod 
zunaj stanov.   1 iztok 

1 2 

vodovod 
več iztokov 

4 

17. Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad in peč 
ali prha 

3 

kad, peč in 
umivalnica 

. 4 

bogato opre», 
kompletna 

5 __ 

18.  Stranière 
suho 

zunaj stanov. 
1 

WC za več 
stanovanj 

2 

WC v stano- 
vanja 

4 

19.   Električna napeljava brez pomanjkljiva    zadovoljiva dobra 
113 5 

20.   Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

1 

nezadovolj. 
ogrevanje 

1 

lončene 
pat. peči 

3 

centralne 
kurjava 

5 
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št Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

21.    Toplotna osamitev  (izolacija) 
mrzlo delno zadovoljiva 

stanovanje     pomanjkljiva ' 
0 2 5 

22.    Izolacija proti vlagi vlažno 

1 

mestoma 
vlažno 

1 

suho 
stanovanje 

4 

23.   Kakovost  ometa,   slikarije  In   opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
0 

no.-aalna 
kakovost 

1 

zelo solidna 
in trpežna 

4 

24. Sestava (konstrukcija) stropa 

25. Kakovost tal v kuhinji in sobah 

neustrezen 
strop 

0 

lesen strop 

2 

masiven  strop 

5 

mehki 
les 
t 

deščična tla, 
ks i loli t 

3 

parket plošče 

4 

26.    Kakovost  tlakov   v   pritiklinah 
opeka 
beton 

1 

teraco tlak 
ksitolit 

bet. plošče 
2 

naravni 
kamen, 
keram. 

27.  Obloge  sten,  stranskih   prostorov brez 

0 

oljnati plesk 

1 

lesene obloge 
keram. plošče 
nar. kamen, 

28. Kakovost mizarskih izdelkov 

29.   Okenski zasloni 

slaba           pomankljiva     zadovoljiva 
0 1     3 

platneni 
brez zastori 

polknice 
0 2 

prav dobra 
5 

lesene rebrače 
(rolete) 

30. 

31 

32, 

Pri stanovanjih, ki so v ledenih zgradbah z značajem barak, se odbije: 6 točk 

51.   Ce je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbije 4 točke 

Stanovanjem, ki so v lesenih zgradbai brez zidanega temelja, se odbije 10 točk 

7. člen 
S tarifo bo določena cena za stanovanja glede 

na točke, površino in okoliš posameznega stanovanja, 
"tono vanjsko tarifo bo podpisal ljudski odbor mestne 
°"čine po potrditvi Izvršnega sveta LRS v Ljubljani. 

8. člen 
Za izvedbo tega odloka je pristojen svet za go- 

spodarstvo pri ljudskem odboru mestne občine Tržič. 

9. člen , 
-r Vsi organi za upravljanje zgradb, ki so last 
Jplošnega ljudskega premoženja, zadružnih ali druž- 
^enih organizacij, zasebni lastniki in stanovalci mo- 
taJo omogočiti uradnim osebom kategorizacijo stano- 
Vanjskih prostorov in jim dati za to vse potrebne, 
POPolne in resnične podatke in zaradi njih preve- 
nivo Omogočiti dostop do vse zgradbe in vseh stano- 
Tanjskih prostorov. 

10. člen 
Kdor prekrši 9. člen tega odloka, se kaznuje z de- 

narno kaznijo do 2.0O0 din; kazen izrečo komisija za 
Prekrške pri LO MO Tržič. 

Najemnina za vrtove 

11. člen 
.     Najemnina za vrtove bo določena s posebnim od- 
'°kom LO MO Tržič o stanovanjski tarifi ter delitvi 

aJemnin na sklade in njihovi uporabi. 

Druge določbe 

12. člen 
Svet za gospodarstvo pri ljudskemu odboru mest- 

ne občine Tržič se pooblašča, da izda za uporabo raz- 
predelnice, navedene v tem odloku, potrebna navo- 
dila in tolmačenja. 

13. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS<. 
St. 135-1738/34 

Tržič, dne 13. oktobra 1954. 
.   Predsednik LO MO: 

Lovro Cerar 1. r. 

713. 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena 78. in 117. člena 

zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS žt. 19-90/52) ter v zvezi s 15., 16., 
18., 19., 20. in 21. členom uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št 29-344/54) je ljudski odbor 
mestne občino Tržič na seji dne 13. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi 1er delitvi najemnin no sklade 

In njihovi uporabi 
1. člen 

Najemnina za stanovanjske   prostore   se   določi 
glede na število točk, površino in okoliš, v katerem je 
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stanovalec. Ta najemnina velja za vse stanovanjske 
hiše na območju LO MO Tržič, ne glede na to, 
čigava last so, in ne glede na to, ali so hiše vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost ali ne. 

Cena posamezne točke na 1 m1 stanovanjske po- 
vršine se določi: din 

a) v prvem okolišu (mesto Tržič) 0.26 
b) v drugem okolišu (Bistrica pri Tržiču, 

Pristava,  Slap  in   Čadovlje) 0.24 
c) v tretjem okolišu (Križe, Kovor, Loka, 

Brezje, Zvirče, Sebenje, Retnje, Ziga- 
nja vas, Breg Senično, Hud», Pod- 
ljubelj do gostilne >Pod Košuto«) 0.22 

č) v četrtem okolišu: (Dolina, Jelendvor, 
Lom, Lese, Hudi graben, Paloviče, 

• Vadiče, Popovo, Brdo, Visoče, Hušica, 
Zg. in Sp. Vetrno, Mlaka, Gozd, No- 
vake in Podljubelj od gostilne >Pod 
Košuto« naprej) 0.20 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem 

členu se ne upošteva površina sob nad 30 m*. kuhinj 
nad 20 m* in površina hodnika nad 20 m1. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zele- 

njavnih vrtov pri hišah poseben letni prispevek od 
2 do 7 din od m1, za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek svet oziroma 
hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
ee razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
v sklade izplača del mesečne najemnine od hiše, in 
sicer 10 %, a največ mesečno 6.000 din. 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko določi svet stanovanjske skupno- 
sti po predlogu sveta za zdravstvo in socialno poli- 
tiko LO MO Tržič višji del mesečne najemnine, kot 
je določen v prednjem členu, vendar ne nad 50% 
najemnine od hiše. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gie zasebne- 
mu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
odborniško komisijo za prošnje in pritožbe pri LO 
MO Tržič. 

6. člen 
Najemnina se razdeli (potem, ko je plačan delež 

hišnemu lastniku): 
a) 50% v amortizacijski  sklad, 
b) 20% za hišno upravo, 
c) 30% v sklad za vzdrževanje hiš. 
Hišni svet lahko določi za razdelitev v amortiza- 

cijski sklad in v sklad za vzdrževanje hiš tudi višji 
odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

7. člen 
Hišni svet ali pa od njega poverjena uprava sta- 

novanjske skupnosti odvaja mesečno iz pobranega 
amortizcijskega sklada v sklad za zidat je stanovanj- 
skih hiš pri LO MO Tržič 20% tistega dela najemni- 
ne, ki se plačuje v amortizacijski sklad. 

8. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja hišni svet 
oziroma od njega poverjena uprava stanovanjske 
skupnosti za zidanje stanovanjskih hiš 50%, ostalih 
50% pa razdeli: v sklade po 6. členu tega odloka. Se- 
veda pa mora biti najprej od najemnin za poslovne 
prostore plačan pripadajoči delež hišnemu lastniku. 

Hišni svet lahko določi za razdelitev v amortiza- 
cijski sklad in v sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 

in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje hiš 80% od poslovnih najemnin. 

10. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje se za hiše, ki so 

vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
80% v amortizacijski sklad, { 
20% v sklad za vzdrževanje. 
Iz sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, se ne 

odvaja 20% v sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

11. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka LO MO Tržič o delitvi sklada za vzdrževanje 
hiš in o postopku za črpanje in uporabo teh sredstev 
z dne 13. VI. 1953, št. 86-878/13 (Uradni list LRS, štev. 
22-246/1955). 

12. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din, kdor ravna v nasprotju s predpisi 4., 6., 
7., 8., 9. in 10. člena tega odloka. 

13. člem 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od »• 

avgusta 1934 dalje. 
14. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem »' 
stu LRS«. 

St. 155-1738/39 * ' 
Tržič, dne 30 oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. •. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud" 
ske skupščine LRS z odločbo št. 984/6-54 z dne 16. no- 
vembra 1954. 

Popravek 
V   odloku   o   kategorizaciji   stanovanj,   o   tarl 

stanovanjskih   najemnin   in   o   delitvi   najemnin   z* 
stanovanjske in poslovne prostore (Uradni list LR0, 

št. 41-624/54) je treba popraviti  v 3. členu, v prvem 
stolpcu   pod   zaporedno   številko   27   razpredelnic 
besedilo, ki se v skladu z izvirnikom pravilno glas1, 

>opeka, beton 
0,5« 

St. 2444/8-54 
Kranj, dne -8. novembra 1954. 

Iz tajništva LO MO Kranj 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — ^s 

v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna številka; 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, P^ 
pošti 8 din vec — Uredništvo In uprava: LJubljana, Erjavčeva ulica lia. poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 



Poštnina plaćana v gotovini CENA 56 din 

ADNI LIST 
LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI v LJUBLJANI, dne 27 novembra 1954 Šievilka 47 

Odloki  ljudskih  odborov. 
' 'U- •••• o družbenem planu okraja Celje za leto 1954. 

"15. Odlok  o spremembi   odloka  o  družbenem  planu  okraja 
Celje za  leto  1954. 

'16. Odlok  o  spremembi  odloka  o  družbenem  planu  okraja 
Celje za leto 1954. 

'1'. Odlok   o  družbenem   planu  okraja   Gorica   za   leto   1954. 
'18. Odlok o družbenem planu okraja Radovljica za leto 1954. 
'19. Odlok  o,  družbenem   planu  okrajnega   ljudskega  odbora 

Šoštanj za leto 1954 

VSEBINA: 
720. 
721. 

722. 

721. 

Odlok o družbenem planu okraja Tolmin za leto 1954. 
Odlok o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 
okraja Tolmin za leto 1954. 
Odlok o dopolnitvi družbenega plana okraja Tofmin za 
leto 1954. 
Odlok o družbenem planu mestne občine Postojna za 
leto 1954 
Odlok c razpisu nadomestnih volitev v 45. volilni enoti 
mesta Maribora. 

Odloki ljudskih odborov 

714. 

" Na podlagi 16. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Celje na seji obeh zborov dne 12. maja 
1934 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Celje za leto 1954 

1. člen 

Potrdi se družbeni plan oikraja Celje za leto 1934, 
*i se glasi: 

Prvi   del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
OKRAJA CELJE V LETU 1933 

I. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 

Skupni   družbeni   proizvod,  izračunan   po  cenah, 
Predvidenih za leto 1954: 

.       1932 1953 

'"milijonih dinarjev 11.637 12.686 
7 indeksih 100 109 
•& enega   prebivalca v  dinarjih       78.241 84.013 
v indeksih 100 107 

Skupni narodni dohodek, izračunan  po istih ce- 
nah, pa je znašal: 

1952 1953 
v milijonih  dinarjev                            10.276 11.264 

indeksih                                                 100 110 
v indeksih                                                 100 108 

Družbeni   proizvod   po   panogah,   izražen   v in- 
ae*sili, se je takole povečal: 
Qa enega prebivalca v dinarjih 68.967 74.596 

1952 1953 

Industrija 100 104 
Kmetijstvo 100 105 
Gozdarstvo 100 — 
Gradbeništvo 100 150 
Promet 100 105 
Trgovina 100 118 
Gostinstvo 100 121 
Obrt too 112 

Skupno gospoda rstvo 100 109 

II. poglavje 

SPREMEMBE V RAZVOJU GOSPODARSTVA 
V LETU 1953 

1.    Industrijska   prozvodnja 

Fizični obseg industrijske in rudarske proizvod- 
nje kaže v letu 1953 nasproti letu 1952 tele spre- 
membe (v indelksnih. številkah 1. 1952 je-100) 

Stroka Indeks 

Proizvodnja  električne  energije 100 
Proizvodnja  m predelava  premoga 98 
Crna metalurgija 115 
Barvasta metalurgija 103 
Proizvodnja nekovin 89 
Kovinska industrija 105 
Kemična industrija • 
Industrija gradbenega materiala 144 
Lesna industrija 113 
Industrija papirja 156 
Tekstilna  industrija 99 

Industrija usnja in obutve 114 
Živilska industrija 91 
Grafična industrija 100 
Vsa  industrija 103 

(leta 1932 = 100) 
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Indeks povečanja proizvodnosti dela, izračunan 
na podlagi indeksa fizičnega obsega proizvodnje ter 
indeksa delovne sile: 

Od povečanja kratkoročnih kreditov je odpadle: 

Stroka Indeks 

Proizvodnja električne energije 
Proizvodnja in predelava premoga 
Črna metalurgija 
Barvasta  metalurgija 
Proizvodnja in predelava nekovin 
Kovinska industrija 
Kemična industrija 
Industrija gradbenega materiala 
Lesna industrija 
Industrija papirja 
Tekstilna industrija 
Industrija usnja in obutve 
Živilska industrija 
Grafična industrija 

Vsa industrija 

127 
95 
• 
100 
82 

100 
117 
108 
113 
95 
99 

117 
96 
94 

103 
I 

2.   Kmetijska   proizvodnja 

Vrednost  v   letu   1953   ustvarjenega   družbenega 
produkta  je znašala  2,616 milijonov. 

Primerjava   proizvodnje   najvažnejših   pridelkov 
T tonah nam kaže tole sliko: 

1952 1953 

Žito 14.400 15.900 
Krompir 36.000 31.500 
Hmelj 1.090 1.450 
Jabolka 1.400 4.810 
Grozdje 4.490 416 
Živalska suha krma 95.000 118.900 

3, ,   Goz d a rstvo 

Indeks izrabe gozdov je zaradi raznih ukrepov 
za varstvo gozdov v letu 1953 padel nasproti letu 1952 
v povprečju za 13 %, in sicer v državnem sektorju 
za 19 %, v privatnem pa za 10 %. 

1952 1953 

Državni sektor v m3 41.108 33.355 
Privatni selktor v m3 65.575 59.281 

4.   Investicijska   graditev 

V   letu ' 1953   so   znašale   skupne   investicije   v 
okraju 2.647 milijonov din. 

V primerjavi z letom 1952 so bile v letu 1953 iz- 
vršene investicije: 

1952 1953 
Skupno       , 2.509 milij.        2.647 milij. 

V letu 1953 so se pov"ečale investicije v primeri z 
letom 1952 po glavnih panogah: 1952 1953 

Industrija in  rudarstvo 100 112 
Skupaj gospodarstvo 100 103 
(Zdravstvo in socialno sikrbstvo 100 157 
Družbeni   standard 100 122 

5.   Spremembe   na   področju   kreditov 

Vsota izrabljenih kratkoročnih kreditov se je v 
letu 1953 T povprečju povečala nasproti letu 1952 za 
2,95 milijard din, v decembru 1953 nasproti decembru 
1952 pa za 2,55 milijard din ali 38 %. 

%   , 
74 
0,2 
1• 

23,4 
0,6 

100 

na industrijo 
na poljedelstvo 
na gradbeništvo 
na trgovino in gostinstvo 
na obrt 

Drugi   del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU CELJE V LETU 1954 

III. poglavje 

Industrija 

Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1953 ter 
analize možnosti proizvodnje, potrošnje in izvoza, se 

predvideva v letu 1954 nasproti letu 1953 povečanje 
industrijske  proizvodnje  za  7 %. ' 

Po posameznih strokah industrijske proizvodnje 
se predvideva tole povečanje: 

Fizični obseg 
1<>53 = 100j£ 

Proizvodnja  električne  energije 100 
Proizvodnja in predelava premoga 104 
Crna  metalurgija 115 
Barvasta metalurgija 103 
Proizvodnja neikoviin 124 
Kovinsika industrija • 
Kemična industrija ' 99 
Industrija gradbenega materiala 109 
Lesna industrija 113 
Industrija papirja 98 
Tekstilna industrija 110 
Industrija usnja  im obutve 105 
Živilska industrija 101 
Grafična  industrija 100 

Glede na splošno povečanje industrijske prOIf" 
vodnje se predvideva povečanje števila zaposleni» 
za 3% nasproti številu zaposlenih v letu 1953. 

Predvideva    se 
za 4%. 

povečanje    proizvodnosti dela 

Da bi ee povečala proizvodnja, bodo morali °c," 
lovni kolektivi maksimalno izkoristiti  svoje kaP^" 
tete, prilagoditi svoje proizvodnje potrebam trzisc 
ter povečati izvoz. 

5 
Pri proizvodnji premoga se predvideva povečanj 

za 4%, kljub temu da imajo nekateri rudniki •.•£ 
sem okraju težavne dejovne razmere. Delovni kole* 
trn   se   morajo   posebno   truditi,   da   s   storilnostj ^ 
ustvarijo možnost za  predvideno  znižanje  cen J>\e' 
mogu ter da dosežejo predvideni obseg proizvodnje- 
Prav tako jo treba paziti na racionalno izrabo •"1^1" 
tizacijskih sredstev, predvsem pri jamskih delih t ' 
obdržati  enakomerno proizvodnjo skozi  vse Ie'0, . 
rudniku Pečovnik se bo povečala proizvodnja v lo 
1954 za 42%, t. j. od 15.300 ton v letu 1953 na 22.0W 
ton v letu 1954; na to bodo vplivale nove investicij0. 
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ki so so pričele izvajati že v letu 1953 z odpiranjem 
novega jaška. 

6 

V črni metalurgiji se predvideva zmanjšanje za 
3 % za staro proizvodnjo, pač pa bo podjetje obseg 
Proizvodnje dvignilo z obratovanjem novega clektro- 
plavža. Ker proizvodnja črno metalurgije predstav- 
lja glavno bazo predvsem za kovinsiko in elektriško 
industrijo, mora kolektiv usmeriti svoj trud v to, da 
z izboljšanjem tehnoloških procesov doseže zniža- 
nje cen svojim proizvodom, po drugi strani pa izra- 
biti vse -obstoječe možnosti, da se obseg proizvodnje 
kar so da poveča. 

7 
Kot edini predstavnik stroke 115 — barvasta me- 

talurgija je Cinkarna Celje povečala v letu 1953 pro- 
izvodnjo surovega cinka za 15 %, žveplene kisline pa 
Za 10 %. V letu 1954 se predvideva znatno povečanje 
Proizvodnje žveplene kisline z novo napravo za iz- 
rabo odpadnih pražilnih plinov in sicer od 5.793 ton 
za 12.000 ton ali' preko 100 %. Naprave za rabo pli- 
nov bodo gotovo v prvi polovici letošnjega leta. To 
investicije so tem pomembnejše, ker se izrablja plan, 
ki je doslej uhajal v zrak in kvarno vplival na pre- 
bivalstvo in rastlinstvo, poleg tega pa bodo povečane 
količino žveplene kisline omogočale večjo proizvod- 
njo umetnih gnojil. 

8 
Pri proizvodnji nekovin se predvideva povečanje 

proizvodnje za 24 %, Poseben poudareik v letu 1934 
naj ima v keramični industriji čimprejšnja osvojitev 
novih sortimentov, in to predvsem v sanitarni kera- 
miki, steklarna pa naj razširi svoj Sortiment in po- 
veča izvoz. 

V kovinski   industriji   so  predvideva   povečanje 
t       Proizvodnje za 11%. Za večja podjetja iz te panoge 

So predvideva, da bodo izboljšala svojo kvaliteto ter 
Uvedla nove asortilnente, in to: Tovarna emajlirane 
posode, Celjo proizvodnjo posode in predmetov iz 
aluminija; Tovarna tehtnic, Celje proizvodnjo negib- 
n'h tehtnic, skladiščnih tehtnic z mostovi ter tehtnic 
Za avtomatično polnjenje vrečic; Tovarna žičnih iz- 
delkov, Celjo bo razširila svoj Sortiment pletiv ter 
Uvedla izdelavo kovinsikega pohištva za bolnice; Stroj- 
na< fmomehanika, Celjo bo pričela 6erijsko izdelovati 
nove proizvode. Tovarna kovanega orodja Zreče naj 
bi predvsem izboljšala zunanjo podobo svojih izdel- 
kov ter na ta način povečala svoj izvoz in dosegla 
ugodnejšo realizacijo. Druga manjša podjetja, ki so 
Povečini nastala iz manjših obrtnih obratov, pa naj 
^•••••••• utrdijo industrijski način proizvodnje ter 
Preidejo na serijski, kolikor pa to ni mogoče, pa vsaj 
na maloserijski način proizvodnje. ' 

10 
V kemični industriji ostane proizvodnja na ravni 

Proizvodnje Icla 1933, ker že danes neikatera podjetja 
krijejo ca. 70% vseh potreb v državi (Tovarna' ETOL 
^eije). Kljub tentu pa obstoji še možnost povečanja 
Proizvodnje. V tej stroki  pa jo nadalje predvideno 

' '     jPJ°Ve«inje   proizvodnje  matric   ter   tiskarskih   barv. 
tej stroki je "treba nujno razširiti Sortiment, in 1o 

Predvsem v Tovarni organskih barvil, Celje, ki bi na 
ta način krila 58% vseh potreb ,po an Obiskih barvah 
v naši državic ' 

11 
Industrija gradbenega materiala bo povečala v 

letu 1954 proizvodnjo za 9%. Ker se za leto 1954 pred- 
videva enalk obseg gradbenih del, kot je bil realiziran 
v letu 1953, to povečanje proizvodnje ne bo zadosto- 
valo za domače potrebe v okraju. Dolžnost kolekti- 
vov je, da dvignejo fizični obseg proizvodnje, upošte- 
vajo pa pri tem kvaliteto ter možnost znižanja cen. 

'   12 
V lesni industriji se predvideva povečanje proiz- 

vodnjo za 13%; pri tem se bo znižala proizvodnja 
rezanega lesa iglavcev za 34%; povečala pa se bo 
proizvodnja bukovega rezanega lesa za 13%. Poveča- 
nje proizvodnje se bo nadalje pokazalo tudi v proiz- 
vodnji končnih izdelkov, t. j. v proizvodnji sobnega 
in šolskega pohištva, zabojev itd. V zvezi s tem bo 
morala lesna industrija predvsem povečati odstotek 
izrabe hlodovine in racionalneje izrabiti odpadke za 
predelavo. Ker je zmanjšan obseg eksploatacije go- 
zdov in s tem zmanjšana proizvodnja rezanega lesa, 
je treba v lotu 1954 zagotoviti zadostne količine lesa 
za predelavo' v končne izdolke in jamskega lesa za 
rudnike. 

13 
V papirni industriji je predvideno zmanjšanje 

proizvodnje papirja za ca. 2%, in to predvsem zaradi 
tega, ker edina tovarna Papirnica in žaga, Višnja vas 
proizvaja le slabšo vrsto embalažnega papirja. 

14 
V tekstilni industriji se predvideva za 10% večja 

proizvodnja. Povečanje proizvodnje se predvideva 
zaradi boljše presikrbe domačega tržišča in večjega 
izvoza bombažnih tkanin in tkanin iz staničnega 
vlakna. iZa izvoz se predvideva predvsem izboljšanje 
kvalitete, kar pa zavira predvsem plcihenifenje v 
največjih tovarnah, zato se proizvodnja ne bo folitko 
povečala, kot bi se sicer lahko. 

15 
V usnjarski industriji se predvideva za 5% večja 

proizvodnja, čeprav bi lahko edina tovarna zaradi 
vgrajene kapacitete povečala proizvodnjo za 50%. 
Zaradi dobre kvalitete je upanje na povečan izvoz 
usnja; s tem bo mogočo zagotoviti večje količine raz- 
nih kož iz uvoza. 

16 
V živilski industriji se bo predvidoma povečala 

proizvodnja komaj za 1%, to pa predvsem zaradi 
problema realizacije piva in sadnih izdelkov, čeprav 
obstoji še regres za slaajkor in embalažo ter zmanj- 
šanje obveznosti za obresti od osnovnih sredstev. Pri 
pivu je predvsem vprašanje sezonski pomen realiza- 
cijo in premajhna kapaciteta polnilnice, ker se je 
struttura potrošnjo piva usmerila na pivo • stekle- 
nicah. Zato jo treba predvsem znižati cene živilski 
industriji, kar bo mogoče z razširitvijo sortimenta, 
z izboljšanjem kvaliteto proizvodov, povečanjem hra- 
nilne vrednosti, preprečevanjem kvarov in higicnič- 
nostjo izdelave. 

IV. poglavje 

Kmetijstvo . 

Družbeni  plan, ki je v letu  1954 postavljen' na 
•' podlagi • povprečno   letine,   predvideva   v   primeri   z 
letom  1953 povečanje družbenega' proizvoda za 28%. 
Na to povečanje bodo odločilno vplivali: boljša oskr- 
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ba z umetnimi gnojili, intenzivnejše uporabljanje 
zaščitnih sredstev in pospešena melioracija zemljišč. 
Evidenca je ugotovila, da se je v letu 1953 povečala 
poraba umetnih gnojil za 28% nasproti letu 1952. 
V letu 1954 pa se bo poraba umetnih gnojil še ob- 
čutno povečala kljub nekoliko višjim cenam nasproti 
letu 1953. Na povečanje živinorejske proizvodnje pa 
bo vplivalo razširitev delovanja zadružnih živinorej- 
skoselekcijskih odborov, katerih število bo do konca 
leta 1954 naraslo na 17. Z nadaljevanjem melioracij- 
skih'del na Ložnici y višini 50 milijonov se bodo v 
leto 1954 pridobila nova zemljišča za njivske kulture 
Pri drugih investicijah v kmetijstvu bo glavni po- 
udarek v graditvi silosov iu gnojišč, izpopolnitev 
mehanizacije zadružnega in državnega sektorja kme- 
tijstva, zlasti tistih kmetijskih gospodarskih organi- 
zacij, ki so povečale svoje kapacitete iz odkupa zem- 
ljiškega siklada, pa jim dosedanja mehanizacija ne 
zadostuje. Te investicije imajo namen, povečati kme- 
tijsko proizvodnjo in znižati stroške tern kmetijskim 
gospodarskim organizacijam. 

Za širok razvoj kmetijstva v bližnji bodočnosti 
pa skrbijo razne kmetijske šole, ki vzgajajo kvalifi- 
ciran kader kmetijskih strokovnjakov. Poleg rednih 
kmetijskih šol je pričelo delovati v' zimskih mesecih 
1953/54 13 dvoletnih kmetijskih gospodarskih' šol s 
ca. 540 slušatelji. Število teh trimesečnih šol se bo 
povečalo v letu 1954/55 na 24. Poleg tega se bodo 
organizirali tudi razni sadjarski in živinorejski tečaji. 

'V. poglavje 

Gozdarstvo 

Na podlagi kontingentov republiškega plana se 
je tudi plan sečnje okraja v državnem sektorju v 
letu 1954 zmanjšal. 

J2 .* 
T3   «N "O ©i 8.2 Ss 

Skupna sečnja: 100 J35 90 
za industrijo 100 90 — 
za lokalno in lastno 

porabo 100 220 —     , 
Po sektorjih: 

državni sektor 100 97 114 
nedržavni sektor 100' 153 ' 83 

Obremenitev prirastka nad 100% v državnem 
sektorju se lahko opraviči s tem, da prevladujejo, na 
področju gozdnega gospodarstva Celje v glavnem 
enodobni  gozdovi; pri iem je večja .količina zrelih 

, bukovih sestojev, bi jo je nujno treba izkoristiti v 
krajšni( izravnalni dobi, ker bi sicer pričela lesna 
masa propadati. V, letu 1954 se torej zniža sečnja v 
držav.njh gozdovih, vendar še,.ne do višine prirastka. 
Mnogo boljše je stanje v gozdovih nedržavnega sek- 
torja, kjer se bo sečnja v letu 1954 sicer povečala 
za 53%;' vendar bo še vedno' 17 odstotkov manjša od 
prirastka. 

Cena lesa na panju (gozdna taksâ) se poveča v 
skladu s tržno ceno lesa. To povečanje 'gre večji del 
v-korist povečanja sredstev sklada za obnovo gozdov 

j pri okrajnem ljudskem odboru. ,  . 
'    Največji napori bodo potrebni v letu 1954 za' po- 

večanje gozdnega sklada in prirastka "s pogozdova- 

njem golih površin, z izpopolnjevanjem nepopolno 
zaraščenih površin, z melioracijo degradiranih sesto- 
jev, z intenzivnim redčenjem sestojev in s postopnim 
odstranjevanjem prezrelih odstojev. Za varstvo g<^", 
zdov bo preskrbljeno s kemičnimi zaščitnimi sredstvi, 
s sekanjem lubadark, sušic in z nastavljanjem lovnih 
dreves povsod, kjer je to potrebno. 

Ker primanjkuje gozdnih prometnih naprav, bo- 
sta v letu 1954 pojačeni tudi graditev in projektira- 
nje teh naprav. Predvsem se bo zgradila cesta Za- " 
merk—Virštanj 7 km. Mnogo sredstev bo tudi porab- 
ljenih za velika popravila cest Log—Jurjevèc 4 km. 
Glažuta—Jurjevec 1 km, Ivenca—Rove—Brce 3 km, 
Sodna vas—Podčetrtek 3 km, Svinjski jarek—Vcbrov 
travnik 1,6 km, poleg popravil in vzdrževanja obsto- 
ječih gozdnih poti in cest v 29 občinah. Pripravljajo 
se tudi projekti za kamionsiko cesto na Boč z omrež- 
jem gozdnih poti in na južni del Pohorja. Prav tako 
jo predvidena graditev novih logarnic. .   v 

VI. poglavje 

Gradbeništvo 

V prvi polovici letošnjega leta se predvideva 
zmanjšanje obsega proizvodnje v primeri z letom 
1953. Obseg proizvodnje se je zmanjšal, ker se je 
spremenil način finansiranja investicij ter zožila, 
fronta v izvajanju investicij brez dokumentacije in 

zagotovljenih sredstev. Med letom se pa predvideva, 
da se bo bruto produkt v gradbeništvu zvečal, kÇr 

bodo posamezni investitorji verjetno uredili svoje 
investicijske elaborate ter si zagotovili potrebna sred- 
stva, vendar pa ne toliko, da bi gradbena podjetja 
ne bila prisiljena poiskati vse svoje rezerve ter v 
konkurenčnem boju poskrbeti za smotrnejšo graditev 
gradbenih del, kar bo znižalo cene v  gradbeništvu. 

VII. poglavje 

Promet ' 
V cestnem prome.tu je izkazano povečanje bruto 

produkta v letu 1953 za 49% nasproti letu 1952, v letu , 
1954 pa se predvideva  nižji  promet zaradi   slabega 
stanja avtoparka. Avtobusi so obratovali v letu 195* 
na 24 progah ter je bilo prevoženih 8,037.000 km. 

Pri današnjih razmerah nima javni avtomobilsk1 

promet ugodnih pogojev za razvoj zaradi težav^v 
domači proizvodnji avtomobilov in težav pri nabavi 
avtomobilov in nadomestnih delov iz inozemstva, P^" 
trebna jo postopna obnova avtoparka, zato predvi- 
deva   letošnji   plan  dotacijo  avtobusnemu   podjetju- 

Problematika drugega prometa (železnic in VT^> 
je predvidena v republiškem družbenem  planu. 

, VIII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Kot'posledica povečanja celotne gospodarske de- 
lavnosti "so  predvideva   v  trgovini in   gostinstvu 
letu 1954 povečanje'prometa za ca. 2%. Število za- 

v poslenih se bo povečalo, ker je bilo doslej v °^OJ.^ 
čih  irgovdkih   podjetjih   preveč   zaposlenih.   Steri 
zaposlenih v gostinstvu se tudi  ne bo dvignilo. 

Povečanje plačilnega sklada v gospodarstvu, " 
centralizacija in reorganizacija trgovinskih, podje J 
ter način formiranja plačilnega sklada v trgovini n 
podlagi odstotka, ki ga določi ljudski 4>dbor, o°l ^ 
stimulirali trgovska podjetja, da povečajo_ P,r,Qm

vJ 
Prav posebno pa bo vplivala decentralizacija trg0 
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ske mreže na znižanje cea ter izboljšanje postrežbe; 
s tem se bo okrepila zdrava konkurenca v korist po- 
trošnikom. 

V gostinstvu in turizmu se predvideva, da bo 
Promet kljub decentralizaciji večjih turističnih pod- 
jetij, kar bi sicer na promet ugodno vplivalo, ne- 
koliko padel. Zdravilišča Rogaška Slatina, Dobrna, 
Laško in Rimske Toplice ustvarjajo dobri dve tretjini 

-celotnega prometa gostinstva, in turizma ter se bo 
na njih pokazala uikinitev regresa. Ker njihova uredi- 
tev ne ustreza sodobnim tehničnim zahtevam, ni pri- 

čakovati večjega obiska inozemskih gostov, kar bi 
spričo omejene kupne moči domačih gostov pomagalo 
ligniti promet. 

Problematika turizma in gostinstva okraja Celje 
jo tesno povezana s problematiko termalnih vrelcev, 
ker so le ta podlaga obstoju in razvoju turizma in 
gostinstva v tem okraju. Poleg drugih zdravilišč bo 
treba letos posvetiti posebno pozornost turizmu in 
gostinstvu v Rimskih Toplicah. 

IX. poglavje 

Obrt 

V letu 1954 se predvideva povečanje obrtnih stori- 
tev in proizvodnje za 2%, zaradi večjih amortizacij- 
skih sredstev podjetij, deloma pa tudi zaradi poveča- 
nih  sredstev  za vzdrževanje stanovanjskega  sklada. 

Glede na diferenciacijo posameznih obrtnih obra- 
tov: 

a) na storitveno obrt, 
b) na obrt ikot dopolnilo k industrijski proizvod- 

nji, ki nima podlage za razvoj v industrijsko pod- 
jetje, 

c) na obrtni obrat s prehodnim pomenom, ki s 
s"vojim razvojem teži k industrijskemu podjetju, 
bo treba s primernimi  ekonomskimi   ukrepi  po eni 

strani podpreti razvoj storitvene obrti, ki upada, po 
drugi strani pa prav tako s pravilnimi ukrepi usme- 
riti tiste obrtne obrate, ki imajo zaradi povečanja 
obsega blagovne proizvodnje možnost prehoda vsaj 
ira maloserijsko proizvodnjo. Prav tako pa je treba 
s pravilno davčno politiko sprayiti v sklad obveznosti 
privatnega sektorja obrti z obveznostmi, kot jih ima 
socialistični sektor. Na ta način se bo preprečila 
rast posameznih kapitalističnih elementov v obrt- 
ništvu. 

X. poglavje 

Investicije 

Predvideva se, da bo v letu 1954 obseg investicij- 
ske graditve isti kot v letu 1953, vendar se bodo iz- 
premenili viri finansiranja investicij. Na obseg bruto 
investicij bodo močno vplivala tndi povečana sred- 
stva iz amortizacije. Letos se bo investicijska gradi- 
tev izvajala pretežno iz kreditov, t. j. zveznega in 
republiškega kreditnega sklada, iz presežkov sredstev 
preteklega leta ter sredstev skladov za samostojno 
razpolaganje. Poleg teh sredstev pa so predvidene 
tudi proračunsko investicije v znesku 226,000.000 din 
ter formiranje okrajnega kreditnega sklada iz pre- 
sežka okrajnih sredstev. Druga problematika o in- 
vesticijski graditvi po je razvidna iz poglavij za po- 
samezne gospodarsike panoge. 

XI. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in njuna 
razdelitev 

Po smernicah in predvidevanju glede na razvoj 
gospodarstva v letu 1954 ^e lahko pričakuje formira- 
nje družbenega proizvoda in narodnega, dohodka iz 
teh pregledov: 

V milijonih dinarjev 

1952 1953 1954 

Indeksi 
1952 - 100   1953 •= 100 

1953 1954 1954 

Skupni družbeni proizvod 
Od tega: 

amortizacija 
narodni dohodek 

11.657 

1.381, 
10.276' 

12.686 

1.422 
11.264 

14.265 

1.607 
12.658 

109 

103 
109 

122 

116 
123 

113 

113 ' 
"   112 

Opomba: Skupni družbeni proizvod je izračunan po cenah, ki se predvidevajo za leto 1954. 

Skupni družbeni proizvod po panogah 

' Pri  prometu  ni zajet skupni  družbeni  proizvod železnic in PTT, ker za leto 1934 ni  razpoložljivih} 
Podatkov. .      \  , 

V milijonih dinarjev 

1952 1953 1954 

Indeksi 
1952 = 100, 1953 >= 100. 

1953 '  '     1954 1954 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija -: 

Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

11.657    , 12.686 14.265 
8.374 8.740 10.393 

"1.303 1.364 - 1.742 
.— 45 •   4 
700- 1.052 •      • 578 

62 .65, '•  '70 
587     ' 693   , 707 

j 207 : 250 250 
424 477 487 

•09 122 ' '  112 
«104     . .. 124 \ ,_, i u? 
105 133 128 
,-— -,  , — • 85 
150     J i '78 52 
105 ' ' 113 108 
118 ' 120 ' 102 
121 ''   • ,    ; ..'. ioo 
112 115 102 
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Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJNEGA LJUDSKEGA  ODBORA  CELJE 

ZA LETO 1954, 

XII. poglavje 

Delitev dohodka 
Od doseženega dobička se po odbitku zveznega 

davka določi gospodarskim organizacijam tale delež: 
a) Za sredstva, ki se prenesejo v rezervni sklad 

posameznih gospodarskih organizacij, se izloča 2% od 
zneska stalnih obratnih sredstev za vse panoge, razen 
za gospodarske organizacijo s področja trgovine, kjer 
se določi za rezervni sklad 4% od povprečnih obrat- 
nih sredstev. 

b) Na dobičku, ki ostane po odbitku zveznega 
davka ter rezervnega sklada, imajo posamezne gospo- 
darske organizacije, in okrajni ljudski odbor delež 
v tehle odstotkih: 

Elektro, Celje 
Rudnik, Zabukovica 
Rudnik, Laško 
Rudnik, Pečovniik 
Železarna, Store 
Cinkarna, Celje 
Keramična, Libojo 
Steklarna, Rogaška Slatina 
Tovarna emajlirano posode, Celje 
Tovarna tehtnic, Celje 
Tovarna žičnih izdelkov, Celje 
Strojna finomehanika, Celje 
Kovinsko podjetje, Celje 
Avtoobnova, Celje 
Tovarna kovanega orodja, Zreče 
Tovarna kovanega orodja, Vitanje 
Tovarna poljedelskih strojev, 

Šentjur 
Remont, Slovenske Konjice 
Okrajno kovinsko podjetje, Žalec 
Tovarna organskih barvil, Celje 
AERO, Celje 
ETOL, Celje 
Apnenik, Celje 
Celjska opekarna, Celje 
Opekarna, Loče 
Opekarna, Žalec 
Kambrus, Rogatec 
Opekarna', Ljubečna - Bukovžlak 
Savinja, Celje 
Tovarna lesne galanterije, 

Rimske Toplice 
Okrajna lesna industrija, 

Me s tin j e 
LIP, Slovenske Konjice 
LIP, Šentjur 
Mizarstvo, Šempeter 

'Papirnica in žaga, Višnja vas 
Tdkstilna tovarna, Prebold 
Tekstilna tovarna, Šempeter 
Juteks, Žalec 
Volna, Laško 
Tovarna nogavic, Polzela 
Metka, Celje 
Toper, Celje 
Vrvica, Celje 
Tovarna volnenih odej, 

Škof j a vas 

Podjetje OLO 
90 10 
60 40 
54 46 
60 40 
13 87 
17 85 
25 75 
50 70 
20 80 
20 80 
20 80 
50 70 
30 70 
85 15 
25 75 

»      65 35 

20 80 
50 50 
20 80 
60 40 
20 80 
20 80 
60 40 
50 50 
80 20 
50 50 
40 60 
50 50 
50 50 

35 65 

35    v 65 
50     , 70 
50       , 50 
70 30 

* 35 65 
5 97 

15    ' 85 
30 70 
50    . 50 
20 80 
10 90 

«     40 60" 
9• 
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Tovarna usnja, Slov. Konjice 25 75 
Tovarna SAD, Celje 90 10 
Mlinsko podjetje, Celje 90 10 
Pivovarna, Laško 90 10 
Celjska tiskarna, Celje 90 10 
Kmetijstvo 90 10 
Gozdno gospodarstvo, Celje 50 50 
Beton, Celje 40 60 
Gradbena podjetja (druga) 40 60 
Projektantske organizacije 50 50 
Promet 50 50 
Gostinstvo 90 10 
Obrt (proizvodnja) 60 40 
Obrt (storitvena) 90 10 

80 20 

c) Kmetijsko zadruge imajo na dobičku, doseže- 
nem v trgovini, delež 90%, okrajni ljudski odbori pa 
10%. Del dobička, ki ostane zadrugi, sme ta porabiti 
le za pospeševanje kmetijstva. 

Trgovsko podjetje OZZ, Celje in Trgovsko pod- 
jetje OZZ »Vino«, Celje odvajata po vplačilu zvez- 
nega davka ves preostali dobiček v investicijski sklad 
okrajne zadružno zveze. Ta sklad smo okrajna za- 
družna zveza uporabiti ' izključno za pospeševanje 
kmetijstva na območju okrajnega ljudskega odbora 
Celje. 

č) Od dobička, ki jim pripada po točki b) tega 
poglavja smejo gospodarsko organizacije uporabiti 
za plačni sklad največ znesek, ki jo predviden v 
XIV. poglavju zveznega družbenega plana. 

Gospodarsko organizacijo s področja trgovine 
smejo od razlike med dejansko ustvarjenim plačilnim 
skladom in obračunskim skladom za plače uporabiti • 
za povečanje plač nad obračunski plačilni sklad naj- 
več znesek, ki se dobi, če se glede razliko med ob- 
računskim in dejanskim plačilnim skladom uporabi 
losrtvica iz XXV. poglavja zveznega družbenega plana 
za leto 1954. Ostandk dejanskega plačilnega sklada 
prenesejo gospodarsike organizacije s področja trgo- 
vine na svoj rezervni,in investicijsiki sklad. 

d) Gospodarske organizacije, ki imajo svoj sedez 
na območju drugega okrajnega ljudskega odbora, 
imajo pa na območju okrajnega ljudskega odbora 
Celje svojo obrate ali poslovne enote, odvajajo zanje 
od doseženega dobička tak del, kot jini je bil o"0" 
ločen z družbenim planom za matično podjetje. 

c) Sredstva za odplačilo anuitet za dolgoročno 
kredite, za katere je OLO prevzel poroštvo, bo do- 
ločil OLO naknadno, ko bodo poznani podrobnejši 
pogoji in raki posojil, kolikor gospodarskim organiza- 
cijam za to ne bi zadostovala že priznana sredstva 
za samostojno razpolaganje. 

XIII. poglavje 

Plačilni sklad v trgovini in gostinstvu 

Okrajni ljudski odbor Caljo določi odstotke za 

plačilni siklad od celotnega prometa, ma podlagi ika5e' 
rih posamezne gospodarsike organizacije s področja 
trgovine izračunavajo, kolikšen del celotnega Pl0~ 
meta smejo izločiti za svoj plačilni sklad. 

XIV. poglavje 

Stopnja dopolnilne dohodnine 

Stopnje dopolnilne dohodnino od kmetijstva, o^ 
samostojnih poklicev in premoženja se določijo SP" 
sobnim' odlokom. 
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XV. poglavje 

Obrestna mera za osnovna sredstva komunalnih 
podjetij 

Obrestna mera za osnovna sredstva komunalnih 
podjetij na območju okrajnega ljudskega odbora Ce- 
lje so določi v višinj 2% od vrednosti osnovnih sred- 
stev. 

XVI. poglavje 

Sredstva za investicije 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za investicije. 
»   ta  investicijski  sklad  se  stekajo: 

a) neizrabljena sredstva iz leta 1953 po kritju 
obveznosti  iz družbenega plana za  leto 1953, 

b) obresti  anuitete od  investicijskih posojil, 
c) tista sredstva, ki se bodo po obračunu poka- 

la kot  presežek okrajnih  dohodkov, 
č) drugi dohodki, ki jih v ta namen določi okraj- 

ni ljudski odbor. 
Podrobnejše pogoje za uporabo teh sredstev 

Predpiše svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

XVII. poglavje 

Skladi 

1 
Ustanovi se sklad za urejanje voda na območju 

okrajnega ljudskega odbora Celje. 
Sredstva tega sklada so namenjena za uporabo 

Po določbah 2. člena zakona o skladih za urejanje 
voda (Uradni list LRS, št. 13/54), 

V sklad za urejanje voda prispevajo: 
a) vodni mlini z neposrednim prenosom energijo 

od para kamnov 2.000 din letno, 
b) žage z neposrednim prenosom energije 15.000 

«inarjev od lista letno. 
c) industrijske, rudarske in obrtne gospodarske 

organizacije, ki uporabljajo več kakor 10.000 ma vode. 
j°tno zato, da jim opravlja kakršnokoli fizikalno ali 
kemično delo, 2%o od celotnega skupnega proizvoda, 

c) industrijske, rudarske in obrtne, gospodarske or- 
ganizacije, ki spuščajo v nadzemne in podzemne vo- 
a° posredno ali neposrednjo take snovi, ki kvarijo 
vodne gospodarsko naprave, ali sicer škodujejo 
splošnim gospodarskim koristim, in sicer: 

Od skupnega proizvoda 
1. rudniki 3    % 
2. industrija usnja 3     „ 
3. industrija celuloze in papirja 2     „ 
4. živilska  industrija 0.5  „ 
5. druge gospodarske organizacije   2     „ 

Obveznost za plačevanje velja od 1. aprila 1954. 
Prispevke pod točko č) preneha plačevati lista 

gospodarska organizacija, ki zgradi ali izpopolni že 
obstoječe čistilne napravo do take stopnje, da lahlko 
°ustijo vodo do neškodljivosti. Prispevke za uporabo 
v°do odmeri zavezancem okrajni ljudski odbor Celje. 

Zoper odločbo okrajnega ljudskega odbora Celje 
^zavezanec lahko pritoži v 1*> dneh po prejemu od- 
'ocbe na Upravo za vodno gospodarstvo LRS. 

Ustanovi se sklad za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov okrajnega ljudskega odbora Celje (v nadalj- 
njem besedilu gozdni sklad). 

Sredstva gozdnega sklada so namenjena za upo- 
rabo po določbah 2. člena zakona o skladih za obnovo, 
gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, št. 13/54). 

Posebne predpise za uporabo sklada izda svet za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Celje. 

Gozdni sklad upravlja okrajoa uprava za gozdar- 
stvo. 

Prispevki za gozdni sklad se stokajo v celoti v 
dobro gozdnega sklada okrajnega ljudskega odbora 
Celje. Iz gozdnega sklada se izplačuje prispevek re- 
publiškemu skladu po določbah republiškega družbe- 
nega plana. 

Občinski gozdni skladi imajo na pobranih pri- 
spevkih od nedržavnega sektorja z njihovih območij 
delež v višini 10%. 

Obstoječi okrajni oziroma občinski gozdni skladi 
se prenesejo v celoti v novi okrajni oziroma občinski 
sklad. 

Obstoječi gozdni skladi kmetijskih zadrug se od- 
pravijo. 

Sredstva teh skladov morajo kmetijske zadruge 
v dveh mesecih potem, ko začne veljati ta družbeni 
plan, plačati v dobro občinskega gozdnega sklada ti- 
ste občine, na katere območju ima zadruga pretežni 
del gozda oziroma na katere območju je ustvarila 
večino sredstev  tega sklada. 

Četrti  del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJNEGA LJUDSKEGA 
ODBORA CELJE IN NJIHOVA OSNOVNA RAZDE- 

LITEV V LETU 1954 

XVIII. poglavjo 

Skupna sredstva okraja in viri sredstev 

V 1. 1954 bo razpolagal okrajni ljudski odbor • 
skupnimi sredstvi v višini 2,261.549 din. 

Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov (v 
000 din): 

1. dol dobička gospodarskih organizacij 1,640.379 
2. dopolnilna dohodnina od kmetijskih 

gospodarstev 234.961- 
3. dopolnilna   dohodnina   od   samostoj- 

nih poklicev in premoženja 56.291 
4. del zveznega prometnega davika 97.666 
5. prometni   davek   privatnega   in   za- 

družnega sektorja 93.000 
6. državne takse 22.000 
7. davek od dediščin in daril 8.223 
8. zemljarina 4-300 
9. dohodki uradov in usrtanov 9.600 

10. razni proračunski dohodki -     5.120 
11. lokalne  takse, davščine in  prometni 

davek 18.167 
12. presežiki dohodkov iz preteklega leta        71.820 

Skupaj: 2,261.549 
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XIX. poglavje 

Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora 

Sredstva v višini 2,261.549 din, s katerimi razpo- 
laga v letu 1954 okrajni ljudski odbor Celje, se bodo 
uporabila za  tele namene  (v  000 din): 

a) okrajni izdatki  za proračunske inve- 
sticije, prosveto, zdravstvo, ceste, dx- din 
žavno upravo in rezerve 836.417 

b) kreditni sklad 18.609 
c) občinskim LO pripada kot delež na sredstvih, 

ustvarjenih na območju okrajnega ljudskega odbora: 
1. Od dela dohodnine kmečkih gospodarstev, ki 

pripada okraju, 30% vsem občinskim ljudskim odbo- 
rom, in sicer je delež posameznih občinskih ljudskih 
odborov tale: 
Braslovče 22 Rečica 49 
Breze J7 Rimske Toplice 52 
Dobrna "98 Rogaška Slatina 70 
Dramlje 38 Rogatec 55 
Frankolovo 88 Slivnica                  l       40 
Gomilsko 31 Slov. Konjice 30 
Griže 59 Strmec 36 
Jurklošter 62 Šentjur 31 
Kozje 80 Šempeter 10 
Laško 46 Šmartno 34 
Lesiono 73 Skofja vas 22 
Loče 31 Store 68 
Petrovce 15 Tabor 27 
Planina 27 Vitanje 40 
Podčetrtek 35 Šmarje 38 
Polip P" Sotti 59 Vojnik 52 
Polzela 18 Vransko 35 
Ponikva 24 Zreče 41 
Prebold 20 Žalec 22 
Pristava 51 Zusem 98 

2. Od dela dohodnine samostojnih poklicev in pre- 
moženja 30% , vsem občinskim ljudskim odborom, in 
sicer imajo posamezni občinski ljudski odb,ori delež 
v tehle odstotkih: . 

Braslovče 22 Rečica 49 
Breze 37 Rimsike Toplice 52 
Bobrna 98 Rogaška Slatina 70 
Dramlje 38 Rogatec* 55 
Frankolovo 88 Slivnica 40 
Gomilsko 31 Slov. Konjice 30 
Griže 59 Strmec 36 
Jurklošter 62 Sentjuir 31 
Kozje 80 Sempeter 10 
Laško 46 Šmartno v R. d. 34 
Lesiono 73 Šmarje 38 
Loče 31 Skofja vas 22 
Petrovce 15 Store 68 
Planina 27 Tabor 27 
Podčetrtek 35 Vitanje 40 
Polje ob Sotlj 59 Vojnik 52 
Polzela 18 Vransko 35 
Ponikva 24 Zreče 41 
Prebold 20 Žalec 22 
Pristava 51 Zusem 98 

3. Občinske takse in prometni davek pripadajo v 
celoti občinskim ljudskim odborom, na katerih ob- 
močju so bili plačani in pobrani. 

4. Davek od dediščin in daril pripada v celoti ob- 
činskim ljudskim odborom, na katerih območju je 
bil plačan in pobran. 

5. Dohodki uradov in ustanov pripadajo občin- 
skim ljudskim odborom, na katerih območju so bili 
ustvarjeni. 

6. Na okrajnem deležu dobička gospodarskih or- 
ganizacij, ki je bil pobran na njihovem območju, ima- 
jo delež tile občinski ljudski odbori oziroma ljudski 
odbori mestnih občin: 

Dobrna '   4 
Griže 3 
Kozje 2 
Laško 40 
Loče 2 
Petrovce 2 
Polzela 2 
Prebold 1 
Rečica 2 
Rimske Toplice 3 
Rogaška Slatina 7 

Rogatec 
Slov. Konjice 
Šentjur 
Šempeter 
Šmarje 
Skofja vas 
Store 
Vitanje 
Vojnik 
Zreče 
Žalec 

4 
7 
6 
6 
4 
4 
5 
3 
2 
7 
7 

č) Mestna občina s samostojnimi pravicami ima 
delež 70% na delu dobička gospodarskih organizacij 
ter 100% na vseh drugih dohodkih, ustvarjenih na 
njenem območju. 

XX. poglavje 

Prispevek republiki 

Prispevek republiki se plačuje v tehle sredstvih» 
ustvarjenih na območju okrajnega ljudskega odbora 
Celje za 1. 1954: 

1. del dobička gospodarskih organizacij 
(vštevši sklad za samostojno razpo- 
laganje podjetij) 1,674.312 

2. del prometnega davka' državnega 
seiktorja, ki pripada okraju 97.•> 

3. del prometnega davika zadružnega in 
privatnega seiktorja 93.000 

4. dopolnilna dohodnina iz kmetijstva 234.96« 
5. dopolnilna . dohodnina samostojnih 

poklicev in premoženja 56.291 
6., zemljarina 4.300 
7. davek od dediščin in daril 8.225 
8. državne takse 22.000 
9. dohodki uradov m ustanov 9.600 

10. razni proračunski  dohodki 5.120 

Skupaj i 2,205.475 

Število prebivalcev na območju okrajnega 
ljudskega odbora Celje je bilo po stanju 31. mar- 
ca 1953 150.985 
dohodek na 1 prebivalca 14.600 
40% prispevka republiki (v 000 din)                    882.190 

Mestna občina s posebnimi pravicami Celje plac* 
prispevek republiki sorazmerno z deležem na dohod- 
kih, pobranih rta njenem območju v enakem odstot- 
ku, kakor ga plača okraj.   • 

XXI. poglavje 

Sredstva skladov 

1. Vodno gospodarski sklad 
Sredstva vodnogospodarskega sklada so bo- 
do uporabila v tele namene: 
a) regulacija Ložnice ob izlivu v Voglajno 
b) regulacija   Dragajno   v   Rogatcu   (nada- 

ljevanje) 

19.313 

S-1S2 . 

2.000 
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c) odvodnjavanje mesta Slov. Konjic© 4.000 
č) osuševanje zemljišč pri Strmcu 1.000 
d) osuševanje zemljišč pri kmetijski šoli v 

Šentjurju 400 
e) zavarovanje levega brega na Dravinji v 

Ločah 600 
f) osuševanje travnikov v Sp. Zrečah 400 
g) popravilo poškodb na obrežju Bolske 500 
h) popravilooz. odstranitev opuščenih jezov 6O0 
i) študije in izdelave načrtov 631 
j) rezerva 1-000 

2. Sklad za povzdigo gozdov 
Sredstva sklada za povzdigo gozdov se bodo upora- 
bila v tele namene: 

Sklad 161.092 

a) prispevek republiki (55% od g. t.) 
b) delež občinskih skladov (10% od g. t.) 
c) stroški drevesnic 
č) obnova in nega gozdov 
d) varstvo gozdov 
e) urejanje gozdov 
f) gozdna  tehnična dela 
g) investicije v nedržavnem sektorju 
h) stroški  uprave za gozdarstvo 
i) dotacija občinskim skladom 

42.553 
5.5S2 

. 5.847 
27.498 

944 
17.078 
19.208 
7.820 

29.730 
5.232 

2.  člen 
Ta odlok velja od  1. januarja  1934. 

St. I/i-7674/2-54 
Celje, dne 12. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

715. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/89-52) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
22- junija 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu 

okraja Celje za leto 1954 

1. člen 
Delitev dobička določena v XII. poglavju III. dela 

Pod naslovom ekonomski ukrepi za izvršitev plana 
okrajnega ljudskega odbora Celje za leto 1954 se pod 
točko b) izpremeni pri participaciji posameznih go- 

' 'Podarskih organizacij in okrajnega ljudskega od- 
bora, in sicer pri Tekstilni tovarni, Prebold od 3 na 
l' in od 97 na 87. 

Pri Metki, Celje od 10 na 20 in od 90 na 80. 
,     Za >Gradbena podjetja (druga)« se uvrsti pod- 
Jetjo za vzdrževanje proge Celje 66 34 

Za točko c) pride nova točka Č), ki se glasi: 
Zadružno trgovsko podjetje za izvoz hmelja 

*Hmezad<, Žalec, participira na dobičku 30 %, okraj- 
na zadružna zveza Ccljo pa 70%. Okrajna zadružna 
2veza mora ta del dobička porabiti z ureditev in 
tegulacijo vodotokov na območju okraja Celje. 

Točko č), d)  in e)  postanejo točke d), e)  in f). 
Določene participacije veljajo od 1. januarja 1954. 

2. člen 
Točka b) XIII. poglavja, plačilni skled v trgo- 

vini in gostinstvu se spremeni tako, da se glasi: 
Gostinska podjetja in gostišča formirajo svoj 

plačilni sklad po 41. členu uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št 6-63/54). 

Odločbo o tem, katera sredstva gredo v plačilni 
sklad posameznih gospodarskih podjetij oziroma 
gostišč, izda svet za gospodarstvo okrajnega ljudske- 
ga odbora. 

3. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v »Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-7874/1 
Celje, dne 22. junija 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

716. 

Na podlagi 16. in 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je 
okrajni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 
24. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem planu okraja Celje 

za leto 1954    • 

1. člen 
Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora 

Celje, določena v 19. poglavju 4. dela, se pod točko 
c) 1. participaciji občinskih odborov na delu dohodni- 
ne kmečkih gospodarstev spremeni, in sioer pri ob- 
činskih ljudskih odborih: 

Podčetrtek    od 35 na 55, 

Prebold od 20 na 29; 

pod točko c) 2. pri participaciji občinskih ljudskih 
odborov na delu dohodnine od samostojnih poklicev / 
in premoženja, in sicer pri občinskem ljudskem od- 
boru 

Prebold od 20 na 29; 

pod točko c) 6. pri participaciji občinskih ljudskih 
odborov na okrajnem deležu dobička gospodarskik 
organizacij, ki je bil pobran na njihovem območju, 
in sicer pri občinskem ljudskem odboru 

Prebold od 1 na 5. 

Določene participacije veljajo od 1. januarja 
1954. 

2. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v »Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-7874/4 
Celje, dne 24. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 
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71?. 

Na podlagi 2. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih in 1. točke XXXIX. poglavja zvezne- 
ga družbenega plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, 
št. 15-146/54) je okrajni ljudski odbor Gorica na lo- 
čenih sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 29. aprila 1954 in 25. maja 1954 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Gorica za leto 1954 

1. člen 
Sprejme in razglasi se potrjeni družbeni plan 

okraja Gorica za leto 1954. 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave, njegove določ- 

be pa se izvajajo od 1. januarja 1954. 

St. II/3-16/40-54 
Gorica, dne 25. maja 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

DRUŽBENI PLAN OKRAJA GORICA ZA LETO 1954 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
OKRAJA GORICA V LETU 1953 

Drugi   del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU GORICA V LETU 1954 

Tretji del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJA GORICA 

• XII. poglavje 

Delitev dobička gospodarskih organizacij 

Odstotki deleža na dobičku proizvajalnih gospo- 
darskih organizacij so po odbitku zveznega davka 
od dobička, sredstev rezervnega sklada in anuitet za 
odplačevanje dolgoročnih posojil, za katere je ••••• 
prevzel poroštvo, tile: 

Odstotki deleža gospodarskih organizacij 

Delež v % Gospodarska organizacija 

a) Industrijska 
Elektro Gorica, Nova Gorica 61 
Soške elektrarno Gorica, Nova Gorica 55 
Tovarna cementa in salonita, Anhovo 15 
Livarna, Solkan 2ö 
Tovarna poljedelskega orodja, Baluje 30 
Solkanska industrija apna, Solkan 40 
Podjetje »Opeka«, Bilje 25 
Goriške opekarne, Bilje 25 
Industr. marmorja }n apna »IMA«, Miren ' 60 
Tovarna pohištva, Nova Gorica 35 
Invai, mizarsko podjetje »Istok«, Miren 35 

Lesno ind. podjetje »LIP«, Ajdovščina 25 
Tekstilna tovarna, Ajdovščina 17 
Tovarna   usnja,  Miren 25 
Tovarna čevljev  »Jadran«, Miren 30 
Sadno likerski kombinat »Flores«, obrat 

Ajdovščina 60 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 45 

b) Gradbena 
SGP — Gorica, Nova Gorica 50 
SGP — Primorje, Ajdovščina 50 

c) Prometna 
Podjetje  »Avtopromet«, Gorica 60 
Podjetje »Avtoobnova«, Šempeter 35 

č) Izvozna - uvozna 
Primorje export, Nova  Gorica 25 
Sadno likerski   kombinat  »Flores«, 

Šempeter 60 

d) Obrtna 
Pohištvo Branik, Mizarstvo Selo, Mizar- 

stvo Podnanos 50 
Vsa remontna podjetja, vse pekarne, 

Zivinopromet Nova Gorica in klavni 
podjetji v Ajdovščini in 'Vipavi 60 

Vse druge obrtne organizacije razen za- 
sebnih obrti 80 

Za zadružno podjetje z lesom, Volčja 
Draga se določi z veljavnostjo od 
1. VII. 1954 dalje odstotek 50 

Do konca junija jo ta obrat zajet v trgov- 
sko delavnost. 

Trgovska podjetja, trgovine, prodajalne p*^" 
izvajalnih podjetij, sikladišča in odkupne postaje 
odvajajo okraju ves ostanek dohodka, izračunan V° 
določbah 54. do 58. člena uredbe o trgovanju ter o 
trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ> 
št. 56-483/53). 

3 
Določbe 1. in 2. točke tega poglavja veljajo za 

vse gospodarske organizacije, katerih sedež je na 

območju okraja Gorica, in. za vse obrate na toni 
območju, tudi če je sedež gospodarske organizacije 
izven območja okraja Gorica. 

XIII. poglavje 

Delež  mestne občine  Nova  Gorica  nn  dobičku 
gospodarskih organizacij 

1 
Mestni občini Nova Gorica pripada   kot mest,n 

občini s posebnimi pravicami 20% od deleža <ff-T?^ 
na dobičku od dohodka gospodarskih organizacij, *a' 
terih sedež ali obrat je na njenem območju. 

2 
Presežki tega deleža preko zneska, predvidene^ 

v občinskem proračunu za leto 1954, se morajo uP^ 
.rabiti  za  komunalno investicije  ali  za  mestni &•*-, 
ditni sklad za investicije. 
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XrV. poglavje 

Določbe o plačilnem skladu 

Od dobička, ki pripada po dolčbah XII. poglavja 
gospodarski organizaciji, sme ta uporabiti za plačilni 
sklad zneske po tejle tablici: 

Sklad 
za samostoj. 

Gospodarska organizacija Plače 
% 

razpolaga- 
nje 
% 

a) Industrijska • 
Elektro Gorica, Nova Gorica 51 10 
Soško elektrarne Gorica, 

Nova Gorica 25 10 
Tovarna cementa m salonita, 

Anhovo 10 5 
Livarna, Solkan 10 10 
Tovarna poljedelskega orodja, 

Batujo 20 10 
Solkanska industrija apna, 

Solkan 30 '  10 
Podjetje »Opoka«, Bilje 20 5 
Goriško opekarne, Bilje .20 5 
Industrija marmorja in apna 

»IMA«, Miren 50 10 
Tovarna pohištva* Nova Gorica 30 5 
Invalidsko mizarsko podjetje 

»Istok«, Miren 30 5 
Lesno, industrijsko podjetje 

»LlP«, Ajdovščina 20 5 
Tekstilna tovarna, Ajdovščina T 10 
Tovarna usinja, Miren 20 5 
Tovarna čevljev »Jadran«, 

Miren 25 5 
Sadno likerski kombinat »Flores C, 

Šempeter, obrat Ajdovščina 50 10 
Mlinsko podjetje, Ajdovščina 40 5 

b) Gradbena 
SGP _ Gorica, Nova Gorica 40 40 
SGP — Primorje, Ajdovščina 40 10 

*'   c) Prometna 
Podjetje »Avtopromet«,              . / 

-       Gorica 50 10 
Podjetje »Avtoobnova«, 

Šempeter 25 10 

č) Izvozna — uvozna 
Primorje export, Nova Gorica 5 20 
Sadno likersiki kombinat ' 

»Flores«, Šempeter 50 10 

Znesiki za plačo iz dobička, izračunani po zgornjih 
odstotkih, ne smejo presegati zneskov, ki jih dobimo 
2 uporabo zvezne lestvice v 6. členu uredbe o spre- 
membah in dopolnitvah uredbe o plačah delavcev in 
Uslužbencev gospodarskih organizacij (Uradni list 
FLRJ, št. 18-198/54). 

Vsa državna in zadružna obrtna podjetja porabijo 
Za plačilni sklad znesek, ki ga, dobijo, če uporabijo 
2vezno lestvico iz 6. člena gornje uredbe. 

Ves presežek gre v sklad za samostojno razpola- 
ganje. 

Trgovska podjetja, trgovino 1er druge gospodar- 
ske organizacije, pri katerih se plačilni sklad oblikuje 
tako, kot je predpisano y 58. členu uredbe o trgova- 
nju, trgovskih podjetjih in trgovinah, ustvarjajo 
plačilni sklad po tehle odstotkih od prometa: 

Trgovsko podjetje »Grosist«, Šempeter 1,7 
Trgovsko podjetje »Vino Gorica«, Solkan 5,1 
»Avto Gotica«, Solkan 1,6 
Trgovsko podjetje »Potrošnja«, Solkan 4,6 
Trgovsko podjetje »Primorka«, Solkan 4,6 
Trgovsko podjetje »Izbira«, Šempeter 4,6 
Trgovsko podjetje, Miren pri Gorici 5,7 
Trgovsko podjetje »Hubelj«, Ajdovščina 4,7 
Trgovsko podjetje, Vipava 4,6 
Trgovsko podjetje »Daj-dam«, Anhovo 5,0 
»Naša knjiga«, Solkan 7,0 
Trgovsko podjetje z obutvijo »Jadran«, Miren       4,5 
Zadružna mlekarna, Podnanos 9,0 
Zadružno podjetje z lesom, Volčjadraga 

do 30. VI. 15,0 
»Les Ljubljana«, poslovalnica Solkan 3,2 
Vsa druga trgovska podjetja 6,0 

Trgovska podjptja in trgovine lahko od zneska, 
ki ga ustvarijo z gornjimi odstotki, uporabijo za 
plačilni sklad, le znesek, ki ga dobijo po lestvici 
iz 6. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o plačah delavcev in uslužbencev gospodar- 
skih organizacij (Uradni list FLRJ, št. 16-198/54). 

Trgovsika podjetja in trgovine odvajajo v svoje 
rezervne sklade 2% in v svoje investicijske sklade 
0,5% od zneska-povprečnih obratnih sredstev -fer pre- 
sežek od gornjega plačilnega sklada. 

Gostinska podjetja in gostišča smejo za ustvari- 
tev plačilnega sklada uporabiti lele odstotke od cen 
gostinskih storitev: 
Gostinsko podjetje Jadran, Vdpa>va, 

Gostinsko podjetje, Ajdovščina, 
Gostilna s prenočiščem Javornik, 
Crni vrh 18% 

Hotel Soča, Kanal ob Soči, 
Gostinsko podjetje Poldanocev, Lokve, 
Hotel Sabotin, Solkan 19% 

Vsa druga gostinska podjetja in gostišča 17% 

Gostinska podjetja in gostišča ush-•••••• svoj 
•plačilni sklad z gornjimi odstotki tako, kakor je do- 
ločeno v točki a) 41. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni lds t FLRJ, št. 6-63/54).   _ 

XV. poglavje 

Razdelitev dohodkov . 

1 
Okrajnemu ljudskemu odboru pripada od v okra- 

ju ustvarjenih davščin in dohodnin: , 
100% dopolnilne dohodnine od kmetijstva, 
100% dopolnilne dohodnine od drugih poklicev in 

.premoženja, 
100% od zemljarine, 
100% državnih taks, 
100% okrajnih taks, 
100% davka od dediščin in daril, 
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50% prometnega davtka privatnega sektorja, 
50% prometnega davka zadrug, 
50% prometnega davka od vina in žganja, 
50% prometnega davka od lesa, 

5% prometnega davka državnega sektorja, 
50% od vrednotnic. 

Občinam goriškega okraja pripadajo za kritje 
proračunov poleg lastnih dohodkov od občinskega 
prometnega davka,še tile deleži okrajnih dohodkov: 

100% dopolnilne dohodnine drugih poklicev in 
premoženja, 

100% dohodkov občinskih uradov in ustanov, 
100% drugih dohodkov, 
100% davka od dediščin in daril, 
100% lokalnih taks, 
100% od občinskega prometnega davka. 

Razen gornjih dohodkov pripadajo občinam Je 
dohodki iz tehle virov v višini označenih odstotkov 
oziroma zneskov: 

Od                Od                             a 
dopolnilne prometnega  •0       >N »o ^ 

Občina dohodnine      davka        %2.5  ~ -§ > 

iz kmetij-  privatnikov   Q > ^  Q ^ "5 • 
stva v %          v %         Q               "g & 

Ajdovščina 48 36 — 
Branik 35 5 —.' 
Col 100 50 582 
Cepovan 100 .   50 1396 
Crni vrh 94 30 — 
Crniče 76 20 __ 
Dolirovo 35 10 — 
Grgar 90 20 — 
Kal nad Kanalom 100 50 635 
Kanal ob Soči 100 50 668 
Kojsko 40 10 — 
Kostanjevica 100 50 1080 
Miren 52 5 — 
Nova Gorica 84 50 — 
Renče 69 10 — 
šcmpas 69 10 — 
Šempeter 71 15 — 
Vipava             v .54 10 — 
Zali'hrib 44 10 — 

XVI. poglavje 

20 

Stopnje prispevka za socialno zavarovanje, lokalnega 
prometnega davka in taks 

1 
Stopnja splošnega dopolnilnega prispevka za so- 

cialno zavarovanje po 4. členu uredbe ó finansiranju 
socialnega zavarovanja (Uradni list FLRJ, št. 54-470/53) 
sta 2%, ki se plačujeta iz dobička od 1. aprila 1954 
dalje, dokler bo potrebno, a najdalje do 31. decem- 
bra- 1954. 

2 r 

Stopnje občinskega prometnega davika so dolo- 
čene z odlokom OLO Gorica, št. II/2-23/62-54 z dne 
5. marca 1954 (Uradnj list LRS, št. 11-168/54). 

Občinski prometni davek se sme uporabiti le v 
komunalne namene, določene v 2. členu odloka, ki se 
morajo označiti v občinskih proračunih; 

Stopnje okîajnih taks so določene z odlokom 
OLO Gorica, št. II/2-26/61-54 z dne 5. marca 1954 
(Uradni list LRS, št. 11-169/54). 

Dohodki okrajnih taks se morajo uporabiti v 
komunalne namene, določene v 2. členu odloka, ki se 
morajo označiti v okrajnem proračunu. 

XVII. poglavje 

Stopnje dopolnilne dohodnine 

1 
Stopnje dopolnilne dohodnine iz kmetijstva so 

progresivnç. Za leto 1954 so določene z odlokom OLO 
Gorica, št. II/3-813/1-54 z dne 5. marca 1934 (Uradni 
list LRS, št. 10-152/54). 

2 
Dopolnilno lestvico za odmero dohodnine drugih 

poklicev in premoženja za loto 1954 bo določil okraj- 
ni ljudski odbor Gorica z odlokom. 

XVIII. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev komunaInih,podjetij 
in rezervni sklad 

1 
Komunalna podjetja (vodovodna podjetja in ko- 

pališča) ne plačajo v letu 1954 obresti od osnovnih 
sredstev. 

2 
Ves gospodarske organizacije v okraju Gorica, 

razen trgovske, morajo v letu 1954 prenesti v rezervni 
sklad 2% od zneska stalnih obratnih sredstev. 

XIX. poglavje 

Sredstva za investicije 

Ustanovi se investicijsiki sklad okraja Gorica. 
Vanj se vplačujejo: presežki akumulacije in skladov 
in dohodki od davka na plačilni sklad iz letal?'5 

ter vsi presežki proračunskih dohodkov po kritju iz 
leta 1953 ter vsi presežki proračunskih dohodkov P° 
kritju proračunskih izdatkov, anuitete posojil iz sW0" 
ga za gospodarsko pomoč Primorski, presežki amorti- 
zacije po 17. členu uredbo o sklepnih računih gospo* 
darskih organizacij za leto 1952, donarne kazni, pC' 
nali, kazensko in zamudne obresti, ako niso namemb- ' 
ne, nadalje prihranki iz proračuna okrajnega ljud- 
skega odbora Gorica, nepredvideni dohodki, kolikor 
ne spadajo v proračun, ter anuitete in obresti o° 
investicijskih posojil in od kreditov za stalna obratna 
sredstva, dovoljenih od tega sklada. 

Najnižja obrestna mera za posojila iz tega skia j» 
je 3%, za kmetijstvo in elektrogospodarstvo I/o- 

\ 

3 .     __ ' ': 
Namen uporabe posojila iz tega sklada, pogoj1,2^ 

kredite in roki odplačila kreditov v gospodarske n " 
mene ter pogoji za kredite v negospodarske namen > 
ki se ne odplačujejo in ne obrestujejo, so d°'oce_; 
z odlokom okrajnega ljudskega odbora Gorica o p . 
slovanju in uporabi okrajnega sklada za kreditiranj 
investicij v letu 1954, H/3-2167/1-54 (Uradni list LKa> 
št. 41-613/54). . •   •' 

\. 
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Zbor proizvajalcev pri okrajnem ljudskem odboru 
Gorica bo določil, katero investicije se v letu 1954 
finansirajo v prvi vrsti iz okrajnega kreditnega skla- 
da za investicije. 

5 
Posojila iz kreditnega sklada za investicijo bo 

dovoljevala Narodna banka FLRJ, podružnica v Novi 
Gorici v soglasju in po smernicah zbora proizvajal- 
cev pri OLO Gorica. 

XX. poglavje 

• Obnova podeželju 

1 
Poleg sredstev, določenih za dovršitev obnove 

Podeželja v družbenem planu Ljudske republike 
Slovenije za leto 1934 iz sklada za gospodarsko po- 
nioč Primorski, bo okrajni ljudski odbor Gorica upo- 
rabil za obnovo podeželja goriškega okraja 22.000:000 
dinarjev iz presežkov proračuna za leto 1953. 

Občina % 
Znesek 

(v 000 din) 

Nova Gorica 40 136   - 
Renče 65 19 
Sempas 65 59 
Šempeter 50 68 
Vipava 20 512 
Zali hrib 65 10 

Skupaj 26,7 4088 

Obstoječi skladi za obnovo gozdov pri kmetijskih 
zadrugah iz leta 1953 se odpravijo. Sredstva tega 
sklada morajo kmetijske zadrugo vplačati v 'občinski 
sklaik do 15. junija 1954. Do 15. julija morajo občin- 
ski ljudski odbori odvesti v okrajni gozdni sklad 50% 
od presežika lastnega občinskega sklada iz leta 1953 
ter od vseh vplačil kmetijskih zadrug iz likvidira- 
nega zadružnega gozdnega sklada. 

Način uporabe bo določil zbor proizvajalcev pri 
OLO Gorica. 

XXI. poglavje 

Skladi 

1 
V okrajni sklad za obnovo, gojitev in varstvo 

gozdov se vplačuje od lesa iz gozdov splošnega ljud- 
skega premoženja celotna vrednost lesa na panju, od 
jesa iz zadružnih in zasebnih gozdov pa prispevek, 
kakor je določen v 1. členu uredbe o tarifi prispev- 
kov za sklade za obnovo gozdov od lesa iz zasebnih 
"H  zadružnih  gozdov   (Uradni Mist LRS, št.  10-28/54). 

V republiški sklad za obnovo, gojitev in varstvo 
gozdov se odvaja 35% od celotnih dohodkov okraj- 
nega gozdnega sklada. 

3 
Občinam iz okraja Gorica se iz sklada za obnovo, 

gojitev in varstvo gozdov dodelijo tile odstotki od 
Prispevka iz zasebnih in zadružnih gozdov, pobranega 
v letu 1954 na njihovem območju: 

Znesek 
Občina % (v 000 din) 

Ajdovščina 30 368 
Branik 65 22 
Col 15 510 
Crni vrh 10 940 
Crnice 30 129 
Cepovan 35 »               264 
bobrovo 65 137 
Grgar 40 201' 
Kojsko 65 ' 114 
Kal nad Kanalom 63 81 
Kanal 40 5O0 
Kostanjevica .   -     65 14 
Miren 63 ' 2 

1,5  •• 
0,25*o 

0,31 %o 

0,60 %o 

0,70 %o 

V okrajni vodnogospodarski sklad plačujejo go- 
spodarske organizacije razne vodne in toplotne elek- 
trarne, združene v elektrogospodarski skupnosti Slo- 
venije za uporabo vode in rek iz potokov do 2% od 
celotnega bruto produkta zato, da jim opravlja 
kakršnokoli fiailkalno ali kemično delo, a.ko uporab- 
ljajo več kot 10.000 kubičnih metrov vode letno. 

Za odplake plačujejo od svojega družbenega pro- 
izvoda: 
Tovarna usnja, Miren 
Livarna, Solkan 
Sadno likerski kombinat >Florest, 

Šempeter, obrat Ajdovščina 
Tovarna poljedelskega orodja, 

Ba>tuje 
Vse druge gospodarske organizacije, 

ki spuščajo v nadzemne vode, 
neposredno ali posredno, take snovi, 
ki kvarijo vodnogospodarske naprave 
ali škodujejo splošnim gospodarskim 
koristim 

6   . 
Zbor proizvajalcev pri okrajnem ljudskem od- 

boru se pooblašča, da izjemoma dovoli, da se dajo 
krediti iz vodnogospodarskega siklada in iz sklada 
za obnovo, gojitev in varstvo gozdov tudi za take 
posamezne investicije, ki so posrodnp v zvezi 7 na- 
meni teh skladov. • 

7 
S sredstvi gozdnega sklada upravlja okrajna 

uprava za gozdarstvo, s sredstvi vodnogospodarskega 
sklada pa svet za gospodarstvo pri okrajnem ljud- 
skem odboru Gorica. 

XXII. poglavje t 

Kontingentiranje izrabe gozdov 
t 

_   -      i     * l .•   • 

Od skupne količine izrabe gozdov se določijo v 
okraju Gorica v letu 1954 za Gozdno gospodarstvo, 
Gorica',in za posamezne občine goriškega okraja tele 
največje količine: '  •        ; -      > • 
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1. Za   gozdove   splošnega   ljudskega   premoženja pod upravo okrajnega ljudskega odbora: 

Okraj Gorica 

Skupna 
količina 
izrabe 
gozdov 

industrij- 
sko 

V tem za 

lokalno 

potrošnjo 

V lem za ključni 
Sortiment 

lastno 
jamski 

les 
iglavcev 

celulozni 
les 

iglavcev 
in listavcev 

Gozdno gospodarstvo, (neto m3) 
Gorica, N. G. 22.249 18.619 3360 270 700 2003 

2. Za vse druge gozdove: o 
Občine 

Ajdovščina 2.972 30 1260 1.682 — — 
Branik 1.514 103 162 1.249 — — 
Col 3.966 975 1557 1.434 100 100 
Crni vrh 5.828 2932 895 2.001 250 1000 
Orni če 169 44 ' — 125 — — 
Čepovan 1.614 343 508 763 50 — 
Dobrovo 3.484 — 360 3.124 — — 
Grgar 1.114 110 347 657 — — 
Kojsko 726 — — 726 — — 
Kal nad Kanalom 558 — 108 450 — — 
Kanal 3.195 7 963 2.225 — — 
Kostanjevica 310 174 — 136 — — 
Miren 89 8 — 81 — — 
Nova Gorica 1.982 1 180 1.801 — — 
Renče 432 27 90 315 — — 
Šempeter 1.443 — 270 1.175 — — 
Sempas 414 20 — 394 — — 
Vipava                           « 5.152 2025 315 3.812 100 100 
Zali hrib 2.038 27 135 1.876 — — 

Občine skupaj 37.000 6826 7150 23.024 500 '   1200 

Navedeno količine so za vsako posamezno občino 
in za vsako posamezno skupino maksimalne in se ne 
smejo prekoračiti. 

Količine za proizvodnjo jamskega in celuloznega 
lesa iglavcev in listavcev predstavljajo minimalno 
obveznost, ki se mora doseči v okviru skupne kvote 
izrabe gozdov. Te količine se smejo dobavljati samo 
za rudnike ter za proizvodnjo lesovine in celuloze. 

Povprečna cena lesa na panju' znaša za leto 1954 
2100 din za kubični meter. 

Četrti dol 

DENARNA SREDSTVA   , 
OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA GORICA 

IN NJIHOVA OSNOVNA RAZDELITEV V LETU 1954 

XXIII. poglavje 

A. Sredstva, ustvarjena v okraju 

1. V letu 1954 bo razpolagal okrajni ljudski od- 
bor Gorica s skupnimi sredstvi v višini 528.725 din 
(v tisočih „dinarjev). 

1. Ta sredstva se bodo zagotovila iz tehle virov: 

v 000 din 
a) od dobička gospodarskih 

. organizacij 

b) del prometnega davka 
in sicer: 
1. del prometnega davka 

privatnikov 
2. del propietnega davka 

zadrug 
3. del prometnega davka 

od vina in žganja 
4. del prometnega davka 

od lesa 
5. del prometnega davka 

gospodarskih organizacij 
6. vrednotnice 

•c) zeml jarma 

č) dopolnilni davek od dohodka 
kmečkega prebivalstva 

d) dopolnilni davek od dohodka 
samostojnih poklicev in pre- 
moženja 

e) davelk od dediščin in daril 

316.725 

108.300 

14.500 

8.250. 

37.000 

5.600 

42.000 
950 

6.200 

59.900 

17.100 
5.000 
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f) takso 

S) dohodki od uradov in zavodov 

h) drugi  dohodk' 

T 000 din 
12.500 

1.000 

4.000 

B. Dohodki, ncobsežcni v temeljni razdelitvi: 

a) lokalne takse 8.000 

b) občinski prometni davek 6.000 

c) sklad za vzdrževanje stano- 
vanjskih  zgradb 6-200 

C. Dohodki, preneseni iz preteklega leta 
in presežki v letu  1954 

i) Neporabljeni proračunski • 
dohodki 55.450 

h) presežek amortizacije, aku- 
mulacije in skladov iz pre- 
teklih let 150.002 

c) neporabljeni   del   sklada   za 
vzdrževanje  stanovanjskih 
zgradb 6.800 

č) predvideni presežek 
v letu 1934 21.000 

b) Občinski ljudski odbori: 

1. za investicije din 18.486 

2. za vzdrževanje stanovanjskih zgradb 6.800 

XXV. poglavje 

Sredstva iz republiškega sklada za Gospodarsko 
pomoč Primorski 

Iz sklada Ljudske republike Slovenije za gospo- 
darsko pomoč prejme okrajni ljudski odbor Gorica 
za investicije  v okraju  230.000  (v tisočih  dinarjev). 

V gospodarski pomoči iz 1. člena tega razdelka 
niso zajeti industrijski objekti, ki jim je po repub- 
liškem družbenem planu zagotovljeno prvenstvo pri 
najetju kredita iz republiškega kreditnega sklada, 
pomoč za dovršitev obnove podeželja in p'rispevki za 
študije, predvideni v prilogi k družbenemu planu LR 
Slovenije za leto 1954. 

3 

Anuiteti dovoljenih posojil za investicije iz re- 
publiškega sklada za gospodarsko pomoč se stekajo • 
kreditni  sklad okrajnega ljudskega" odbora  Gorica. 

XXIV. poglavje 

Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora Gorica 

XXVI. poglavje 

Investicije 

Sredstva v višini 528.725 (v tisočih dinarjev), s 
katerimi razpolaga v letu 1954 okrajni ljudski odbor 
Gorica, bodo uporabljena: 

Od sredstev pod A. XXIII. poglavja: 
a) 10% prispevek Ljudski republiki Sloveniji 

od skupnih dohodkov okraja (vštevši delež 
dobička gospodarskih organizacij)  552.654, 
ki bodo ustvarjeni v okraju leta 1954 55.265 

°) prosveta, zdravstvo, ceste, državna uprava 
in   rezerva   okrajnega   ljudskega   odbore # 
Gorica 560.307 

c) prosveta, zdravstvo, cesto, uprava in re- 
zerva občinskih in mestnih ljudskih od- 
borov 78.653 

4 okrajno investicijo iz proračuna 34.500 

Od sredstev pod B. XXIII. poglavja uporabljajo 
°očinski ljudski odbori: 

14.000 1. za komunalne investicije 

2. vzdrževanje stanovanjskih zgradb 6.200 

Od sredstev pod C. XXIII. poglavja in od pre- 
sežkov ix leta 1954 uporabijo: 
a) okrajni ljudski odbor: 

L za investicijo iz leta 1953 77.378 

2. za okrajni kreditni sklad za investicije   130.588 

Investicije  iz  gospodarsko pomoči Ljud- 
sko republike Slovenije (v tisočih dinarjev)  230.000 

Sredstva tega sklada se bodo uporabila za- 
telo namene: 

a) Industrija < 

industrija apna in marmorja. Miren     30.000 

b) Promet 

predor in cestni priključki Panovec, 
Nova Gorica 80.000 

most čez Sočo pri Plavah 15.000 

c) Gostinstvo in Turizem 

Restavracija, Nova Gorica    •> 20.000 

č) Stanovanjsko-komunnlna delavnost 

stanovanjski bloki, Nova Gorica 50.000 

vodovod Goriška Brda 35.000 

Investicije iz republiškega 
kreditnega sklada za dnvestioije 
(v tisočih din) 

Objekti, katerim bodo v prvi 
vrsti zagotovljeni krediti iz repu- 
bliškega kreditnega sklada, so tile: 

Apnenica, Solkan 

Tekstilna tovarna, Ajdovščina 

Livarna, Solkan 

154.500 

72.000 

47.500 

15.000 
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Investicije iz okrajnega kreditnega sklada za 
investicije: 

V okviru sredstev okrajnega kreditnega sklada 
v znesku 130,588.000 din se bodo predvsem uporab- 
ljale za kreditiranje tehle objektov: 
a) za   gospodarske   investicije: 

zgraditev novih delavnic SGP Gorica in preseli- 
tev livarne, 

rekonstrukcija Tovarne usnja, Miren, 

oprema in popravila Tovarne čevljev, Miren, 

graditev turbine in nove peči Tovarne poljedel- 
skega orodja, Batuje, 

graditev turbine in silosa pri mlinu v Ajdovščini, 

strojna oprema državnih kmetijskih posestev, 

načrti in zidanje kovačnice Kovaške zadruge, 
Sp. Lokavec, 

investicijski elaborati za strojne tovarne in li- 
varne v Novi Gorici, predilnico v Ajdovščini, tovarno 
testenin v Ajdovščini in tiskarno v Šempetru. 

b) za negospodarsko investicije: 

ureditev kanalizacije skozi Šempeter pri Gorici. 

Investicije iz proračunskih sredstev 

a) iz sredstev proračuna LR Slovenije 

1. osnovni šoli — Ajdovščina 
Spod. Lokovec 

2. šola pri bolnišnici TBC, 
Šempeter 

b) iz okrajnih sredstev 1. in 2. toč- 
ke XXIV. poglavja 

1. zdravstvo   —   ureditev   bolniš- 
nice Vipava 

2. prosveta  —  ureditev  osnovnih 
šol 

v 000 din 

55.800 

25.000 
10.000 

800 

5.000 

38.500 

24.400 

od tega: 

Ajševica 

Ceravo 

Cepovan 

Kamnje 

Prvačina 

Šmartno 

3. notranja uprava. 

od tega: 
obmejnega bloka Cerovo 

in Lig 
drugo 

4. komunalna delavnost 
(končna ureditev kapnic) 

5. oprema OLO Gorica 

6.000 

2.000 

900 

3.000 

6.000 

6.500 

1.600 

6. priprava investicijskih 
elaboratov za negospodarsko 
investicije 2.500 

XXVII. poglavje 

Okrajni skladi 

1. Vodnogospodarski 
sklad 

Sredstva   vodnogospodarskega   sklada 
se bodo uporabila za tele namene: 

a) osebni in operativni izdatki 956 

b) začetna dela pri  regulaciji 
Hublja rki Ajdovščini 1.200 

c) poizkusna namakanja in proučeva- 
nje podtalne vode 1.500 

č) rezerva 55S 

2. Sklad   za  obnovo, 
gojitev in  varstvo 
goz do v 

in sicer od vplačil od lesa: 

a) iz gozdov  splošnega  ljudskega 
premoženja 38.003 

b) iz zadružnih in zasebnih 
gozdov 31.036 

c) presežek iz leta 1933 7.631 

Sredstva tega' sklada v znesku 
se takole delijo: 

vplačilo v republiški sklad za ob- 
novo, gojitev in varstvo gozdov, 
35% od zneska 69.129 gozdnega 
sklada iz leta 1954 24.193 

v občinski sklad za obnovo, goji- 
, tev in varstvo gozdov iz leta 1954     4.088 

50% od presežka iz leta 1953 • 3.815 

v okrajni sklad za obnovo, gojitev 
in varstvo gozdov se bodo vpla- 
čale razliko gozdnega sklada po 
odbitju republiškega in občin- 
skega prispevka 1er 50% presež- 
nega občinskega sklada iz L 1954    44.662 

Sredstva okrajenga sklada 
v znesku 

se bodo uporabila za tele namene: 

obnova drevesnic 2.000 

vzgoja topolovih in vrbovih 

v 000 din 

4.214 

nasadov 2.000 

600 obnova in nega gozdov 11.000 

1.000 urejevanje gozdov      , 1.000 

varstvo gozdov 1.000 
4.000 nabava instrumentov za     ' 
1.000 taksacijo 600 

76.766 

76.760 

44.662 
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v 000 din 
dotacije za pogozdovanje in vzgojo 

zimzelenega drevja in grmičevja      1.500 

gozdne komunikacije 6.000 

graditev logarnic 8.000 

stroški uprave za gospodarstvo 6.500 

urejevanje murvovih nasadov 1.O0O 

ureditev hudournika Lokavšika 3.800 

rezerva 262 

XXVIII. poglavje 

Končne določbe 

1 
Gospodarski   plan   okraja   Gorica   za   leto   1954 

velja od  1. januarja  1954. 

Ko začne veljati ta gospodarski plan, nehajo 
veljati vsi začasni odloki OLO Gorica, izdani na 
Podlagi odloka Zvezne ljudske skupščine o začasnih 
gospodarskih ukrepih do sprejetja družbenih planov 
za leto 1954 oziroma v zvezi z odlokom Izvršnega 
sveta Ljudske republike Slovenije o uporabi planskih 
instrumentov za leto 1934, kolikor ni drugače do- 
ločeno v  tem gospodarskem  planu. 

Na podlagi in v mejah tega gospodarskega plana 
goriškega okraja določa svet za gospodarstvo pri 
okrajnem ljudskem odboru Gorica podrobnejšo upo- 
rabo predpisov, ki jih predvideva plan. 

718. 

Na podlagi prvega odstavka 16. člena zakona o 
trajnih ljudskih odSorih (Uradni list LRSÌ št. 19- 
°9/52) sta okrajni zbor in zbor proizvajalcev OLO 
Radovljica vsak na svoji seji dne 27. aprila 1954 spre- 
jela na sejah dno 3. junija 1954, 17. julija 1954 in 
°- oktobra 1954 pa spremenila oziroma dopolnila od- 
">k o družbenem planu, ki se v prečiščenem besedilu 
glasi: 

ODLOK 
o družbenem planu okraja Radovljica za leto 1954 

1. člen 

Potrjuje se družbeni plan okraja Radovljica za 
•eto 1954, ki se glasi: 

Prvi   dol 

ORIS GOSPODARSTVA DO LETA 1954 

1. 
Celotni družbeni produkt, izračunan na podlagi 

vsakokratnih cen, kaže po letih tole sliko: 

indeks 
1952 • 1953 1952 = 
(v milij. din)        100 

Celotni družbeni produkt 

Celotni družbeni produkt 
na enega prebivalca 
v din 

12.041 13.398      111,3 

257.837     279.707      108,5 

Skupni   narodni   dohodek,   izračunan   na   podlagi 
vsakokratnih cen. je po posameznih lotih takle: 

indeks 
1952 1953       1952 - 

(v milij. din)       100 

Celotni narodni dohodek 

Celotni narodni dohodek 
na enega prebivalca 
v din 

9.720        10.749      110,6 

203.137     224.405     107,8 

Družbeni produkt po panogah je znašal: 

indeks 
Panoge 1952 1955 1952 « 

.   v milijonih din 100 

1,'Industrija  skupaj 10.278 11.662 113,4 

od tega: 

elektroenergetski  sistem 183 199 107,5 

črna  metalurgija 7.632 8.538 111,8 

kovinska industrija 1.936 2.377 122,8 

kemična industrija 7 22 314,2 

industrija gradbenega 
materiala 4 6 150 

lesna industrija 291 296 101,7 

tekstilna industrija 185 194 104,8 

živilska industrija 38 30 78,9 

2. Kmetijstvo 560 450 80,4 

3. Gozdarstvo 148 177 119,6 

4. Gradbeništvo 393 419 106,6 

5. Promet 16 21 131,2 

6. Trgovina 187 198 105 

7. Gostinstvo 176 181 105,8 

8. Obrt 281 290 103,2 

Skupaj : 12.041 15.398 111,3 

Gospodarstvo v okraju je neenakomerno razvi- 
to. Slika družbenega produkta po občinah nam kaže 
tolp stanje gospodarskega razvoja po letih, območjih 
in občinah: 
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Občina 
Družbeni produkt 

po letih v 000 din na enega preb. v din 
1952 1953 1952 1953 

Gornjesavsko območje: 
od tega: Kranjska gora 

Dovje-Mojstrana 
Jesenice 

48.164 
36.123 
12.041 

9,825.456 

53.592 
40.194 
13.398 

10,932.768 

10.436 
12.891 
6.641 

613.120 

11.564 
14.329 
7.325 

680.440 

Radovljiško območje: 
od tega: Radovljica 

Žirovnica 
Črnivec 
Begunje 

1,349.292 
963.980 
240.820 

12.041 
132.451 

1,500.576 
1,071.840 

267.960 
13.398 

147.378 

132.490 
195.390 
92.705 
10.506 
87.595 

136.816 
200.550 
101.340 
11.610 
96.959 

Lipniško območje: 
od tega: Kropa 

Podnart 

397.353 
361.230 

36.123 

442.134 
401.940 

40.194 

139.123 
229.790 

24.691 

147.910 
238.680 

26.813 

Blejsko območje: 
od tega: Bled 

Gorje 

252.861 
228.779 

24.082 

281558 
254.562 

26.796 

29.276 
41.288 

7.778 

32.625 
45.546 
8.552 

Bohinjsko območje: 
od tega: Boh. Bistrica 

Srednja vas 

168.574 
156.533 

12.041 

187.572 
17,4.174 

13.398 

53.008 
49.085 

6.277 

36.858 
55.771 
7.000 

Skupaj 12,041.700 13,398.000 257.837 279.707 

Fizični obseg industrijske proizvodnje v letu 1953 
Industrija 

proizvodnja  elektroenergije 
črna metalurgija 
kovinska industrija 
kemična industrija 
industrija gradbenega materiala 
lesna industrija 
tekstilna industrija 
živilska industrija 

(1952 = 100) 
177 
119 • 
136 
310 
111 
102 
105 
74 

V letu 1953 se je na splošno povečala industrij- 
ska proizvodnja. To povečanje, ki znaša v primeri z 
letom 1952 47,7%, je posledica močnega dviga proiz- 
vodnje elektroenergije, črne metalurgije, kovinske 
industrije in proizvodnje gradbenega materiala. Za- 
ostajanje se da ugotoviti le v živilski industriji. Proiz- 
vodnja elektroenergije se je zelo povečala zaradi le- 
ga, kar je HC Moste v letu 1952 obratovala le kot po- 
izkusni obrat, z rednim obratovanjem pa je začela v 
letu 1953. Vendar tudi v tem letu ni delovala s polno 
instalirano zmogljivostjo, ker so bila gradbena dela 
na pregradi. 

V črni metalurgiji se je proizvodnja dvignila za- 
radi povečanja plavža v Železarni na Jesenicah, ker 
se je s tem povečala kapaciteta za 50.000 ton> surovega 
železa. 

Na povečanje proizvodnje v kovinski industriji 
je vplivalo zvišanje produktivnosti za cca-- 8% in 
ugodno plasiranje proizvodov na tržišču. Pri tovarni 
>PIamen< je treba upoštevati še zastarelost strojne 
opreme. 

Pri kemični industriji se je proizvodnja povečala 
zaradi prehoda tega podjetja iz laboratorijske proiz- 
vodnja na polindustrijsko in industrijsko proizvodnjo 
galvanotehničnih soli in preparatov. Podjetje je v letu 
1953 močno razširilo asortiment. 

f 

Proizvodnja v lesni industriji kaže minimalno po- 
večanje, ker se je v letu 1953 posek lesa zniževal. 

Tekstilna industrija zaznamuje 5% povečanje 
proizvodnje, vendar je proizvodnja deloma padla P*» 
podjetju »Suknot v Zapužah zaradi montaže- strojev. 
Deloma je padla proizvodnja tudi pri Tovarni plete- 
nin in nogavic Lesce. 

Pri živilski industriji je bil vzrok znižanja pro- 

izvodnje pomanjkanje surovin in slaba konjunktura 
v letnih mesecih. 

V letu 1953 se je povečal asortiment in zboljšala 
kvaliteta proizvodov. Industrijska proizvodnja se je 

povečala zaradi povečanja produktivnosti dela, ure- 
ditve  mehanizacije  in  novih  investicij  v  industriji- 

Število zaposlenih v letu 1952 je znašalo skupno 
10.949 nasproti   10.803 v letu  1953. 

Gibanje   proizvodnje   glavnih   kmetijskih   proiz- 
vodov je razvidno iz pregleda (v tonah): 

1955     _ 

žito 
krompir 
seno 

1952 

1.605 
8.887 

15.833 

1.733 
9.326 

18.776 

Njivski posevki se spreminjajo v korist donosnej- 
ših kultur. Pregled njivskih posevkov v tonah daje 
tole sliko: 

1952 1953  

pšenica in rž 
koruza 
krompir 
detelja 
oljna repica 

Močna   industrializacija 
delovne sile iz kmetijske proizvodnje 

721 679 
283 •277 
680 718 
527 566 
27 12 

povzroča močan   odtok 
izvodnje v industrijo i" 
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zaradi tega manjšo izrabo obdelovalnih površin  ter 
močnejšo  delitev  zemlje: 

1931 1948 1953 

Prebivalstvo skupaj 36.302 42.934 47.557 
Indeks 100 118 130 
Struktura 100% 100% 100% 

od tega: 
kmetijsko 7.986 7.519 6.506 
indeks 100 94 63 
struktura 22,4% 17,5% 13,8% 
nekmetijsko 28.316 35.415 40.851 
indeks 100 125 140 
struktura 77,6% 82,5% 86,2% 

Sliko o stanju površin pa nam daje tale tabela: 

1934 1952 
indeks 

1953    53/34 

skupna površina v ha 
vštevši gozdove 101.446 101.446 101.446 100 

od tega: 
nerodovitne 17.027 20.387 20.387 129 
kmetijske 37219 30.834 30.827 83 

od tega: 
njive in vrtovi 4.917 3.141 3.116 63 
sadovnjaki 229 244 247 108 
travniki in košenice 12.546 11.571 11.575 96 
pašniki in plan. 19.485 15.845 15.847 81 
ribniki in močv. 42 42 42 100 

Močan odstotek prevozništva v celotni strukturi 
narodnega dohodka iz kmetijstva po eni, po drugi 
strani pa visok odstotek industrijskega delavstva, ki 
'rna zemljo, povzroča manjšanje blagovne proizvod- 
njo v kmetijstvu. Strukturo narodnega dohodka v 
kmetijstvu kaže tabela: 

1952 1953 

a 
3 

a 
o 
a 

a 

1954 

a 

narodni 
dohodek 

°<1 tega: 
Poljedelstvo 
sadjarstvo 
živinoreja 
predelava 
gozdarstvo 
postranska 

delavnost 

100     100%     86     100%     95     100   % 

100 
100 
100 
100 
100 

100 

45% 
3% 

38% 

82 
54 
98 

1,5% 115 
9,0% 107 

43,3% 98 
2,0% 156 ' 

38,0% 96 
1,7%   90 

12,0%   80 

5,0%   73 

44 %• 
5,5% 

39,5% 
1,5% 
9,3%, 

2,3% 3,5%   70 

Indeks narodnega dohodka pada iz leta v leto za- 
radi vedno nižjih cen kmetijskih pridelkov, čeprav 
Proizvodnja v tonali raste. 

Zaradi zaostajanja kmetijske proizvodnje naspro- 
ti povečanju industrijske proizvodnje in ob istoças- 
ncm povečanju celotnega prebivalstva niso bile od- 
stranjene težave, ki so bile posledica zaostalosti in 
konservativnosti v kmetijski proizvodnji. 

Težave so se povečale še: 
a) zaradi neblagovne proizvodnje in neorganizi- 

ranosti tržišč, pomanjkanja hladilnih naprav, skladišč 
•n silosov, 

b) zaradi pomanjkanja investicijskih materialov 
•-• vasi, 

c) zaradi neurejene trgovine in pomanjkanja 
kmetijskih proizvodov, ki jih potrebuje naše kmetij- 
stvo za reprodukcijo, zaradi česar Je bilo navezano 
na nujnost domače, pa četudi nesmotrne proizvodnje, 

č) zaradi preveč v trgovino usmerjene zadružne 
delavnosti, 

d) zaradi nezadostne, v večji meri drobno indivi- 
dualne izrabe zemljišč splošnega ljudskega premože- 
nja, kar je bila posledica razdrobljenosti. 

Gozdarstvo: Potem ko je bila v letu 1932 ukinje- 
na obvezna oddaja losa iz nedržavnih gozdov in so 
bili uveljavljeni različni ukrepi, ki naj bi zmanjšali 
sečnjo, se je znatno znižala izraba gozdov, ki že v 
letu 1953 ni več presegla letnega stata. Težišče go- 
zdarske delavnosti je prišlo v letu 1953 od eksplo- 
atacije na negò,  varstvo in   urejanje  gozdov. 

Prikaz izrabe gozdov v m3 neto: 

Leto 
Obvezna   Najnižja ocenjena 

oddaja       domača poraba 
Skupna 
izraba 

v m-1 

67.000 19.150 86.150 
48.000 19.150 67.150 
36.000 

3g 

19.150 55.150 
35.836 
34.876 

1950 
1951 
1952 
1955 
1954 — predlog 

Povečan obseg gozdnih varstvenih, gojitvenih in 
urejevalnih del omogoča sklad za povzdigo gozdov. 

Trgovina: Neenakomerna gospodarska razvitost 
okraja se vidi tudi v prometu trgovine, t. j. v kupni 
moči na posameznih gospodarskih področjih, ki je 
znašala v letu 1953: 

v %      na prebivalca 

Gornjesavska dolina 
Jesenice 
Radovljiški bazen 
Blejski bazen 
Bohinjska dolina 
dolina Lipnice 

7,1 
47,1 
19,6 
18,9 
6,5 
3.0 

33.453 
64.534 
41.756 
42.578 
26.727 
21.282 

100% 

Industrijskega blaga je bilo samo na Jesenicah 
prodanega 53% od vsega prometa v okraju. 

' Promet živilskega in industrijskega blaga v trgo- 
vini je znašal v 000 din: 

1952 % 1953 
Indeks 

1952 = 100 

živilsko 
blago 1,165.000       56,5       1,254.612       107,6% 

industrijsko 
blago 895.594       43,5       1,005.773       112.5% • 

. skupaj 
promet 2,060.594       100       2,260.385       109,6% 

Zaradi slabo organizirane trgovine, ki ni kos po- 
trebam in stopnji močno razvitega industrijskega 
okraja, ter zaradi neurejenosti kreditnega sistema in 
pomanjkanja večjih trgovskih središč in primernih 
trgovskih lokalov, si potrošnik nabavlja zlasti indu- 
strijsko blago v drugih trgovskih centrih izven na- 
šega okraja. 
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Iz pregleda gotovinske situacije je razvidno, da 
kljub povečanemu prometu v turizmu odteka vedno 
več kupne moči prebivalcev v druge okraje, in sicer: 

Odliv kupne moči po letih: 
leto 1952 220.173.000 
leto 1951 379.335.000 

Pregled bruto prometa, plačilnega sklada in povprečnih  plač  v  posameznih  trgovskih  podjetjih za 
leto 1953: 

Podjetje 
Bruto 
promet 

Plačilni 
fond 

Povpr. 
plače 

Skupaj: 1.673,373.107 36,623.935 7.757 

V % 
(3 : 2) 

1 2 3                       4                    5 

Trg. podjetje, Lesce 228,993.500 5,530.710 7.742 2,32 
Trg. podjetje, Jesenice 405.020.000 9,611.500 — 2,13 
»Koloniale«.  Bled 107.894.000 2,518.200 8.142 2,33 
TP »Izbira«, Bled 113,525.000 2,548.350 8.267 2,24 
TP »Planika«, Gorje 51,141.500 837.200 7.001 2,68 
»Savica«, Boh. Bistrica       , 28,530.800 467.200 7.016 1,63 
»Škrlatica«, Kranjska gora 23,913.000 655.700 6.500 ^2,74 
>Planinca<, Begunje 18,145.800 493.090 8.404 2,71 
»Orlovina«,  Kropa 30,355.500 656.700 6.876 2,16 
»Rožca«, Jesenice 154,205.800 3,375.600 7.900 2,18 
»Delikatesa«, Jesenice 4,432.700 137.547 8.800 3,10 
Trg. podjetje, Cešnjica 566.452 63.545 — 11,2 
»Zeleznina«, Radovljica                 ••    58,481.655 695.255 8.727 1,18 
»Zeleznina«, Jesenice 206,102.800 3,116.591 9.030 1,51 
>'Vino<, Bled                     . 129,448.000 2,742.000 8.990 2,11 
»Vino«, Jesenice 93,680.000 639.647 7.330 0,68 
Knjigarna, Jesenice 8,650.300 563.100 — 4,19 
Knjigarna, Radovljica 3,857.000 186.200 6.400 4,S2 
»Pletenina«, Radovljica 6,101.300 84.000 7.000 1,37 
»Ribnik«,  Jesenice 20,328.000 2,101.800 — 10,33 

2,18 

Trgovine KZ 

KZ Podnart 
KZ Radovljica 
K|Z Mojstrana 
KZ Žirovnica 
KZ Begunje 
KZ Gorje 
KZ Kranjska gora 
KZ Stara Fužina 
KZ Lancovo 

Bruto 
promet 

13,445.200 
26,496.800 
23,462.100 
19,695.500 
••25.300 
24,518.200 
20,193.758 
15,966.000 
10,071.900 

' Zajete so samo tiste poslovalnice KZ, ki po uredbi 
o trgovskih podjetjih pridejo v poštev za določitev 
odstotka od bruto prometa za plačilni sklad. 

Gostinstvo in turizem: Število gostov raste. Spod- 
nja razpredelnica kaže tole stanje: 

1938 1948 1952 1953 

43.791     42.211     62.171    '89.815 
344.290    288.957    300.677   364.907 

število gostov 
število nočitev 
povprečno število 

nočnin .7,9 6,8 4,8 4,1 

Turizem • prehaja . vedno bolj iz počitniškega v 
izletniškega in prehodnega. 

Število domačih gostov stalno raste kakor tudi 
število tujih gostov, vendar ti še niso dosegli pred- 
vojnega  stanja, kar je  posledica  slabega  komforta. 

Plačilni 
fond 

412.639 
900.518 
561,312 
464.074 
319.378 
604.970 
551.147 
400.614 
233.921 

število domačih 
gostov 

število nočitev 
Povprečno število 

nočitev 
Število tujih gostov 
število nočitev 
Povprečno število 

nočitev 

Povpr. 
plače V % 

7.500 
7.696 
8.034 
8.000 
9.025 
7.410 
7.904 

10.220 
10.605 

1938 

3,6 

3,39 

2,39 
2.35 
2,84 

2,46 

2,72 

2,50 
2,52 

1948 1952 1955 

21.054 
185.968 

8,8 
22.737 

158.368 

6,9 

40.213 
280.565 

6,9 
1.988 
8.393 

4,2 

55.937 
579.919 

5,0 
6.234 

20.758 

5,3 

74.450 
317.283 

4,5 
15.065 
47.624 

3,2 

Po vrstah storitev glede na promet dobimo tole 
sliko v letu 1953: 

v 000 din 

nočitev 60.564 ali 9,5% 
hrana 267.002 ali 41,7% 
alkoholne pijače 285.503 ali 44,6% 
brezalkoholne pijače 15.475 ali 2,7% 
usluge 11.117 ali 1,7% 
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Od celotnega turizma v Sloveniji odpade na naš 
okraj po finančnih kazalnikih: 

celotni promet 7,4% 

nočitve 32,6% 
hrana 11,6% 
alkoholne pijače 5,4% 
brezalkoholne pijače 4,6% 
storitve 2,1% 

Po fizičnih kazalnikih: 
gostje 
nočitve 

23,7% 
31,2% 

10 

Družbeni produkt obrti  po letih nam  kaže tole 
sliko: 

v 000.000 din 
Indeks 

Leto 1052 281 100 
Leto 1953 290 103,1 

Analiza   posameznih   gospodarskih   območij    In  obrtne storitvene mreže po območjih: 

Področje — Popis 1948 
Število obrtnih 

obratov 
1939 1953 

Število zaooslene 
delovne sile 

1939 1953 

Potrebno 
Število 

novih 
obrtnih 
obratov 

Potrebno 
število 
nove 

delovne 
sile 

Stanje na 1000 prebi- 
valcev 

obra- 
tov 

delovna 
sila 

I. območje: Kranjska gora 
Število prebivalcev: 4711 

II. območje: Jesenice 
!        Število prebivalcev: 15.811 

III. območje: Radovljica 
Število prebivalcev: 10.145 

IV. območje: Bled 
Število prbivalcev: 8624 

V. območje: Bohinj 
Število prebivalcev: 5089 

VI. območje: Kropa 
Število prebivalcev: 2977 

112 

292 

43 — 

125 

•<• 130 

299 173 

102 71 

116 47 

121 11 

565 

422 

413 

24 

26 

62 

9,13 25,68 

7.90 35.73 

44 15,37 41,59 

78 20,06 '47,8 

188 10 19 13,95 36,94 

103 10 24 15,78 34,59 

Skupaj 

število prebivalcev: 47.357 

1214 

Komunalno stanovanjsko stanje: 

615 1812 107 253 12.98 38,26' 

Občina Število Dolžina vodo- Dolžina cest v km novrima'v m' 
prehivalcev vodov v m zveznih in rep okrajnih obJinskih    £ j pre[,jva|ca 

Begunje 1.521 radovlj. 
Bled 5.523 ,26.300 

Bohinjska Bistrica 3.Ï77 5.000 

Črnivec 1.144 radovlj. 

Mojstrana 1.824 3.800 

Gorje 3.101 5350 

Jesenice 15.811 39.000 

Kranjska gora               ' 2.887 10.600 

Kropa 1.519 2.360 

Podnart 1.458 600 

Radovljica 4.901 •      64.000 

Srednja vas 1.912 3.800 

Žirovnica 2.579 3.600 

Skupaj OLO: 47.357 164.410 

13,0 14,8 
60,0 13,7 

32,0 12,7 

22,0 14,8 

29,0 12,9 

15,7 14.3 

75,0 10,6 
20,0 12,6 

15,0 14,3 
.    20,0 14,8 

66,0 13,5 

'     32,0 14,3 

.     27,0 13,8 

104.000 125.837 '426,7 13,5 

12 

Gibanje delovne  sile  na  delovna  mesta:  Zaradi 
Pomanjkanja  stanovanj  na območju   delovnih  mest. 

v
t- j- v kraju zaposlitve, je 44,5% delavcev in usluž- 

bencev   primoranih,  da  se na  delo  vozijo  dnevno z 
vlakom,   avtobusom,   kolesom   ali   pa   prihajajo   peš. 

Naslednja   tabela  prikazuje  to stanje s številom, 
in odstotno po območjih: • 
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Območje vlakom avtobusom 
Prihajajo na delo 

kolesom 
z 

pel od tega peš 
preko 5 km 

Stanujoči v 
številčno 

kraju zaposlitve 
»/« od skupno 
zaposlenih 

Jesenice 5145 145 555 4198 34 4437 86,5 
Radovljica 146 59 465 880 29 602 27,6 
Bled 12 8 81 703 17 584 36,0 

Bohinj 44 — 115 266 2 226 40,1 
Zgornja zasavska dolina 54 — 7 128 — 108 12,8 

Kropa 9 — 49 431 20 304 48,0 

Skupaj 3408 212 1072 6598 102 6261 55,5 
Od   veeh  zaposlenih  prihaja   na   delo  z   vlakom 30%, z avtobusom 1,9%, s kolesom 9,6%, peš 58,5%. 

13 
Indeks 

Dejansko izplačani i sklad pli lč po pano; jah: 

v 000 din 
Panoga 1952 1953 1953 = 100 

Gradbeništvo 156.088 209.910 • Indeks 
1952 = 100 

134,5 

Panoga . 1952 1953 Cestni promet 3.885 2.196 56,5   . 
Trgovina 
Gostinstvo 

49.950 54.194 108,3 
132,8 Elektrosistem 13.283 10.276 77,3 47.669 63.315 

Crna metalurgija 
Kovinska industrija 

739.489 728.654 89,5 Obrt 74.562 61.822 82,9 
99.861 97.444 97,5 

Kemična industrija , 2.324 2.745 118,0 Skupaj 1,563.997 1,722.569 110,1    • 

Predelovanje gradbe- Opomba: Ker po »djetja izven območja OLO niso 
nega materiala 2.521 2.757 109,5 vsa poslala začasnega obračuna dohodkov za leto 1953, 

Lesna industrija 89.217 58.624 65,7 je izvršitev plačilnega sklada za leto 1953 ocenjena. 
Tekstilna industrija ' 22.888 20.526 88,8 
Živilska industrija 2.062 1.801 92,1 15 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 

4.369 
26.518 

5.084 
57.457 

116,3 
216j6 

Povprečna  zaposlena   delovna  sila  po panogah: 

Gradbeništvo 132.235 195.358 147,7 Povprečna Povprečna 
Cestni promet 3.865 1.515 39,1 zaposle- zaposle- 
Trgovina 39.829 42.225 106,0 Panoga nost nost Indeks 

Gostinstvo, 47.355 
62.885 

61.661 
49.721 

130,2 
79.0 

1952 1953 1952 = K» 

Obrt 
Crna metalurgija 6.237 6.300 101,0 

Skupaj 1,288.701 1,335.628 103,6 Kovinska industrija 946 887 95,7 

Opomba: Ker podjetja izven območja OLO niso Kemična industrija 22 25 113,6 
vsa poslala začasnega obračuna dohodkov za leto 1953, Industrija gradbe- 
je  izvršitev   plačilneg ;a   sklada za   leto   1953   zanje nega materiala 41 •27 63,8 
ocenjena. Lesna industrija 1.103 604 54,6 

14 Tekstilna industrija 318 312 98,1 

Doseženi sklad za plače po panogah: Živilska industrija 19 17 89,4 

v 000 din Kmetijstvo 77 65 84,4 

Gozdarstvo 227 481 211,0 
Indeks   \ Gradbeništvo 307 361 117,5 

Panoga 1952 1953 1952 •= 100 
Promet 
Trgovina 

22 
368 

23 . 
360 

104,5 

Elektrosistem 14.037 13.876 98,8 92,7 

Crna metalurgija 907.072 922.966 101,7 Gostinstvo 546 571 104,5 

Kovinska industrija 127.184 133.514 104,9 Obrt 466 534 114,5 

Kemična industrija • 2.966 

3.080 

10.458 

4.065 

352,5      { 

131,9 

Kmetijske zadruge 228 236 105,5 

Predelovanje gradbe- 
nega materiala 

Skupaj 10.949 10.803 99,1 

Lesna industrija 89.817 127.382 141,8 Gornji  podatki so vzeti od urada  za statistiko. 

Tekstilna industrija 54.258 34.538 63,6 
Živilska indus.trija 2.163 2.265 104,7 16 
Kmetijstvo 4.451 4.992 112,1 Povprečne ceno najvažnejši! i zivil  (nivo cen nfl 

Gozdarstvo 26.815 77.076 287,4 drobno) : 
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Vrsta živil 1952 
% 

1955 
% 

Indeks 
1952 = 100 Vrsta živil 

Indeks 
1952 1953    1952 •= 100 

% % 

Moka, pšenična 90% 33 55,5 107 Krompir 25 18,7 75 
Moka, pšenična 80% 46 48,2 105 Fižol v zrnju 80 96,6 121 
Mast, svinjska 200 220 110 Čebula, stara 40 34,5 86 
Olje, jedilno 190 222 117 Zelje, kislo 30 38,7 129 
Slanina, suha. 300 306,7 102 Zelje, sladko 26 14,4 55 
Meso, goveje sveže 160 189 118 Solata 38, 35 87 
Meso, svinjsko sveže 200 223,3 112 Sladkor 155 145 94 
Meso, svinjsko suho 300 303 101 'Vino v trgovini 110 141 128 
Maslo, surovo 380 461,6 121 Vino v gostilni 100 160 160 
Mleko, sladko 26 30 115 Zganjo nad 40% 
Jajca, kokošja 14 16,3 116 v trgovini 280 400 ' 142 

17 

Povprečne cene najvažnejših  industrijskih izdelkov: 

Vrsta proizvodnje 
1932       •        1953 Inde,ks      v  o»53 

v republiškem merilu    1952 = 100     merj]u 

Volneno moško blago, mikana preja 
Volneno moško blago, česana preja 
Volneno žensko blago, mikana preja 
Umetna svila za ženske obleke 
Posteljno platno 
Tkanina CIC 
Kratke moške nogavice, bombažne 
Ženske nogavice, bombažne 
Nogavice, otroške, bombažne, dolge 
Moške srajce 
Moška delovna obleka iz kepra 
Odeja iz klota 
Sukanec za šivanje, 200 m 
Moški čevlji, delovni, iz mastne kravine 
Moški čevlji, nizki, iz boksa 
Ženski čevlji, nizki, iz boksa 
Otroški čevlji, visoki, št. 31-34 
Lonec, emajliran, za 2 litra   • ' 
Krožnik, globok, iz keramiko 
Žarnica, 25 \V 
Motika, teže 1,2 kg 
Milo za pranje 
Zidna opeka 

Storitve : 

Delo za moško obleko 
Delo za moško srajco 
Delo za žensko bombažno obleko 
Podplatenjc moških čevljev 
Striženje las (obrat II. kategorije) 
Trajna ondulacija • 

Kino vstopnice 

Opomba: Povprečne cene za leto 1952 in 1953, po koterih je izračunan indeks, so v republiškem merilu, 
ker za leto 1952 nimamo nobene podlage za cene v okrajnem merilu. Za primerjavo so navedene za 
leto 1953 tudi v okrajnem merilu. 

2406 2006 83,3 1806 
4712 4630 98,2 4160 
1573 1341 85,2 1291 
1256 1126 89,6 1167 
832 638 76,6 712 
465 354 76,1 365 
169 158 93,4 150 
284 272 95,7 247 
175 209 119,0 179 

1127 1229 109.0 1344 
2689 2642 98,2 2286 
5479 4354 79.4 4445 

53 61 115.0 53,8 
29O0 3079 106,1 3227 
3200 3599 112;4 3818 
2380 2684 112,7 2690 
2000 2273 113,6 2090 

329  . 325 96,1 348 
83 73 87,9 60 

225 198 88,0 180 
208 233 111,4 198 
165 172 104,2 170 

5.7 64 107,0 7,9 

1800 2201 122,2 1745 
177 214 120,9 281 
622 717 115,2 625 
621 626 100,8 635 
25,3 32,8 129,6 38,3 

275 358 130,0 421 

32,9 32,5 98,7 35 
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Materialni  pogoji  zdravstvene,  socialne  in   prometne službe: 
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i 2 3 4 5     6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Zgoinjesavsko 4.711 1 2 3 1     — — 2 1   _ _   1         t pri v. 
Jeseniško 15.811 8 24 39 3       1 1 2 1 1 — 1 1 1 
Radovljiško 10.145 2 11 15 2    — — 3 1 — 1 1 1 1 
Lipniško 2.977 — 1 3 
Blejsko 8.624 2 7 3 1     — — 2 1 — + — 1 — — 
Bohinjsko 5.089 !• — 3 1     — — 2 1 — — — — —         1 pnv. dent. 

Skupaj:       47.357     14    45    66      9       1       1     15 
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Stanje v šolstvu: 

Vr tei Osnovne šole 
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Kranjska gora 4 377 37 50,7 1,20 11 
Jesenice 2 165     : 23,5 33 1,51 7 6 1142 39,3 713 1,34 29 
Radovljica 2 94     : 23,5 23,6 1,71 4 6 786 41,8 36,6 1,17 25 
Lijmica 2 67     : 22,3 22,3 1,75 3 5 264 29 29 1,63 9 
Bled 1 52 17,3 17,3 1,46 3 5 709 40,2 45,2 1,46 18 
Boh. Bistrica 6 454 35,5 33,5 1,39 14 

Skupaj: 7     : m     : 22,6 25,2 1,33 17 32 3732 41,5 44,3 1,37 104 
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Kranjska gora 1 75 37,5 75   2 _ __ — —     2 1     4 _ 2     5 
Jesenice 2 988 29,5 54,4 0,37 39 2 262 4 15     4 2     2 4 3     5 
Radovljica 2 548 27.4 68,5 0,88 1       21 2 163 3 15     3 1     3 2 1     5 
J-iipnica — — — — — i   — 2 64 10 —     4 —     4 — —     5 
Bled 1 318 26,5 — — 12 1 41 — 8     2 2     4 1 1     5 
Boh. Bistrica 1 265 29,4 53 0,92 i        9 —     1 —     3 1 1     4 

Skupaj : 7 2194 26,4 70,7 0,89 i       83 7 530 17 38   16 6   20 8 8   29 
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Drugi  del 

RAZVOJ GOSPODARSTVA V LETU 1954: 

Izračun družbenega plana za leto 1954: 
vsi sektorji lastništva 

v 000 din 

Naziv Materialni 
stroški Amortizacija Sklad za 

plače Akumulacija 
Vrednost 
proizvod, 
btto prod. 

Industrija: 
sedež v OLO 
sedež izven OLO 
žage zadr. sekt. 

11,769.866 
150.130 
52.693 

1,511.344 
112.704 • 

2.189 

923.732 
15.440 
3.455     • 

7,895252 
59.137 
11.156 

22,100.194 
337.411 

69.493 

skupaj: 
Kmetijstvo: 
državni sektor 
privatni  sektor 

11,972.689 

4.510 
199.988 

1,626.237 

1.357 
21.135 

942.627 

4.460 
511.368 

7.965.545 

2.276 
77.842 

22,507.098 

12.503 
610.333 

skupaj: 
Gozdarstvo: 

Gradbeništvo: 
sedež OLO 
sedež izven OLO 

204.498 

404.085 

101.973 
806.573 

22.392 

34.196 

2.925 
41.998 

315.828 

64.562 

43.986 
210.893 

80.118 

56.727 * 

75.916 
279.502 

622.836 

559.570 

224.800 
•   1,338.766 

skupaj: 

Promet: lokalni 
Trgovina: 
sedež OLO drž. s. 
sedež izven OLO 

drl. sekt. 
trgovina ods. KS 
lesni odseki KlZ 

903.346 

20.160 

57.784 

'7.467 
13.813 
2.360 

44.923 

1.665 

10.550 , 

750 
1.639 

147 

234.879 

1.586 

Ï6.785 

4.275 
11.769 
3.270 

353.418 

2.0S9 

64.269 

17.760 
16.132 
3.640 

1,563.566 

25.500 

149.788 

50.252, 
43.353 
' 9.417 

skupaj: 
Turizem in gostinstvo: 
drž. sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

61.424 

173.135 
12.273 
12.697 

13.486 

53.416 
820 
900 

56.099 

61.777, 
952 
3.157 

101.801 

38.706 
2.346 
1.418 

232.810 

327.034 
16.391 
18.172 

skupaj- 
Obrt: ' 
državni sektor 
zadružni sektor 
privatni sektor 

198.105 

360.089 
2.440 

152540 

55.136 

14.035 
367 

5.753 

65.886 

55.588  ' 
1.940 

66.640 

42.470 

69.408 
2.810 

16.702 

361.597 

499.120 
7.557 

241.535 ' 

skupaj 514.769 20.155 124.168 88.920 

Rekapitulacija: 

Skupaj: 

državni  sektor 
zadružni sektor 
privatni  sektor. 

14,284.076 1,818.190 1,825.635 

Rekapitulacija po sektorjih lastništva 

13,835.572 1,785.240 1,423.084 
83.579 5.162 21.386 

364.925 27.788 381.165 

8,693.088 

8,561.042 
36.084 
95.962 

748.012 

Industrija 11,972.689 1,626.237 942.627 '7,965.545 22,507.098 
Kmetijstvo 204.496 22.392 315.828 80.118 ,    622.836 
Gozdarstvo 404.085 34.196 64.562 - 56.727 • 559.570 
Gradbeništvo 908.346 44.923 254.879 355.418 1,563.566 
Promet 20.160 1.665 1.586 2.089 25.500 
Trgovina 61.424 13.486 56.099 101.801 232.810 
Turizem in gostinstvo 198.105 55.136 65.886 . 42.470 361.597 
Obrt 514.769 20.155 •   124.168 .   88.920 748.012      • 

26,620.989 

25,604.938 
146211 
869.840 

Skupaj: 14,284.076 1.818.190 1,825.635 8,693.088 26,620.989 
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Iz prednjega izračuna je razvidno, da bo v letu 
1954 predvidoma ustvarjenega v okraju Radovljica 
za 26.620,969.000 din družbenega proizvoda (vanj so 
všteti tudi materialni, stroški). Od tega odpade na 
državni sektor 96,18%, na zadružni sektor 0,55%, na 
privatni pa 3,27%  vsega družbenega proizvoda. 

V skupnem družbenem proizvodu je najmočneje 
zastopana industrija, ki bo predvidoma ustvarila 
84,55% celotne proizvodnje, na kmetijstvo odpade 
2,54%, na gozdarstvo 2,10%, na gradbeništvo 5,87%, 
na promet 0,10%. na trgovino 0,87%, na gostinstvo in 
turizem 1,36%, na obrt pa 2,81%. 

Od skupnega družbenega proizvoda odpade po- 
vprečno na materialne stroške 53,65%, na amortiza- 
cijo 6,83%, na plače 6,86% in na akumulacijo 32.66%. 

Plan za leto 1954 bazira na povprečno realizira- 
nih cenah iz leto 1953 oziroma upošteva znižanje cen, 
kot ga nakazuje zvezni družbeni plan. Amortizacija 
je izračunana za državni sektor gospodarstva na pod- 
lagi začasnega odloka o stopnjah amortizacije in je • 
povprečju znatno nižja od realizarane amortizacije 
v letu 1953, na kar bistveno vpliva 2elezarna Jese- 
nice. 

Plan je izdelan po teritorialnem principu in za- 
jema tudi delavnost podjetij, ki imajo sedež izven 
našega okraja, imajo pa pri nas svoja gradbišča, 
obrate in podružnice. 

2 
Industrija v letu 1954: Plan industrijske proizvod- 

nje za leto 1954 nasproti doseženi proizvodnji v letu 
1953 se izraža takole (v indeksih): 

Skupna industrija 110,4 
1Ì4 — Črna metalurgija 106,8 

od tega: grodelj 116,0 
surovo jeklo 101,0 
valjani proizvodi 105,7 

Predvideva se povečana proizvodnja v črni meta- 
lurgiji zaradi rekonstrukcije plavžev na Jesenicah 
(eden od teh plavžev je bil rekonstruiran že v pre- 
teklem letu). Enako se predvideva tudi povečana pro- 
izvodnja surovega jekla in valjanih proizvodov za- 
radi rekonstrukcije obstoječih produkcijskih naprav 
in vpliv produkcijskih kapacitet v novozgrajenih pre- 
delovalnih obratih ob koncu leta 1953. 

•116 — Industrija kovin 94,2 
Samotni izdelki 94,2 

117 — Kovinska industrija 108,0 
od tega: 
< 

siva litina 
jeklena litina 
vijaki, zakovice, 

žeblji 
elektrode 

95,0 
93,0 

117,0 
70,5 

verige 
vzmeti 
poljedelski stroji 

109,0 
146,0 
133,0 

proizvodi precizne 
mehanike 100,0 

Plan v tej industriji je sestavljen na podlagi po- 
vprašetvanja in na podlagi razpoložljivih kapacitet. 
Pri Tovarni verig v Lescah izvira večja proizvodnja 
vijačnega blaga iz .boljše organizacije dela v tem od- 
delku in T malenkostnem povečanju delovne sile. Plan 
Tovarne »Plamen< v Kropi predvideva maksimalno 
izrabo vseh obstoječih kapacitet in delno povečanje 
kapacitet v posameznih fazah proizvodnje. Tovarna 

krije s planirano proizvodnjo le 51% prijavljenih po- 
treb. Proizvodnja pri toplih maticah predvideva le 
9% kritja prijavljenih potreb. Vijačno blago v tem 
podjetju znaša 75% vse proizvodnje. 

120 — Kemična industrija 
Kemični proizvodi — splošno   115 

Plan predvideva povečanje proizvodnje za 15% 
nasproti letu 1953. To povečanje je posledica večjih 
potreb na tržišču in povečanja kapacitet Podjetje 
bo v letu 1954 proizvajalo nove skupine preparatov 
za kovinsko površinsko obdelavo, in sicer sredstva za 
fosfatiranje. Pri tem je treba upoštevati tudi nedo- 
grajenost podjetja. , 

121 — Industrija gradb. materiala      99,1 
od tega:    zidaki 99,1 

Plan predvideva produkcijo na isti višini kot v 
letu 1953, predvideva pa se, da se bo produkcija od 
sedanjih 1,600.000 komadov dvignila za ca. 2,000.000 
kom. zidakov. 

122 — Lesna industrija 105 
od tega: žaganice 60 

drugi končni izdelki    149 
Pri žaganem lesu se predvideva znižanje proiz- 

vodnje v zvezi s splošno gospodarsko politiko, da se 
obvarujejo gozdovi in da se izboljša gospodarjenje v 
gozdovih, planirana količina zabojev in lesne volne 
pa ostane na ravni proizvodnje v letu 1953. Zaradi 
manjše proizvodnje pri žaganem lesu bi bile žagar- 
ske kapacitete izrabljene samo 27%. Zato je podjetje 
LIP na Bledu sklenilo, da se žaga Gorje ukine kot 
žagarski obrat in preusmeri v proizvodnjo končnih 
mizarskih izdelkov. Pri tej preusmeritvi bi se izraba 
kapacitet dvignila na 37%. 

Večina proizvodnje v Tovarni drobne lesne em- 
balaže Vintgar odpade na tako im. škatlice - em- 
balažo. Poraba teh škatlic je deloma v letu 1953 padla, 
vendar se letos zopet dviga, posebno pri lekarniških 
škatlicah. Za leto 1954 je planiranih 600.000 kom. Z 
nabavo spajalnega stroja bi se kapaciteta lahko po- 
dvojila in bi s tem bila zadovoljitev trga zadovoljiva- 

124 — Tekstilna industrija 137 
od tega: volnene tkanine 155 

bombažne tkanine     120 
bombažna, volnena in 

svilena trikotaža     137 
V Tovarni nogavic Lesce pri Bledu se predvideva 

zvišanje proizvodnje pri bombažnih nogavicah za ca. 
60% nasproti proizvodnji v letu 1953. Pri drugih 
artiklih je proizvodnja planirana na ravni proizvod- 
nje v letu 1953. 

Industrijsko podjetje >Industrija sukna« Zapuze 
se je v juniju 1953 tehnološko bolje uredilo in se IB

U 

je v zvezi s tem tudi posrečilo poceniti svoje proiz- 
vode. 

V Tovarni čipk in vezenin na Bledu se predvi- 
deva zvišanje proizvodnje za ca. 20%. 

127 — Živilska  industrija 98,8 
od lega: čokolada 98.8 

Znižanje proizvodnje v Tovarni čokolade T 

Lescah izvira predvsem iz pomanjkanju surovin, »a" 
kaa in kakavnega masla ter slabe Tealizacije, posebno 
v poletnih mesecih. 
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Kmetijstvo: Majhne površine orne zemlje in ve- 
like površine travnatega sveta, prav taiko pa tudi 
klimatske razmere v našem okraju ne dopuščajo šir- 
nega razmaha poljedelske proizvodnje. Vsi našteti in 
še mnogi drugi faktorji usmerjajo kmetijsko proiz- 
vodnjo predvsem v živinorejo na podlagi paše. Na 
njivskih površinah jo mogoče pridelati znatne koli- 
čino semenskega blaga (do 600 vagonov krompirja in 
nad 80 vagonov različnih žit). Ostra klima v našem 
okraju in precej visoka lega vplivata zelo ugodno na 
kvaliteto semenskega blaga, čeprav so povprečni hek- 
tarski donosi n.okoliko nižji kot po drugih žitnih po- 
krajinah. * 

Vsa ta dejstva vplivajo na to, da je treba spre- 
meniti osnovno smer proizvodnje na vseh treh držav- 
nih .kmetijskih gospodarstvih, ki so v ta namen zapro- 
sila pri Narodni banki kredit v višini 73 milij. din. 
Ta sredstva bodo zadostovala, da se na vseh treh 
kmetijskih obratih postavijo potrebna gospodarska 
Poslopja in da se gospodarstvo na njih preusmeri. 

Naloga kmetijske službe pri OLO in OZiZ je, da 
se doseže preusmeritev privatnih kmetijskih gospo- 
darstev na proizvodnjo semenskega blaga. To bo 
nedvomno lahko doseči, saj je pridelovanje semen- 
skega blaga rentabilnejše, ker je vedno za 20—30% 

v dražje od merkantilnega. Vso to pa bo mogoče doseči 
le, če bo trgovska mreža zmožna- zalagati tržišča z 
zadostnimi količinami moke in drugih živil. 

Za pospeševanje živinoreje je potrebno predvsem 
izboljšati in urediti pašnike. V ia namen se ustvarja 
pašni sklad. 

Kreditna sredstva za graditev gnojničnih jam, si- 
losov in popravilo gospodarskih poslopij bodo omo- 
gočila dvig kmetijsko proizvodnje. 

Tretji  del 

PREDPISI O GOSPODARSKIH INSTRUMENTIH IN 
UKREPIH ZA URESNIČENJE PLANA 

Da se zagotovi gospodarski razvoj v okviru smer- 
nic in nalog iz drugega dola, se morajo državni orga- 
ni, gospodarsko organizacije, zavodi in zadruge rav- 
nati po določbah tega dela plana o gospodarskih in- 
strumentih in ukrepih, kolikor se nanje nanašajo. 

Od dela dobička, ki ostane po odbitku zveznega 
davka od dobička, dela za rezervni sklad in anuitete, 
se gospodarskim organizacijam po 7. členu uredbe o 
delitvi dobička in o davku od dobička gospodarskih 
organizacij oziroma 25. poglavja zveznega družbene- 
ga plana za leto 1954 določi tale delež za plačilni 
sklad vštevši prispevek za socialno zavarovanje, za 
Posamezno panoge: 

Elektrosistem 25,0 
Črna metalurgija-    10,0 
Kovinska industrija  18,0 
Kemična industrija   18,0 
Industrija gradbene- 

ga materiala 95,5 
Lesna industrija       28,0 
Tekstilna industrija 26/) 
Živilska industrija    77,0 
Kmetijstvo 80,0 
Gradbeništvo 48,0 
Projektiranje 72,5 

Promet 62,0 
Gozdarstvo 75,0 
Turizem in gostin. 61,0 
Obrt: 

Kovinska 42,5 
elektrotehnična 37,0 
predel, zemlje 55,0 
stavbena            • 67,5 
predel, lesa 25,5 
pred. tekst. 46,5 
pred. usnja 49,5 
prehrambena 41,5 

Podjetja s sedežem izven okraja: 

Gradnje 48 

Zadružništvo:   - 
Lesni odseki 67,5      Obrt 
Gostilne 67,0      zadružnik 
Zage 28,0 

60,5 
64,0 

Ostanek dobička po odbitku dela iz prejšnjega 
člena se deli na delež LRS v začasnem odstotku v 
višini 63,8%, na delež gospodarskih organizacij za 
samostojno razpolaganje v višini' 5%, ostanek pa se 
deli med okraj in občine. 

Podjetjem, ki presežejo plan, se določi udeležba 
na ostanku dobička, preseženega po planu, s pove- 
čanjem od 5 na 20%. To prekoračenje plana pa mora 
biti rezultat prizadevnosti kolektiva. 

Ostanek dobička zadružnih organizacij po odbit- 
ku iz prejšnjega člena se deli na delež okraja v vi- 
šini 20% in na delež zadruge v višini 80%. Zadruge 
morajo uporabiti delež samo za dvig kmetijske pro- 
izvodnje. 

3 
Gospodarske organizacije, lahko uporabljajo za 

plačilni sklad od dobička, ki jim je določen po 1. in 
2. členu, del, ki ne sme presegati zneska, ki se dobi 
ž uporabo lestvice iz,25. poglavja zveznega družbe- 
nega plana. 

4 
Od dela, ki je po 2. členu določen za delitev med 

okrajem in občinami, se določi tale udeležba občin 
na dobičku gospodarskih organizacij, ustvarjenem v 
posameznih občinah: 

Tabela 1: 
% % 

1. Begunje 69,5 8. Radovljica 51 
2. Bled 69,5 9. Kropa 62 
3. Boh. Bistrica 69,5 10. Kranjska gora 69,5 
4. Črnivec 69,5 11. Srednja vas 69,5 
5. Dovje 69,5 12. Žirovnica 69,5 
6. Gorje .   69,5 13. Podnart 69.5 
7. Jesenice 17 

Tabela 2:( 

Udeležba za preseganje plana: 
1. Jesenice. 14,0    3. Kropa                    39,5 
2. Radovljica 34,5    4. Vse druge občine   36,0 

Rezervni sklad gospodarskih organizacij znaša 
2% od zneska stalnih obratnih sredstev (15. in 23. člen 
uredbe o delitvi dobička in o davku od dobička go- 
spodarskih organizacij. Uradni list FLRJ, št 51 z 
dne .24. decembra 1953). 

6 
Obrestna mera od osnovnih sredstev komunalnih 

podjetij v okraju Radovljica, razen v občinah Bled 
in Jesenice, znaša na leto 2% od'vrednosti osnovnih 
sredstev. Tè,obresti vplačajo komunalna podjetja v 
investicijski sklad OLO Radovljica. 

7 
Rezervni sklad za trgovska podjetja znaša 2% od 

povprečnih obratnih sredstev med letom (56. člen 
uredbe o trgovanju ter trgovskih podjetjih in trgo- 
vinah. Uradni list FLRJ, št, 56 z dne 31. decembra 
1953). 

/ 
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Plačilni sklad z vključenim socialnim zavarova- 
njem trgovskih podjetij, trgovin, prodajaln proizvod- 
nih podjetij in odkupnih postaj ter trgovskih odse- 
kov kmetijskih zadrug se določi v odstotkih od ce- 
lotnega doseženega prometa: 

% 
Trgovsko podjetje, Lesce 3,1 
>Planica<, Begunje 5,3 
>Orlovina«, Kropa 4,5 
»Zeleznina«,  Radovljica 2,5 
»Koloniale«, Bled 3,2 
»Izbira«, Bien 3,7 
>Savica<, Boh. Bistrica 4,0 
»Planika«, Gorje 4 3,5 
»Vino«, Bled 5,0 
»Skrlatica«, Kranjska gora 3,9 
Knjigarna, Radovljica 10,0 
»Pletenina«, Radovljica 3,5 
»Ribnik«, Jesenice 16,5 
»Rožca«, Jesenice 4,0 
Trgovsko podjetje na debelo in 

drobno, Jesenice 3,3 
»Zeleznina«, Jesenice 2,5 
Knjigarna, Jesenice 9,5 
»Vino Gorenjkä«, Jesenice 3,2 
Delikatesa, Jesenice 4,9 
T. p. »Cešnjica«, Bohinj 4,5 > 

Ti odstotki veljajo od 1. januarja 1934. 

•r Novo ustanovljenim oziroma reorganiziranim pod- 
jetjem  pa  se  določi   tale  odstotek   sklada  za  plače 
s; socialnim  zavarovanjem  od  celotnega doseženega 
prometa, z veljavnostjo od 1. julija 1954 dalje.' 

% 
Trgovsko podjetje,  Lesce 3,0 
»Manufaktura«, Radovljica 2,6 
»Škrlatica«, Kranjska gora 4,5 
»Tobak«, Radovljica 2,5 
T. p. »Tobak«, Jesenice 2,3 
»Plavž«, Jesenice 5,0 
»Kašfa«,  Jesenice 4,1 

,       »Koloniale«, Bled            , 3,5 
»Tekstil«, Bled 3,4 
»Moda«, Bled 2,7 
Specerija, Radovljica 4,4 < 
»Stol«, Žirovnica 4,2 
»Savica«, Boh. Bistrica 

'                 T. p. pivovarne Union, Lesce 
»Grosist«, Jesenice 1,5 
»Kovinar«, Jesenice 4,3 

,   »Zarja«, Jesenice 3,1 
»Izbira«, Bled 4,2 
»Zeleznina-Kurivo«, Bled 3,5 

.Knjigarna in papirnica 6,0 

t   4,0 
3,0 

Trgovski odseki kmetijskih zadrug: 
% 

Trg. odsek KZ Srednja vas 5.0 
» » KZ Stara Fužina 5,5 
» » "KZ Gorje 4,4 
» » KZ Zasip-Podhom 7,0 
» » KZ Ribno   ' 5,0 
> » KZ Podkoren 5,0 
> » KZ Dovje-Mojstrana 4,4 
» » KZ Žirovnica 5,4 
» > KZ Begunje 5,0 
» » KZ Ljubno 3,0 
> » KZ Brezje 4,0 

Trg. odsek KZ Podnart 
» » KZ Boh. Bistrica 
> > KZ Koprivnik 
> » KZ Bled 
» » KZ Boh. Bela 
» > KZ Rateče 
> » KjZ Kranjska gora 
» » ' KZ Jesenice 
» > KZ Lesce 

> » KZ Radovljica 
» » KZ Sr. Dobrava 
» » KZ Lancovo 

% 
3,3 
4,0 
6,0 
5,0 
5,0 
4,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,0 
4,0 

» p. »Zadružnik« Radovljica 5,0 
Ti odstotki veljajo od 1. januarja 1954. 
Tudi za trgovska podjetja veljajo določbe 3. toč- 

ke tega dela, s tem da se prenese presežek po lestvi- 
ci v investicijski sklad državnega trgovskega podjet- 
ja v višini 60%, 40% pa v rezervni sklad, zadružna 
trgovska podjetja in trgovski odseki kmetijskih za- 
drug pa v višini 80% v investicijski sklad in 25% v 
rezervni sklad. 

9 
Stopnje dopolnilne dohodnine od kmetijstva, do- 

polnilne dohodnine od samostojnih poklicev in pre- 
moženja, občinskega prometnega davka in okrajnih 
taks se določijo s posebnimi odloki okrajnega ljud- 
skega odbora Radovljica. 

10 
Občinam in mestnim občinam se za kritje njiho- 

vih potreb določi udeležba na prometnem davku druž- 
benega sektorja, ustvarjenega v posamezni občini. 
Vsem občinam, razen Jesenic, Radovljice in Žirovnice, 
se določi 83%, mestni občini Jesenice 17%, Radovljici 
40%, Žirovnici 73%. 

11 
Na državnih taksah, prometnem davku privatne- 

ga sektorja, davku od dediščin in daril, dopolnilni 
kmečki dohodnilni, zaostali kmečki dohodnini, dopol-' 
riilni dohodki obrtnikov, zaostali dohodnini obrtnikov, 
tekoči in zaostali dohodnini drugih zavezancev in na 
dohodkih uradov in ustanov so vse občine na svojem 
območju udeležene 100%, vse po odbitku republiške- 
ga davka 63,8%. 

12 
Zaradi pasivnosti večine občin  se dajejo zia po- 

kritje proračunskih potreb občinam  tele dotacije iz 
proračuna OLO Radovljica: 

Bled 24,000.000 din 
Boh. Bistrica •4,4•0.••0 din 
Črnivec 700.000 din 
Dovje-Mojstrana 2,800.000 din 
Gorje 800.000 din 
Kranjska gora 3,900.000 din 
Podnart 1,600.000 din 
Srednja vas 1,800.000 din 
Jesenice 10,000.000 din  

Skupaj 50,000.000 din 
13 

Stopnja dopolnilnega prispevka za socialno zava- 
rovanje bo določena s posebnim odlokom OLO Ra- 
dovljica ob potrditvi sklepnega računa za leto 1953 
in predračuna za leto 1954 okrajnega zavoda za so- 
cialno, zavarovanje na Jesenicah. 

14 
Ustanovise investicijski sklad okraja Radovljica. 

V  ta  sklad   se  iz  okrajnih   sredstev   določi   znesek 
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143,3O5.000 din, im sicer iz ostanka razlike akumula- 
cije in r.kladov iz leta 1953 in dela presežkov iz leta 
1934. Posojila iz okrajnega investicijskega sklada da- 
je podružnica Narodne banke v Radovljici gospodar- 
skim, zadružnim in družbenim organizacijam v okra- 
ju za gospodarske investicije. Posojila se dajejo po 
določbah uredbe o posojilih za gospodarske investi- 
cije (Uradni  list FLRJ, št. 4-30/54). 

Iz sredstev okrajnega investicijskega sklada se 
izloči 39,500.000 din za kreditiranje gospodarskih in- 
vesticij v gostinstvu. Posojila za te investicije se da- 
jejo mimo konikurza in znaša obrestna mera 1%. Naj- 
daljši odplačilni »ok je 10 let. Gostinske organizacije 
lahko pri vložitvi zahteve za investicijsko posojilo, 
ki ne presega 3,000.000 din, namesto popolnega inve- 
sticijskega elaborata predlože banki, poenostavljen 
investicijski elaborat, katerega vsebino določi in ga 
Potrdi svet za gospodarstvo OLO Radovljica. 

Roke za razpis posojil iz okrajnega investicijske- 
ga sklada potrdi predsednik okrajnega ljudskega od- 
bora. 

15 

V sklad za urejanje voda okraja Radovljica pla- 
čujejo prispevek  za  uporabo  vode: 

1. industrijske in obrtne gospodarske organiza- 
cije, ki za kakršnokoli fizikalno ali kemično delo 
uporabljajo letno več kot 10.000 kubikov vode, to je 
v višini 2% od celotnega brutoprodukta; 

2. vodni mlini, vodne žage in druge energetske 
vodne naprave z neposrednim prenosom energije 
v pavšalnem letnem znesku 500 do 3.000 din od insta- 
lirane bruto konjske moči glede na koristno izrabo 
naprave in srednjo letno vodo. 

Zavezanci pod 1. in 2. točko prednjega odstavka, 
ki spuščajo v nadzemne1 in podzemne vode, neposred- 
no ali posredno, take snovi, ki kvarijo vodne gospo- 
darske naprave ali sicer škodujejo splošnim gospo- 
darskim koristim, plačajo razen tega poseben pri- 
sPevck, in sicer: 

1. Železarna Jesenice 2%o, 
2. .druge gospodarske organizacije ' 1 %o od celot- 

na bruto produkta. 
Tajništvo za gospodarstvo OLO Radovljica izdaja 

v rednem upravnem postopku odločbe o dolžnostih 
Plačevanja in o višini prispevka za uporabo vode po- 
same2nim zavezancem po prejšnjih  dveh odstavkih. 

Obveznost za plačevanje prispevkov za uporabo 
Vclja od 1. aprila 1954. 

Sredstva okrajnega sklada za urejanje voda se 
razporede s predračunom dohodkov in izdatkov skla- 
da, ki se potrdi  posebej. 

16 
Okrajni in občinski gozdni skladi se uporabljajo 

*a namene, do.ločcnc v zakonu, pO enotnem načrtu za 
SOzdna   gojitvena,   ureditvena   in   obnovifvena  dela, 
tako da morajo občinski ljudski odbori .svoje' gozdne 
^klade uporabljati le za dela, ki jih je določil občin- 
ski ljudski odbor v skladu z okrajnim gospodarskim 
Planom. Ko bodo napravljeni enotni načrti za urejn- 
j'Jp gozdov, bo v skladu s potrebami določena ude-» 
Czba občinskih gozdnih skladov na okrajnem gozd- 

'nGni skladu s posebnim sklepom okrajnega ljudske-. 
- Sa odbora, 

,     Sredstva okrajnega  gozdnega sklada se razpore- 
"e s predračunom dohodkov in izdatkov skladov, ki 
Se Potrdi.posebej. 

17 
Sredstva okrajnega pašnega sklada se razporede 

s predračunom dohodkov  in  izdatkov siklada, ki se 
potrdi posebej. ' 

18 
Plan sečnje lesa za leto 1954: 
Določijo se tele količine posekov lesa z gozdovih: 
a) splošnega ljudskega premoženja:      m3 neto 

skupno 45.000, 
od tega: 

industrija ' 40.300 
lokalna poraba 4.200 
lastna poraba                              • 500 

ključni sortimeli ti: 
jamski les 3.000 
celulozni  les  iglavcev 9.O0O 

b) zasebnega sektorja skupno   34.376 
od  tega: 

industrija 15.240 
lastna poraba 19.136 

ključni sortimenti: 
jamski les 4'.O00 
celulozni  les 6.000 

V planu so zajeti poseki in količine tud! na ne- 
gozdnih tleh. 

Četrti   del 

DENARNA SREDSTVA OKRAJA IN NJIHOVA 
RAZDELITEV V LETU 1954 

a) Sredstvu   okraja   Radovljica   (vštevši   prispe- 
vek LRS) : v 000 din 

Viri: 

1. Dohodki iz gospodarstva: 
a) ostanek dobička 3,084.983 
b) Prometni davek od vina in hlodov 490 
c) 5% prometnega davka gosp. organiza- 

cij, razen zadrug 117.155 
č) 50% prometnega davka zadrug 18.000 
d) davek od tuje delovne sile — 
e) obresti od osnovnih sredstev kom. pod- 

jetij                                                        . • •    — 

3,220.628 

2. Dohodki od prebivalstva: * 
a) prometni davek privatnega sektorja 35.000 
b) dopolnilna dohodnina kmetov •   38.100 
c) zaostala dohodnina kmetov 4.960 
č) dopolnilna   dohodnina   obrtnikov, sa- 

mostojnih poklicev in premoženja 29.200 
d) davek od dediščin in daril 6.000 
e) zemljarina 2.000 
f) taksa 10.000 

3. Dohodki uradov in ustanov 2.433 

4. Drugi dohodki: 
a) občinski prometni davek 9.581 
b) zakupna gostišča '                           •   274 
c) stanovanjski sklad občin 5.486 
č) davčne vrednotnice <              200 
d) drugi dohodki 955 
e) okrajne takse 8.100 
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5. Vodni sklad 
6. Sklad za obnovo gozdov 
7. Pašni sklad 
8. Presežek proračuna 1953: 

a) čisti proračun 
b) AS 1953 — presežek 
c) .davek od plačilnega sklada 
č) saldo investicij 1953 

v 000 din 
69.275 

312.325 
12.167 

41.126 
246.000 

88.000 

6.924 

skupaj      4,148.734 

Uporaba : 
1. Prispevki za LRS: 

63,8% od dohodkov okraja v letu 1954        1,851.328 
2. delež občin 250.593 
3. delež gospodarskih organizacij za plače s 

socialnim zavarovanjem 447.983 
4. delež gospodarskih organizacij za prosto 

razpolaganje 257.083 
5. Proračun OLO: 

a) administrativni del proračuna 
OLO 247.800 

b) negospodarske  investicije 503.875 
c) dotacije občinam 50.000     801.675 

6. Investicijski sklad 143.305 
7. Komunalni sklad 3.000 
8. Vodno gospodarstvo 69.275 
9. Izdatki uprave za gozdarstvo 312.325 
10. Pašništvo 12.167 

skupaj   4,148.734 

Sredstva okraja Radovljica brez skladov (po odbitku 
udeležbe LRS in deleža gospodarskih organizacij na 

plače) 

Viri: 
1. Sredstva po družbenem planu 1954: 

a) Sel dobička gospodarskih organizacij       971.009 
b) drugi dohodki 143.723 

1,114.732 
1. Sredstva po družbenem planu 1954: v 000 din 

a) razlika AS iz leta 1953 246.000 
b) davek od plačilnega sklada 88.000 
c) saldo investicij 6.924     340.924 

skupaj dohodki 1,455.656 

Uporaba: 
Udeležba občin: 
a) dotacije 50.000 
b) del dobička gosp. organizacij 154.451 
c) prometni davek 11.350 
č) okrajne takse 5.100      - 
d) dohodki uradov in. ustanov 579 
e) presežek proračuna 1953 26.811 
f) drugi dohodki 257 
g) državne takse 3.000 
h) dediščine in darila 1.800 
i) -kmetijska dohodnina, tekoča 11.430 

v 000 din 
j) kmetijska dohodnina, zaostala 1.488 
k) obrtniška dohodnina, tekoča 2.700 
1) obrtniška dohodnina, zaostala 3.000 

m) druga, tekoča 1.500 
n) druga, zaostala 1.560 
o) občinski prometni davek 9.581 
p) stanovanjski sklad 5.486 
r) prometni davek priv. sektorja 10.500     300.593 

2. Administrativni del 
proračuna OLO i» 247.800 

3. Udeležba delovnih koletivov 
na ostanku dobička — sklad za 
samostojno razpolaganje podjetij 257.083 

4. Investicije: 
a) gospodarstvo 369.202 
b) prosveta 92.500 
c) zdravstvo 34.926 
č) državna uprava 4.836 
d) notranja uprava 2.411      503.875 

5. Investicijski sklad 143.305 

6. Sklad za komunalno delavnost 5.000 
Skupaj uporaba 1,445.656 

2. člen 
Gospodarski instrumenti in ukrepi iz tretjega 

dela družbenega plaua veljajo in se uporabljajo 
od 1. januarja 1954, razen kjer je drugače določeno. 

Prenehajo veljati: 
1. odlok o začasni delitvi dobička med okrajem 

in gospodarskimi organizacijami v okraju Radovljica; 
2. odlok o začasni delitvi dobička med okrajem 

Radovljica in mestnima občinama Bled in Jesenice: 
3. odlok o ustanovitvi okrajnega kreditnega 

sklada. 
Odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<. 
St. 924/6-54 ' 
Radovljica, dne 27. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

719. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena v zvezi 
s 96. in 108. členom zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št 19/52) ter v skladu z zako- 
nom o družbenem planu Ljudske republike Slovenije 
za leto 1954 (Uradni list LRS, št. 14-43/54) je okrajni 
ljudski odbor Šoštanj po sklepu skupne seje okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 22. maja 195* 
sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu okrajnega ljudskega odbora 

Šoštanj za leto 1954 

1. člen 
Potrdi se družbeni plan okrajnega ljudskega «°" 

bora Šoštanj za leto 1954, -ki se glasi: 
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Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
OKRAJA ŠOŠTANJ V LETU 1953 

1. poglavje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupni  družbeni  proizvod izračunan  po cenah, 

predvidenih za leto 1954, je znašal 
1952 1953 

v milijonih din                                      2.744 
T indeksih                                               100 
na enega prebivalca v din               83.116 
v indeksih                                            100 

2.838 
1033 

83.869 
103.2 

Skupni narodni dohodek, izračunan po 
Pa je znašal: 

1952 

istih cenah, 

1953 

v milijonih din                                  2.457 
v indeksih                                               1O0 

2.494 
102.8 

na enega prebivalca v din               74.341 
v indeksih                                               100 

75.461 
102.1 

Povečanje   družbenega   proizvoda   po   panogah, 
izraženo v indeksih je bilo takole: 

1952 1953 

Industrija 100 108.5 
Kmetijstvo 100 103.2 
Gozdarstvo 100 96.0 
Gradbeništvo 100 108.0 
Promet 100 — 
Trgovina 100 117.0 
Gostinstvo 100 123.0 
Obrt 100 98.0 

Skupno gospodarstvo 100 103.3 

Ustvarjeni družbeni proizvod se je v letu 1953 
povečal nasproti letu 1952 za 3.3%. Najvišje poveča- 
nje je v industriji in gradbeništvu. Tudi promet v 
trgovini in gostinstvu se je dvignil. Proizvodnja v 
rudarstvu se je povečala zaradi novih kapacitet v 
rudniku lignita, v drugih panogah pa zaradi boljše 
'zrabe že obstoječih kapacitet. 

Povečanje ustvarjenega narodnega dohodka je 
v letu 1953 nižje kot vrednost družbenega produkta. 
To pa zato, ker industrija usnja ni dosala svojih 
obveznosti po družbenem planu. 

, Na skupno prikazano povečanje družbenega bruto 
proizvoda in narodnega dohodka je vplivala pove- 
čana produktivnost dela, boljša izraba obstoječih 
kapacitet, večje varčevanje pri surovinah in boljša 
'zraba notranjih rezerv delovne sile. 

Povpreček ustvarjenega družbenega bruto proiz- 
voda in narodnega dohodka je bil v letu 1952 in 1953 
nižji od republiškega povprečja, ker niso bile izpol- 
njene obveznosti po družbenem planu oziroma ni bila 
dosežena masa akumulacije. 

2. poglavje 

Denarni dohodki in kupna moč prebivalstva 
; Denarni dohodki prebivalstva od socialističnega 

*«ktorja so znašali: 
leta 1952 1,063.852/m. 
leta 1933 1.757.264/m. 
indeks 165% 

Povečanje denarnih dohodkov prebivalstva v letu 
1953 znaša 165% in je nastalo zaradi odprave indu- 
strijskih bonov, ki so v letu 1952 predstavljali del 
plačilnega sklada, dalje zaradi delnega povišanja 
plač po tarifnih pravilnikih, povišanja otroških do- 
klad, ureditve pokojnin itd. Pri denarnih dohodkih 
kmečkega prebivalstva je nastalo povišanje pred- 
vsem zaradi višjih prodajnih cen za les in živino, 
dedoma pa tudi zaradi povečanja dohodkov v kme- 
tijski proizvodnji. Povečanje denarnih dohodkov je 
pri kmečkem prebivalstvu 61%, pri nekmečkem pa 
59%. 

Kupna moč prebivalstva je znašala: 

1952 1953 
Indeks 

% 

kmetje 
nekmetje 

351.207 
509.960 

492.376 
889.375 

139.8 
174.5 

skupaj 861.167       1,361.751       160.5 

Iz tega je razvidno, da se je kupna moč prebi- 
valstva v primeri s povečanjem denarnih dohodkov 
prebivalstva povečala za sumarno. 27.3%. Velik odsto- 
tek kupne moči pa se je odlil v druge okraje, kar nam 
mora dati smernice za izboljšanje absorbiranja kupne 
moči v našem okraju z izboljšanjem trgovske mreže. 

Realizacija kupne močile bila takale: 
Izkupiček trgovine je znašal: 

leta 1952 630.818 
leta 1953 1,117.185 
indeks 175.3% 

Izkupiček v gostinstvu je znašal: 
leta 1952 106.179 
leta 1953 144.147 

i indeks 135.2% 

Izkupiček v trgovini se je v letu 1953 povečal 
nasproti letu 1952 za 75.3%, torej za 15% več, kot 
znaša povečanje kupne moči, ali za 26.3% več, kot 
znaša povečanje denarnih dohodkov prebivalstva. To 
povečanje v -trgovini je nastalo predvsem zaradi od- 
prave industrijskih bonov in popolne sprostitve trgo- 
vine. V trgovini se je promet povečal za 26.3%, več 
kot znašajo denarni dohodki prebivalstva, v gostin- 
stvu pa za 35.2%, torej za 20.1% manj, kot znaša po- 
večanje denarnih dohodkov. Iz tega sledi, da je pre- 
bivalstvo večji del svojih dohodkov realiziralo v 
trgovini, preostali.del pa v gostinstvu. 

Povpreček izkupička v trgovini na 1 prebivalca: 

leta 1952 18.480 din    ' 
leta 1953 -         32.390 din 
indeks 175% 

Povpreček izkupička v gostinstvu na 1 prebivalca: 
leta, 1952 3.105 din 
leta 1953 4.230 din 
indeks 136% 

3. poglavje 

Zaposlitev delovne sile po gospodarskih panogah 

Po posameznih gospodarskih panogah je bjlo v 
letu 1952 in 1953 zaposlenih tole število delavcev in 
uslužbencev: 
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Povprečno število 
Gospodarska panoga zaposlenih Indeks 

1952 1953 

Industrija 2658 2783 105 
Kmetijski državni sektor 21 18 89 
Gozdarstvo 500 541 108 
Gradbeništvo 877 962 109 
Promet 19 11 56 
Trgovina 127 106 84 
Gostinstvo 90 90 100 
Obrt 332 310 93 
Komunalna delavnost 9 15 162 
Kmetijske zadruge 372 425 119 
Druga delavnost. 30 36 120 

5035 5297 105 Skupaj 

Zaposlitev delovne sile se je v letu 1953 povečala 
nasproti letu 1952 za 5%. V letu 1954 pa se pred- 
videva povečana zaposlitev novih delovnih moči za 
20 odstotkov. 

Delovna sila se bo predvsem povečala v Rudniku 
lignita 'Velenje in v obeh gradbenih podjetjih, to pa 
zaradi povečanja investicijske delavnosti in pa novih 
kapacitet. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V OKRAJU ŠOŠTANJ ZA LETO 1954 

4. poglavje 

Industrija 

1 
Na podlagi doseženih rezultatov v letu 1953 tet 

analize možnosti proizvodnje, potrošnje in izvoza se 
predvideva v letu 1954 nasproti letu 1953 povečanje 
industrijske proizvodnje za 11% ozir. po posameznih 
strokah  industrijske  proizvodnje  takole  povečanje: 

• Fizični obseg 
1953 =^100 % 

(količinski 
prikaz) 

Proizvodnja električne energije 106 
Proizvodnja in predelovanje premoga 146 
Kemična industrija 136 

Lesna industrija: 
rezani les 74 
zaboji 79 
lesna volna 83 
lesne vrvi 76 

• končni,izdelki (zajeto v tisoč din) 535 

Tekstilna industrija: 

konfekcija 119.5 
gumbi 90 

Usnjarska industrija: 
spodnje uisnje 86.5 
gornje usnje 117.5 

Eksploatacija gozdov 97 

Zaradi splošnega povečanja industrijske proizvod- 
nje se predvideva povečanje števila zaposlenih do 
500 nasproti zaposlenim v letu 1933 predvsem v rudar- 
stvu in gradbeništvu. 

3 
Proizvodnost dela se bo povečala povprečno za 

3% v vseh panogah gospodarstva. 

V rudniku lignita so bo proizvodnja dvignila za 
46%, t. j. za 200.000 ton, na to so predvsem vplivale 
nove investicije, ki so se pričele izvajati s koncem 
leta 1953 z odpiranjem novega jaška. Delovni kolek-, 
tiv pa se bo moral truditi, da s povečano storil- 
nostjo ustvari možnost za predvidemo znižanje cen 
premogu. Prav tako je treba paziti na racionalno iz- 
rabo amortizacijskih sredstev, predvsem pri jamskih 
delih, ter obdržati enakomerno proizvodnjo skozi 
vso leto. 

5 
V kemični industriji ostane proizvodnja na nivo- 

ju 1953. Kljub temu pa obstoji še možnost povečanja 
z razširitvijo asortimentov barv in s tem kritja po- -, 
treb tržišča. 

6 . 
V lesni industriji so bo proizvodnja znižala, in to 

predvsem rezanega lesa. Povečala pa se bo proizvod- 
nja končnih izdeLkov. V zvezi s tem bo morala lesna 
industrija predvsem povečati odstotek izrabe hlodo- 
vine in racionalneje izrabiti odpadke za predelavo-, 
2aradi zmanjšanega obsega eksploatacije gozdov in 
8 tem zmanjšane proizvodnje rezanega lesa je treba 
v letu 1954 zagotoviti zadostne količine lesa za pre- 
delavo v .končne izdelke, jamskega lesa za rudnik« 
in celuloze. 

7 
V tekstilni industriji in galanteriji se bo pove- 

čala proizvodnja za 19.5%. Povečanje proizvodnje se 
predvideva v konfekciji zaradi boljše oskrbe doma- 
čega tržišča. V galanteriji pa je tTeba razširiti pro- 
izvodnjo in povečati asortiment izdelkov. Prizadevati 
se je tudi treba za izvoz idočih artiklov. 

V usnjarski industriji se ne predvideva bistveno 
povečanje proizvodnje nasproti letu 1953. Zaradi do- 
bre kvalitete se je treba prizadevati za čimvečji izvoz 
usnja; s tem bo mogoče preskrbeti usnjarsko indu? 
strijo s kožami iz uvoza. 

5. poglavje 

Kmetijstvo 

Družbeni plan, ki je v letu 1954 postavljen na 

podlagi povprečne listine, predvideva v primeri z 

letom 1953 povečanje družbenega proizvoda za 4.7%- 
Na ta dvig bo vplivala večja in boljša osikrba z urne'' 
nimi gnojili, intenzivnejše uporabljanje zaščitnih 
siedstev in boljša obdelava zemljišč kakor tudi boljs8 

izraba obstoječe mehanizacije. 
Živinorejska proizvodnja pa se bo povečala^ ••• 

se bo razširilo delovanje zadružnih živinorejskih s,e? 
lekcijskih odborov; število teh odborov je dvignit' 
do konca leta tako, da bodo pri vsaki naši zadrugi- 
Pri drugih investicijah v kmetijstvu bo glavni _P°' 
udarek na zidanju silosov in gnojišč, na izpopolnit?1' 



Štev. 47 — 27. XI. 1934 URADNI LIST Stran 913 

mehanizacije zadružnega sektorja kmetijstva ter 
ureditev pašnikov. Te investicije imajo namen, pove» 
čati kmetijsko proizvodnjo in znižati stroške tem 
kmetijskim gospoddarskim organizacijam. 

Za boljši razvoj kmetijstva pa skrbijo razne kme- 
tijske šole, ki vzgajajo kvalificirani kader kmetij- 
skih strokovnjakov. Poleg rednih šol bo pričelo delo- 
vati v zimskih mesecih 1953/54 več kmetijskih gospo- 
darskih tečajev. Razen teh se bodo organizirali tudi 
sadjarski in živinorejski tečaji. 

Pozitivmno se bo pokazal v kmetijski proizvodnji 
tudi novi način obdavčitve zasebnih gospodarstev na 
Podlagi katastra. 

6. poglavje 

Gozdarstvo 
Zaradi varčevnnja z lesom in povzdige gozdov se 

jo tudi plan sečnje okraja v državnem in nedržav- 
nem sektorju v letu 1954 zmanjšal. 

Obreme- 
Indeks Indeks nitev 

1955 1934 prirasta 

Skupna sečnja 1O0 101 121 

za industri jo 1O0 72 — 
za lokalno in lastno • 

porabo 100 222 — 

Po sektorjih: 
državni  sektor 1O0 70 113 
nedržavni sektor 100 131 126 

Obremenitev prirasta nad 100% v državnem sek- 
torju se lahko opraviči s tem, da prevladujejo na 
območju Gozdnega gospodarstva Nazarje v glavnem 
onodobni in mešani gozdovi; pri tem je večja.količina 
zrelih, bukovih sestojev, ki jih jo nujno treba iz- 
koristiti v krajši izravnalni dobi, ker bi sicer pričele 
lesne mase propadati. V letu 1954 se torej zniža soč- 
nja v državnih gozdovih, vendar pa še ne do višine 
Prirastka. Ravno takšno stanje je v nedržavnem 
sektorju, kjer se bo v letu 1954 sečnja povečala za 
51%, je pa še vedno večja za 26% od prirastka. 

Cena lesa na panju (gozdna taksa) se poveča 
skladno s tržno ceno lesa. To povečanje gre večji del 
v korist povečanja sredstev sklada za obnovo gozdov. 

Največji napori bodo v letu 1954 potrebni za po- 
večanje gozdnega sklada in prirastka z izpolnjeva- 
njem nepopolno zaraščenih površin, z melioracijo 
degeneriranih sestojev, z intenzivnim redčenjem se- 
stojev itd. Za varstvo gozdov bo preskrbljeno, s seka- 
njem lubadark, sušic in z nastavljanjem lovnih dre- 
ves povsod, kjer je to potrebno. 

Ker primanjkuje gozdnih prometnih naprav, bo 
v letu 1954 okrepljena tudi graditev in projektiranje 
'eh naprav. Predvsem se bo zgradila cesta Dupljc- 
Rastke in Krašica. Mnogo sredstev pa bo porabljenih 
•• popravila, vzdrževanje itd. 

t 7. poglavje 

Gradbeništvo 

Letos se bo povečal obseg proizvodnje v primeri 
• letom 1953 za 88%, to pa predvsem zaradi  večjih 

gr^ dbenih del, ki se predvidevajo za okrepitev grad- 
benih del pri Rudniku lignita in Termoelektrarni 
Šoštanj. Za to povečano delavnost, da bodo dosegla 
svoj plan, bodo morala gradbena podjetja poiskati 
vse svoje rezerve. Število zaposlenih se bo v gradbe- 
ništvu znatno povečalo. 

8. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Kot posledica povečane celotne gospodarske de- 
lavnosti se predvideva v trgovini in gostinstvu v 
letu 1934 za 20% večji promet. Glede na povečanje 
prebivalstva in na to, da bodo začeli obratovati novi 
turistični objekti v Logarski dolini — Solčavi, pa se 
bo število zaposlenih le malenkostno dvignilo. 

Povečanje plačilnega sklada v gospodarstvu, 
decentralizacija in reorganizacija trgovskih podjetij 
ter način oblikovanja plačilnega sklada v trgovini 
na podlagi odstotka, ki ga določi ljudski odbor, bodo 
stimulirana trgovska podjetja, da povečajo promet. 
Prav posebno pa bo vplivala decentralizacija trgov- 
ske mreže na znižanje cen ter izboljšanje postrežbe, 
s tem pa se bo okrepila zdrava konkurenca v korist 
potrošnikom. V gostinstvu in turizmu se predvideva, 
da bo promet znatno višji zaradi novih turističnih 
in gostinskih objektov. Ker pa ureditev podjetij še 
ne ustreza sodobnim tehničnim zahtevam in ker ni 
urejenih prometnih zvez, ni pričakovati večjega 
obiska inozemskih gostov, ki bi spričo omejene kupne 
moči domačih gostov pomagali dvigniti promet. Na 
padec prometa v gostinstvu bo tudi vplivala ukinitev 
regresa. 

Problematika turizma in gostinstva okraja 
Šoštanj se pretežno nanaša na Logarsko dolino, ker 
je le-ta osnova obstoja in razvoja turizma kakor tudi 
gostinske delavnosti. Ravno tako je treba posvetiti 
več pozornosti tudi razvoju drugih turističnih krajev 
in planinskih postojank. 

9. poglavje 

Obrt 

V letu 1954 se predvideva večji promet obrtnih 
storitev in proizvodnje le za 2.5% zaradi večjih amor- 
tizacijskih sredstev podjetij, deloma pa zaradi po- 
večanja sredstev za vzdrževanje stanovanjskega 
sklada. 

Glede na diferenciacijo posameznih obrtnih 
obratov: . ' 

a) na storitveno obrt. 
b) na obrt kot dopolnilo k industrijski proizvod- 

nji, ki nima podlage za razvoj v industrijsko pod- 
jetje, 

c) na obrtne obrate s prehodnim pomenom, ki s 
svojim razvojem težijo k industrijskemu podjetju, 
bo treba s primernimi ekonomskimi ukrepi podpreti 
razvoj storitvene obrti, ki je v upadanju. Prav tako 
bo treba s pravilnimi ukrepi usmeriti tiste obrtne 
obrate, ki imajo možnost prehoda vsaj na maloserij- 
sko proizvodnjo, da se poveča obseg blagovne proiz- 
vdnje. Prav tako je treba,s pravilno davčno politiiko 
spraviti v sklad obveznosti privatnega sektorja obrti 
z obveznostmi, ki jih ima socialistični sektor. Na ({a 
način se bo preprečila krepitev posameznih kapita- 
lističnih elementov v obrtništvu. 
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10. poglavje 

Investicije 

Letos se bo investicijska graditev izvajala pre- 
težno iz kreditev, t. j. zveznega in republiškega kre- 
ditnega plana, iz presežkov sredstev preteklega leta, 
sredstev skladov za samostojno razpolaganje in okraj- 
nega kreditnega sklada. Na obseg bruto investicij 
bodo močno vplivala tudi povečana sredstva iz amor- 
tizacije. Obseg investicijske graditve v letu 1954 bo 
isti kot v letu 1953, le da se bodo izpremenili viri 
finansiranja investicij. 

Poleg teh sredstev so predvidene tudi pro- 
računske investicije OLO v znesku 52,000.000 din ter 
formiranje kreditnega sklada iz presežka okrajnih 
sredstev. Druga problematika o investicijski graditvi 
pa jo razvidna iz nadaljnjih poglavij. 

11. poglavje 
Družbeni proizvod, narodni dohodek in njegova 

razdelitev • 
Glede na smernice razvoja gospodarstva v letu 

1954 bomo predvidoma formirali družbeni proizvod 
in narodni dohodek takole: 

V milijon dinarjih Indeksi: » 1952 = : 100 1953 = 100 
1952 .1953 1954 1953 1954 1954 

Skupni družbeni proizvod 2.744 2.838 3.194 103,3 116,2 112,7 
Od tega: 
amortizacija 287 344 440 119 152     . 128 
narodni dohodek 2.457 2.494 2.754 102,8 112 110 

podatkov: 

Opomba:  Skupni   družbeni   proizvod   je   izračunan na podlagi cen, ki se predvidevajo za leto 1954. 

Skupni družbeni proizvod po panogah 

Pri prometu ni zajet skupni družbeni proizvod že'ezoic in PTR, ker z\ !eto 1934 ai razpoložljivih 

V milijon dinarjih: 

1952 1953 1954 
1952 = 100 

1953 

Indeksi: 
1953 • 

1954 
100 

1954 

Gospodarstvo skupaj 
Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

2.744 
1.680 

604 
113 
137 
117 

13 
80 

2.838 
1.723 

624 
109 
149 
138 

16 
79 

3.194 
1.913 

653 
93 

263 
165 
26 
81 

103,3 
108,5 
103,2 
96 

108 
117 
123 
98 

116,2 
114 
108,3 
82,2 

192 
141 
200 
101,5 

112,7 
111 
104,7 
85 

188 
119 
162 
102,5 

Tretji   del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV PLANA 
OKRAJNEGA LJUDSKEGA ODBORA ŠOŠTANJ 

ZA LETO 1954 

12. poglavje 

Delitev dobička 

Po plačilu zveznega davka od dobička, prenosu 
sredstev v rezervni sklad v" višini 2 % od zneska 
stalnih obratnih sredstev, odbitku sredstev, potreb- 
nih za plačilo anuitet za dolgoročna posojila, za ka- 
tera je okraj prevzel poroštvo, ter odbitku prispev- 
kov v sklad za urejanje voda in v sklad za obnav- 
ljanje in vzdrževanje rezerv rudnega bogastva se 
ostanek dobička deli med okrajni ljudski odbor in 
gospodarske organizacije po tehle odstotkih: 

a). Na tem ostanku dobička imajo posamezne go- 
spodarsko organizacijo in okrajni ljudski odbor dele 
s temile odstotki: 

Podjetje % OLO% 

Elektroenergetski   sistem 35 65 
TE Velenje, stranski obrati 35 65 
Rudnik lignita, Velenje 35 65 
LIP, Nazarje 35 65 
Tovarna barv in lesnih izdelkov, 

• Mozirje 35 63 

Tovarna konfekcij, Šoštanj 37 63 
Tovarna  usnja,  Šoštanj 35 65 
Tovarna usnja, Rečica 57 63 
Gozdno  gospodarstvo, Nazarje 33 67 
Gradiš, Šoštanj 35 65 
Gradbenik, Šoštanj 35 65 
Vsa delavnost — trgovine 42 58 
Vsa delavnost — gostinstva 46 54 
Vsa delavnost,— obrti 46 54 
KZ in vsi njihova obrati 80 20 

b) Gospodarsko organizacijo prenesejo v svoj 
sklad za samostojno razpolaganje najmanj 10 % où 
dela dobička, ki jim ostane, ko odvedejo delež 
okrajnega ljudskega odbora, ostalo pa lahko upora- 
bijo za izplačilo plač iz dobička tako kot predvideva 
maksimalna lestvica po zveznem družbenem planu. 
Co je znesek, namenjen za izplačilo plač iz dobička, 
večji, kot predvideva maksimalna lestvica po zvez- 
nem družbenem planu, prenese gospodarska organi- 
zacija presežek v svoj sklad za samostojno razpo-' 
laganje. 

Za trgovske gospodarske organizacije velja p'raV 

tako zvezna maksimalna lestvica. Odstotek, dobljen 
iz razmerja med ostankom ustvarjenega plačilnega 
sklada po odbitku obračunskega skladn za plače in 

obračunskim skladom za plačo je podlaga za izpla- 
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&Io dopolnilnih plač po maksimalni zvezni lestvici. 
Ce trgovska organizacija doseže večji plačilni siklad, 
kakor jo dovoljeno za izplačilo plač po zvezni maksi- 
malni lestvici, prenese razliko v svoj rezervni ter in- 
vesticijski sklad. 

c) Delež kmetijskih zadrug in njih obratov na 
dobičku, ustvarjenem v njih obratih znašn 80 %, 
okrajnega ljudskega odbora pa 20 %. Kmetijske za- 
drugo in njih obrate lahko okrajni ljudski odbor 
n& prošnjo posamezne zadruge oprosti od svojega 
deleža na dobičku, če se prepriča, da bo le-ta kori- 
stno uporabljen za dvig kmetijske proizvodnje. 

č) Gospodarske organizacije, ki imajo svoj sedež 
Da območju drugega okrajnega ljudskega odbora, 
imajo pa v okraju Šoštanj svoje obrate ali poslovne 
e,öote, odvajajo za to od ustvarjenega dobička tolik- 
šen del, kot jim je določen z družbenim planom 
okraja Šoštanj. 

13. poglavje 

•Plačilni sklad v trgovini in gostinstvu 

Okrajni ljudski odbor je določil odstotke plačil- 
nega sklada od celotnega prometa, na podlagi kate- 
rega  posamezne  trgovske  organizacije  izračunavajo, 
kolikšen dol bruto proizvoda smejo izločiti za svoj 
Plačilni sklad. 

a) Višina tega odstotka je za posamezne trgovske 
organizacije takole določena: 
za promet za plačilni sklad: % 

Odstotek,   ki   ga   uporabljajo  trgovska podjetja 
Trgovsko podjetje Potrošnik, Šoštanj 2,7 
Trgovsko podjetje Elektroradio, Šoštanj 3,3 
Trgovsko podjetje Zarja, Šoštanj 2,8 
Trgovsko podjetje Merkur, Šoštanj 3,9 
Knjigarna, papirnica, Šoštanj 4,1 
Trgovsko podjetje Gornji grad 4,5 
Trgovsko podjetje Kino, SmarlnoobPaki 3,6 
Trgovsko podjetje OZZ, Šmartno ob Paki 2.0 
Trgovsko podjetje Občina, 

Šmartno ob Paki   • 4.2 
Trgovsko podjetje Občina, Luče 4,1 
Trgovsko podjetje Ojstrica Rečica/Sav. 4,5 
Trgovsko podjetjo Občina, Nazarjo 4,3 
Trgovsko podjetje Roprodukt, 

Šmartno ob Paki i 2,8 
Trgovsko podjetjo Prodaja, Mozirjo      , 4,2 
Trgovsko podjetje MLO Velenje 4,0 
Trgovsko podjetjo Ljubno 4,2 
KZ Šmartno ob Paki 4,2 
KZ Ljubno ob  Savinji 3,6 
KZ Lokovica 3,4 
KZ Šmartno ob Dreti 3,2 
KZ Gornji grad 3,4 
KZ Rečica 3,6 
KZ Solčava . 3,7 
KZ Ljubija 4,0 
KZ St. Janž pri Velenju 3,4 
KZ Radmirjc 3,8 
KZ Nova Štifta 3,2 
KiZ Družmirje 3,6 
KZ Mozirje 3,7 
KZ Kokarjc 3,4 
KZ Velenje 3,0      • 
KZ Sv. Florjan 3,4 
KZ Gorenje 4,5 

x K7, Ročna 3,3 
KZ Lučo 4,0 

KZ Topolščica 4,5 
KZ Salek 3,8 
KZ St. Ilj pri Velenju 4,5 

b) Gostinske organizacijo formirajo svoj plačilni 
sklad tako, kot je predpisano za gospodarske organi- 
zacije. 

c) Trgovsko gospodarske organizacije odvajajo v 
svoj rezervni sklad 2 % od povprečnih obratnih 
sredstev. 

14. poglavje 

Stopnjo dopolnilne dohodnine 

a) Dopolnilna dohodnina kmetijstva se bo v letu 
1934 odmerjala po davčni lestvici, sprejeti na zase- 
danju okrajnega ljudskega odbora Šoštanj dne 
10. marca 1954. 

b) Dohodnina obrtnikov in drugih poklicev se bo 
v letu 1954 odmerjala po davčni lestvici, ki jo je spre- 
jel okrajni ljudski odbor Šoštanj dne 24. aprila 1954. 

15. poglavje 

Obrestna mera za osnovna sredstva 
komunalnih podjetij 

Obresti od osnovnih sredstev komunalnih pod- 
jetij se določijo v višini 2 % od vrednosti osnovnih 
sredstev. 

Za zadružne domove se obresti od osnovnih sred- 
stev ne plačujejo. 

Prejeta denarna sredstva od obresti od osnovnih 
sredstev se bodo stekala v sklad za kreditiranje inve- 
sticij OLO Šoštanj. 

16. poglavje 

Prispevek za socialno zavarovanje 

a) Prispevek za socialno zavarovanje plačujejo 
vsa podjetja v višini 45 %. 

b) Ce pa bi bilo pred letom treba predpisati do- 
polnilni prispevek za socialno zavarovanje, se bo 
ta plačeval iz ostanka dobička podjetij. 

17. poglavje 

Skupna sredstva okraja in viri sredstev 

I.   Bilanca  sredstev  okraja 

Na podlagi predvidene proizvodnje in planskih 
instrumentov okrajnega družbenega "plana za leto 
1954 se bodo na območju okrajnega ljudskega odbora 
formirala iale sredstva: 

a) Sredstva iz leta 1953: v 000din 

Ostanek presežka akumulacijo 35.488 
Ostanek davka presežnih plač 3.044 
Ostanek sklada stanovanjske komunalne 

delavnosti • - 237 
Ostanek sredstev za finansiranjc 1.925 
Presežek proračunskih dohodkov 1953 13.388 
Ostanek sklada za izr. zdravstvenih 

ustanov 131 " 

Sredstva skupaj iz leta, 1953 54.212 
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V 000 din 
— 2.713 

100 % 2.320 

100 % 5.400 
— 1.232 

100 % 2.620 

4,7% 9.700 

b) Sredstva iz lota   1954: 
v 000 din 

organizacij, 
201.070 

6.032 

18.400 
56.698 
5.426 
1.800 
2.420 

600 
1.500 
6.000 

299.946 

Del    dobička    gospodarskih 
ki  pripada  OLO 

5 %   prometnega  davka drž.  sektorja 

50 % prom, davika zadruž. privatnega 
sektorja 

Dohodnina' kmetov 
Dohodnina obrtnikov in drugih poklicev 
Zemljarina 
Davek od dediščin in daril 
Dohodki   uradov in  ustanov 
Razni proračunski dohodki 
Drugi dohodki — državne takse 

Skupaj dohodki  leta  1954 

Od tega se odštetejo: 
1. prispevek  republiki 61.374 
2. ostane za potrebe okraja 238.572 

c) Dohodki od katerih se ne plačuje prispe- 
vek republiki, lokalni prometni davek 
zamudne obresti 

Skupaj dohodki OLO 247.952 

Vsi dohodki 299.946 

II.   Poraba   sredstev   iz   leta   1954, 
ki   se   formirajo  v  okraju 

Proračunski izdatki: 
v 000 din 

II. del Dotacije gospodarstva 6.000,0 
III. del Negospodarske investicije 28.700,0 
IV. del Prosvetä in kultura 49.003,5 
V. del Socialno skrbstvo 21.768,0 
VI. del Zdravstvena zaščita 12.943,5 

VII. del Državna uprava 51.114,0 
XII. del Proračunska rezerva    ' 5.000,0 

7.380 
2.000 

Občinski  proračun 

Proračunske investicijo občin 

Vsi proračuni 1954 skupaj 

Okrajni kreditni sklad za investicije 

Skupaj vsega 

174.529,0 

39.371,0 

27.000,0 

66.371,0 

240.900,0 

7.052,0 

247.952.0 

Sredstva iz leta 1953 se bodo najprej uporabila 
za kritje lanskih investicijskih obveznosti po druž- 
benem planu, nato za lastno finansiranje podjetij, 
ostanek pa se prenese v sklad za kreditiranje inve- 
sticije OLO. 

III.   Delež   občanskih   ljudskih   odborov 
na   dohodkih   okraja 

v 000 din 

Na kmečki dohodnini 18,2%        10.024  . 

na presežku dohodkov po občin- 
skih proračunih  iz leta   1953   100    % 5.262 

39.371 

27.000 

66.371 

na dohodku drugih poklicev 
na davku od dediščin in  daril 
na lokalnem prometnem davku 
na  raznih  dohodkih 
na lokalnih taksah 
na delu dobička gosp. organiza- 

cij svojega območja 

Skupni dohodki 

Na delu dobička za kritje 
proračunskih investicij 

Skupaj vsega 

Podrobnejša lestvica o deležu občinskih ljudskih 
odborov je prikazana v proračunu OLO in je sestav- 
ni del tega plana. 

18. poglavje 

Sredstva za investicije 

Ustanovi se okrajni kreditni sklad za investicije. 
V ta sklad se vplačujejo: preostanek sredstev iz leta 
1953, redna sredstva iz leta 1954, namenjena za kre- 
ditni sklad, anuitete lokalnih kreditov, obresti od 
osnovnih sredstev komunalnih podjetij ter vsa sred- 
stva dobička, ki se ustvarijo na tem planom — del. 
ki pripada okrajnemu ljudskemu odboru. 

Podrobnejše pogoje za uporabo teh sredstev pred- 
piše svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

19. poglavje 

Skladi in sredstva skladov 

1.   Sklad   za   urejanje   voda 

Ustanovi se sklad za urejanje voda na območju 
okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

Sredstva tega sklada so namenjena za uporabo 
po določbah 2. člena zakona o, skladih za urejanje 
voda (Uradni list LRS, št. 13/54). 

Sredstva sklada za urejanje voda se določajo z 

vsakoletnim družbenim planom okrajnega ljudskega 
odbora Šoštanj. 

Sklad za urejanje voda ima svoj predračun do- 
hodkov in izdatkov, ki ga sprejme okrajni ljudski 
odbor Šoštanj. Preostanek sklada iz preteklega leta 
so prenese na dohodek v predračun prihodnjega leta. 

V sklad za urejanje voda prispevajo: 
a) vodni mlini z neposrednim prenosom encrgijc 

od para kamnov 2.100 din; 

b) žage z neposrednim prenosom energije 25 din. 
od m3 ali letno za celoletni razrez 14.000 din; 

c) industrijske, rudarske in obrtne organizacij?' 
ki uporabljajo več kakor lO.OOOm3 vode letno zato, 
da jim opravlja kakršno koli fizikalno ali kemično 
delo, 2%o od celotnega skupnega proizvoda; 

č) podjetjem, ki spuščajo v nadzemsko ali pod- 
zemsko vodo take snovi, ki kvarijo ali poškodujejo 
vodnogospodarske naprave, se določi prispevek v 

sklad za urejanje voda po 4. točki 7. člena zakona o 
skladih za urejanje voda, in sicer: 
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Tovarna usnja, Šoštanj 5%o 
Tovarna usnja, Rečica 3 %o 
Tovarna barv in les. izdelkov, Mozirjo 2%o 
LIP, Nazarje 2 %o 

Vsa obrt skupaj 2-%o 

Prispevke za uporabo voda odmeri zavezancem 
okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Zoper odločbo okrajnega ljudskega odbora Šo- 
štanj so zavezanci lahko pritožijo v 15 dneh po pre- 
jemu odločbe na Upravo za vodno gospodarstvo LRS. 

v OOO dia 
1. Sredstva Jklada za  urejanje  voda 8.021 

Ta sredstva se bodo predvidoma uporabila: 
a) za popravilo   regulacije   na   Dreti 1.500 

b) za melioracijo na Dreti 500 

c) za popravilo oz.   odstranitev  opuščenih 
jezov  na Savinji  in  Paki &00 

č) za popravilo poškodb na obrežjih 
Savinjo 500 

d) za prispevek VGU 500 

e) za regulacijo Pake  4.421 

8.021. 

2. Sklad  za  obnovo,  gojiiev 
in   varstvo   gozdov 

Ustanovi so sklad za obnovo, gojitev in yarstvo 
gozdov, okrajnega ljudskega odbora Šoštanj (v na- 
daljnjem besedilu gozdni sklad). 

Sredstva gozdnega sklada so namenjena za upo- 
rabo po določbah 2. člena zakona o skladiln za ob- 
novo, gojitev in varstvo gozdov (Uradni list LRS, šte- 
vilka 13/54). 

Posebno predpise za uporabo gozdnega sklada iz- 
da svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
Šoštanj. 

Gozdni sklad upravlja okrajni ljudski odbor Šo- 
lanj. Sklad ima predračun dohodkov in izdatkov, ki 
Sa sprejme okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Prispevke, ki se stekajo v gozdni sklad, predpiše 
°d cene lesa na panju okrajni ljudski odbor Šoštanj. 

Prispevke mora plačati lastnik oziroma upravi- 
telj gozda, v katerem je bil les posekan. 

Prispevek odmeri pristojni organ okrajnega ljud- 
skega odbora Šoštanj. Pritožba ne zadrži plačila pri- 
spevka. 

Za prispevek oziroma plačilo prispevka za gozdni 
t   sklad  je   nerazdelno  z  zavezancem  odgovoren   tudi 

kupec lesa oziroma tisti, ki je dobil les od zavezanca. 

Prispevki za gozdni skladg se stekajo v celoti v 
dobro gozdnega sklada okrajnega ljudskega odbora 
Šoštanj. Iz gozdnega sklada se izplačujejo prispevki 
[°Publiškemu skladu po določbah republiškega druž- 
nega plana. 

Delež občinskih gozdnih skladov je ,10 % gozdne- 
ga sklada od prispevkov privatnega sektorja. 

V gozdni  sklad se stekajo vsa sredstva  gozdne 
takse, in to: 

a) Dohodki: 

1. Dohodki gozdne takse drž. sektorja 56,100.000 

2. Dohodki gozdno takse priv. sektorja 47,457.750 

^. Prenos sklada iz leta 1953 10,506.048 

Skupaj dohodki: 

35 %   prispevka  republiki 
10 % občinskemu LO 

114,079.798 

29,945.929 
2,420.000 

81,713.896 Ostanek OLO 

b) Izdatki: 

1. Stroški   za   javno   gozdarsko   službo 
okraja 7,946.000 

2. Stroški za gozdna dela in  druge in- 
' vesticije OLO v  nedržavnem in  za- 
družnem sektorju • 35,454.200 

3. Stroški za gozdna dela in druge inve- 
sticije   GG  Nazarje 29,500.000 

4. Dotacije 4,000.000 

5. Rezerva 4,813.069 

20. poglavje 

Rudarski sklad 

'V sklad za obnavljanje in vzdrževanje rezerv 
rudnega bogastva vplačuje Rudnik lignita Velenje v 
rudarski sklad 4 % po odbitku davka od dobička. 

Namensko uporabo tega sklada določita sporaz- 
umno okrajni ljudski odbor in podjetje. 

21. poglavje 

Priloge so sestavni del tega družbenega plana 

2. člen 

Pooblašča se gospodarski svet okrajnega ljudske- 
ga odbora Šoštanj, da lahko med letom po potrebi 
popravi in izpopolni družbeni plan v skladu z druž- 
benim planom LRS in FLRJ. 1 

3. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRS«, njegovo določbe pa so uporabljajo od 
1. januarja 1954. • 

Št. 11-2578/28-54 
Šoštanj, dne 22. maia 1954. 

Predsednik OLO: 

Tone Ulrih  1. r. 
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Vrednostni izkaz blagovne proizvodnje za leto 1954 po podjetjih 
v 1000 din 

Podjetje, 
gospodarska panoga 

Materialni 
stroški 

Amorti- 
zacija Plaće 

Akumula- 
cija 

Bruto 
proizvod- 

nja 

i. TE Velenje + elek. sistem 

2. Rudnik lignita, Velenje 

3. LIP Nazarje 

4. Tovarna barv, Mozirje 

5. Tovarna konfekcije, Šoštanj 

6. Tovarna usnja, Šoštanj 

7. Tovarna usnja, Rečica Sav. 

Industrija skupaj 

8. Kmetijstvo skupaj 

9. Gozdarstvo skupaj 

10. Gradiš, Šoštanj 

11. Gradbenik, Šoštanj 

Gradbeništvo Šoštanj skupaj 

12. Trgovina skupaj 

13. Gostinstvo skupaj 

14. Obrt skupaj 

15. KZ in njih obrati 

66.692 87,874 10.554 45.972 211.092 

548.610 207.062 267.835 678.250 1,701.757 

256.495 25.185 54.403 79.437 395.525 

70.360 8.906 10.790 17.823 107.879 

133.781 965 12.584 12.412 159.742 • 
1,480.071 37.237 41.097 272.953 1,831.358 

211.892 5.735 7.501 48.612 273.740 

2,767.901 372.964 384.769 1,155.459 4,681.073 

68.200 11.730 456.900 109.050 655.880 

84.644 18.749 55.916 38.605 177.914 

402.200 23.748 88.365 98.247 612.560 

112.500 1.695 22500 28.315 165.000 

514.700 25.453 110.865 126.562 777.560 

277.324 1.734 11.504 82.212 372.774 

71.174- 1.933 7.701 14.476 95.284 

164.872 5.472 37.742 31.402 239.488 

103.193 2.882 32.255 109.581 247.911 

Vsi sektorji skupaj 4,052.000 440.897        1,077.652        1,677.527        7.247.876 

Dohodek in njegova razdelitev 
v 1000 din 

Podjetje Obresti     Obresti od    prometni 
Dohodek  od osnovnih   obratnih        davek 

sredstev       sredstev 

Obracunsh  pri,splev,ka 
sklad^      za socja]no 

za plače   zavarovanje 

1. TE Velenje + elek. sistem 73.242 19.280 818 __ 18.323 8.246 

2. Rudnik lignita, Velenja 946.085 135.485 4.800 — 227.938 102.572 

3. LIP Nazarje 113.395 9.453 7.196 39.436 33.403 14.585 

4. Tovarna barv, Mozirje 28.613 3.933 1.530 — 9.924 4.466 

5. Tovarna konfekcije, Šoštanj 24.996 389 1.500 60 12.584 5.663 

6. Tovarna usnja, Šoštanj 314.030 16.170 60.958 34.096 41.097 18.494 

7. Tovarna usnja, Rečica 56.113 2.928 3.600 25.745 7.501 3.375 

8. Gozdno gospodarstvo, Nazarje 74.521 10.035 4.200 — 33.916 16.162 

9. Gradiš, Šoštanj 186.612 5.247 6.4S0 247 65.551 29.493 

10. Gradbenik, Šoštanj 50.815 475 600 148 16.800 7.560 

11. Trgovina skupaj 28.312 675 3.571 5.874 11.156 5.007 

12. Go'stinstvo skupaj 21.965 402 261 8.673 7.616, 3.429 

13. Obrt skupaj 69.710 1.712 933 6.371 37.361 16.703 

14. KZ in njih obrati 76.377 931 5.490 22.332 22.968 10.341 

Skupaj 2,064.786 207.095 101.937 142.976 548.141 246.105 
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Dohodek in njegova razdelitev 
v 1000 dm 
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1. TE Velenje + elek. sistem 80 46.747 26.493 13.248 498 _ —   

2. Rudnik lignita, Velenje 150 470.945 475.140 257.570 1.920 45.000 — 9505 

3. LIP Nazarje 30 104.0S8 9.307 4.654 2.878 — 791 — 
4. Tovarna barv, Mozirje 12 19.865 8.748 4.374 612 — 215 — 

- 5. Tovarna konfekcije, Šoštanj 6 20.202 4.794 2.397 600 150 — — 
6. Tovarna usnja, Šoštanj 24 170.839 143.191 71.595 20.020 — 5494 — ' 
7. Tovarna usnja, Rečica 6 43.155 12.958 6.479 1.200 — 821 — 
8. Gozdno gospodarstvo, Nazarje 700 67.013 7.508 5.754 1.6S0 — ' — —• 
9. Gradiš, Šoštanj 14 107.037 79.575 59.787 2.592 — — — 

10. Gradbenik, Šoštanj 6 25.583 25.232 12.616 240 — — — 
11. Trgovina skupaj 2 26.283 2.029 1.015 — 143 — — 
12. Gostinstvo skupaj 2 20.383 1.582 791 27 — — 'S 

13. Obrt skupaj 2 63.084 4.426 3.313 — 500 700 — 
14. KZ in njih obrati — 62.062 14.315 — 1.165 — — — 

Skupaj 1034        1,247.286 817.500   401.593      33,432    45.793 8021 9505 

Dohodek in njegova razdelitev 
Razdelitev ostanka dobička med OLO in gospodarsko organizacijo 

v 1000 din 

15 16 17 18 

Podjetje Ostanek      Del, ki pripadaDel, ki pripAda 
bkupaj dobička OLO podjetju 

1. TE Velenje + elek. sistem 

2. Rudnik lignita, Velenje 

3. LIP Nazarje 

4. Tovarna barv. Mozirje 

5. Tovarna konfekcije, Šoštanj 

6.-Tovarna usnja, Šoštanj 

7. Tovarna usnja, Rečica 

8. Gozdno gospodarstvo, Nazarje 

9. Gradiš, Šoštanj 

10. Gradbenik, Šoštanj 

il. Trgovina skupaj 

• 12. Gostinstvo skupaj 

13. Obrt skupaj 

14. KZ in njih obrati 

13.746 12.749 8.286 4.463 

293.995 181.145 117.744 63.401 

8.323 985 640 345 

5.201 3.547 2.305 1.242 

3.147 1.647 1.037 610 

97.109 46.081 29.952 16.129 

8.500 4458 2.808 1.650 

5.434 2.074 1.389 685 

42.379 57.196 24.177 13.019 

12.856 12.376 8.044    . 4.332 

1.158 871 505 366 

818 764 412 552 

4.513 2.113 1.141 972 

1.165 13.150 2.630 10.520 

Skupaj 493.344 319.156 201.070 118.086 
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720. 

Na podlagi 16. člena, druge točke 64. člena in v 
zvezi s •&. členom zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
rih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu z do- 
ločbami XXXIX. m XL. poglavja zveznega družbenega 
plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) je 
okrajni ljudski odbor Tolmin na skupni seji obeh 
zborov dne 30. aprila 1954 sprejel 

ODLOK   . 
o družbenem planu okraja Tolmin za  leto 1954 

1. člen 
Potrjuje se družbeni plan okraja Tolmin za leto 

1954, ki se glasi: •v 

DRUŽBENI PLAN OKRAJA TOLMIN ZA LETO 1954 

Prvi  del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA OKRAJA 
TOLMIN V LETU 1953 

L poglavje 

Skupni družbeni proizvod 
Skupni družbeni proizvod, izračunan na podlagi 

cen, predvidenih za leto 1954, je znašal: 
' v letu 1952   v letu 1953 

v milijonih  dinarjev 2.165 2.200 
v indeksih 100 101.7 
na enega prebivalca v dinarjih   54.319 55.103 
v indeksih 100 101.4 

Skupni narodni dohodek, izračunan po istih ce- 
nah, pa je znašal: 

v letu 1952   v letu 1955 

v milijonih dinarjev 1.858 1.871 
v indeksih 100 '    101.7 
na enega  prebivalca v dinarjih   46.660 46,863 
v indeksih ' .    100              100.4 

Naslednji izkaz družbenega proizvoda, ki je izra- 
čunan na podlagi istih cen, prikazuje povečanje ozi- 
roma padec družbenega proizvoda po panogah: 

v letu 1952 
v 1000 din  Indeks 

v letu 1953 
v 1000 din   Indeks 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 

1,005.882 
587.000 
88.418 

100 
100 
100 

1,013.037 
530.000 
67.855 

100.9 
'90.2 
76.7 

Gradbeništvo 91.925 100 149.142 162 
.. jomet 90.428 ,  100 98.838 109 

Trgovina 
Gostinstvo 

' 129.600 
58.910 

100 
100 

155.547 
58.409 

120 
99 

Obrt 112.681 100 126.992 113 

Skupno 
gospodarstvo 2,162.844 .   100 2.199.820 101.7 

iste cene oziroma ako za primerjavo pri proizvodnji 
upoštevamo njen fizični obseg. Povečanje, ki v tem 
primeru zna'ša samo 1.7%, pa se dvigne na 14.3%, aiko 
pri priračunanju družbenega proizvoda uporabimo 
samo vrednostni kriterij, t. j. ako upoštevamo v obeh 
letih dejansko dosežene cene. 

1 

Industrijska   proizvodnja 

Skupna industrijska proizvodnja se je v letu 1953 ^ 
le malenkostno povečala zaradi nekoliko zmanjšane- 
ga fizičnega obsega proizvodnje rudnika živega sre- 
bra v Idriji. Proizvodnja rudnika odločilno vpliva pri 
izkazovanju celotne industrijske proizvodnje v okra- 
ju, pri kateri je bil v letu 1953 sam rudnik po vred- 
nosti udeležen s 86%. Industrijska proizvodnja kaže 
po fizičnem obsegu v letu 1953 nasproti letu 1952 na- 
predek, kot sledi: 

Indeks 
Stroka 1.1952 = 100 

II. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1953 

Družbeni proizvod se je v lotu 1953 nasproti letu 
1952  le  neznatno povečal,  če  vzamemo za  podlago 

111 — Proizvodnja električne energije 100 
115 — Metalurgija barvastih kovin 98 
116 — Proizvodnja in  predelava neko- 

vinskih rudnin 188 
117 — Kovinska  industrija 382 
121 — Industrija gradbenega materiala 107 
122 — Lesna industrija 148 

Vsa industrija 101 

Iz gornje tabele izhaja, da se je, razen v strokah 
proizvodnje električne energije in metalurgije barva- 
stih kovin, v drugih strokah fizični obseg proizvod-, 
nje znatno povečal. 

Obseg proizvodnje se je v strokah 116 in 117 po-' 
večal zaradi povečane mehanizacije in deloma zaradi 
izboljšane organizacije dela, kar je znatno dvignilo 

.proizvodno storilnost. Pri lesni industriji se jo obse? 
proizvodnje povečal deloma z neznatno izboljšano 
mehanizacijo, pretežno pa z boljšo organizacijo dela. 

Zaradi spredaj opisanih pogojev je bila v indu- 
striji v letu 1955 nasproti leru 1952 proizvodnost dela 
po strokah takale: 

Indeks 
 1.1952 " lOg 

Proizvodnja električne energije '      100 
Metalurgija barvastih kovin 

(prebrana ruda) 101 
Metalurgija   in   predelava   nekovinskih 

,    rudnin 182 • 
Kovinska industrija 255 
Industrija  gradbenega materiala 109 
Lesna industrija 125 

Industrijska proizvodnja so je v 1. 1953 deloma 
povečala zaradi večjega števila zaposlenih (6%) lD 

pa zaradi v celoti izkoriščene proizvodne kapacitete- 

Kmetijska   proizvodnja 

Leto 1953 je bilo za kmetijsko proizvodnjo v 

okraju v primeri s preteklimi leti slabo. V poljedel- 
stvu sta povzročila veliko škode pozni pomladanSK' 
mraz in poletna toča. Izredno slaba je bila letina za 

krompir, ki pri normalnih letinah predstavlja po &°" 
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učini približno 51%, po vrednosti pa približno 56% 
yseh njivskih pridelkov. Izredno slaba je bila tudi 
letina za sadje, ki pa v okraju ne predstavlja znat- 
nega dohodka v kmetijstvu. 

a) Primerjava proizvodnje važnejših pridelkov v 
tonah  nam  daje  tole sliko: 

1952 1955 

Žito 2.305 2.521 

Krompir 13.486 5.683 

Krmske rastline 9.493 . 8.027 

Sadje 1.314 884 
Seno 44.025 44.951 

b) Tudi pri živinoreji zaznamujemo v letu 1953 
Padec, to pa zaradi posebnega stanja živinoreje v 
okraju. Sistematični ukrepi za izločanje bangove in 
tuberkulozne živine so v letu 1953 še bolj izrazito 
*°t v letu 1952 vplivali na številčno stanje goveje 
živine. Odlok o omejitvi reje koz pa je vplival na 
številčno stanje koz posebno v občini Bovec. 

Primerjava številčnega stanja živine: 
1952 1953 

Govedo 19.687 19.235 

Ovce' 16.766 16.484 
Koze 3.926 2.564 
Konji, osli, mezgi 1.134 1.126 

Glede fizičnega obsega 
r naslednjem  navedeni   gl 

proizvodov  živinoreje so 
avni  primerjalni   podatki: 

Prirastek (številčni) 
Indeks 

1.1952 = 100 

govedo 
ovce 
koze 
prašiči 

94.7 
99.0 
65.6 

100.0 
Mleko: 

kravje 97.6 
ovčje 97.4 
kozje 60.9 

,.     c) Po strokah se je fizični obseg kmetijske pro- 
izvodnje v letu 1953 zmanjšal tako: 

Indeks 
1.1952 •= 100 

poljedelstvo ,71-9 

sadjarstvo 67,3 
živinoreja 97 

predelava ^5 
gozdarstvo in postranska delavnost 98.4 

skupaj kmetijstvo W-2 

č) Oskrbovanje s kmetijskimi potrebščinami se je. 
r letu   1953 nasproti  letu   1952 izboljšalo, kar nam 
Prikazuje naslednja tabela: 

1952 1953 

umetna gnojila — tone                        57.9 253 
Sredstva za varstvo rastlin — tone       7.6 21.4 
Poljedelski stroji — komadi                42 134 
Poljedelsko orodje — komadi        13.481 6.516 

H gornjim podatkom je pripomniti, da je kmetij- 
ske stroje v pretežni večini nabavil zadružni sektor, 
levilo v letu 1952 nabavljenega kmetijskega orodja 
pa, je treba razlagati z dejstvom sunkovitih nabav 
Privatnega sektorja po sprostitvi trgovine, medtem 
*° so se nabave v letu 1953 že normalizirale. 

d) Investicije v kmetijstvu državnega in zadruž- 
nega sektorja so znašale v letu 1953 50,269.000 dia na- 
sproti  10,301.000 din v letu  1952, od tega 

' v 1.1952     v 1.1953 

1. iz proračuna 2.000 1.403 
2. iz investicijskih kreditov        20.207        46.278 
3. iz lastnih sredstev 1.545 
(O investicijah iz lastnih sredstev v 1. 1952 ni po- 

datkov.) 
3 

Gozdarstvo 
S temeljitimi ukrepi za varstvo gozdov in okre- 

pitvijo kontrole po gozdarski službi .se je v 1. 1953 v 
okraju zmanjšala izraba. 

Zaradi teh ukrepov se je izraba gozdov v letu 
1953 zmanjšala nasproti letu 1952: 

Indefcs 
1.1952 «= 100 

državni    sektor 78.2 
nedržavni sektor 95.3 

Skupaj 87 
Omejevanje sečnje lesa se je pokazalo v glavnem 

le v državnem sektorju, zmanjšanje porabe losa iz 
privatnih gozdov pa je bilo le malenkostno. 

Izvoz 
Glavno blago za izvoz iz okraja v inozemstvo je 

bilo: Živo srebro, les, živina, čipke, opcika, izdelki 
vrbopletarstva in manjše količino krme (sena). Pro- 
izvajalci, razen rudnika živega srebra v Idriji ne 
izvažajo neposredno, pač pa prodajajo trgovskim ali 
specializiranim izvoznim podjetjem. Ker se ni vodila 
evidenca o količini in vrednosti blaga za izvoz, ni na- 
tančnih podatkov, ki bi omogočali primerjavo izvoza 
po letih. Po cenitvi pa jo mogoče sklepati, da je bil 
fizični obseg izvoza v letu 1953 približno takšeu ka- 
kor lota  1952. 

Rudnik živega srebra v Idriji je v letu 1953 
izvozil. 449 ton živega srebra v vrednosti 1.192,924.145 
dinarjev. 

5 

Investicijska  graditev 
a)  V letu  1955 so znašale skupne investicije • 

okraju 577,493.000 din. 
Investirani znesek izkazuje tole razdelitev po 

elementih: 
gradbena dela 52.7% 
oprema z montažo 41.3% 
drugo 6% 

Investicije, brez sredstev za plačilo obveznosti iz 
preteklih let, so znašale: 

Indeks 

v letu 1952 
v letu 1953 

131.974 
577.493 

100 
437.5 

Primerjavo investicij v'letu 1953 z investicijami 
v letu  1952 nam kaže tale tabela: 

Indeks 
1.1952 = 100 

Industrija in rudarstvo 433.7 
Promet 284.4 
Stanovanjska in komunalna delavnost 2.320.5 
Kulturno-socialna  delavnost 870.7 
Drugo 51^-9 
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Po virih fLnansiranja odpade od izvršenih inve- 
sticij: 

Indeks 
v 1. 1952   v 1. 1953       (1952 •= 

100) 

na proračunska sredstva 
na investicijske kredite 
na lastna sredstva gospo- 

darskih organizacij 
na sredstva amortizacij- 

skih skladov 

94.891 
28.564 

4.019 

116.263 
96.132 

103.293 

122.5 
336.5 

2.568.1 

4.500       261.803       5.017.8 

• Izvršene investicije so bilo po panogah razvršče- 
ne takole: 

1952 % 1953 % 
Indeks 

(1952 • 
100) 

Industrija in 
rudarstvo 63.215 47.9 274.149 47.5 433.7 

Kmetijstvo 22.207 16.8 49.269 8.5 221.8 
Gozdarstvo 6.000 4.6 17.062 3.0 284.3 
Gradbeništvo 1.877 1.4 19.156 52 1002.0 
Promet 8.000 6.1 15.862 2.8 198.3 
Trgovina 8.780 6.7 50.057 8.7 573.6 

Gostinstvo io 
turizem 7.000 5.3 16.214 2.8 231.6 

Obrt 
Stanovanjska 

komunalna 
delavnost 

6.393 
in 

3.300 

4.8 

2.5 

13.779 

76.577 

2.4 

13.3 

215.4 

2.320.5 
Kulturno-socialna 

delavnost            5.200 3.9 45.388 7.8 872.8 

Skupaj    131.974     100     577.493      100     437.5 

V navedenih investicijah niso zapopadene investi- 
cije iz sredstev za odpravo posledic po snežni šikodi 
iz lota 1952. 

Investicije iz teh sredstev so znašale: 
v letu 1952   126,907.000 din 
v letu 1953     62,031.000 din. 
Te investicije so razvrščeno takole: 

1952 1953 
(v tisočih din) 

1. Industrija 810 486 
2. Kmetijstvo 25.263 10.593 
3. Promet (ceste) 14.487 8.634 
4. Gostinstvo 3.425 575 
5. Stanovanjska in (komunalna 

delavnost 24.566 7.779 
6. Elektrifikacija vasi 3.923 1.588 
7. Kulturno-socialna   delavnost 24.734 22.128 
8. Obnova vasi Borjane  ' 29.699 10.248 

Skupaj 126.907 62.031 

Kupna moč, osobna  poraba in ceno 

a) V letu 1953 sc je nominalna kupna moč prebi- 
valstva okraja nasproti letu 1952 povečala za 157 mi- 
lijonov 931.000 din ali za 11.4%. Od tega povečanja 

odpade na plače delavcev in uslužbencev 42,169.000 
dinarjev, na pokojnine, invalidnine, otroške dodatke, 
in podobno 105,116.000 din, na kmete 2,449.000 din, na 
samostojno poklice pa 8,197.000 din. 

Kupna moč delavcev in uslužbencev so je dvigni-- 
la zaradi povečanja sklada za plače za 7.2%. Sklad za 
plačo se jo povečal zaradi povečanja zaposlene delov- 
ne sile in deloma zaradi večje proizvodnosti dela, pri 
uslužbencih državne uprave pa zaradi novih prevedb, 
Izredno so se v letu 1953 povečali prejemki iz social- 
nega zavarovanja, kar znaša 38.8%. Na to povečanje 
so vplivale prevedbo na višje pokojnine, veliko šte- 
vilo uveljavljenih, dotlej nerešenih zahtevkov po 
starostnih pokojninah delavcev, posebno tistih, ki so 
delali v inozemstvu. Znatno je tudi povečanje dodat- 
kov za otroke, invalidnin in socialnih podpor. 

Kupna moč kmetov se je dvignila za 0.5%. Na 
kupno moč kmetov so vplivale visoko odkupne cene 
lesa in višje odkupne cene živine. Višja realizacija 
cen pri lesu in pri živini je pri kmetih izpolnila zna- 
ten izpad pri odkupu krompirja, katerega količine 
so zaradi slabega pridelka v letu 1953 zelo občutno 
padle.   • 

Pri samostojnih poklicih so je kupna moč povečala 
za 23.8% deloma zaradi povečanega prometa, deloma 
zaradi dviga cen storitev. 

b) Promet trgovine in gostinstva se je v letu 1953 
povečal nasproti letu 1932 za 10^,814.000 din ali za 
8.1%. Trgovina in gostinstvo sta v veliki meri izčr- 
pala kupno moč prebivalstva. Kupna moč kmetov je 
ostala deloma neizčrpana zaradi še vedno obstoječega 
pomanjkanja gradbenega materiala, umetnih gnojil 
in nekaterega poljedelskega orodja v trgovini. 

c) Povečanju nominalne ikupne moča in nominal- 
ne vrednosti blagovnega prometa ni sledilo sorazmer- 
no povečanje količinske porabe blaga zaradi delnega 
dviga cen blaga nasproti letu 1952. Ker ni podatkov, 
ni mogoče podati specifične analizo cen za območje 
okraja, vendar na splošno veljajo tudi za naš okraj 
ugotovitve republiškega družbenega plana. 

Kratkoročni   krediti 

Znesek, izrabljenih kratkoročnih kreditov se je r 

letu 1953 v povprečju povečal nasproti letu 1952 za 
142,080.000 din, v decembru 1953 nasproti decembru 
1952 pa za 136,580.000 din ali za 37%. Pri tem pa je 

treba omeniti, da je vsota izrabljenih kreditov pn 
trgovini in obrti v decembru 1953 v primeri z decem- 

brom 1952 padla za 14,170.000 din ali za 6%. 
Od povečanja kratkoročnih kreditov je odpadl<>: 

na industrijo 55.2% 
na kmetijstvo 0.1% 
na gradbeništvo 10.7% 
na promet 0.8% 
na zadružništvo 33.2% 

Od  znižanja  kratkoročnih   kreditqv  pa  je  °°" 
odpadlo: 

na trgovino 47.4% 
na obrt 52.6% 

Veliko povečanjo kratkoročnih kreditov v 'nt^ 
striji v letu 1953 nasproti letu Ì95S je odvisno «jj 
dejstva, da je rudnik živega srebra v Idriji T 

1952 uporabljal sredstva, ki bi morala biti jzlocen > 
izločena pa so bila šole v letu 1953. Zato primerja1» 
podatkov Narodne banike za industrijo ne ustrez 
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Ce se izloči izrabljeni kredit pri rudniku živega 
srebra v Idriji, kažo druga industrija, le 21 % ude- 
ležbo na skupnem povečanju kratkoročnih kreditov 
v gospodarstvu v letu  1933. 

Do povečanja kreditov je prišlo: 
v industriji zaradi povečane proizvodnje in za- 

radi  večje  potrebo po zalogah surovin; 
v gradbeništvu zaradi večjega obsega delavno- 

sti gradbenih podjetij; 
v zadružništvu pa zaradi povečanega obsega od- 

kupne delavnosti, ki so jo kmetijske zadruge posto- 
poma prevzemale od državne trgovske mreže. 

Do zmanjšanja kreditov je prišlo: 
v trgovini, ker jo odkupno delavnost, v precejš- 

nji meri prevzel zadružni sektori deloma pa tudi 
zato, ker se je zaostrila kreditna politika -v trgovski 
panogi; 

v obrti zaradi ukinitve dveh obrtnih podjetij in 
zaradi prehoda Čevljarskega podjetja v Tolminu iz 
°brti   v  industrijo. 

•. poglavje 

"regled naprav, ki so pričele obratovali v letu  1953 

Edina nova naprava, ki je pričela obratovati v 
okraju v letu'1933, je oddelek za proizvodnjo ročnih 

,;Igol v Tovarni  igel v Kobaridu. 
Z novo montiranim strojnim parkom je tovarna 

Pridobila dnevno proizvajalno kapaciteto 100.OO0 kom. 
ročnih igel. Oddelek jo pričel redno obratovati v 
avgustu 1953 in je izdelal do konca leta 8,712.000 
kom. ročnih igel. 

Drugi   del 

4     SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
V LETU 1954 

IV. poglavje 

Industrija 

Razvoj  industrijsko proizvodnje v letu  1954 bo 
oosežen: 

s pričotkom obratovanja mlina na Slapn, 
s povečano mehanizacijo obstoječih naprav, 
z boljšo organizacijo dela pri obstoječih napravah. 

Na podlagi dosežene proizvodnje v letu 1953 in 
Planirane proizvodnje za leto 1934 se predvideva, da 
se bo yy jetu lg54 industrijska proizvodnja, nasproti 
Ietu 1954 povečala za 5 %. • _ 

Povečanje fizičnega obsega industrijske proiz- 
vodnje so predvideva po strokah tako:' 

Indeks 
1951 =» 100 

Proizvodnja električne energije 100 
Barvasta  metalurgija      • ' 100,6 
Proizvodnja nekovin 160,1 
Kovinska industrija 179,8 
Industrija gradbenega materiala 96,6 

.    Lesna industrija •&.8 
Industrija usnja in obutve 121v9 
"Vsa industrija 103 

Za mlin na Slapu (živilska industrija) je predvi- 
den pričetek rednega obratovanja s 1. julijem 1954 
s kapaciteto mletja približno 15 ton žita dnevno ali 
390 ton mesečno. 

3 v 
Glede na prikazano povečanje industrijske pro- 

izvodnje se predvideva povečanje zaposlenih pred 
koncem leta 1954 za najmanj 100 nasproti številu 
zaposlenih v industriji v letu 1953. 

4 
Predvideva    so    povečanje    proizvodnosti    dela 

za  1%. 
5 

Da se bo doseglo predvideno povečanje proizvod- 
nje, bo treba: 

a) v celoti izrabiti kapacitete obstoječih naprav, 
b) zagotoviti si s kvaliteto proizvodov trg in si 

po drugi strani zagotoviti potrebne surovine, 
c) uvesti varčevanje in racionalnost v obratova- 

nje ter se prizadevati za čim večjo delovno storilnost. 

6 
V proizvodnji barvaste metalurgije se predvideva 

povečanje samo za 0,6 %. Znatno povečati proizvod- 
njo pri rudniku in topilnici živega srebra v Idriji ne 
bo mogoče, dokler se no dovrši pričeta moderniza- 
cija rudnika in njegovih naprav, kar se predvideva 
do konca leta 1933. 

7 
V proizvodnji nekovin se predvideva povečanje 

za 60.1 %. To povečanje se bo doseglo z izboljšanjem 
delovnega procosa pri proizvodnji mlete krede pri 
podjetju >Kreda« na Srpenici. To povečanje pa je 
mogoče brez bistvenih dopolnitev sedanjih naprav, 
mehanizacija in modernizacija izkopa in obrata, ki 
bi se morala izvesti do prihodnjega leta, pa bosta. 
za večkrat povečali sedanjo kapaciteto in proiz- 
vodnjo. 

8 
V kovinski industriji se predvideva povečanje 

proizvodnje za 79,8 %. 
To povečanje bo doseženo pri tovarni igel v Ko- 

baridu. V tej industriji je v letu 1954 predvidena 
najnujnejša izpopolnitev strojnega parka z domačo 
opremo, racionalizacija delovnega procesa in prila- 
goditev sortimenta tržnim potrebam. 

9 
V lesni industriji se predvideva povečanje pro- 

izvodnjo za 16,8 °/o. To povečanje se nanaša samo na 
mizarsko proizvodnjo, ker ©kraj nima industrijskih 
žag. 

Povečanje proizvodnjo v tovarni pohištva »Krn« 
v Podmclcu in Cerknem ter v Mizarskem podjetju v 
Idriji je predvideno z manjšo dopolnitvijo strojnega 
parka in z racionalizacijo delovnih procesov. 'Večje 
investicije, predvidene v obeh podjetjih, bodo dose- 
žene v letu 1953 in se bo znatnejše povečanje pro- 
izvodnje pokazalo šele, ko bodo dovršene te investi- 
cije. 

10 
V industriji obutve jo predvideno povečanje za 

21,9 %, in to pri čevljarskem podjetju > Jelen« v 
Tolminu. Povečanje bo dosegljivo z izboljšanjem de- 
lovnega procesa po vselitvi podjetja v nov objekt, 
ki je predvidena do polovice leta 1954. Povečanje 
proizvodnje pa je vezano na zadostno količino usnja, 
ki mora ustrezati potrebam kvalitetnih sortimentov 
proizvodnje. 
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11 
Ko bo dograjen in opremljen mlin na Slapu, bo 

v okraju vpeljana stroka živilske industrije. Mlin bi 
moral pričeti redno obratovati sredi leta 1954 in iz- 
delati do konca leta 1650 ton mlevskih izdelkov. 

V. poglavje 

Kmetijstvo 

'Za leto 1954 se predvideva v kmetijski proizvod- 
nji povečanje družbenega proizvoda za 10,6 %, ker je 
plan postavljen na podlagi povprečne letine, medtem 
ko je bila letina 1953 v okraju znatno pod povpreč- 
jem. Na povečanje kmetijski proizvodnje bi morala 
v letu 1954 vplivati boljša oskrba z umetnimi gno- 
jili, z zaščitnimi sredstvi in drugimi industrjskimi 
potrebščnami. V živinorejski proizvodnji bi se mo- 
rali v letu 1954 že pokazati uspehi selekcije, akcije 
zatiranja bangove bolezni in tuberkuloze ter umet- 
nega osemenjevanja. Tudi strokovna izobrazba 
kmečkega prebivalstva, ki jo dajejo kmetijsike go- 
spodarske šole, vpeljane v zimi 1953/54, bo pripomo- 
gla k napredku kmetijstva. Nov načirr obdavčenja 
zasebnega kmetijstva na podlagi katastrskega do- 
hodka bo znatna stimulacija za povečanje kmetij- 
ske proizvodnje. Predvideno kreditiranje . zasebnih 
kmečkih gospodarstev in nadaljnje aiktivizacije sploš- 
nih kmetijskih zadrug, da prispevajo k napredku, 
bo gotovo pomagalo dvigniti kmetijsko proizvodnjo. 
Kmetijske zadtuge so imele v letu 1953 32,673.000 din 
dobička in bodo znaten del teh sredstev prispevale 
za dvig kmetijstva. Sam okrajni proračun predvideva 
za leto 1954 5,630.000din izdatkov neposredno za po- 
speševanje kmetijstva, poleg tega pa znesek 5,000.000 
dinarjev za pričetek graditve kmetijske šole v Ko- 
baridu. 

Državni kmetijski posestvi v Tolminu in Starem 
selu predvidevata v svojih planih povečanje druž- 
benega proizvoda, dosegli pa ga bosta z boljšo orga- 
nizacijo dela in smotrnejšo zaposlitvijo delovne sile. 

Kmetijsko posestvo v Tolminu predvideva pove- 
čanje družbenega proizvoda nasproti letu 1953 za 
47.8%, kmetijsko posestvo v Starem selu pa kljub 
ukinitvi obrata na Slapu, za 15.8 %. 

Družbeni proizvod v kmetijstvu po letih, izra- 
čunan  na  podlagi istih cen, nam  prikazuje tabela: 

Reali zacija Plan Indeks 
1952 1953 

i 
1954 1954:1953 

Poljedelstvo 116.949 83.749 113.022 134.9 
Sadjarstvo 24.146 11.660 24,224 207,7 
Živinoreja 271.526 263.914 270.000 102,3 
Predelava 121.272 115.197 120.000 104,1 
Gozdarstvo 47.912 50.600 55.004 108,2 
Drugo 5.195 4.680 4.000 85,4 
Kmetijstvo 

skupaj 587.000 

'VI. 

530.000 

poglavje 

586.250 110.6 

Gozdarstvo 

Od skupne površine 128.5'78ha ima okraj po ka- 
tastru 43.370 ha gozdne površine, t. j. 34%. Od tega 
jo 7.328 ha gozdov Gozdnega gospodarstva,  15.932 ha 

občinskih in 20.110 ha privatnih gozdov. Od skupne 
površino gozdov je 5475 ha grmišč, Stanjo občinskih 
in še posebno privatnih gozdov je izredno slabo, ker 
so se v preteklosti prekomerno izrabljali, nič pa se 
ni storilo za njihovo gojitev. Zato so zaloge lesa na 
1 ha izredno nizke in daleč pod republiškim povpreč- 
jem. V privatnih in občinskih gozdovih znašajo 65m3> 
v gozdovih Gozdnega gospodarstva pa 161 ms. Pov- 
prečni letni prirastek znaša v privatnih in občinskih 
gozdovih 2.9 m3 na 1 ha, v gozdovih Gozdnega gospo- 
darstva pa 3.3 m'. 

Zaradi slabega stanja In izčrpanosti gozdov so 
bili napravljeni temeljiti ukrepi, da se gozdovi za- 
varujejo z omejevanjem sečnje na podlagi sečnih 
dovoljenj in z okrepitvijo kontrole sečnje po go- 
zdarski službi. Poleg tega pa je treba vlagati več 
sredstev in smotrnega dela v pogozdovanje, melio- 
racijo, gojitev, varstvo in urejanje gozdov. Ker lesna - 
zaloga naših gozdov no obsega niti tretjine normal- 
ne zaloge, je nujno, da no izrabljamo v obliki etata 
preko 75% prirastka, ostalih 25% prirastka pa mora 
ostati v gozdu, da se bo na ta način lesna glavnica 
v  gozdu   polagoma  dvignila. 

VII. poglavje 

Gradbeništvo , 

Plan gradbenih podjetij predvideva za 2S,4% 
manjši obseg gradbenih del v okraju od realizacije 
v letu 1953, medtem ko predvideva celotni njihov 
plan z gradbenimi deli izven okraja povečanje druž- 
benega proizvoda za 5.6 %. 

V grbadeništvu-je predvideno povečanje delovne 
sile za 35 delavcev za celoten obseg gradb v okraju 
in izven okraja. 

VIII. poglavje 

Promet 

Tovorni cestni promet bo v letu 1954 po tonski 
kilomctraži in po družbenem proizvodu ostal na vi- 
šini leta  1953. 

Avtobusni potniški promet, ki ga v celoti oprav- 
ljajo prevozniška podjetja s sedežem izven okraja» 
bo v glavnem v letu 1954 obdržal obseg iz leta 1953- 
Predvidena pa je vpeljava sezonskih turističnih pro? 
Koper—Bovec in Opatija—Bovec. 

IX. poglavje 

Trgovina in gostinstvo 

Promet v trgovini se bo predvidoma povečal v 
letu 1954 za 4%, družbeni proizvod pa za 10,1%. Pove- 
čanje prometa v trgovini se predvideva deloma za- 
radi povečanja kupne moči prebivalstva, deloma Pa 

zaradi stimulacije trgovskih podjetij, da poveča]0 

svoj promet zaradi načina formiranja plačilne? 
sklada v trgovini na podlagi odstotka od prometa- 
število zaposlenih v trgovini se bo zmanjšalo za 

oseb zaradi smotrnejše razporeditve kadra. 

V letu 1954 ni predvideno povečanje prometa 
gostinstvu in turizmu, ker ni sprememb v kapacne' 
tali. Iz istega razloga se število zaposlenih v £05 ir|" . 
stvu ne bo spremenilo. Amortizacija se v gostinst 
zniža v letu 1954 nasproti letu 1953 za 23,4%. 
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X. poglavje 

Obrt 

V obrti je za leto 1954 nasproti letu 1953 pred- 
viden isti obseg proizvodje in storitev. Ker pa je 
Čevljarsko podjetje v Tolminu prešlo iz obrti v in- 
dustrijo, izkazuje plan obrti za leto 1954 nasproti 
letu 1953 zmanjšanje družbenega proizvoda za 7%, 
zmanjšanje števila zaposlenih v obrti pa za 49 ali 
14.3 %. 

XI. poglavje 

Investicije 

Plan predvideva za okraj v letu 1954 investicij v 
kupnem znesku 309,250.000 din. V tem planu . niso 
"poštete investicije zadružnega sektorja niti investi- 
cije iz skladov za samostojno razpolaganje in iz 
atnortizacijskih sikladov podjetij. 

Po namenu so navedene investicije določene: 
za gospodarstvo 176,600.000 
za komunalno in stanovanjsko 

gradite? 95,600.000 
za prosveto in kulturo 26,050.000 
za zdravstvo 3,000.000 
za  izdelavo projektov  in investi- 

cijskih elaboratov  8,000.000 

309,250.000 

Navedene investicije bodo finansirane oziroma 
kreditirane: 

iz proračuna v znesku 109,250.000 
iz republiškega sklada za gospodar- 

sko pomoč Primorski, Kočevski in 
Dolenjski 138,000.000 

iz okrajnega kreditnega sklada 62,000.000 

309,250.000 

Predvideno proračunske investicije v znesku 
^69,250.000 din so izkazane v okrajnem proračunu in 
v proračunu  mestne občine Idrija. 

Iz okrajnega sklada za kreditiranje investicij jo 
Predvideno kreditiranje tehle investicij: 

za Rudnik živega srebra v Idriji       48,000.000 
za Lesno podjetje v Bovcu 4,000.000 
za   Čevljarsko  podjetje   >Jolen< 

v  Tolminu 8,000.000 
za Pletarsko delavnico na Žagi 2,000.000 

62,000.000 

Iz republiškega sklada za gospodarsko pomoč je 
P° republiškem družbenem planu predvideno kredi- 
tlranje oziroma- financiranje tehle investicij: 

Industrija 
116 — >Kreda«, Srpenica 
117 — Tovarna igel, Kobarid 
122 — Tovarna pohištva >Krn«, 

Podmelec 
127 — Mlin, Slap 

Gostinstvo in turizem 
618 — 619 Gostiiis-ko  turistični 

objekti 

Stanovanjsko-komunalna delavnost 
813 — Vodovod v Idriji 

— Vodovod v Kobaridu 

20,000.000 
10,000.000 

21,000.000 

28.000.000 

20,000.000 

35,000.000 
4,000.000 

138,000.000 

Ako izvzamemo investicije iz lastnih sredstev 
gospodarskih organizacij, znaša povečanje vrednosti 
investicij v letu 1954 nasproti letu 1953 96,855.000din 
ali 45.6%. 

V zadružnem sektorju so v letu 1954 prdevidene 
tole investicije: 

za mlekarski sirarski obrat 
v Kobaridu 

graditev 45,000.000 
oprema 120,000.000   165,000.000 

za mlekarski sirarski obrat 
v Tolminu 40,000.000 

za klavnico v Tolminu 52,000.000 

237,000.000 

Za dosego sredstev za navedene investicije se bo 
Okrajna zadružna zveza v Tolminu udeležila razpisa 
investicijskih kreditov iz zveznega sklada za kredi- 
tiranje investicij. 

Rudnik živega srebra v Idriji potrebuje v letu 
1954 za modernizacijo naprav investicijska sredstva 
v znesku 235,000.000 din. Za dosego teh sredstev se bo 
rudnik ponovno udeležil razpisa investicijskih kredi- 
tov iz zveznega ali republiškega sklada za krediti- 
ranje investicij. 

XII. poglavje 

Družbeni proizvod, narodni dohodek in njuna 
razdelitev 

Upoštevajoč smernico in predvideni razvoj gospo- 
darstva v letu 1954 v tem planu, se ob realizaciji 
plana pričakuje tale razdelitev družbenega proizvoda 
in narodnega dohodka, ki je izkazana v primeri z 
letom 1952 in letom 1953. 

(Opomba: skupni družbeni proizvod je za vsa 
tri leta izračunan po ccinah, ki se predvidevajo za 
leto 1954.) 

V milijonih dinarjev 

1952 1955 -   1954 

Indeksi 
1952 = 100     1953 = 100 
1953 1954      1954 

Skupni družbeni proizvod 

Od tega: 
Amortizacija 
Narodni dohodek 

2163 2200 2324 101.7 107.4 105.6 

305 . 329 355 ' 107.8 116.3 •  107.9 

lese 1871 1969 100.7 106 105.2 
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Skupni družbeni proizvod po panogah 

V milijonih dinarjev 

1932 1953 1954 

Indeksi 
195ß = 100 1953 = 100 
1955 1954 1954 

Gospodarstvo skupaj 2163 2200 2524 101.7 107.4 103.6 
Industrija in rudarstvo 1004 1013 1064 100.9 103.9 103 
Kmetijstvo 587 530 586 90.2 99.8 110.5 
Gozdarstvo 88 68 119 76.7 155.2 175 
Gradbeništvo 92 149 107 162 116.3 71.8 
Promet 90 99 100 109 111.1 101 
Trgovina 130 156 171 120 130.5 109.6 
Gostinstvo 59 58 59 99 100 101.7 
Obrt 113 127 118 112.3 103.3 92.9 

Struktura družbenega proizvoda po panogah za leto 1954 brez KZ in privatnega sektorja 

Stroka 
Skupni 

družbeni 
proizvod 

Amorti- 
zacija 

Narodni 
dohodek 

Sklad 
za plače 

Presežek 
dela 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

1,063.960 213.389 850.571 160.067 670.504 

4.430 385 4.045 2.046 1.999 

108.019 34.962 73.057, 59.119 33.938 

106.787 4.147 102.640 48.S81 53.759 

87.732 33.658 54.074 26.481 27.593 

120.541 11.876 108.665 45.544 63.321 

40.946 7.241 53.705 12.551 21.154 

66.312 4.602 61.710 30.931 30.779 

Gospodarstvo skupaj 1,598.727 310.260 1,288.467 385.420 

Struktura presežka dela za leto 1954 brez KZ in privatnega sektorja 

Gospodarstvo skupaj 903.047 173.442 ' 94.771 40.133 39.893 13.355 

903.047 

Stroka Presežek 
dela 

Socialno 
zavarovanj 

Obresti        Obresti 
od osnovnih od obratnih 

e   sredstev       sredstev 
Prometni 

davek 
Rezervni 

sklad 

Ostanek 
presežka 

•dela 

Industrija 670.504 81.032 77321 20.147 8.465 5.367 478.172 

Kmetijstvo 
Gozdarstvo 

1.999 
33.938 

925 
17.604 

127 
3.824 

150 
1.265 

— 50 
421 

749 
10.826 

Gradbeništvo 53.759 21.997 2.577 1.565 91 518 27.011 

Promet 27.593 11.915 3.836 1.858 — .     693 9.241 

Trgovina 
Gostinstvo 

63.521 
21.154 

20.405 
5.647 

5.191 
690 

15.246 
672 

15.337 
11.845 

5.693 
208 

3.449 
2.092 

Obrt 30.779 15.919 1.155 1.232 4.153 405 9.913 

54•.453 

Tretji  dol 

EKONOMSKI UKREPI IN INSTRUMENTI 
ZA IZVRŠITEV PLANA ZA LETO 1954 

XIII. poglavje 

1 

Delež gospodarskih organizacij na dobičku - 
Od doseženega dobička po odbitku zveznega 

davka in zneska, ki se lahko uporabi za rezervni 
sklad in odplačilo anuitet, zapadlih v letu 1954, se 
določa gospodarskim organizacijam tale delež,.izražen 
v stopnjah: 

1. Panoga: Industrija: 

Strdka lil — proizvodnja  in   razdeljevanje 
električne energije 
Elektroenergetski sistem LRS 
Elektro Tolmin 

Stroka 115 — metalurgija   barvastih   kovin 
Stroka 116 — proizvodnja,   plemenitenje  in 

predelava nekovinskih rudnin 
Stroka 117 •— kovinska industrija in prede- 

lovanju kovin 
Stroka 121 — industrija   gradbenega   mate- 

riala 

30% 
so% 
20% 

' %>% 

20% 

, 20% 
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Stroka 122 — lesna industrija 90% 
Stroka 125 — industrija usnja in obutve 20% 
Stroka 127 — živilska industrija 20% 

2. Panoga: Kmetijstvo 100% 
3. Panoga: Gozdarstvo 60% 

4. Panoga: Gradbeništvo: 
SGP »Standard«, Tolmin 50% 
Gradbeno podjetje »Zidgrad«, 

Idrija 50% 
Zadružno gradbeno podjetje 

»Edinost«, Tolmin 50% 

5. Panoga: Promet 50% 

6. Panoga: Trgovina — 

?• Panoga: Gostinstvo 80% 

8. Panoga: Obrt: 
Mestna 'klavnica, Idrija 40% 
Klavnica, Tolmin 40% 
Klavnica in mesnica, Bovec 40% 
Mestna mesnica, Tolmin 40% 
Rempod, Cerkno 40% 
Remontno podjetje, Idrija 50% 
Remontno podjetje, Tolmin 50% 

Remontno podjetje, Bovec 50% 
Čevljarsko podjetje »1. maj«, 

Most na Soči 40% 
Remontno podjetje, Most na Soči 80% 
Remontno podjetje »Graditelj«, 

Cerkno 80% 
Krajevna mehanična  delavnica, 

Most na Sočd 80% 
Mehanično podjetje, Bovec 80% 
Valjčni mlin, Tolmin 80% 
Pletarska mizarska delavnica, Žaga   80% 
Lesno podjetje, Bovec 80% 
Mestna krojačnica, Idrija > 80% 
Krojaška zadruga, Tolmin                  100% 

Omejitev plačilnega sklada 

Gospodarske organizacije smejo za plačilni sklad 
uporabiti največ del dobička, Ici ne sme presegati 
zneska, ki so dobi, če se uporabi lestvica iz tega 
člena, ko se od dobička gospodarske organizacije 
poprej odbije zvezni davek in znesek, ki gre v re- 
zervni sklad gospodarske organizacije. 

Ce znaša del dobička po 
odbitku zveznega davka 
in   zneska   za   rezervni 

slklad v odstotkih od 
obračunskega plačilnega 

sklada 

Znesek, kj se v okrajnem družbenem planu 
določa, da ga sme gospodarska organizacija 
uporabiti za plače iz dobička (vštevši social- 

no zavarovanje) 

do   10% 
od   15% 
„   20% 
„   25% 
„   30% 
„   35% 
„   40% 
„   45% 
„   50% 
„   55% 
.,   60% 
.,   65% 
..   70% 
.,   75% 
„   80% 
.,   90% 
„ 100% 
„ 120% 
„ 160% 
„ 200% 
„ 250% 

60 % + 50 % od presežka nad 10— 15% 
51   % + 47  % »»         », „ 15— 20% 
46  % + 36.4% i,         *> »» 20— 25% 
41   % + 32  % ••         *, *» 25— 30% 
37.5%+ 28  % »*                             M *, 30— 55% 
34 % + 2S  % »,               »» „ 35— 40% 
31.6%+ 22  % „          ,, „ 40— 45% 
29  % + 20  % »                  ,) ,» 45— 50% 
27  % + 18 % ,.         „    . », 50— 55% 
25  %+16  %, *,                  „ n 55— 60% 
23  % + 14 % »,                          M »1 60— 65% 
21.6% + 12.7% „            „ », 65— 70% 
20.4% + 11.4% »»               », »» 70— 75% 
19  % + 10  % .,          „ », 75— 80% 
18  %+  9  % 1,                  s, »» 80—90% 
i7 %+ 7.2% f,                 H 1, 90—100% 
15  %+   6 % »»                  1* », 100—120% 
13.4%+  4 % •»                 », »» 120—160% 
11   %+  2  % »»                  », »» 160—200% 
10 %+  0.6% • »                         M t» 200—250% 
8  %+  0.4% »f                1, „ 250% 

S tem se razveljavijo 2. in 3. člen odloka OLO 
£, oblikovanju rezervnega sklada in o delu dobička, 
*l se sme največ uporabiti za plačilni sklad v go- 
zdarskih organizacijah s področja proizvodnje, 
Pro-meta in storitev na območju okraja Tolmin. 
!'• I/l 970/1 z dne 10. III. 1954 (Uradni list LRS, 
st- 13-215/54). 

3 -\ 

Plačilni in rezervni sklad trgovskih podjetij 

Na podlagi 56. in 58. člena uredbe o trgovanju 
ter trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
it. 56/53) se določajo za posamezna trgovska podjetja 
tile plačilni in rezervni skladi: 
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Tek. št. Ime podjetja 

Plačilni sklad 
v odstotkih. 

od doseženega 
prometa 

1. >Preskrbac, Idrija 4.8 
2. »Postrežba«, Cerkno 5.5 
3. Trgovsko podjetje, Most na Soči 4.5 
4. »Izbira«, Idrija 4.8 
5. Trgovsiko podjetje, Kobarid 5.5 
6. »Tolminka«, Tolmin 5 
7. »Jadranka«, Tolmin 5.5 
8. »Po želji«, Spodnja Idrija 7.5 
9. Trgovsko podjetje, Bovec 6 

10. Knjigarna in papirnica, Tolmin 7 
11. »Soča«, Most na Soči 1.7 
12. »Kurivo«, Idrija 4.3 
13. »Vino«, Idrija 3 
14. Vinska klet, Most na Soči 1.7 
15. Zadružno trg. podjetje »Kooperativa«, 

Idrija , * 5 
16. Zadružno trg. podjetje »Agropromet«, 

Tolmin 5 
17. Zadružno trg. podjetje »Planika«, 

Tolmin 6.5 
18. Čipkarska zadruga, Idrija 7.5 

Celotni rezervni sklad znaša za trgovska pod- 
jetja 10% od povprečnih letnih obratnih sredstev. 
Za leto 1954 obračunavajo podjetja za sredstva re- 
zervnega sklada 2 odstotka od povprečnih letnih 
obratnih sredstev. 

Znesek  za  plačilni   sklad  trgovslkih  podjetij  ne 
,smc presegati  zneska, ki  se dobi, če  se na  razliko 
med   doseženim   in   obračunskim   plačilnim   skladom 
trgovskega podjetja uporabi lestvica iz 2. člena tega 
poglavja. 

XIV. poglavje 

i Stopnja dopolnilne dohodnine 
V okraju Tolmin se bodo za leto 1954 uporabljale 

tele stopnje dopolnilne dohodnine: 

1 
Dopolnilna dohodnina od kmetijstva se bo od- 

merjala na podlagi katastra po stopnjah, obseženih 
v odloku OLO Tolmin, št. 321/1-54 z dne 10. III. 1954 
(Uradni list LRS, št. 13-213/54). 

Dopolnilna dohodnina od obrtniških gospodarstev 
in samostojnih' poklicev se bo odmerjala po teblo 
stopnjah: 

Davčna osnova \       Stopnja % 

do   20.000 1 
nad   20.000 do   30.000 ,     1      do   1.50 

30.000  „    50.000 1.50   , 2.50 
„      50.000  „    80.000 2.50   , 4.50 
„      80.000 „   120.000 4.50   , 8.50 
„     120.000 „   160.000 8.50   , 15.50 
„    160.000  „  200.000 15.50   , 23.50 
„    200.000  „   250.000 23.50   , 33 , 
„    250.000  „   30O.0O0 '33   , 38.50 
„    300.000  „   400.000 38.50   , 45.50 
„    400.000  „   500.000 45.50   , 51 

Svet  za  gospodarstvo  izda  podrobnejšo lestvico 
za izračunavanje davika pri odmeri. 

Dopolnilna  dohodnina od premoženja  se bo od- 
merjala po tehle stopnjah: . 

Davčna osnova 

©d    1.000 do 30.000 
„     50.000   „ 50.000 
„     50.000   „ 80.000 
„    80.000   „ 120.000 
„   120.000  „ 160.000 
„   160.000   „ 200.000 
„   200.000   „ 300.000 
„  300.000   „ 400.000 
„  400.000   „ 500.000 

Stopnja % 
4 do 11.75 

11.75 »t 18.50 
18.50 t» 25.50 
25.50 »1 34 
34 „ 41 
41 »t 48 
48 »t 61 
61 ti 66.28 
66.28 »t 69 

nad 500 000 od vsakih nadaljnjih 5000 din osnove se 

75  odstotkov. 

Svet za gospodargstvo izda  podrobnejšo lestvico 
za izračunavanje davka pri odmeri. 

XV. poglavje 

Občinski  prometni davek  in občinske  takse 

Občinski prometni davek in občinske takse s° 
bile vpeljane z odlokom OLO o vpeljavi občinski!1 

taiks in občinskega prometnega davka, št. 391/4 z dne 
26. XII. 1955 (Uradni list LRS, št. 15-251/54). 

XVI. poglavje 

Delež občinskih ljudskih odborov na dohodkih 
okrajnega ljudskega odbora 

Občinskim ljudskim odborom odstopa ••••••• 
ljudski odbor za kritje proračunskih potreb v cedoti 
tele dohodke: 

1. zaostalo dohodnino vseh oblik, ' 
2. dopolnilno dohodnino samostojnih poklicev in 

premoženja, 
3. dopolnilno dohodnino kmetov občinskim ljud- 

skim odborom: 

Bovec 
Breginj 
Cerkno 

Grahovo 
Trebuša 

nad 500.000 od vsakih nadaljnjih 5000 din osnove še 
70 odstotkov. 

Drugim , občinskim   ljudskim   odborom   odstopa 
okrajni  ljudski  odbor   tole  udeležbo na  dopolnilu13 

dohodnini kmetov: 
občinskemu LO Kobarid 80%- 
občinskemu LO Most na Soči 50% 
občinskemu LO Spodnja Idrija 61% 
LO mestne občine Tolmin 95% 

Davek od dediščin in daril je v celoti dohode* 
občinskih ljudskih odborov. 

Za uravnovešenje proračunov dodeljuje okraj»' 
ljudski odbor dotacije iz svojih proračunskih sred- 
stev temile občinskim ljudskim odborom: ' 

Bovec 1,400.000 din ' 
Breginj 650.000   „ 
Grahovo 1.400.000   „ 
Trebuša 410.000   „ 
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Mestni občini s posebnimi pravicami Idrija od- 
stopa okrajni ljudski odbor od svojih proračunskih 
dohodkov za kritje proračunskih potreb: 

10% dela dobička gospodarskih organizacij, do- 
seženega na območju LO MO, 

del presežne akumulacije in skladov gospodar- 
skih organizacij na območju LO MO iz leta 1953 v 
znesku 28,000.000 din. 

75% del davka od presežkov sklada plač iz 1. 1953, 
v celoti zaostalo in dopolnilno dohodnino vseh 

oblik. 
Davek od dediščin in daril je v celoti dohodek 

LO MO Idrija. 

XVII. poglavje 

Razdelitev prometnega davka 

Za kritje proračuna okrajnega ljudskega odbora 
Pripada okraju po določbah republiškega družbtnega 
Plana: 

a) 5% od skupnega prometnega davka, ki ga 
plačajo gospodarske organizacije na njegovem ob- 
mcčju, izvzemši zadružne organizacije. 

b) 50% prometnega davka, ki ga plačajo zadruž- 
ne organizacije, zasebni obrati in zasebniki na njego- 
vem območju, 

c) 50% od zneska prodanih vrednotnic. 
Občinski   prometni   davek  in  občinske   takse  so 

v celoti dohodek občin. 

XVIII. poglavje 

Obresti od osnovnih sredstev kmetijskih zadrug 

Na podlagi pooblastila v določbah 6. točke XVII. 
Poglavja zveznega družbenega plana za leto 1954 se 
kmetijske zadruge oproščajo obresti od osnovnih 
sredstev za zadružne domove. 

XIX. poglavje 

Sredstva za investicije 

pogoji za poslovanje in uporabo okrajnega skla- 
da za kreditiranje investicij bodo določeni s posebnim 
°dlokom. 
.     'V   okrajni   sklad   za   kreditiranje   gospodarskih 
lr»vesticij  se bodo v  letu   1954 stokali  tile dohodki: 

a) del presežka akumulacije in skladov iz 1. 1953, 
b) presežki proračunskih dohodkov iz gospodar- 

ja v letu 1954. 
,     c) odplačane  anuitete  za posojila  iz preteklega 
bta. 

XX. poglavje 

Skladi 

t-Sklad za obnovo, gojitev in nego 
gozdov 

V okrajni sklad za obnovo gozdov se vplačuje 
°". lesa in gozdov splošnega ljudskega premoženja 
Celotna vrednost lesa na panju, od lesa iz zasebnih 
• zadružnih gozdov pa prispevek po uredbi o tarifi 
Prispevkov za obnovo gozdov od losa iz zasebnih in 
družnih gozdov (Uradni list LBS, št. 10-28/54). 

Iz okrajnega gozdnega sklada se vplačuje v re- 
publiški gozdni sklad v letu 1954 55% od zneskov, ki 
so bili vplačani v okrajni gozdni sklad, kot to pred- 
pisuje XX. poglavje družbenega plana LRS za 1. 1954 

Določa se udeležba občinskih skladov za 1. 1954 
na dohodkih okrajnega sklada od prispevkov za ob- 
novo gozdov od lesa iz zasebnih in zadružnih gozdov 
po odbitku 35% zneska za republiški sklad, po tehle 
odstotkih: 

Bovec 5.5 
Breginj 2.H 
Kobarid 2.8 
Tolmin 5.5 

Za druge občine za leto 1954 ni določena udeležba 
na dohodkih okrajnega gozdnega sklada, ker že raz- 
polagajo z zadostnimi sredstvi za obnovo, gojitev in 
varstvo gozdov. • 

Potrjeni predračun dohodkov in izdatkov okraj- 
nega gozdnega sklada je priloga k proračunu OLO 
Tolmin za leto 1954. 

2. Sklad   za   urejanje   voda 

Na podlagi zakona o skladih za urejanje voda 
(Uradni list LRS, št. 13-38/54) se ustanovi okrajni 
sklad za urejanje voda. 

Sredstva okrajnega sklada za urejanje voda se 
bodo uporabljala za urejanje voda, za vzdrževanje, 
obnavljanje in graditev regulacijskih in melioracij- 
skih naprav, za urejanje hudournikov in za prouče- 
vanje vodnogospodarskih vprašanj. 

V okrajni sklad za urejanje voda bodo plačevale 
prispevke: 

industrijske in zasebne vodne elektrarne, 
vodni mlini in žage, 
druge hidroenergetske naprave na direktni pogon, 
industrijske, rudarske in obrtne gospodarske orga- 

nizacije za uporabne in odpadne vode. 
Tarife navedenih prispevkov bodo določene po- 

zneje in bodo nato izdane odločbe o odmeri pri- 
spevka zavezancem. 

Potrjeni predračun dohodkov in izdatkov okraj- 
nega sklada za-urejanje voda je priloga k proračunu 
OLO Tolmin za leto 1954. 

XXI. poglavje 

Kontingentiranje izrabe gozdov i 

Družbeni plan LRS določa za izrabo gozdov • 
okraju Tolmin v letu  1954 tele količine lesa: 

1. za nedržavne gozdove: 
skupno količino   • 68.400 m1 

v <tem: 
za industrijo 5.000ms 

za lokalno porabo 16.500 m* 
za lastno porabo 46.900 ms 

V gornjih količinah so določene kot minimalne 
obveznosti v ključnih sortimentih: 

jamski les iglavcev 100 on? 
celulozni les iglavcev ( 1000 ms 

ki se smejo dobavljati samo za rudnike in za proiz- 
vodnjo lesovine in celuloze; 

2. za gozdove splošnega ljudskega premoženja v 
okraju, ki so pod upravo gozdnega gospodarstva 

J v Mostu na Soči: 
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skupno količino 34.160 ms 

v tem: 
za industrijo 33.860 m3 

za lokalno porabo 236 m8 

za lastno porabo 64 m3 

V gornjih količinah so določene kot minimalise 
obveznosti v ključnih sortimentih: 

jamski les iglavcev 900 m3 

celulozni les iglavcev 94 m3 

ki se smejo dobavljati samo za rudnike in za proiz- 
vodnjo lesovine in celuloze. 

Navedene količine so za vsako posamezno sku- 
pino, razen za jamski in celulozni les, masmunalne 
in se ne smejo prekoračiti. 

Četrti   del 

XXII. poglavje 

Skupna sredstva okraja in njihova razdelitev 

BILANCA   DOHODKOV   IN   IZDATKOV   OKRAJA 
(OLO in Občinskih LO) 

'(v 1000 din) 
Dohodki 309.506 

1. Dohodki iz gospodarstva: 
a) ostanek dobička gospodarskih 

organizacij 281.711 
b) 5% prometni davek državne- 

ga sektorja 1.663 
c) 50% udeležba na prometnem 

davku zadružnega in privat- 
nega sektorja in od davčnih 
vrednotnic 26.130 

2. Drugi dohodki: 38.207 
a) dohodnina kmetov 22.785 
b) dohodnin? obrtnikov 1.644 
c) dohodnina samostojnih pokli- 

cev in premoženja 4.848 
č) zemljarina 1.500 
d) davek od dediščin in daril 2.430 
e) državne takse 5.000 

•    3. Dohodki uradov in ustanov 1.300 
4. Razni proračunski dohodki 1.500 
5. Občinske takse 2.100 
6. Občinski prometni davek 10.133 
8. Presežek proračunskih dohodkov 

iz leta 1953 22.039 
9. Ostanek 70% dela presežka AS 

iz leta 1953 124.650 
10. Davek od sklada za plače 24.575 
11. Dotacijo republiškega proračuna •       13.000 

Skupaj dohodki   547.010 
Izdatki 
1. Proračunski izdatki za prosveto 

in kulturo, socialno skrbstvo in 
zdravstvo, državno upravo in pro- 
računska rezerva - 300.551 

2. Proračunske investicije (09.250 
3. Del dobička za prosto razpolaga- 

nje gospodarskih organizacij 75.209 
4. Okrajni    sklad    za    kreditiranje 

investicij 62.000 

2. člen 

Ta  odlok  velja  od   dneva  objave v   >Uradnem 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1/1-396/42-54 
Tolmin, dne 30. aprila 1934. 

Predsednik OLO: 
Franc Skok 1. r. 

721. 

Na podlagi 16. člena, druge točke 64. člena in v 
zvezi s 96. členom zakona o okrajnih ljudskih od-' 
borih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu i 
določbami zveznega družbenega plana za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) je okrajni ljudski 
odbor Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 12. av- 
gusta *954 sprejel 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah družbenega plana 
okraja Tolmin za leto 1954 

Na koncu 1. točke XIII. poglavja okrajnega druž- 
benega plana se doda dodatni instrument v besedilu! 

»Okrajni ljudski odbor odstopi gospodarskim or- 
ganizacijam, ki presežejo planirani dobiček, od svoje 
udeležbo na njihovem dobičku zneske, ki se obraču- 
najo po tejlo progresivni lestvici: 

Ce doseženi del do- 
bička za razdelitev 
presega planiranega 

za: 

odstopa OLO od pre- 
sežka svojega deleža 
na delu dobička za 

razdelitev nad 
planiranim: 

Skupaj izdatki    547.010 

10— 20 % 5 % 
20— 40 % 10 % 
40— 60 % 20 % 
60— 80 % 30 % 
80—100 % 40 % 

preko 100 % 50 % 

2. točka XIII. poglavja se spremeni tako, da se 
celotno besedilo te točke nadomesti z besedilom: 

»Del dobička, ki ga smejo gospodarske organi- 
zacije največ uporabljati za plačilni sklad (vštevsj 
prispevek za socialno zavarovanje), ne sme presegati 
zneska, ki se dobi, ko se od dobička gospodarske or- 
ganizacije, po odbitku zveznega davka in zneska, »* 
gre v rezervni sklad, uporabi lestvica, ki je v XXV- 
poglavju družbenega plana (Uradni list FLRJ, števjl- 
ka 13/54) .« 

V 3. točki XIII. poglavja se plačilni sklad v od- 
stotkih od doseženega prometa za trgovska podjetja 
spremeni, kot sledi: 
Trgovsko podjetje, Kobarid • I. polletje 6.2 r> 

II. polletje 5   * 
Trgovsko podjetje »Jadrankac, ^ 

Tolmin II. polletje 5   * 
Trgovsko podjetje >Po želji«, tó 

Sp. Idrija II. polletje 6   /* 
Zadružno trgovsko podjetje .  >      & 

»Kooperativa«, Idrija I. polletje 7* g ' 
II. polletje 5   > 
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Zadružno trgovska podjetje 
»Agropromet«, Tolmin 5.5 % 
5. točki XIII. poglavju se doda tole besedilo: 
»Na  podlagi  41. člena  uredbe o gostinskih  pod- 

jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) se za 
spodaj  našteta podjetja določa plačilni sklad v od- 
stotku na cene gostinskih storitev: 

Gostinsko podjetje, Kobarid 19 % 
Hotel »Krn«, Tolmin 20% 
Gostinsko podjetje  »Kanin«,  Bovec 20 % 
Gostinsko podjetje »Golobar«, Bovec       23 % 
K 2. točki XX. poglavja se doda tarifa prispevkov 

okrajnemu skladu za urejanje voda, ki se glasi: 
»a) Vodno elektrarne plačujejo od prodane in v 

lastnih obratih in napravah porabljene električno 
energije 14% povprečne cene električne energije v 
LRS, t. j. 0,82 din od kilovatne ure. 

b) Gospodarsko organizacije, ki uporabljajo več 
kot 10.000 m3 vode, zato da jim opravlja kakršnokoli 
fizikalno ali kemično delo, plačujejo prispevek v 
višini 2%o od  svojega celotnega bruto produkta. 

c) Vodni mlini in žage plačujejo prispevek v pav- 
šalnem letnem znesku od instalirane bruto konjske 
moči v sorazmerju s prispevkom, določenim pod 
Prednjo točko a)«. 

Ta  odlok   velja  od  dneva  objave   v   »Uradnem 
*'stu LRS«, uporablja pa so od 1. januarja 1934. 

St. 1-396/41-54 
Tolmin, dno   12.  avgusta   1934. 

Predsednik  OLO: 
Franc Skok 1, r. 

722. 

Na podlagi 16. člena, druge točke 64. člena in v 
2vezis 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odbo- 
ri» (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter v skladu z do- 
ločbami zveznega družbenega plana za leto 1954 
(Uradni list FLRJ, št. 13-146/54) je okrajni ljudski 
°dbor Tolmin na skupni seji obeh zborov dne 23. 
SePtembra 1934 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi družbenega plana okraja Tolmin 

za lieto 1934 
XIII.   poglavje  okrajnega   družbenega   nlana   se 

spolni v 1. točki s tem besedilom: 
»Okrajni ljudski odbor določa po odloku o .raz- 

«elitvi celotnega dohodka prodajaln industrijskih 
Podjetij (Uradni list FLRJ, št. 29-353/54), da pripada 
industrijskim prodajalnam na njegovem območju 
£el ostanka rabata v višini 50 %, preostali del ostan- 

a rabata pa pripada okraju.« 
»Okrajni ljudski odbor odstopa okrajni zadružni 

£°ži_ za investicijske potrebe zadružnega kmetijstva 
kraja del ostanka dobička zadružnih podjetij, ki bi 

Pn delitvi dobička pripadal okraju.« 
3. točka istega poglavja so dopolni z besedilom: 
»Trgovskemu   podjetju   »Tobak«   v  Tolminu   se 

«oloča   plačilrii   sklad   v   višini 3 %   od doseženega 
Prometa«. 
,.    Ta  odlok  velja  od  dneva  objavo   v   »Uradnem 

stu LRS«, uporablja pa so od  1. januarja 1954. 
•  St. 1-396/45-54 

Tolmin, dne 23. septembra  1934. 
Predsednik  OLO: 
Franc Skok 1. r. 

723, 

Na podlagi 24. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin v zvezi s i. točko petega dela 
zveznega družbenega ' plana za leto 1934 je ljudski 
odbor mestne občino Postojna na soji dne 1. junija 
1954 sprejel 

ODLOK 
o družbenem planu mestne občine Postojna 

za leto 1954 

Prvi   del 

PREGLED RAZVOJA GOSPODARSTVA 
MESTNE OBČINE POSTOJNA V LETU 1953 

1. poglavje 

Družbeni proizvod in narodni dohodek 

Skupni družbeni proizvod in skupni narodni do- 
hodek, izračunana po cenah, predvidenih za leto 1954, 
sta znašala (v 000 din): 

1952 1933     Indeks 
1932 •= 100 

Skupni narodni dohodek 513.700   543.316    103,3 
Družbeni proizvod in narodni dohodek na enega 

prebivalca sta znašala (v dinarjih):, 

1952, 1953    Indeks 
1932 = 100 

Skupni družbeni proizvod 
Družbeni proizvod 
Narodni dohodek 

567.990 583.947 102,9 
74.800 76.700 102,5 
67.600     70.800    104,2 

Spremembe   družbenega   proizvoda   po  panogah, 
izražene v indeksih, so bile tele (1952 = 100): 

1953 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo 
Obrt 

108 
100,1 
76,5 

125 
100 
107 
110 
106 

a) vključno gozdarstvo nedržavni sektor. 

II. poglavje 

Spremembe v razvoju gospodarstva v letu 1953 

Skupni družbeni proizvod v letu 1953 so je po- 
večal zlasti zaradi povečane industrijske proizvodnje, 
večje sečnje v nedržavnem sektorju gozdarstva in 
zaradi povečane industrijske graditve.  • 

1. Povečanje industrijske 
proizvoda j e 

Indeks skupne industrijske proizvodnje v letu 
1933 nasproti letu 1952, izračunan po cenah za 1. 1954, 
znala 108%. 

Proizvodnja se. je povečala zlasti v tovarni 
mesnih izdelkov. To povečanje je pripisati vloženim 
investicijam, zboljšani kvaliteti izdelkov in poveča- 
nemu povprašcvaniju v drugem polletju leta 1953. 
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Pni LIP Postojna zaznamujejo padec proizvod- 
nje pri rezanem lesu zaradi omejitve sečnje oziroma 
zaradi pomanjkanja hlodovine. 

Proizvodnja v obratu Javor Prestranek se je 
dvignila v. letu 19*53 za 60% nasproti letu 1932, pred- 
vsem zaradi boljše izrabe zmogljivosti obrata. 

2. Spremembe  v  kmetijski 
proizvodnji 

Kmetijska proizvodnja v letu 1953 je padla na 
92% proizvodnjo v letu 1952 zaradi manjšega pri- 
delka krompirja in manjšega pridelka sadja, ki je 
bilo uničeno od pomladanske slane. 

Indeks primerjave proizvodnje v letu 1953 na- 
sproti proizvodnji v letu 1932 je talo (1952 = 100): 

1953 

psenaca 
ječmen 
krompir 
živina 
donos sadja 

117 
91 
77 

103 
51 

Pridelek pšenice je bil višji od leta 1952, vendar 
še vodno pod povprečjem pridelka 1947—51. 

Število govedi se je povečalo za 54 glav oziroma 
za 3 odstotke. Preskrba s kmetijskimi potrebščinami 
se je znatno izboljšala, in sicer takole (v indeksih 
1952 = 100): 

poraba 1953 
uporaba umetnih gnojil      620 
zaščitna sredstva 120 

3. Spremembe   v  proizvodnji 
gozd a rst va 

V letu 1953 zaznamujemo padec gozdarstva v 
državnem sektorju in povečanje v nedržavnem sek- 
torju. Predpisi za varstvo gozdov in za racionalnejšo 
izrabo lesa, ki jih je izdala vlada LRS v letu 1953, 
so se uveljavili le v državnem sektorju, v nedržav- 
nem sektorju pa se je sečnja povečala. Tako poveča- 
nje proizvodnje v nedržavnemtsoktorju je posledica 
pritiska na lesno maso, ki sta ga povzročila slaba 
letina v kmetijstvu in povečana cena lesa (povprečna 
cena za neto kubični meter v nedržavnem sektorju 
se je v letu 1953 dvignila od 2100 na 4900 din). 

4. Povečanje industrijske 
graditve 

Investicije so se v letu 1953 dvignile za 125% 
nasproti letu 1052. Povečano investicijsko graditev 
so omogočila lastna sredstva podjetij, večja proračun- 
ska sredstva, zlasti pa zvezne investicije v komu- 
nalno stanovanjsko graditev na območju, mestne 
občine. . 

5. Spremembe kupne moči, ceo 
in blagovnega  prometa 

Kupna moč v letu 1953, se je povečala nasproti 
letu 1952 za 120%. Predvsem se je povečala kupna 
moč delavcev in uslužbencev v zvezi s' povečanjem 
števila zaposlenih v delovnem razmerju, ki se je 
dvignilo od leta 1952 za 160 oseb. Nadalje se je po- 
večala kupna moč na račun povečane proizvodnje 
v, industriji, povečanje prejemkov iz socialnega za- 
varovanja (pokojnine, podpore), povečanje plač in 
večjega turističnega prometa. . 

Po statističnih podatkih je bilo število obiskoval-, 
cev Postojnske jame takole: ' 

Skupno 
število 
oseb 

od tega 
inozem-    Indeks 

cev      1952 = 100 

1952 
1953 

113.618 
160.504 

100 
141 ,2 

18.309 
38.629 

100 
211,5 

Spremembe  v blagovnem prometu  so bile  tele: 

Indeks 
1952 1953      1952 = 100 

Trgovina 
Gostinstvo 
Storitve 

174.930 
53.670 
28.500 

275.900 
96.000 
46.400 

157.7 
176,8 
162,8 

257.100 418.300 163 

Spremembe v strukturi porabe so v glavnem po-, 
sledica boljše preskrbe trgovske in gostinske mreže 

ter povečanega turističnega prometa. 

Drugi  del 

SMERNICE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA 
LO MO POSTOJNA V LETU 1954 

• HI. .poglavje 

Industrija 

Na podlagi rezultatov v letu 1933 in analize mož- 
nosti proizvodnjo in,porabe se predvideva, da se bo 
industrijska proizvodnja v letu 1954 povečala za 
103% proizvodnje v letu 1953. 

Predvideva se povečanje proizvodnje v  živilsiki. 
industriji in v obratu »Javore v Prestranku. Žagar- 
ska industrija bo predvidoma zmanjšala proizvodnjo 
zaradi omenjenega dotoka surovin. •   . 

IV. poglavje 

Kmetijstvo 

Predvideno je povečanje proizvodnje za 106% 
nasproti letu 1953, pri tem se računa predvsem n* 
povprečno letino (brez proizvodnje lesa). Zmanj- 
šana sečnja v nedržavnem sektorju gospodarstva1 p° 
imela za posledico znaten izpad skupnega družbenega 
proizvoda in narodnega dohodka V kmetijstvu/ kar 
narekuje ustrezno znižanje davčnih dajatev v 1. 195*- 

•Vrednost kmetijske proizvodnje v letu 1954 }e 

nasproti letu 1953 predvidena v tejle višini (v milij0" 
ndh dinarjev) 

Panoga 
Indeks 

1953 1954       1955 « 1°° 

Poljedelstvo 56,6 63,3 112 
Sadjarstvo 3,4 
Živinoreja " 54,7 56,9 103,8 

Gozdarstvo 43,6 27,4 63 

Skupno 154,9 • 151      • 97,5 

Obdavčitev kmetijskih gospodarstev po kata>'r, 
,in po lestvici, ki je predpisana v tem planu, bo znjj" 
žana od lanskih 9495 na 7375 tisoč ali na 77%,. P_red' 
videva  se, da' bo odmera  po  katastru  in   omeJen- 
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sečnja spodbujala kmetijske proizvajalce k  poveća- 
ju kmetijske proizvodnje. 

V. poglavje 

Sečnja v letu 1954 bo zni'žana na 68% 
letu 1953. Omejitev jo predvidena zlasti v 
nem sektorju, kjer je v letu  1953 bilo že 
c». 40% kontingenta za leto 1954. 

v 

*      VI. poglavje 

Gradbeništvo 

Obseg gradbene delavnosti se bo po 
gradbenih storitev povečal na 161% obsega 
lako povečanje bodo omogočile: 

sečnje v 
nedržav- 
posekano 

zvezne investicije 
republiške investicije za razvoj turizma 
krediti iz okrajnega sklada 
Proračunska sredstva za soc. zdravstvene 

namene 
sklad za graditev stanovanj LO MO 
Proračunske investicije LO MO 
'ovestiicijc raznih podjetjj in ustanov 
skupaj "~ 

Od   tega   bo   predvidoma   odpadlo   na 
delavnost 90 odstotikov. , 

vrednosti 
v 1. 1933. 

milijonov 
din 
160 
40 
25 

7 
12 
15 
56 

317 

gradbeno 

VII. poglavje 

Trgovina in gostinstvo   " 

V trgovini je predvideno povečanje prometa za 
'09% nasproti letu 1933, in sicer v zvezi s predvide- 
nrro. povečanjem obsega gradbenih del, povečanim 
dohodkom od turizma in boljšo izbiro in kakovostjo 
°laga v trgovini. 

Sklad za plače v trgovini se bo oblikoval na pod- 
lagi odstotkov, predpisanih v okrajnem družbenem 
Planu, tako oblikovanje plačilnega sklada bo spod- 
bujalo podjetja k povečanju prometa in preprečilo, 

•da bi trgovina iskala svojih zaslužkov v povišanih 
' penah. Posledica tega bo 'udi pritisk trgovin na pro- 
dajalčevo ceno in zahteve po boljši izbiri in kako- 
v°sti   proizvodov.  Odstotek   za   plače   v  trgovini   je 

tudi  sredstvo, ki  naj pospeši  decentralizacijo trgov- 
ske mreže in s tem razbije monopol velikih podjetij. 

VIII. poglavje 

Obrt 

Na podlagi okrajnega družbenega plana se pred- 
videva večja obrtna proizvodnja, zlasti v kovinski 
stroki, ker bodo povečano zmogljivosti obratov s 
krediti iz okrajnega sklada za investicije. 

IX. poglavje 

• Investicije 
Obseg investicij v letu'1954 se bo povečal za 160% 

nasproti letu 1953. Investicije na območju mestne 
občine Postojna bodo usmerjene v stanovanjsko in 
industrijsko graditev ter v objekte turizma in gostin- 
stva. 

V letu 1954 se* bo z zidanjem novih hiš povečal 
stanovanjski sklad za 35 do 40 družinskih stanovanj, 
kar bo deloma omililo stanovanjsko stisko, ki je v 
mestu Postojna posebno pereča. Iz sredstev LRS za 
pomoč nerazvitim krajem se bo gradil hotel v Po- 
stojni. Postojna kot važno tujsko prometno središče 
bo tako dobila primerne prostore ze prenočevanje 
tujcev. 

Iz okrajnih sredstev se bo predvidoma razširil 
obstoječi obrat avtoprevoznega podjetja v Postojni 
in adaptiral v obrat za varjenje aluminija. 

S sredstvi mestne občine Postojna se bo finansiral 
priključek novega vodovoda Korentan-Hrašče na 
omrežje mestnegu vodovoda. S tem priključkom bo 
začasno rešen problem oskrbe z vodo mesta Postojne. 
Nadaljnji pomembni vir investicijskih sredstev so 

• lastna sredstva gospodarskih organizacij, izvirajoča 
iz presežka sklada za plače in dobičkov v letu 1953. 
Priporoča se delovnim kolektivom na območju mest- 
ne občine Postojna, naj omenjena sredstva uporabijo 
predvsem za zidanje stanovanj in za manjše izpopol- 
nitve obstoječih zmogljivosti. 

X. poglavje 

Družbeni proizvod po panogah 

Ce se bodo uresničila predvidevanja v tem delu 
"plana, se bo v letu 1954 dosegel tale družbeni pro- 
izvod po panogah (v 000 dinarjih): 

. • IE ideksi 
1952 1953 1954 1932 - 100 

1933 :1952 
1953 = 100 
1954:1933 ' 

Skupni družbeni proizvod 567.990 585.937 629.151 103,1 107,5 

Industrija 132.000 143.232 • 147.710 • 108,5 103,1 

Kmetijstvo 87.500 A 87.300 99.000 '100.0 113,4 

Gozdarstvo 125.000 105.000 76.600 84,0 72,9 

Gradbeništvo 43.300 •   54.230 98.822 125,1 182,0 

Promet 22.530 .      22.530 22.530 ' 400,0 1O0.0     '  .' 

Trgovina               .   , ' 82.400. • , '      88.600,   , . 96.570-, . • 107,5 109,0    . 

; '      Gostinstvo 32.750 39.955 '•     40.930' 122,0 102,5      '       , 

Obrt      ' .-  42.510,, 45.060 * 46.969 '      '   1.06,0 102,4 
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Tretji  del 

EKONOMSKI UKREPI ZA IZVRŠITEV DRUŽBE- 
NEGA PLANA LO MO POSTOJNA 

XI. poglavje 

Delitev dobička komunalnih  podjetij, obrtnih orga- 
nizacij, gostiln in gostišč na območju mestne občine 
Postojna in zadružnih organizacij na območju mest- 

ne občine Postojna 

Od dela dobička po odbitku zveznega davka pri- 
pada komunalnim podjetjem, obrtnim in zadružnim 
gospodarskim organizacijam znesek, ki je potreben 
za dospela odplačila dolgoročnih kreditov, za ka- 
tera sta prevzela poroštvo okraj in mestna občina, 
in znesek, ki je potreben za dospela odplačila dolgo- 
ročnih kreditev iz okrajnega sklada za kreditiranje 
investicij, kolikor se ti zneski ne odvajajo po poseb- 
nih predpisih. 

2 
Iz ostanka dobička po 1. točki tega poglavja mo- 

rajo gospodarske organizacije, omenjene v 1. točki, 
prenesti v svoje rezervne siklade 2% od zneska stal- 
nih obratnih sredstev v letu 1954. 

Gospodarske organizacije, omenjene v 1. točki, 
razen obrtnih organizacij kovinske in elektrotehnič- 
ne stroke in zadružnih organizacij, smejo prenesti v 
svoje sklade za samostojno razpolaganje največ 30% 
od ostanka dobička po odbitku znesikov iz prejšnjih 
t.K-k. 

Obrtne organizacije kovinske in elektrotehnične 
stroke odvajajo v svoje sklade za samostojno razpo- 
laganje 100% dobička po tej točki. Zadružne gospo- 
darske organizacije odvajajo v svoje siklade za samo- 
stojno razpolaganje 60% dobička po tej točki. 

3 
Gospodarsko organizacije smejo iz sklada za sa- 

mostojno razpolaganje uporabiti za plače največ zne- 
sek po lestvici v XX'V. poglavju zveznega družbenega 
plana za leto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 13?54). 

Ostanek dobička po prejšnjih točkah odvajajo 
gospodarske organizacije ljudskemu odboru mestne 
občine Postojna. 

XII. poglavje 
Oblikovanje plačilnega sklada gostiln in gostišč na 

območju mestne občine Postojna 

1 
Gostilne in gostišča smejo praviloma uporabiti za 

plačilni sklad največ toliko odstotkov od doseženega 
prometa v letu 1954, kolikor odstotikov znaša seštevek 
povprečnega sklada za plače v letu 1953, 45% pri- 
spevka za socialno zavarovanje na ta sklad in izdat- 
kov, ki so se po predpisih iz leta 1953 dodajali po- 
vprečnemu skladu za plače kot neobdavčeni, od do- 
seženega prometa v letu .1954 po podatkih knjigo- 
vodstva gospodarske organizacije. 

Gospodarske organizacije po tej točki, ki v letu 
1955 niso ugotavljale povprečnega skla'da za plače, 
ugotovijo omenjeni odstotek na po.dlagi dejanskih iz-% 
plačil za plače in doseženega prometa v navedenem 
letu. 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO 
MO Postojna potrdi odstotek po tem členu gospodar- 
skim organizacijam, ki med letom izpremenijo po* 

vslovni predmet, ki se ustanovijo, združijo, pridružijo 
ali razdelijo, upoštevajoč pri tem načela iz prvega 
odstavka te točke. 

Svet za gospodarstvo in komunalno zadeve LO 
MO Postojna jo pooblaščen, da na predlog gostinske 
zbornice OLO Postojna določi tudi višji odstotek za 
plačilni sklad posameznim organizacijam, ki/ v lotu 
1954 iz objektivnih razlogov ne morejo ustvariti lan- 
skega sorazmerja med prometom in plačilnim skla- 
dom. 

2 
Gospodarske organizacije, ki oblikujejo svoj pia- 

čilni sklad tako, kot je predpisano v 1. točki tega po* 
glavja, smejo razlike med dejanskim in obračunskim 
plačilnim skladom izplačati za plače največ znesek 
po lestvici v XXV. poglavju zveznega družbenega 
plana za leto 1954. 

XIII. poglavje 

Oblikovanje proračunskih dohodkov LO MO 
Postojna 

Stopnje  dopolnilne  dohodnine   iz  kmetijstva  zna- 
šajo: 

Davčna osnova      Stopnja   Davčna osnova      Stopnja 

7 
7,1 
7,2 

• 7,5 
7,4 
7,5 
7,6 
7,7 
7,8. 
7,9 
8 
li 
8,2 
8,2 
8,i- 
8,5 
8,6. 
8,7 
8,8 
8,9 
9 
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9> 

•9,5 
^ 9,6 
•97' 
9? , 
9,8 
9,9 

io: 
10' 
10,1 

do 30.000 3,4 63.000— 64.000 
nad 64.000— 65.000 

30.000— 31.000 5,6 65.000— 66.000 
31.000— 32.000 3,7 66.000— 67.000 
32.000— 33.000 3,8 67.000— 68.000 
33.000— 34.000 3,9 68.000— 69.000 
34.000— 3-5.000 4,0 69.000— 70.000 
35.000— 36.000 4,1 70.000— 71.000 
36.000— 37.000 4,2 71.000— 72.000 
37.000— 38.000 4,3 72.000— 73.006 
38.000— 39.000 4,4 73.000- 74.000 
39.000— 40.000 4,5 74.000— 75.000 
40.000— 41.000 4,6 75.000— 76.000 
41.000— 42.000 4,8 76.000— 77.000 
42.000— 43.000 4,9 78.000— 79.000 
43.000— 44.000 5,1 79.000— 80.000 
44.000— 45.000 5,2 80.000— 81.000 
45.000— 46.000 5,3 81.000— 82.000 
46.000— 47,000 5,4 82.000— 83.000 
47.000— 48.000 5,5 83.000— 84.000 
48.000— -19.000 5,6 84.000— 85.000 
49.000— 50.000 5,7 85.000— 86.000 
50.000— 51.000 5,8 86.000— 87.000 
51.000— 52.000 5,9 87,000— 88.000 
52.000— 53.000 6 88.000— 89.000 
53.000— 54.000 6,1 89.000— 90.000 
54.000— 55.000 '   6,2 90.000— 91.000 
55.000— 56.000 6,3 91.000— 92.000 
56.000— 57.000 6,4 92.000— 93.000 
57.000— 58.000 6,5 93.000—' 94.000 
58.000— 59.000 6,6 94.000— 95.000 
59.000— 60.000 6,7 95.000— 96.000 
60.000— 61.000 6,8 •  96.000— 97.000 
61.000— 62.000 6,9   • 97.000— 98.000 
62.000— 63.000 7 98.000— 99.000 

M 
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Davčna osnova      Stopnja   Davčna osnova      Stopnja 

99.000—100.000 
100.000—105.000 
105.000—110.000 
tlO.000—115.000 
115.000—120.000 
120.000—125.000 
125.000—130.000 
130.000—135.000 
135.000—140.000 
140.000—145.000 
145.000—150.000 
150.000—155.000 
155.000—160.000 
160.000—165.000 
165.000—170.000 
170.000—175.000 
175.000—180.000 
180.000—185.000 
185.000—190.000 
190.000—195.000 
155.000—200.000 
200.000—203.000 
203.000—210.000 
210.000—215.000 
215.000—220.000 
220.000—225.000 
225.000—230.000 
230.000—235.000 
235.000—240.000 
240.000—245.000 
243.000—230.000 
250.000—255.000 
255.000—260.000 
260.000—265.000 
263.000—270.000 
27O.O0O—275.Ö0O 
275.000—280.000 
280.000—285.000 
285.000—290.000 
290.000—295.000 
295.000—300.O00 
300.000—305.000 
505.000—31O.O0O 
310.000—315.000 
515.000—320.000 
320.000—325.000 
325.000—330.000 
330.000—335.000 
333,000—340.000 
340.000—345.000 
•45.•••—35•.••• 
^30.000—355.000 
355.000—360.000 
360.0O0-365.O00 
365.00o_370.000 
370.000—375.000 
375.000—380.000 
380.000—385.000 
385.000—390.000 
390.000-395.000 
^3.00•_4••.••• 

,     Davek po višji davčni stopnji  ne smo biti višji 
akor davek po najbližji nižji davčni stopnji, pove- 

jo*1 za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se 
°rala uporabiti višja davčna stopnja. 

10,2 400.000—405.000 35,9 
10,6 405.000—410.000 34,2 
10.9 410.000—415.000 34,4 

11,2 415.000—420.000 34,6 
11.8 420.000—425.000 34.8 
12,5 425.000—430.000 35,1 
12,7 430.000—435.000 35,4 

13,1 435.000—440.000 35,6 
1X5 440.000—445.000 *" 35,8 
13,9 445.000—450.000 36,1 
14,4 450.000—455.000 36,7 
14,8 455.000—460.0Q0 36,7 
15.3 460.000—165.000 36,9 
15,8 465.000—470.000 37,1 
16,2 470.000—475.000 57,4 
16,7 475.000—4S0.00O 37,6 
17,2 480.000—485.000 37,9 
17,7 483.000—490.000 38,1 
18,2 490.000—495.000 38,3 
18,7 495.000—500.000 38,6 
19,1 500.000—505.000 38,8 
19,6 303.000—510.000 39,1 
20 510.000—515.000 39,4 
20,4 515.000—520.000 39,6 
20,8 520.000—525.000 39,9 
21,3 523.000—530.000 40,1 
21,8 330.000—533.000 40,4 
22,2 535.000—540.000 40,6 
22,7 540.000—545.000 40,9 
23,2 345.000—530.000 41,1 
23,6 550.000—555.000 41,4 
24,1 555.000—560.000 41,6 
24,5 560.000—565.000 41,9 
24,8 563.000—570.000 42,1 
25,1 570.000—575.000 42,4 
25,5 575.000—580.000 42,6 
25,8 580.000—583.000 42,9 
26,2 585.000—590.000 43,1 
26,7 590.000—595.000 43,5 
27,1 593,000—600.000 43,6 
27,5 600.000—605.000 43,8 
27,8 605.000—610.000 44 
28,1 610.000—615.000 44,2 

28,4 615.000—620.000 44,4 
28,7 620.000—625.000 44,6 
29 625.000—630.O0O- 44.8 

29,3 630.000-635.000 45 

29,6 635.000—640.000 45,2 

29,9 640.000—645.000 45,4 

30,2 645.000—650.000 45,6 
30,5 650.000—655.000 45,8 

30,8 655.000—660.000 46 

31.1 660.000—665.000 46,2 

31,4 665.000-670.000 46,4 

31,7 670,000—675.000 46,4 

32 675.000—6S0.000 46,8 

32,4 680.000—683.000 47 

32,7 695.000—690.000 47,2 

33 690.000—693.000 47,4 

33,3 695.000 47,6 
33,6 

Stopnjo dopolnilne dohodnine od samostojnih po- 
klicev in premoženja znašajo: 

Davčna osnova Stopnja Davčna osnova Stopnja 

do 30.000 1 190.000—195.000 18,2 
nad 195.000—200.000 19 

30.000— 32.000 1,1 200.000—205.000 19,7 
* 32.000— 34.000 1,2 205.000—210.000 20,5 

34.000— 36.000 1,3 210.000—215.000 21,2 
56.000— 38.000 1,4 215.000—220.000 22 
38.000— 40.000 1,5 220.000—225.000 22,7 
40.000— 42.000 1,6 225.000—230.000 25,5 
42.000— 44.000 1,7 230.000—235.000 24,2 
44.000— 46.000 1,8 235,000—240.000 25 
46.000— 48.000 1,9 240.000—245.000 25,7 
48.000— 50.000 2 245.000    250.000 26,6 
50.000— 55.000 2,3 250.000—260.000 27,5 
55.000— 60.000 2.6 260.O0O—270.000 29 
60.000— 65.000 3 270.000—280.000 30 
65.000— 70.000 3,3 280.000—290.000 31 
70.000— 75.000 3,6 290.000—300.000 32 
75.000— 80.000 4 300.000—310.000 53 
80.000— 85.000 4,5 510.000—320.000 34 
85.000— 90.000 5 520.000—330.000 55 
90.000— 93.000 5,5 330.000—340.000 36 
95.000—100.000 Û 340.000—350.000 37 

100.000—105.000 6.5 350.000—360.000 38 
105.000—110.000 7 560.000—370.000 39 
110.000—115.000 7,5 370.000—380.000 40 
115.000—120.000 8 380.000—390.000 41 
120.000—125.000 8,5 390.000—400.000 42 
125.000—130.000 9 400.000—410.000 43 
130.000—135.000 9,5 410.000—420.000 44 
135.000—140.000 10 420.000—430.000 45 
140.00Q—145.000 10,7 430.000—440.000 46 
145.000—150.000 11.5 440.000—450.000 47 
130.000—155.000 12,2 • 430.000—460.000 48 
155.000—160.000 .13 460.000—470.000 49 
160.000—165.000 13,7 470.000—480.000 50 
163.000—170.000 14,5 480.000—490.000 51 
170.000—175.000 15,2 490.000—500.000 52 
175.000—180.000 16 500.000 52 
180.000—185.000 16,7 od 500.000 + 75% 1 osnove 
185.000—190.000 17,5 nad 500.000. 

Davek po višji davčni stopnji no sme biti višji 
kakor davek po najbližji nižji davčni stopnji, pove- 
čan /a razliko pri dnvčni osnovi, zaradi katere b: se 
morala uporabiti višja davčna stopnja. 

Četrti  del 

Denarna sredstva LO MO Postojna in njihova 
osnovna razdelitev v letu 1954 

XIV. poglavje 

Skupna sredstva LO MO Postojna in viri sredstev 

i. V letu 1954 bo LO MO Postojna razpolagal s 
skupn'mi sredstvi v višini 50.649.000 dinarjev. 

2. Navedena sredstva se bodo zagotovila iz tehle 
virov (v 000): 

a) Sredstva iz. leta 1953 20.183 
presežek proračunskih dohodkov 3.180 
neizrabljeni   del sklada  za  vzdrže- 

vanje in zidanje stanovanj 8.913 
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sredstva od  prodaje  hiš  SLP 1.252 
neizrabljeni  del  sklada  za  zidanje 

stanovanj (20 % sklada plač, 
30% stanovanjske graditve) 3.378 

neizrabljeni del  siklada  za obnovo 
gozdov 3.462 

b) Sredstva po planu za leto "1954 
del dobička gospodarskih 

organizacij 7.011 
del dopolnilne dohodnine 

iz kmetijstva (30%) 1.325 
del dopolnilne dohodnine samostoj- 

nih poklicev in premoženja 
(80 %) 2.264 

davek od dediščin in daril 1.200 
občinski prometni davetk 2.500 
občinske takse 200 
davek od priložnostnih, zaslužkov 80 
razni  nepredvideni  dohodki 1.700 
prispevek od siklada za obnovo 

gozdov 1.405 
anuitete od prodanih hiš SLP 718 
sklad za vzdrževanje in zidanje 

stanovanj 1.063 
dohodki   državnih organov  in 

zavodov 4.000 
dotacije OLO 7.000 

XV. poglavje . 

Osnovna razdelitev sredstev 

Sredstva, s katerimi   razpolaga LO MO Postoji, 
letu 1954 se bodo uporabila v tele namene:  (000) 

a) za proračunske izdatke 13.560 
b) za proračunske investicije 16.900 
c) za sklad za zidanje stanovanj 15.322 
č) za sklad za obnovo gozdov 4.867 

50.649 

XVI. poglavje 

Uporaba sredstev 

1. Proračunska sredstva 
Sredstva proračunskih investicij se bodo upora- 

ila v tele namene (v dinarjih): 
a) šole 1,100.000 

,   b) vodovod 4,000.000 
c) zdravstveni dom 3,000.000 
č) porodnišnica 2,000.000 
d) proti tuberkulozni dispanzer 1,000.000 
e) komunalna dela 5,800.000 

16,900.000 
4 

2. Sklad za obnovo gozdov 
Sredstva iz sklada   za' obnovo   gozdov   se bodo 

uporabile v tele namene (v 000 din): 

a) pogozdovanje 
b) čiščenje in nega gozdov 
c) varstvo gozdov 
č) urejanje gozdov 
d) gozdne  cesto 

200 
1.098 

75 
136 

3.356 

4.867 

3. Sklad za zidanje stanovanj 
Sredstva iz sklada za zidanje stanovanj se bodo 

uporabila za sezidanje štirih stanovanjskih hiš v su- 
rovem stanju, 

XVII. poglavje 

Končne določbe 

Svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LU 
MO Postojna je pooblaščen, da po potrebi izda na- 
tančnejše predpise za izvedbo tega družbenega plana. 

4      2 
Ta družbeni plan velja od dneva sprejema na 

seji ljudskega odbora mestne občine Postojna, upo- 
rablja pa se od 1. januarja  1964. 

St. I 728/5-54. 
Postojna, dne 1. junija  1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

724, 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spreme111" 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklic0 

odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, ste' 
vilka 51-102/53) ter 12. točke 65. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LH5> 
št. 19-90/52) je mestni ljudski odbor Maribor na **•' 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalce 
dne 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. ölen 
Kor jò odborniku 45. volilne enote mesta M»1'.. 

bora Brumcu Antonu po 3. točki  130. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih' občin preneha 
mandat, se razpisujejo nadomestne volitve v 45. vo- 
lilni  enoti mesta Maribora. 

2. člen , 
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, dne 19. °e 

cembra 1954. * 
3. člen -.     j 

Ta odlok so objavi v >Uradnem listu LRS< l?  . 
krajevno običajni   način   v   45.   volilni   enoti   mest 
Maribora. 

Odlok velja od dneva objave. 
St. P — .778/1-54 
Maribor, dne 3. novembra  1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. '• 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: uo Lapajnc — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« "" ,*0- 
v LJubljani — Naročnina: letno £00 din — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani i din več, P_ ; 
pošti 8 din več  —  Uredništvo In  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha. poštni predal 336 — Telefon uprave 23-579 • 

Čekovni račun: 601-»Z«-157 
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m. 
175. 

»e. 

m. 
«8. 

179. 

180. 

181. 

182. 

183. 

181. 

'25, 

'2C. 

'27. 
'28. 

VSEBINA: 
729. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbe- 

nem planu  LRS  za  loto 1954. 
Odlok o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem so- 
dlaču LRS In okrožnih sodiščih LRS. 
Odlok o določitvi števila sodnikov pri Višjem gospo- 
darskem sodišču LRS, števila občasnih sodnikov pri 
ViŠJem gospodarskem sodišču LRS ter števila sodnikov 
okrožnih  gospodarskih  sodišč  LRS. 
Sklep o izvolitvi predsednika in sodnikov Višjega go- 
spodarskega  sodišča  LRS. 
Sklep o izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodar- 
skega  sodišča  LRS. 
Sklep o izvolitvi predsednikov in sodnikov okrožnih go- 
spodarskih sodišč LRS. 
Sklep o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Gorici In 
LJubljani. 
Sklep o razrešitvi sodnikov okrožnih sodišč v Celju in 
Gorici. 
Odlok o spremembi odloka o dopolnilni dohodnini od 
vlsjega dohodka, ki ga dosežejo pridelovalci hmelja. 
Odlok o znižanju kreditov, dodeljenih Iz republiškega 
kreditnega sklada za Investicije v letu 1954. 
Odlok o rokih za zamenjavo oziroma Izdajo delovnih 
knjižic. 

Qûlokl ljudskih odborov: 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. In 6. volilni 
enotl mesta LJubljane. 
Odlok o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcije v okraju 
Celje. 
Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije v okraju Celje 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslov- 
en prostorov gostinskih podjetij In gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom in dajanju hrane 
abonentom v zasebnih gospodinjstvih v okraju Črnomelj. 

730. 

731. 

732. 

733. 

734. 

735 

736. 

737. 
738. 

739. 

740. 

741. 

742. 

Odlok o potrditvi sklepnega računa o Izvršitvi prora- 
čuna okraja Kranj za leto 1953. 
Odločba o razglasitvi deškega vzgajallšča v Logatcu za 
finančno samostojen zavod. 
Odločba o razglasitvi dekliškega vzgajallšča v Višnji 
gori za finančno samostojen zavod. 
Odločba o razglasitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidne 
mladine  v  Kamniku za  finančno  samostojen  zvod. 
Odloic o kategorizaciji stanovanj In najemnin v okraju 
Maribor okolica. 
Odlok  o  spremembi  odloka  o  določitvi  višine  dnevnic 
za službena potovanja v okraju Maribor okolica. 
Odlok c  najvišji tarifi za dimnikarske storitve v okraju 
Murska  Sobota 
Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, o volitvah 
In deiu hišnih svetov in svetov stanovanjske skupnosti 
In o kategorizaciji stanovanj v okraju Novo mesto. 
Odlok o sejmih in sejemskem redu v okraju Novo mesto. 
Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 10. volilni enoti 
okraja Postojna. 
Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč,* o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o* dajanju 
hrans abonentom v zasebnih gospodinjstvih v okraju 
Ptuj. 
Odlok o izvajanju uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš v okraju Radovljica. 
Odlok o~opravlJanJu gostinskih storitev Izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij In gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom In turistom ter o dajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih v mestni 
občini Idrija. 
Odlok o oddajanju opremljenih sob potnikom In turi- 
stom v mestni občini Tržič. 

174. 

UKAZ 
Na podlagi 11. točke 72. člena ustavnega zakona 

° 'etneljih družbene in politične ureditve in o orga- 
*l\ oblasti Ljudske republike Slovenije razglaša Iz- 
v
t?ni svet Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 

,enUe zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ružbenem pianu Ljudske republike Slovenije za. leto 

t '*• ki  ga  je sprejela Ljudska  skupščina Ljudske 
«Publike Slovenije na seji Republiškega zbora in na 
• Zbora proizvajalcev dne 4. decembra 1934 in ki 

e Siasi: 
ZAK'ON 

sPremcmbah in dopolnitvah zakona o družbenem 
Planu Ljudske republike Slovenije za leto 1954 

* XV. poglavju zakona o družbenem plamu Ljud- 
tepublike Slovenije za leto 1954 (Uradni list LRS, 

lT ,l4"*3754)   in   zakona  o  spremembah  in   dopolni- 
5 *• tega zakona  (Uradni list LRS, št. 43-157/54) se 
"emenita 1. in 3. razdelek tako, da se glasita: 

*• Prvi razdelek se glasi: 
"|es ljudski  republiki Sloveniji pripada določen de- 

8••••?  dollodkov  tistih   okrajev   in   mest,   katerih 
, 'etö

Pni   dohodki,   s   katerimi   razpolagajo,   presegajo 
0 8-000 dinarjev na enega prebivalca.c 

sk6 
it. 
tv 

2. Tretji razdelek se glasi: 
»Prispevek za kritje potreb Ljudske republike 

Slovenije se izračunava in vplačuje od skupnih do- 
hodkov okrajev in mest po tejle lestvici: 

Dohodki Dohodki 
na enega Stopnja na enega Stopnja 
prebivalca    prispevka: prebivalca    prispevka: 

(v din) (v din) 
od        do od        do 

8.000—10.000 15% 26.000—27.000 60% 
10.000—11.000 19% 27.000—38.000 61% 
11.000—12.000 23% 28.000—29.000 62% 
12.000—13.000 27% 29.000—30.000 63% 
13.000—14.000 31% 30.000—34.000 64% 
14.000—15.000 

/ 

35%     i 
38% 

31.000—32.000 65% 
15.000—16.000 32.000—33.000 66% 
16.000—17.000 41% 33.000—34.000 66,5% 
17.000—18.000 44% 34.000—35.000 67% 
18.000—19.000 47% 35.000—36.000 67.5% 
19.000—20.000 50% 36•••—37.000 68% 
20.000—21.000 53% 37.000—38.000 68,5% 
21.000—22.000 55% 38.000—39.000 69% 
22.000—23.000 56% 39.000—40.000 69,5% 
23.000—24.000 57% nad 40.000 70% 
24.000—25.000 
25.000—26.000 

58% 
59% Ljubijana-mesto    45% 
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2. člen 
V 1. razdelku XIX. poglavja se doda nov peti 

odstavek, ki se glasi: 
>Izvršni svet se pooblašča, da lahko zniža kre- 

dite, ki so bili že dovoljeni iz republiškega kreditne- 
ga sklada za investicije.« 

3. člen 
Ta zakou volja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSt, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 
Štev. U-154/2-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Predsednik Izvršnega sveta 

Ljudske skupščine LRS:   Ljudske  skupščine LRS: 
Miha Marinko l. r. Boris Kraigher 1. r. 

175. 

Na podlagi 54. člena zakona o sodiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 30/54) je Ljudska skupščina Ljudske- 
republike Slovenije na skupni seji Republiškega 
zfcora in Zbora proizvajalcev dne 4. decembra 1954 
sprejela 

ODLOK 
o določitvi števila sodnikov pri Vrhovnem sodišču 

Ljudske republike Slovenije in okrožnih sodiščih 
Ljudske republike Slovenije / 

I 
Za Vrhovno sodišče Ljudske republike Slovenije 

se določi 18 sodnikov. 
II 

Za okrožna sodišča v območju Ljudske republike 
Slovenije se določi tole število sodnikov: 

za okrožno sodišče v Ljubljani 24 sodnikov, 
za okrožno sodišče v Marilx>ru 21 sodnikov, 
za okrožno sodišče v Celju 10 sodnikov, 
za okrožno sodišče v Novem mestu 9 sodnikov, 
za okrožno sodišče v Gorici 4 sodnikov. 

• 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. LS 170/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

0 Predsednik 
LjudskeV skupščine LRS: 

Predsednik Miha Ma.inko 1. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 
Predsednik 

Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

176. 

Na podlagi 30. in 35. člena zakona o gospodarski!1 

sodiščih (Uradni list FLRJ, št. 31/54) je Ljudska skup; 
ščina Ljudske republike Slovenije na skupni s^Ji 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev dne 4. de* 
cembra 1954 sprejela 

ODI|OK 
o določitvi števila sodnikov pri Višjem gospodarske* 
sodišču Ljudske republike Slovenije, števila občasni!1 

sodnikov pri Višjem gospodarskem sodišču Lju<Js*^ 
republike Slovenije ter števila sodnikov okrožnjj1 

gospodarskih  sodišč  v Ljudski  republiki  SlovenU1, 

I 
Za Višje gospodarsko sodišče Ljudske republic 

Slovenije se določi 12 sodnikov. 

II 
Za občasne sodnike pri Višjem gospodarskem s£ 

dišču Ljudske republike Slovenije so določi 150 ^ 
časnih sodnikov. 

III 
Za okrožna gospodarska sodišča v Ljudski re' 

publiki Sloveniji se določi tole število sodnikov: 
za okrožno gospodarsko sodišče v LjublJaD 

9 sodnikov, 
za okrožno gospodarsko sodišče v Maribor 

8 sodnikov, 
za okrožno gospodarsko sodišče v Celju 6 s° 

nikov, 
za okrožno gospodarsko sodišče v Kopru 6 s° 

nifcov. 
IV 

Ta odlok velja od dneva objave v »Uradne 
listu LRSt. 

St. LS 171/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1934. , 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije       <• 

Predsednik   • 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 
Predsednik 

Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

Predsednik 
Ljudske skupščine 

'   Miha Marinko 1. 
LRS= 
r. 

v 

.177. 

SKLEP da'" o izvolitvi predsednika in sodnikov Višjega gosP0' 
skega sodišča Ljudsjce republike Slovenije ^ 

Na podlagi 30. in 36. člena v zvezi s l°f-   vl$d< 
zakona o Y gospodarskih  sodiščih   (Uradni list    ,ot$ 
H. 3>l/54) so bili na skupni seji Republiškega ^e 
In  Zbora proizvajalcev Ljudske   skupščine  LJ 
republike Slovenije dne 4. decembra 1954 

izvoljeni: 
odi«*»" I. za  predsednika   Vižjega   gospodarskega   f    ^ 

LRS: Stante Jernej, v. d. predsednika Višjeg8   • 
spodarskega sodišča LRS 
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II. za sodnike Vdäjega gospodarskega sodišča: 
1. Dougan dr. Ivan, v. d. predsednika- okrožnega 

gospodarskega sodišča v Celju; 
2. Jaklič Dušan. v. d. sodnika Višjega gospodar- 

skega sodišča LRS; 
3. Jakopič Anton. v. d.  sodnika 'Višjega gospo- 

darskega sodišča LRS j 
4. Juhart dr. Joče, v. d. sodnika Višjega gospo- 

darskega sodišča LRS; 
. 5. Jurca dr. Ciril, v. d.  sodnika Višjega  gospo- 

darskega  sodišča LRS; 
6. Kobler   Franc,   v. d.   sodnika   Višjega   gospo- 

darskega  sodišča  LRS; 
7. Kovač   Stane,   v. d.   sodnika   Višjega   gospo- 

darskega  sodišča  LRS; 
8. Mehle dr. Marjan, v. d. sodnika Višjega gospo- 

darskega sodišča  LRS; 
9. Muc  Viljem,  v.  d.  sodnika  Višjega  gospodar- 

skega sodišča LRS; 
10. Spendal   Franc,  v.  d.  sodnika   Višjega  gospo- 

darskega  sodišča  LRS; 

St. LS 164/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1934. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske  skupščine  LRS: 

Predsednik Miha Marinko l. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 
Predsednik 

Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

178. 

SKLEP 
° izvolitvi občasnih sodnikov Višjega gospodarskega 

sodišča LRS 
Na podlagi 30. člena v zvezi s 108. členom zakona 

^gospodarskih sodiščih (Uradni list FLR], •. 31/54) so 
{"• na skupni seji Republiškega zbora in Zbora pro- 
dajalcev Ljudske skupščine Ljudske republike Slo- 
žnije dne 4. decembra 1954 

iz vol j eni : 
•• občasne  sodnike  Višjega  gospodarskega   sodišča 

Ljudske republike Slovenije 
1. Adamčič Jožica, računovodja v podjetju 

>TEOL< v Ljubljani; 
2. Avčin dr. inž. Franc, izredni profesor tehniške 

«kultete  v  Ljubljani; 
y3. Bar« Henrik, načelnik oddelka za proračun na 

glavnem sekretariatu za splošno upravo in prora- 
do LRS; 

4. Bore Ivan, šef lesne proizvodnje v Lesnoindu- 
strijskem podjetju v Ljubljani; 

5. Bricelj Franc, višji referent pri Svetu za zdrav- 
stvo in socialno politiko LRS; 
.   j». Ceferin dr. Emil, višji referent pri Glavni za- 
aruŽni zvezi v Ljubljani; 

7. Cerne dr. Marjan,  referent v Državnem za- 
varovalnem zavodu v Ljubljani; 

8. Čopič inž. Henrik, redni profesor na tehniški 
fakulteti v Ljubljani; 

9. Da Damos inž. Kosta. strojni inženir v Lito- 
stroju v Ljubljani; t 

10. Debeljak inž. Alojz, inšpektor na Direkciji 
J2 v Ljubljani; 

11. Delpin dr. Cvetko, referent na Direkciji J2 
v Ljubljani; 

12. Domicelj Bogdan, višji komercialist v Kemo- 
farmaciji v Ljubljani; 

13. Dovjak Dane, načelnik TT oddelka na Direk- 
ciji PTT v Ljubljani; 

14. Duh Janko, strojni stavec'in tehnični vodja v 
tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani; 

15. Duhovnik dr. ing. Jože, izredni profesor teh- 
niške fakultete v Ljubljani; 

16. Eleršek inž. Vladislav, inšpektor na Direkciji 
J2 v Ljubljani; 

17. Eržen Franc, knjigovodja na Direkciji PTT 
V Ljubljani; 

18. Fetih Mirko, višji referent pri Trgovski zbor- 
nici  r.RS v Ljubljani; 

19. Finžgar dr. Alojz, redni profesor pravno-eko- 
nomske fakultete v Ljubljani; 

20. Funtek inž. Venčeslav, inšpektor na Direk- 
ciji J2 v Ljubljani; 

21. Glas Stanko, industrijski nadzornik, tajnik 
Republiškega odbora sindikata tekstilnih delavcev 
v Ljubljani; 

22. Gombač inž. Bruno, docent pravno-ekonom- 
ske fakultete v Ljubljani; 

23. Grebenšek Edvard, inšpektor na Direkciji 
J2 v Ljubljani; 

24. Gregorio inž. Fedor, elektroinženir v Elektro- 
gospodarski skupnosti Slovenije v Ljubljani; 

23. Grzinič Davorin, knjigovodja v Lesno-indu- 
strijskem podjetju v Ljubljani; 

26. Hartman Kamilo, višji referent pri Svetu za 
zdravstvo in socialno politiko LRS; 

27. Hočevar Jakob, gradbeni delovodja Uprave 
za ceste pri MLO Ljubljana; 

28. Homan dr. inž. Anton, izredni profesor teh- 
niške fakultete v Ljubljani; 

29. Ilešič Milivoj, svetnik na Državnem sekreta- 
riatu za splošno upravo in proračun LRS; 

30. Jagodic inž. Franc, inšpektor na Direkciji J2 
v Ljubljani; 

31. Jančar Pavel, tajnik Republiškega odbora sin- 
dikata obrtnih delavcev v Ljubljani; 

32. Jecelj Franc, višji finančni referent pri Glav- 
ni zadružni zvezi v.Ljubljani; 

33. Jerina Ciril, višji tehnik na Direkciji J2 
y Ljubljani; 

34. Kalin Ivo, višji geometer na Gradbenem teh- 
nikumu v Ljubljani; 

33. Kastelic Dušan, višji referent pri Izvršnem 
svetu  Ljudske skupščine LRS; 

36. Kersnič Alojz, višji bančni uslužbenec pri Na- 
rodni banki FLR J, centrali za Slovenijo v Ljubljani; 

37. Keršič dr. Belizar, višji referent pri Izvršnem 
svetu Ljudske skupščine LRS; 
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38. Kiauta dr. Lojze, ekonomist v podjetju »Silva 
produkt« v Ljubljani; 

39. Klavs Vladimir, elektrotehnik pri Institutu za 
elektrozveze v Ljubljani; I 

40. Kobe dr. Peter, svetnik pri Izvršnem svetu 
Ljudske skupščine LRS; 

41. Kogovšek Makso, tajnik Trgovske zbornice za 
glavno mesto Ljubljana; 

42. Koprol Stane, višji zavarovalni uslužbenec v 
Državnem zavarovalnem zavodu v Ljubljani; 

43. Korošec inž. Vekoslav, direktor Elektrogospo- 
darske skupnosti Slovenije v Ljubljani; 

44. Koser Albert, višji referent pri Trgovski zbor- 
nici LRS v Ljubljani; 

45., Kovic dr. Franc, svetnik pri Državnem sekre- 
tariatu za splošno upravo in proračun LH6; 

46. Krisper inž. Jože, elektrostrojni inženir v 
Industrijskem  biroju   v   Ljubljani; 

47. Kuljiš inž. Vinko, izredni profesor tehniške 
fakultete 'v Ljubljani. 

48. Kumerdej Jože, nižji komercialist v trgov- 
skem podjetju »Zelezninac v Ljubljani; 

49. Kump Bogdan, višji bančni uslužbenec, po- 
močnik direktorja direkcije plačilnega prometa z 
inozemstvom Narodne banke FLRJ — centrale za 
Slovenijo; 

50. Mahorčič Vlado, ekonomist v Zavodu za sta- 
tistiko in evidenco LRS; 

51. Macoratti Vladislav, gradbeni tehnik v »Gra- 
disuc v Ljubljani; 

52. Marc Pavel, izredni profesor pravno-ekonom- 
ske fakultete v Ljubljani; 

53. Maric Lojze, revizor pri Glavni zadružni zve- 
zi v Ljubljani; 

54. Martelanc Alojzij, svetnik v pokoju; 

55. Matico inž. Anton, profesor Gradbenega tehni- 
kuma v Ljubljani; 

56. Meliva dr. Viktor, višji referent na Direkciji 
JŽ v Ljubljani; 

5T. Mikič inž. Josip, elektroinženir v Elektro- 
gospodarski skupnosti Slovenije v Ljubljani; 

58. Modic inž. Roman, izredni profesor tehniške 
fakultete v Ljubljani; 

59. Nastran Vilibald, strojni tehnik, šef oddelka 
za prenose v Litostroju v Ljubljani; 

60. Ogrinc Josip, komercialist pri Ribarskem go- 
spodarstvu Slovenije v Ljubljani; 

61. Pajk inž. Milan, svetnik v Upravi za inve- 
sticije LRS v Ljubljani; 

62. Pavlica Miro, 'urednik »Gospodarskega vest- 
nika< v Ljubljani; 

63. Pečenko inž. Vlado, svetnik na Državnem se- 
kretariatu za gospodarstvo LRS; 

64. Perko Vencelj, direktor podjetja »TEOL«, v 
Ljubljani; 

65. Perovšek Martin, svetnik pri Izvršnem svetu 
Ljudske skupščine LRS; 

66. Peruzzi inž. Stanislav, profesor Gradbenega 
tehnikuma v Ljubljani; 

67. Peternelj Vladislav, zavarovalni uslužbenec 
v Državnem zavarovalnem zavodu v Ljubljani; 

68. Pire Andrej, urednik »Gospodarskega vestni- 
ka« v Ljubljani; 

69. Pirš Bogomir, višji bančni uslužbenec, direk- 
tor direkcije za kratkoročne kredite Narodne banke 
FLRJ — centrale za Slovenijo v Ljubljani; 

70. Povodenj inž. Viljem, asistent tehniške fakul- 
tete v Ljubljani; 

71. Premrou dr. Branko, svetnik pri Izvršnem 
svetu Ljudske skupščine LRS; 

72. Pretnar dr. Stojan, izredni profesor pravno- 
ekonomske fakultete v Ljubljani; 

73. Preaelj inž. Marjan, načelnik tajništva za ko- 
munalne zadeve MLO Ljubljana; 

74. Rauh Rudolf, komercialist v trgovskem pod- 
jetju »2eleznina« v Ljubljani; 

75. Ravnik Evgen, višji referent pri Izvršnem 
svetu Ljudske skupščine LRS; 

76. Rihar Janez, tajnik Republiškega odbora sin- 
dikata metalurških delavcev v Ljubljani; 

77. Rupnik dr. Vlado, višji svetnik, pravni sve- 
tovalec Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS; 

78. Rupnik inž. Zdenko, elektroinženir v Elektro- 
gospodarski  skupnosti Slovenije v Ljubljani; 

79. Samuda inž. Ivan, elektroinženir' v Industrij- 
skem biroju v Ljubljani; 

80. Sedëj dr. Albin, svetnik na Državnem sekre- 
tariatu za gospodarstvo LRS; 

81. Sem dr. Jože, višji referent pri Izvršnem svetu 
Ljudske skupščine LRS; 

82. Skapin dr. Vaso, vodja gospodarsko-finanč- 
nega sektorja tovarne »Saturnus« v Ljubljani; 

83. Skofljanec Martin, davčni inšpektor finančne 
uprave MLO v Ljubljani; 

84. Skraban Aleksander, statistik v Zavodu za sta- 
tistiko in evidenco LRS v Ljubljani; 

85. Smidovnik Janez, referent pri Izvršnem svetu 
Ljudske skupščine LRS; 

86. Šramelj inž. Vladimir, gradbeni inženir, teh- 
nični direktor »Gradisa< v Ljubljani; 

87. Sternpihar dr. Jurij, redni profesor pravno- 
ekonomske fakultete v Ljubljani; 

88. Štrukelj dr. Stanko, svetnik pri Izvršnem 
svetu Ljudske skupščine LRS; 

•89. Tomažič Ferdo, višji referent na Direkcij' 
PTT v Ljubljani; 

90. Udovič inž. Danilo, profesor Gradbenega teh- 
nikuma v Ljubljan;; 

91. Umek inž. Janez, svetnik na Državnem sekre- 
tariatu za gospodarstvo LRS; 

92. Wedam inž. Albin,, elektrostrojni inženir * 
Inštitutu za elektrozveze v Ljubljani; 

93. Vogler inž. Milan, višji bančni uslužbenec 
direktor direkcije plačilnega prometa z inozemstvo!» 
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Narodne banke FLRJ — centrale za Slovenijo v 
Ljubljani; 

94. Vrbič inž. Pavel, svetnik na Državnem sekre- 
tariatu za gospodarstvo LRS;' 

93. Vrhovnik Vlado, knjigovez, oddelkovodja v 
tiskarni  »Ljudske pravicec v Ljubljani; 

96. Zndnik Ljuban, geometer v Geodetskem za- 
vodu  LRS v Ljubljani. • 

St. LS 165/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

• Predsednik 
Ljudske  skupščine  LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

179. 

SKLEP 
° izvolitvi predsednikov in sodnikov okrožnih gospo- 

darskih  sodišč Ljudske republike Slovenije 

Na podlagi 30. in 56. člena v zvezi s 106. členom 
zakona o gospodarskih sodiščih (Uradni list FLRJ, 
št. 31/54) so bili na skupni seji Republiškega zbora 
in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije dne 4. decembra  1954 

i z volj eni : 
••  predsednike   in   sodnike   okrožnih   gospodarskih 
sodišč Ljudske  republike Slovenije: 

!• pri okrožnem  gospodarskem sodišču v   Celju: 

L za predsednika 
Sever Ivan, v. d. sodnika okrožnega gospodar- 

skega sodišča v Ljubljani , 

2. za sodnike: 
a) Bele Marjan, v. d. sodnika okrožnega gospo- 

darskega sodišča v Celju; 
b) Les jak Ivan, v. d.  sodnika okrožnega gospo- 

darskega sodnika v Celju; 
c) Skobir Anton, uslužbenec tajništva za notra- 

nje zadeve OLO Celje. 

**• pri okrožnem gospodarskem sodišču v  Kopru: 

*• za predsednika • t 

• Polič dr. Svetozar, predsednik okrajnega sodi- 
šča v Kopru; 

2- za sodnike: 
a) Vovk dr. Viktor, v. d. sodnika okrožnega go- 

spodarskega sodišča v Kopru; 
b) Luznik Zvonimir, v., d. sodnika okrožnega go- 

spodarskega sodišča v Kopru. 

III. pri okrožnem gospodarskem sodišču 
v  Ljubljani: 

i. za predsednika 
Zupan Anton, v. d. predsednika okrožnega go- 

spodarskega sodišča v Ljubljani; 

2. za sodnike: 

a) Bele Anton,  v.  d.  sodnika okrožnega  gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani; 

b) Jug Milan, v. d. sodnika okrožnega gospodar- 
skega sodišča v Ljubljani; 

c) Kovač Ciril,  v.  d.  sodnika  okrožnega  gospo- 
darskega sodišča v Ljubljani; 

d) Vidic dr. Anton, v. d. sodnika okrožnega go- 
spodarskega sodišča v Ljubljani. 

IV. pri okrožnem gospodarskem sodišču 
v   Mariboru : 

1. za predsednika 
Kostanjevec Bogomir, v. d. predsednika okrož- 

nega gospodarskega sodišča v Mariboru; 

2. za sodnike: 
a) Brečko Bogomir, v. d. sodnika okrožnega go- 

spodarskega  sodišča  v Mariboru; 
b) Brolih dr. Mirko, v. d. sodnika okrožnega go- 

spodarskega sodišča v Mariboru; 
c) Ogrizek Slavko, v. d. sodnika okrožnega go- 

. spodars'kega sodišča  v Mariboru. 

St. LS 166/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik   • 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 
Predsednik 

Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

180. 

SKLEP 
o izvolitvi sodnikov okrožnih sodišč v Gorici 

in Ljubljani 

Na podlagi 49. člena zakona o sodiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 30/54) so bili na skupni seji Republiške- 
ga zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske skupščine 
Ljudske  republike  Slovenije  dne  4. decembra   1954 

izvolj eni : 

za sodnike okrožnih sodišč v Gorici in Ljubljani 

L pri okrožnem sodišču v  Gorici: 

1. Škarabot   Kazimir,   sodnik   okrajnega   sodiSca« 
v Gorici. 

II. pri okrožnem sodišču Y.Ljubljani: 

1. Dobrajc   Albin,   sodnik   okrožnega   sodišča   v 
Celju; -, 
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2. Pogačar Niko, sodnik okrajnega sodišča II v 
Ljubljani; 

3. Testen  Anton,  sodnik okrajnega  sodišča I  v 
Ljubljani. 

St. LS 168/1-3* 
Ljubljana, dne 4. decembra 1954. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Ljudske skupščine LRS: 

Predsednik Miha Marinko 1. r. 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 

Predsednik 
Zbora proizvajalcBv: 
Mavricij Bore 1. r. 

181. 

SKLEP 
o razriešitvi sodnikov okrožnih sodišč v Celju 

in Gorici 

Na podlagi 77. in "8. člena zakona o sodiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 30/54) «ta bila na skupni seji 
Republiškega zbora in Zbora proizvajalcev Ljudske 
skupščine Ljudske republike Slovenije dne 4. de- 
cembra 1934 

razrešena 
Dobrajc Albin kot sodnik okrožnega sodišča v 

Celju, in 
Prohinar Viktor kot sodnik okrožnega sodišča 

T Gorici. 
St. LS. 167/1-54 
Ljubljana, dne 4. decembra 1034. 

Ljudska skupščina 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik 
Republiškega zbora: 

Josip Rus 1. r. 
Predsednik 

Zbora proizvajalcev: 
Mavricij Bore 1. r. 

Predsednik 
LjuóVce skupščine LRS: 

Miha Marinko 1. r. 

i82. 

Na podlagi 4. točke XXVI. poglavja zveznega 
družbenega plana za Jeto 1954 (Uradni list FLRJ, št. 
13-146/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

OD LOK 
o spremembi odloka o dopolnilni dohodnini oâ 

višjega dohodka, ki ga dosežejo pridelovalci hmelja 

I 
I. točka odloka o dopolnilni dohodnini od višjega 

dohodka, ki ga dosežejo .pridelovalci hmelja (Uradni 
list LRS, št. 40-144/54). se spremeni tako, da se glasi: 

»Dopolnilna dohodnina od višjega dohodka, ki 
ga dosežejo pridelovalci hmelja v ravninskih prede- 

lih v primerjavi s svojim obračunanim dohodkom na 
bazi žit se za leto 1954 odmeri tako, da se za vsak 
hektar površine pod hmeljem določi dodatna davčna 
osnova po 30.000 din in da se za to dodatno davčno 
osnovo posebej uporabi ustrezna davčna stopnja za 
dopolnilno dohodnino.c 

II 
Ta   odlok   velja od dneva   objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. U 149/2-54 
Ljubljana, dne 8. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

•Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

183. 

Na podlagi 2. člena zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o družbenem planu Ljudske repu- 
blike Slovenije za leto 1934 (Uradni list LRS, štev., 
48-174/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LRS 

ODLOK 
o znižanju kreditov, dodeljenih iz republiškega 

kreditnega sklada za investicije v letu 1954 

I 
Narodna banka FLRJ, centrala za Slovenijo zni- 

ža kreditne pogodbe s koristniki kreditov iz repu- 
bliškega kreditnega sklada za investicije v letu 1934 
za vsote, navedene v posebnem seznamu, ki je se- 
stavni del tega odloka. 

• 
Koristniki kreditov, ki so do izdaje tega odloka 

že črpali kredite v višini, ki presega vsoto, določeno 
s tem odlokom, morajo razliko vrniti iz svojih sred- 
stev v republiški kreditni sklad za investicije do 
10. januarja 1955. 

•1 
Ta odlok telja takoj. 
St. U-160/54 
Ljubljana, dne 7. decembra 1954. 

Podpredsednik: 
Marijan Brecelj 1. r. 

184. 

Na podlagi 1. točke 72. člena ustavnega zakona o 
temeljih družbene in politične ureditve in o o^8,1]1^ 
oblasti Ljudske republike Slovenije v zvezi z odl°- 
kom o rokih za izdajo delovnih knjižic (Uradni us 
FLRJ, št. 43-535/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

s ODLOK 
o rokih za zamenjavo oziroma izdajo delovnih kriJ,7JC 

1 
Delovne knjižice, predpisane z uredbo o deK>_ " 

nih knjižicah (Uradni list FLRJ. št. 7-65/52). morajo 
biti zamenjane oziroma izdane do 1. aprila 1955, 1Z" 
vzemši v okraju Koper, kjer morajo biti zamenja11 

oziroma izdane do 1. januarja 1956. 
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i. 

V mejah rokov iz 1. točke tega odloka lahko pri- 
dni okrajni in mestni ljudski odbori s svojimi od- 
fedbami določijo roke: 

&) gospodarskim in družbenim organizacijam, 
Uradom in zavodom ter zasebnim delodajalcem na 
^°jem območju za vložitev prijav za izdajo delov- 
^h knjižic; 

. o) posredovalnicam za delo za predložitev prijav 
Pfstojnim komisijam za priznanje delovne dobe; 
,     c) pristojnim komisijam za priznanje delovne do- 

e za izdajanje odločb o priznanju delovne dobe. 
Gospodarskim in družbenim organizacijam, ura- 

0ltt_ in zavodom ter zasebnim delodajalcem na ob- 
^•••• mestne občine s posebnimi pravicami lahko 
vP«>ci rok za vložitev prijav za izdajo delovnih knji- 
f? v mejah rokov iz 1. točke tega odloka s svojo 
uredbo ljudski odbor mestne občine. 

3 
Ce pristojna komisija za priznanje delovne dobe 

e more izdati odločbe o priznanju delovne dobe za 
°lotno zatrjevano zaposlitev, ker delavec ali usluž- 

ben ec za določen čas zaposlitve še ni  predložil  po- 

trebnih dokazil, izda odločbo o priznanju delovne 
dobe za tisti čas zaposlitve, za katerega so dokazila 
predložena, s pripombo, da bo o priznanju ostale de- 
lovne dobe odločila,  ko  bodo  predložena  dokazila. 

Z denarno kaznijo do 5000 dinarjev so kaznuje 
za prekršek direktor gospodarske organizacije ozi- 
roma druga odgovorna oseba gospodarske ali druž- 
bene organizacije, urada ali zavoda oziroma zasebni 
delodajalec, ki ne izvrši opravil iz 2. točke tega od- 
loka v določenem roku. 

Ta   odlok   velja  od   dneva   objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. U 161/1-54 
Ljubljana, dne 8. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
725. 726. 

,     Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
*" in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 

gornikov ljudskih odborov  (Uradni  list LRS, Šte- 
fka 31-102/53) ter 6. točke 68. člena zakona o ljud- 
eh odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
st-  19-go/52)   v  zvezi  s  slflepom  mestnega  zbora  je 
Testni  ljudski odbor glavnega mesta Ljubljane na 

-skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
"•& 3. decembra  1934 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
j. Razpisujejo se nadomestne volitve v 2. in 6. vo- 
l*ni enoti  za volitve v mestni zbor mestnega ljud- 

eSa odbora glavnega mesta Ljubljane. 
,     2. volilna enota obsega spodnji del Miklošičevega 

Ieila, 6. volilna enota pa del terena Poljane I. 

2. člen 
,.ker sta se odbornika mestnega zbora za 2. in 6. 

k .n° enoto dr. Zadnik Zvezdana it Ljubljane. Tav- 
j^Jeva ulica št. 3, in Repine Ivan iz Ljubljane, Ulica 
^•talcev št. 23/1, odpovedala mandatu in je mestni 
,7?r njuno odpoved  sprejel,  jima'je  mandat pre- 

Nadomestne volitve bodo v nedeljo,, dne 30. janu- arJa 1955, 
3. člen 

m *a odlok se objavi v »Uradnem listu LRSc, v 
letnem »Glasnikut,, na oglasni deski MLO v Ljub- 
••
•('- in na krajevno običajni način v 2. in 6. volilni 

4. člen 
^dlok sočne veljati takoj po objavi. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marjan Dermastja 1. r. 

Na podlagi drugega odstavka 13 člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52) ter drugega odstavka 3. člena uredbe o tržni 
inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 43-368/33) je okrajni 
ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne 3. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne tržne inšpekcijo 

1. Člen 
Ustanovi se okrajna tržna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Celje. 

2. člen 
Okrajna tržna inšpekcija neposredno nadzoruje 

izvajanje zveznih, republiških in okrajnih predpisov, 
s katerimi se urejajo trgovsiki blagovni promet in 
storitve na območju okrajnega ljudskega odbora 
Celje, razen na območjih tistih mestnih občin s po- 
sebnimi pravicami, ki  imajo svojo tržno inšpekcijo. 

' 3. člen 
Okrajna tržna inšpekcija opravlja svoje naloge 

po inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo- 

razumu z republiškim državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji tržne inšpekcije so za svoje delo od- 

govorni svetu za gospodars'tvo okrajnega ljudskega 
odbora Celje. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora* 
ima pravico, dajali tržni inšpekciji smernice in na- 
vodila glede opravljanja zadev iz njene pristojnosti. 
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Načelnik tajništva za gospodarstvo nadzoruje 
delo tržne inšpekcije ter ji lahko daje naloge v zvezi 
z opravljanjem inšpekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 1/1-12237/1 
Celje, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo inšpe*' 
cije ter ji lahlko daje naloge v zvezi z opravljanje!11 

inšpekcije. 
5. člen 

Ta odlok velja takoj. 

St. 1/1-12243/54 
Celje, dnè 3. novembra 1954. 

Predsednik OLOi 
Riko Jerman 1. r. 

727. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 
19-89/52) ter drugega odstavka 3. člena uredbe o 
finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 43-367/55, 
5-52/54, 32-396/54) je okrajni ljudski odbor Celje na 
seji  obeh'zborov  dne  3.  novembra   1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi  finančne inšpekcije okrajnega 

ljudskega odbora Celje 

1. člen 
Pri okrajnem ljudsikern odboru Celje se ustanovi 

okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Celje. 

2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija opravlja: 
a) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov o fi- 

nančnem poslovanju gospodarskih organizacij, združb 
gospodarskih organizacij in finančno samostojnih 
zavodov, razen nadzorstva nad izvajanjem pred- 
računa dohodkov in  izdatkov teh zavodov; 

b) nadzorstvo nad izvajanjem predpisov, ki ure- 
jajo  finančne  obveznosti   fizičnih  in   pravnih  oseb, 
ki   se   ukvarjajo   s   samostojno  gospodarsko   delav- * 
nos t jo; 

c) nadzorstvo nad delom organov državne uprave 
glede izvajanja predpisov o ugotavljanju, obračuna- 
vanju in pobiranju dohodkov iz gospodarstva in 
prebivalstva; 

č) nadzorstvo nad finančnim poslovanjem druž- 
benih organizacij, ki imajo poleg mesečnih vlog svo- 
jih članov  tudi  še druge  dohodke. 

3. člen 
Finančna inšpekcija opravlja svoje naloge po 

inšpektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo- 

razumu z republiškim državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo. 

4. člen 
Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 

odgovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
"ima pravico, daja.i smernice, navodila in naloge 
finančni inšpekciji glede opravljanja zadev iz njene 
pristojnosti. 

728. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj' 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. W/»2), T 

zvezi s 57., 58. in 59. členom uredbe o gostinskih P°f" 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/51) J« 
okrajni ljudski odbor Črnomelj na skupni seji oben- 
zborov dne 7. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o   opravljanju   gostinskih   storitev   izven   poslovni!1 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanj11 

opremljenih   sob  potnikom   in   turistom   in  dajanj0 

hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven P°5 .T" 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sejmlB' 
priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in Pr0" 
metnih krajih in ob podobnih priložnostih je P**" 
trebno dovoljenje. 

Dovoljenje  se  izda  samo  za  postrežbo z  je«1 

in  pijačami  in  le  za  določen  čas oziroma  najdlj > 
dokler traja prireditev, za  katero je dovoljenje iz" 
dano. 

2. člen 
. Dovoljenje iz 1. člena izda tajništvo za go?P°' 

darstvo okrajnega Ijrçdskega odbora, na prošnjo g° 
spodarske, zadružne ali družbene organizacije oziro- 
ma tistega, ki.namerava opravljati take storitve, P° 
zaslišanju pristojne okrajne gostinske zbornice. 

Tajništvo  za  gospodarstvo okrajnega   ljudskeg 
odbora lahko ob izdaj: dovoljenja  iz  1. člena teg^ 
odloka predpiše določene higienske, sanitarne in dru' 
ge pogoje v zvezi s kulturno postrežbo. 

Dovoljenje se ne izda, če prosilec ne daje zados 
nega poroštva, da bodo ti pogoji izpolnjeni. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov g 
stinskih podjetij in gostišč se smejo opravljati sa 
pod  nadzorstvom  oziroma   vodstvom  osebe,  ki  • 
strokovno izobrazbo vsaj   polkvali fi ci ranega  g°stI 

skega delavca.       V 
Izjeme  za  manjše  prireditve   (plesi  maturan    • 

športnikov in podobno) dovoljuje tajništvo za g°sP 
darstvo. 

3- •1•• ka 
Ob   izdaji   dovoljenja   iz   1.   Ména   tega   odK>^ 

mora prosilec plačati predpisano zvezno in 1 ° f. ^ 
takso ter obvezno priglasiti, koliko alkoholnih PJJ ^ 
slaščic in  drugih davku  zavezanih  stvari  nsfiej:jvj 
dati   v promet. V dveh  dneh  po končani Pr,re 0•• 
mora   prosilec  obvezno   predložiti   obračun   orga 

finančne uprave, ki  imajo pravico, kontrolirati P 
met na prireditvi sami. 
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4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko ob turistični sezoni 

ali ob večjih slavnostih, zletih, shodih, taborih in po- 
dobnih proslavah, kaikor tudi, če so vse sobe v gostin- 
skih prenočiščih zasedene, oddajo potnikom in turi- 
stom opremljene sobe v okviru svojega zasebnega 
stanovanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 4. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; izda ga pnstojni 
ljudski odbor, kjer zasebnik, ki oddaja sobe, biva. 

Oddajanje sob v pc-dnajem, za čas daljši od 15 
dai, se ne šteje za oddajanje sob po 4. členu tega 
odloka. 

6. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 

ki ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za 
gostinsko delavnost in mora zasebnik zanj imeti do- 
voljenje po uredbi o zasebnih gostiščih. 

7. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo priglasiti pristojnemu ljudskemu 
odboru število in opis teh opremljenih sob. Hkrati 
s prijavo sob sporočijo višino najemnine. 

8. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

občinski ljudski odbor komisijski ogled prijavljenih 
sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne predpise 
primerne in uporabne za sprejem gostov. 

Ce ugotovi komisija pri pregledu pomanjkljivosti, 
odredi pristojni ljudski odbor, N da se te odpravijo 
in šele potem izda dovoljenje. 

•V komisiji za pregled sob morata biti zdravnik 
in zastopnik turistične organizacije oziroma zastop- 
nik pristojne okrajne gostinske zbornice. 

9. člen 
Lastnikom opremljenih sob,' za katere se US0|°^: 

da izpolnjujejo pogoje, izda pristojni okrajni ljudski 
odbor dovoljenje, hkrati pa vpiše sobe v seznam 
opremljenih sob. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime in priimek, 
Poklic, stalno bivališče, število sob, število postelj m 
ceno za vsako sobo. , 

Po en izvod seznama pošlje ljudski odbor že pred 
Pričetkom sezone turističnemu društvu, če tako_ dru- 
štvo v okraju obstoji, sicer pa gostinski zbornici. 

10. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 

«ste sobe, za katere je pristojni ljudski odbor izdal 
dovoljenje in ki so vpisane v seznam turističnih sob 
P° 9. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
*nristom z zajtrkom ali brez njega. Dajanje drugih 
Jedil in pijač ni dovoljeno. 

11. člen 
Ce zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več 

k°t pet abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost, 
za katero je potrebno dovoljenje po predpisih uredbe 
° zasebnih gostiščih. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3O0O dinarjev: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

jitve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč (člen 1.); 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka; 

3. če opravljajo gostinska podjetja ali gostišča 
gostinske storitve izven poslovnih prostorov brez do- 
dovoljenja. se kaznujejo po uredbi o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih. 

13. člen 
Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje za 

prekršek: 
1. kdor v roku, predpisanem po členu 7. tega 

odloka, ne priglasi vseh opremljenih sob, ki jih od- 
daja potnikom in turistom; 

2. kdor daje potnikom ali turistom razen zajtrka 
še drugo hrano ali pijače (drugi odstavek 10. člena); 

3. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi (drugi odsta- 
vek 9. člena); 

4. imetnik dovoljenja po 5. členu tega odloka, 
ki ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higienskih 
in zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno po- 
sluje, kolikor za tako dejanje ni z drugimi predpisi 
določena kazen (2. člen). 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSt. 

St. 1-3325/1-54 
Črnomelj, dne 20. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Zunič 1. r. 

729. 

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. 13-147/54) je okrajni ljudski odbor 
Kranj na skupni seji obeh zborov dne 29. oktobra 
1954 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi sklepnega  računa o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Kranj za leto 1953 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

OLO Kranj za leto 1953, sestavljen po predpisih 48. 
člena temeljnega zakona o proračunih in 39. člena 
uredbe o izvajanju proračuna. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1953 s sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1953 je 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi  dohodki  in  izvršeni  izdatki so znašali 

po okrajnem proračunu v letu 1953: 
I. po okrajnem  proračunu: 

dohodki    . 353,424.837 din 
izdatki 312,081.618 din 
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U. po sklopnih računih okrajnih finančno samo- 
stojnih zavodov: 
dohodki 344,055.05? din 
izdatki 346,200.142 din 
presežek dohodkov 4,296.728 din 
presežek izdatkov 6,447.835 din 

4. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se razdeli tako: 
v okrajni proračun se odda — 
za razdelitev na sklade se pre- 

pusti finančno samostojnim 
zavodom 4,296.728 din 

5. člen 
Primanjkljaj oziroma presežek izdatkov okraj- 

nega zavoda za socialno zavarovanje Kranj v znesku 
6,447.835 din se krije iz doseženega presežka prora- 
čuna okrajnega ljudskega odbora Kranj za leto 1953. 

6. člen- 
Ta odlok valja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 7639/1-54 
Kranj, dne 29. oktobra 1954. 

Predsednik  OLO: 
Miran Košnrelj 1. r. 

730. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. Člena zakona 
o okrajnih ljudsikih odborih ter 2. člena zakona o 
socialnih zavodih (Uradni list LRS, št. 26-91/54) v 
zvezi z 2. in 10. členom temeljne uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajna ljudski odbor Ljubljana okolica na XX. 
skupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 6. novembra 1934 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Deškega vzgajallšča v Logatcu 

za finančno samostojen zavod 

Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj z 
upravnikom zavoda 9 članov. 

Člane/ upravnega odbora  imenuje  svet  za  pro- 
sveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica. 

6 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

prosveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1955. 
St. 11714/2-54 
Ljubljana, dne 6. novembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

731. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih ter 2. člena zakona o 
socialnih zavodih (Uradni Ust LRS, št. 26-91/54)^ v 
zvezi z 2. in 10. členom temeljno uredbe o finančno 
samostojnih zavodih (Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) 
je okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica na XX. 
sikupni seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 6. novembra 1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Dekliškega vzgajališča v Višnji gori 

za finančno samostojen zavod 

1 
Dekliško vzgajališče' s sedežem v Višnji gori, • 

jo bilo doslej proračunski zavod, se razglasi za fi- 
nančno samostojen socialno-vzgojni zavod. 

2 
Dekliško vzgajališče oskrbuje in vzgaja mlado- 

letnice brez staršev ter moralno in socialno ogrožene 
mladoletnice ter jih usposablja za ustrezne poklice. 

Desko vzgajališče s sedežem v Logatcu, ki je bilo 
doslej proračunski zavod, se razglasi za finančno 
samostojen socialno-vzgojni zavod. 

Deško vzgajališče oskrbuje in vzgaja mladolet- 
aike brez staišev ter moralno in socialno ogrožene 
mladoletnike ier jih usposablja za ustrezne poklice. 

3 
Za opravljanje svojih nalog ima zavod: internat, 

osnovno šolo, nižjo strokovno šolo z učnimi delavni- 
cami in ekonomijo. 

Zavod ima pravico gospodariti s premoženjem, s 
katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

4 
Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) siklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Za opravljanje svojih nalog ima zavod: internat, 
osnovno šolo, nižjo strokovno šolo z učnimi delavni- 
cami in ekonomijo. 

Zayod ima pravico,'gospodariti s premoženjem. s 

katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod- 

(Zavod ima tele sklade: 
a) siklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) siklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski sklad. 

Zavod upravlja upravni odbor, ki šteje skupaj 
upravnikom zavoda 9 članov. 

•    Člane  upravnega odbora imenuje svet  za P10* 
syeto in kiulluro OLO Ljubljana okolica. 

Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski odi»0 

Ljubljana okolica. \ 



Štev. 48 — •. XII. 1954 URADNI LIST Stran 947 

Za zadeve in naloge zaroda je pristojen svet za 
prosveto in kulturo OLO Ljubljana okolica. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1935. 

St. 12512/1-54. 
Ljubljana, dne 6. novembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berciò 1. r. 

732. 

Na podlagi 22. člena in 6. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS. števil- 
ka 19-89/52) ter 2. člena zakona o socialnih zavodih 
(Uradni list LRS, št. 26-91/54) v zvezi z 2. in 10. čle- 
nom temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, št. 51-426/53) je okrajni ljudski 
odbor Ljubljana okolica na XX. skupni seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 6. novembra 
1954 sprejel 

ODLOČBO 
o razglasitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidne 

mladine v  Kamniku  za  finančno samostojen zavod 

1 
Zavod za rehabilitacijo  invalidne mladine s se- 

dečem v Kamniku, ki je bil doslej proračunski zavod, 
se  razglasi  za  finančno  samostojen   socialno-zdrav- 
stveni zavod. 

2 
iZavod skrbi za rehabilitacijo invalidne mladine 

°d 14. do 18. leta starosti 1er jo usposablja za ustrezne 
poklice. 

3 
Zavod ima pravico, gospodariti s premoženjem, s 

katerim je gospodaril doslej kot proračunski zavod. 

•    Zavod ima tele sklade: 
a) sklad za nagrade delavcev in uslužbencev, 
b) sklad za lastne investicije, 
c) amortizacijski  sklad. 

5 
Zavod upravlja upravni odbor, ki Šteje skupaj z 

upravnikom zavoda 7 članov. 

Clane upravnega odbora imenuje svet za ljud- 
sko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljubljana 
okolica. 

Upravnika zavoda imenuje okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica. 

6 

Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 
ljudsko zdravstvo in socialno politiko OLO Ljub- 
ljana okolica. • 

7 
Ta odločba velja taikoj, uporablja pa se od 

1. marca 1934. 

St. 1-4516/4-54 
Ljubljana, dne 6. novembra  1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

733. 

Na podlagi določb uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/1954), 15. in 108. 
člena zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni 
list LRS, št. 29/53) ter 7. in 8. člena temeljnega zako- 
na o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/1951) je okraj- 
ni ljudski odbor Maribor okolica izdal 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in najemninah 

L Kategorizacija stanovanj in najemnine 

1. člen 
Stanovanja v okraju Maribor okolica se po kako- 

vosti razvrstijo v 7 kategorij: 
I. kategorija stanovanja nad 100 točk 

. II. kategorija stanovanja    od   86 do 99 točk 
III. kategorija stanovanja 
IV. kategorija stanovanja 
V. kategorija stanovanja 

VI. kategorija stanovanja 
VII. kategorija stanovanja 

od 
od 
od 
od 
do 

71 do 85 točk- 
56 do 70 točk 
41 do 55 točk 
26 do 40 točk 
25 točk 

2. člen x. cien 
Stanovanja  se   razporedijo  v   kategorije   s 

fcovanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 54 
stavkah razpredelnice v 3. členu tega odloka. 

toč- 
po- 

3. Sien 

Razpredelnica za točkovanje stanovanj 

Zap. Ocena 
St           Opis vrednot, ki te točkujejo točke 

1.   Lega hiše: zazidalni ustroj, obsončenje, raz- 
_      gledi 

neugodna          srednja 
1                        2 

dobra 
3 

2.   Vplivi okolice: dim. smrad, ropot prah itd. 
močan 

0 
srednji 

2 
brez 

4 

3.   Razvid   (orientacija)  stanovanjskih  prosto- 
rov 

neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

*•   Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja   

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ugoden 
1.5 

'•   Dovoz do kleti, drvarnice in dvorišča 
z vozom 

nedostopen 
0 

teže 
dostopen 

0.5 
dober 

1 
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Zap. 
št Opis vrednosti, ki se točkujejo _0_cen a 

točke 

6.   Uporabnost dvorišča, vrta In parka 

7.   Odtoki (kanalizacija) 

ne 
_0.5_ 

brez 
0 

deloma 
1.5 

T celoti 
1 

pomanjkljiva 
0.5 

sodobna 
1 

8.   Starost stavbe  (stanovanja) 
zgrajena 
do 1895 

1 

zgrajena 
1895—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

3 

9. Zasnova stanovanja nepraktična 
0 

zadovoljiva 
3 

sodobna 
5 

10. Električna napeljav* brez 
0 

nad ometom 
t 

pod ometom 
2 

11. Ogrevanje prostorov brez peči 
0 

železna peč 
1 

lončene 
patentne 

2 

central, 
kurjava 

5 

12. Sestava (konstrukcija) stropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop 
3 

masiven strop 
3 

13.   Obvarovanje  (izolacija)   proti, vlagi vlažno 
2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

14.    Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno zadovoliivo 

stanovanje      pomanjkljivo ovoijiv 
0 2 4 

13.   Obloge sten v kuhinji in pritiklinah brez oljnati plesk   lesene obloge ""'^••0*6 

0 ' 1 2 2.5 

16.  Okenski zasloni brez 

0 

ÄS1*   lesene rebrače 

1 2 

17.   Kakovost mizarskih izdelkov slaba pomanjkljiva     zadovoljiva 
i 3 6 

18.    Lega (položaj) stanovanja 

kletno, tifa 
lm pod 
nivojem 

0 
visoko 

pritličje 
5 

kletno, tla 
od O—l m 

pod nivojem 
1 

L nadstr. 

podstrešno 
stanovanje 

1.5 

pritličje 

3 

19.   Višina prostorov do 2,4 m 
0.5 

2.4—2,8 m 
3 

2.8— 3.2 m 
2 

nad 3,2 m 
1 

20.    Dnevna razsvetljava slaba 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
2 

21.   Oskrba z vodo 
vodovod vodovod 

vodnjak              izven 1 iztok 
stanovanja v stanovanju 

0.5                        2 4 

več iztokov 
v stanovanju 

5 

22.   Stranišče 

suho 
izven hiše 

0 
WCT 

stanovanju 
4 

euho, za več     VVC za več 
stanovanj stanovanj 

T hiši 
0,5 

v hiši 
3 

suho 
v stanovanju 

23. Kakovost tal v sobah in kuhinji cement,   opeika    mehki  les        park.  lin.       plošč, terac, 
0,5 1 2 1.5 

25.  Kakovost tal v pritiklinah 
cement 
opeka 

0 

mehki les 
2 

parket,        plošče   terac» 
lin ole j « 

4 l 
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£ap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 
točke 

26.   Kakovost tal v sobah cement, opeika    mehki  les 

0 2 

parket, 
linolej 

4 

plošče teraco 

1 

26.    Vpliv nadstropij, če ni dvigala 
pritličje 

ob  zemlji 
1.5 

dvignjeno 
pritličje 

3 

IV., III., II., I. 
nadstropje 

1    1,5    2    2,5 

27.    Razmerje površin  sob in  kuhinje   . 
površina 

1:1 
0 

površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 

3 

površina 
4:1 

5 

28.    Kvadratura   kletnih   prostorov, 
za katere se ne plačuie najemnina 

bperit!kHnh   do5m'  5—I» m'   10—15 m» 15—20 m» 20-25 m» 
0 12 3 4 5 

29.    Pralnica 
brez 

0 

s pralnico, 
brez  vode 

1 

pralnica 
z vodo 

30.   Kopalnica 
brez 

kopalnice 
0 

kad m peč 
ali prha 

5 

kopalnica 
in  umival. 

6 

moderna 
kopalnica 

8 

31. Štedilnik 
brez 

0 

zidan zidan        zidan       železen     ž.elezeD 
slab dober     moderen      slab dober 

2 4 5 14 

52.   Ce je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se odbijejo tri t- *ke 

33.   Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije: 
a) za neometano 10 točk; 
b) za v notranjosti ometano 6 točk. 

34.   Ce je voda oddaljena več kot 50 metrov, se odbijeta 2 točki, nad 2O0m pa 4 točke 

Gospodarski svet okrajnega ljudskega odbora 
Maribor okolica so pooblašča, da izda za uporabo te 
razpredelnice potrebna navodila. 

4. člen 
Okoliš vpliva na ceno stanovanja tako, da bo 

cena Y vsakem bolj oddaljenem in manj razvitem 
okolišu (coni) nižja. 

Glede na krajevno lego stanovanja se okraj raz- 
deli na 3 okoliše (cone). 

5. člen 
Prvi okoliš (cona) obsega tale strnjena naselja: 
Lenart v Slov. goricah, Oplotnica, Podvelka, Polj 

jčane, Pekel, Piagrsko, Rače, Ruše, Slovenska Bistrica, 
Zgornja Bistrica, Spodnje Hoče, Lovrenc na Pohorju 
Šentilj v Slov. goricah, Bohova, Rogoza. 

Drugi okoliš (cona) obsega tale strnjena naselja 
Brestrnica, Cerkvenjak, Ceršak, Cadram, Crešnje 

vec, Drvanja, Fram. Gradišče, Jareninski dol, Jurov 
ski dol, Limbuš, Martin p. V., Malečnik, Miklavž, Ož 
bait ob Dravi, Ranca, Pekre, Ribnica na Pohorju, Sliv. 
niča, Svečina, Spodnji Duplek, Spodnji Jakobski dol 
Spodnja in Zgornja Selnica ob Dravi, Spodnja Voli- 
lna, Sp. Polskava, Šmartno na Pohorju, Sladki vrh 
z£. Polskava, Zgornja Velka, Zgornja Sčavnica, Zgor 
&ja Korena, Zgornja Kungota, Zgornji Duplek, Je 
'enče, Jurij ob Pesnici, Sp. Kungota, Bistrica. 

Tretji okoliš (cona) obsega vsa naselja, ki niso 
navedena v prvem in drugem okolišu. 

6. člen • 
Vsi organi za upravljanje hiš, ki so splošno ljud- 

s«o^ premoženje, last zadružnih in družbenih organi- 
gli in zasebnih lastnikov, in v*i stanovalci morajo 

omogočiti uradnim osebam kategorizacijo stanovanj- 
skih prostorov in jim dati za to vse potrebne popol- 
ne in resnične podatke in zaradi njih preveritve omo- 
gočiti dostop v vse hiše in vse stanovanjske prostore. 

7. člen 
'Višina najemnine za stanovanjske prostore se iz- 

računa na podlagi površine, števila točk in tarife. Ta- 
rifa se določi po vrednosti točke za 1 m1 po okoliših 
(conah), in sicer: 

I. okoliž (cona) 0.30 din za 1 m1, 
II. okoliš (cona) 0.23 din za 1 m», 

III. okoliš (cona) 0.18 din za 1 m*. 

8. člen 
Pri izračunavanju najemnine se skupna najemni- 

na zaokroži na 10 din, in sicer tako, da se do 5 din 
zaokroži navzdol, od 5 din pa navzgor. 

9. člen 
Najemne pogodbe za poslovne prostore se sklepa- 

jo po prostem dogovoru po odloku OLO Maribor oko- 
lica o dajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni 
list LRS, št. 19/55). 

10. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki je vključena v stanovanj- 

sko skupnost, prejme za stanovanjske prostore 10% 
od najemnine, ki je bila pobrana v njegovi hiši, od 
•poslovnih prostorov pa prejme zasebni lastnik 5% 
pobrane najemnine. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
se pooblašča, da v izjemnih primerih na predlog ob- 
činskega ljudskega odbora po 45. členu uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš zviša ta odstotek. 
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Od prednjih predpisov so izvzeti lastniki zaseb- 
nih hiš, omenjeni v 18. členu tega odloka. 

11. člen 
Uživalci stanovanja in sostanovalci morajo pla- 

čati odškodnino za škodo, ki so jo napravili sami ali 
kdo drug v njihovem stanovanju ali na svoje stroške 
poskrbeti za popravilo. Višino odškodnine oziroma 
način odškodnine določa hišni svet. 

12. člen 
Za vrtove in parke, ki pripadajo posameznim hi- 

šam, plačujejo stanovalci poseben prispevek'. Višino, 
način razdelitve in uporabo tega prispevka predpiše 
občinski ljudski odbor. 

13. člen 
Občinski ljudski odbori se pooblaščajo, da pred- 

pišejo splošni hišni red za območje občine in upravne 
kazni za kršitev predpisov o hišnem redu. 

14. člen 
Občinski ljudski odbori se pooblaščajo, da dolo- 

čijo s svojimi predpisi, katere hiše morajo imeti hišni- 
ka in kako mora ta opravljati svojo službo. 

.1. Delitev najemnin 

15. člen 
Sklad za amortizacijo in sklad za vzdrževanje hi- 

še se združita v en sklad, in sicer v sklad za vzdrže- 
vanje hiše. 

16. Člen 
Iz najemnin hiš splošnega ljudskega premoženja, 

ki so pod upravo stanovanjske skupnosti, se odvede 
v sklad za vzdrževanje hiš 70% najemnine. Ta sklad 
je namenjen za velika, srednja in manjša popravila. 

Iz najemnin v hišah zasebnih lastnikov je treba 
od skupne pobrane najemnine odbiti najprej znesek 
iz 10. člena tega odloka in nato še dospele obveznosti 
v zvezi s posojili, ki so bila najeta in uporabljena za 
obnovitev, vzdrževanje in zidanje hiše, če upnik ni 
zasebnik (1. in 2. točka uredbe o upravljanju stano- 
vanjskih hiš). Od vse te najemnine, ki preostane, je 
treba odvesti 70% v sklad za vzdrževanje hiše. 

Od prispevkov v sklad za vzdrževanje hiše je 
treba odvesti 15% v sklad občinskega ljudskega odbo- 
ra za zidanje stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. 
Od tega so izvzeti prispevki, ki izvirajo od stano- 
vanj, ki so ocenjena z manj kot 50 točkami. 

17. člen 
V sklad za hišno upravo se plačuje 30% najem- 

nine po morebitnih odbitkih po drugem odstavku 
prejšnjega člena. Ta znesek se uporabi za hišne 
upravne stroške. 

Kot hišni upravni stroški so mišljeni stroški 
uprave stanovanjske skupnosti (za hiže, ki so pod 
upravo), stroški za hišnika, stroški za čiščenje in 
vzdrževanje skupnih prostorov, razsvetljavo skupnih 
prostorov, odnašanje smeti, čiščenje dimnikov, zava- 
rovanje hiše pred požarom, vzdrževanje kanalizacije 
in podobno. 

18. člen 
Lastniki zasebnih -hiš, ki niso vključene v sta- 

novanjsko skupnost, ne odvajajo dela najemnine za 
sklade, navedene v 16. in 17. členu tega odloka. Last- 
niki, prejemajo celotno najemnino za del hiše, kj ga. 
dajo v najem. Od te najemnme pa morajo odvajal 

15% najemnine za stanovanjske prostore in 50% na- 
jemnine za poslovne prostore v sklad občinskega 
ljudskega odbora za zidanje stanovanjskih hiš ozi- 
roma stanovanj po morebitnih odbitkih po 2. odstav- 
ku 16. člena tega odloka. 

III. Sklepanje najemnih pogodb 

19. člen 
Stanovanjske pogodbe z uživalci stanovanj oziro- 

ma sostanovalci za stanovanjske prostore v hišah, ki 
so vključene v stanovanjsko skupnost, sklepa ter 
sprejema in daje odpovedi pogodb hišni svet na pod- 
lagi odločbe stanovanjske uprave. 

Uživalci stanovanj in sostanovalci lahko oddaja- 
jo podstanovalcem prazne ali opremljene stanovanj- 
ske prostore s pismeno pogodbo. V podnajem oddani 
stanovanjski prostori se uživalcem stanovanj oziroma 
sostanovalcem ne morejo vzeti, če imajo pravico do 
njih po veljavnih predpisih. 

20. člen 
. Stanovanjske pogodbe za stanovanja v hišah za- 

sebnih lastnikov, kj so vključene v stanovanjsko 
skupnost, sklepa hišni svet na podlagi odločbe stano- 
vanjske uprave. Pogodbo v zvezi z upravljanjem in 
vzdrževanjem teh hiš pa sklepajo hišni sveti po svo- 
jem predsedniku, oziroma za to pooblaščenem članu. 

Po pogodbah iz prejšnjega odstavka sta zavezana 
hišni svet oziroma stanovanjska skupnost v mejah 
sredstev ustreznih skladov hiše, na katero se pogod- 
ba nanaša. 

Pogodbe o stanovanjih in stanovanjskih prostorih 
v hišah zasebnih lastnikov, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, sklepajo lastniki sami na podlagi 
odločbe stanovanjske uprave in predpisov stanovanj- 
ske tarife. Pogodbe v zvezi z upravljanjem in vzdr- 
ževanjem takih hiš sklepajo sami lastniki. 

21. člen 
Stanovanjske prostore v stanovanjskih hišah, ki 

jih ob uveljavitvi tega odloka zasedajo vojaške ose- 
be JLA. oddajajo uiprave stanovanjske skupnosti na 
predlog komande vojaške organizacije ali od nje po- 
oblaščenega organa. Sezname teh hiš potrdijo uprave 
stanovanjske skupnosti na predlog komande vojaške 
garnizije v tistem kraju. 

22. člen 
V stanovanjskih hišah, ki so jih gospodarske or- 

ganizacije in zavodi sezidali za svoje delavce in usluž- 
bence, lahko pridobijo pravico do stanovanja samo 
delavci in uslužbenci, ki jih določijo te organizacije 
oziroma zavodi in s katerimi sklenejo uprave stano- 
vanjske skupnosti najemne pogodbe. Seznam teh hi» 
potrdi uprava stanovanjske skupnosti na predlog go- 
spodarske organizacije oziroma zavoda, kolikor ji» 
te organizacije in zavodi pogodbeno ne oddajo stano- 
vanjski skupnosti, ki razpolaga nadalje z njimi. 

Isto velja tudi za stanovanjske hiše, ki so P°° 
upravo gospodarskih organizacij ira zavodov in jih *> 
uporabljajo za svoje delavce na dan, ko je začela 
veljati uredba o upravljanju stanovanjskih hiš (Urad- 
ni list FLRJ, št. 29/54). 

23. ölen 
Pri dodelitvi stanovanjskih prostorov imajo Pre"' 

nost prosilci s stalnim " bivališčem in zaposlitvijo * 
občini. 

V prvi vrsti pa je treba upoštevati vojaške vojne 

invalide, .družine z bolnimi člani in invalide dela. 
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IV. Kazni 

24. člen 
Kolikor ni podan dejanski stan kaznivega deja- 

nja po kazenskem zakonu, se kaznuje za prekršek z 
denarho kaznijo do 3.0O0din: 

a) stanovalec ali hišni lastnik, ki onemogoča urad- 
nim osebam kategorizacijo stanovanja ali jim name- 
noma daje napačne oziroma netočne podatke, da bi s 
*em dosegel nepravilno kategorizacijo; 

b) prosilec za stanovanje, ki da lažnive podatke 
za pridobitev prednosti, omenjenih v 23. členu tega 
odloka; 

c) zasebni lastnik hiše, ki na podlagi nakazila sta- 
novanjske skupnosti noče skleniti najemne pogodbe; 

č) zasebni lastnik hiše, ki ne odvaja dela najem- 
nine v sklad po 18. členu tega odloka. 

V. Predhodne in končne odločbe 

25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odtoka se prenesejo 

sredstva iz sklada za vzdrževanje hiš, ki se je izobli- 
koval po uredbi o zvišanju najemnine za stanovanj- 
ske in poslovne prostore (Uradni list FLRJ, št. 54/52) 
ter po uredbi o dajanju poslovnih prostorov v najem 
(Uradni list FLRJ, št. 12/53) in na podlagi odloka 
OLO Maribor okolica o delitvi sredstev za vzdrževa- 
nje hiš ter odloka OLO Maribor okolica o dajanju 
Prostorov v najem (Uradni list LRS, št. 18/53 in 19/53) 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš (18. člen tega 
vdloka). 

Za hišo zasebnih lastnikov, ki po tem odloku ni- 
majo sklada za vzdrževanje hiš (16. člen tega odlo- 
ka), se 1. odstavek tega člena ne uporablja, temveč 
•majo lastniki pravico črpati omenjene sklade po 
Predpisih odloka o delitvi sredstev sklada za vzdr- 
ževanje hiš na območju OLO Maribor okolica (Urad- 
ni list LRS, št. 18/55). 

26. člen 
Določbe odtoka OLO Maribor okolica o organiza- 

Zaciji hišnih svetov in stanovanjskih skupnosti ter o 
kategorizaciji stanovanj (Uradni list LRS, št. 13/54) se 
razveljavijo, kolikor nasprotujejo določbam tega 
odloka. 

27. člen 
Nove stanovanjske pogodbo oziroma (pogodbe o 

stanovanjskih prostorih se morajo skleniti do 1. X. 
W54 in vpisati v register pri upravi stanovanjske 
skupnosti. 

28. člen 
Ta odtok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nern listu LRSc, najemnina po novi' tarifi pa velja 
<*i 1. avgusta 1954. 

St. I 3263/6-54 
Maribor, dne 20. avguita 1954. 

Podpredsednik OLO: 
Ing. Kamelo Bndihna l.i. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 992/5-54 z dne 22. XI. 
1954. 

734. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih 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 Maribor okolica na XX. skup- 
ni seji obeh zborov dne 5. novembra 1954 sprejel 

odlok 
o spremembi odloka o določitvi  višine dnevnic  za 
službena potovanja v mejah okraja Maribor okolica 

Odlok o določitvi višine dnevnic za službena po- 
tovanja v mejah okraja Maribor okolica z dne 15. av- 
gusta 1953, št. 1-6661/1-53 (Uradni list LRS, štev. 34- 
404/53 in št. 2-32/54) se spremeni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o višini dnevnic za uradna potovanja v mejah okraja 

Maribor okolica 

1. člen 
Dnevnica za uradna potovanja v mejah okraja 

Maribor okolica znaša: 
1. za uslužbence od V. plačilnega raz- 

reda navzgor 900 din 
2. za uslužbence od IX. do VI. plačilne- 

ga razreda in za visoko kvalificirane 
delavce 800 din 

'3. za druge uslužbence in delavce 700 din 

2. člen 
Ta odlok velja za uradna potovanja, ki jih v me- 

jah okraja Maribor okolica opravljajo uslužbenci in 
delavci uradov in zavodov, katerih službeno mesto 
je v okraju Maribor okolica oziroma v mestu Mari- 
bor in katerih delavnost je omejena na območje 
okraja Maribor okolica. 

3. člen 
Ta odlok velja takoj, uporablja pa se od 1. no- 

vembra 1954. 
St. 1-159/3-54 
Maribor, dne 5. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Stane Skol 1. r. 

735.   • 
Na .podlagi 2. odstavka 15. člena, 5. točke 64. čle- 

na in 108 člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19/52), v zvezi s 4. točko odločbe 
o državnih organih, ki smejo predpisovati cene in 
tarife (Uradni list FLRJ, št. 39-486/52) ter 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 
46-834/51) je okrajni ljudski oàbor Murska Sobota na 
XVIII. skupni seji zbora proizvajalcev in okrajnega 
zbora dne 20. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen      • 
Za okraj Murska Sobota se predpisuje tale naj- 

višja   tarifa,   do  katere   lahko  dimnikarji določajo 
cene   za  vse   vrste  dimnikarskih  storitev: 

din 
1. Odprto kuhinjsko ognjišče 33 
2. Kmečka kuhinja z dvojnim stropom 60 
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din 
3. Plezalni dimnik vseh kurilnih naprav, na- 

vedenih pod 6. točko: 
a) v pritlični hiši 30 

b) v hiši z več nadstropji za vsako na- 
naljnje  nadstropje 5 

4. Ruski  ali  valjasti  dimnik: 
a) v pritlični hiši 15 
b) v hiši z več nadstropji za vsako na- 

daljnje nadstropje 3 
5. Dimna cev do 2 m 5 

a) za vsak nadaljnji meter                                2 
6. Dimnik  centralne ogrevalne  naprave  ali 

pekovske parne peči: 
a) do vštetega prvega nadstropja 30 
b) za  vsako nadaljnje nadstropje          - 8 
c) od etažnih peči vseh vrst gostinskih in 

zavodskih štedilnikov do prvega nad- 
stropja 15 

d) za vsako nadaljnje nadstropje 7 

7. Kanal centralne ogrejevalne naprave, pe- 
kovske parne peči in zavodskih peči: 

»    a) do 5 metrov 40 
b) velikih od 6 m naprej 80 

8. Gospodinjski- štedilnik, vštevši dimno cev 
do 1  metra 15 
a) z dvema pečema in kotlićem .20 
b) s tremi pečmi in kotlićem 30 

9. Štedilnik v gospodarskih obratih in zavodih: 
a) mizni, prosto stoječi ali z nastavkom, 

v srednjem gostinskem obratu, javni 
kuhinji in podobno 40 

b) mizni, veliki prosto stoječi ali 'z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah, zavodih in podobno 60 

10. Ogrevalec vode (bojler) 12 

11. Grelci posod 20 

12. Pralni kotel, kanalizacija za odvod dima 12 

13. Običajna železna peč, do 2 m cevi 14 

14. Peč sistema  >Lutz< in podobno: 
a) brez pečice 14 
b) z eno pečico 20 
c) z dvema ali v^č pečicami 24 
č) izredno velika "           35 

15. Pekovska peč na premog ali drva: 
a) navadna, vštevši dimnik, kanal in 

duške " 50 
b) dimnik peči za vsako nadaljnje nad- 

stropje 12 

16. Pekovska parna peč: 
a) z eno etažo 76 
b) z dvema ali več etažami 100 

17. Etažna   peč  za  centralno  gretje,  vštevši 
dimne odvode 30 

18. Centralna   ogrevalna    naprava,    vštevši 
odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8 m' ogrevne po- 

vršine (do 9 členov) 60 
b) s srednje velikim kotlom do 12 m* 

ogrevne površine (do 14 členov) 100 
c) z velikim kotlom nad 15 m2 ogrevne 

površine (nad 14 členov) 125 

19. Odpiranje, izžiganje in čiščenje lončenih 
peči : din 

a) brez zamazanja peči 1^ 
b) z zamazanjem 200 
c) za izžiganje                                             60—80' 

20. Struganje   novih   dimnikov   v   surovem 
stanju 50 

za vsako nadaljnje nadstropje 10 

21. Za kontrolni pregled dimne naprave po 
naročilu kontrolnega organa in za kolav- 
dacijo 50 

2. člen 

Za dimnikarska dela, ki so združena s posebno 
nevarnostjo ali ki se opravljajo po posebnem naro- 
čilu strank, se sme zaračunati največ do 20% pribitka 
na veljavno tarifo. 

Za vsa dimnikarska dela, ki se opravljajo ob ne- 
deljah in državnih praznikih, kakor tudi za nočno 
delo, t. j. v času od 22.—6. ure, in nadurno delo se 
sme zaračunati do 50% pribitka na veljavno tarifo. 

Dimnikarske storitve, ki niso obsežene v tarifi, 
se zaračunajo sporazumno med strankama na podlagi 
zamude časa.        # 

Plačilo za storitve SJ pobira polletno. Ob plačilu 
mora inka5ant izdati potrdilo o plačanem znesku. 

Dimnikarske storitve plača gospodar, lastnik ali 
uprava stanovanjske skupnosti. Notranja dela v sta- 
novanju, kot so čiščenje štedilnikov, peči ali podobno, 
plačajo stanovalci. 

Tisti, ki opravlja dimnikarske storitve, mora vo- 
diti dnevnik dela oziroma seznam opravljenih stori- 
tev. Opravljeno storitev mora vsakokrat potrditi 
stranka, ki ji je bila storitev opravljena. 

Vsak nov dimnik mora pred uporabo pregledati 
dimnikar, ki opravlja v tem okolišu dimnikarske sto- 
ritve. 

Vse kurilne naprave in dimni odvodi, ki so v 
uporabi, se morajo obrežno vsak mesec čistiti. 

Kdor bi oviral dimnikarjevo delo, se kaznuje po 
uredbi o ureditvi in opravljanju dimnikarske službe. 

Ce dimnikar ne opravi dela ali kontrolnega pre- 
gleda, ni upravičen zahtevati pristojbine. * 

3. člen 
Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje: 
a) dimnikar, če zahteva pristojbino, čeprav BI 

izvršil določenega dela; 
b) dimnikar, ki na plačnikovo zahtevo ne iz^a 

potrdilo o plačilu. 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«, uporablja pa se od 1. novembra 1954. 

Murska Sobota, dne 20. oktobra 1954. 
St. 9908/1-54 

Predsednik OLO: 
Bela Brglcz 1. r. 
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Opozorilo naročnikom 
Zaradi izredno velikega obsega lista v tem letu, ki daleč presega obseg prejš- 

njih letnikov, bo znašala celoletna naročnina -»Uradnega lista LRS« v letu 1955 1000 
dinarjev za en izvod. Prosimo naročnike in druge interesente za nnš list, naj poravnajo 
letno naročnino za prihodnje leto najpozneje do 15. januarja 1955. 

Položnice smo priložili! 
* * A 

Vse naročnike in druge interesente obveščamo, da je 

„•••••••1 1EKSIKON B.RS" 

že v knjigoveznici in da bomo začeli z razpošiljanjem prvih izvodov še v tem meseca. 
Knjiga, ki bo obsegala naa 1000 strani, ima blizu 250 lepili pokrajinskih slik, 22 kras- 
nih celostranskih umetniških prilog, fotografij naših planinskih postojank ter 21 zem- 
ljevidov. Glede na število prebivalstva, socialno strukturo, zdravstvo, šolstvo, železni- 
ške postaje, pošto, nadmorsko višino itd. bo v knjigi prikazanih nad 8000 naselij in 
zaselkov v sestavu naših občin, predvsem pa bo leksikon pridobil na vrednosti tudi 
zato, ker bo prvič v zgodovini enotne slovenske samouprave opisana v njem v besedi 
in sliki tudi naša obmorska zemlja, okraj Koper. In ker je bil ta okraj priključen 
Sloveniji šele v oktobru, smo morali zaradi popolnosti izdaje počakati še na statistične 
podatke za ta del slovenske Istre, ki bo kot poseben dodatek priložen leksikonu. Inte- 
resenti, posebno še tisti, ki so se na leksikon naročili že prej, naj to zamudo oproste; 
imeli bodo zato — sicer zaradi nepredvidenih stroškov za omenjeno izpopolnitev knji- 
ge za nekoliko zvišano ceno — zbrano gradivo vsega slovenskega ozemlja v naši repu- 
bliki, od severnih mej do Jadrana. Vezava tako obsežnega dela gre zaradi vlaganju 
zemljevidov in umetniških prilog počasneje od rok, vendar pa bodo do kraja leta, pred- 
vsem pa v januarju prejeli interesenti eno najobsežnejših, glede na to pn tudi eno 
najcenejših knjižnih izdaj po osvoboditvi. 

Uprava »Uradnega lista LRS«   • 

Register gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
1931. 

Besedilo:   »Gostilna«,   Velika   Pi- 
rica. 

Poslovni predmet: Nabava in pro- 
daja   alkoholnih   in brezalkoholnih 
Pijač ter. topla in hladna hrana. 

Ustanovitelj: Obč. LO Žalec. 
Poslovodja:' Rizmal Franc. 

Celje, 30. septembra 1954. 
Zt   154/54 3518 

1932. 
Besedilo: Zadružno obrtno pod- 

jetje, »Agróservis«, Brežice. 
Poslovni predmet: Popravilo trak- 

torjev, kmetijsikih strojev in motor- 
nih Vozil, proizvodnja kmetijskih 
strojev, orodja in kmetijske strojne 
opreme, servisna služba, izvrševa- 
nje kmetijske strojne službe. 

Ustanovitelj: Delavski svet pod- 
jetja »Agrotehnika«:, Ljubljana, 
sklep z dne 30. I. 1954, št. 155/54. 

Upravnik: Vučajnik Lojze, Bre- 
žice, • Cerneljceva 13; računovodja: 
Molan Slavko, Brežice, Stare prav- 
de 18; mojster: Lorber Stanko, Bre- 
žice, Cankarjeva 10, podpisuje v 
odsotnosti onega: izmed gornjih 
dveh podpisnikov. 

Celje,-15. novembra 1954. 
Fi 10/54 3762 

1933. 
Besedilo: Gostišče »Struga«, Ra- 

duha 1. 
Poslovni predmet: Prodaja alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, na 
drobno, ter mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: OLO Šoštanj. 
Poslovodja:  Skrubej  Marija. 

Fi 5/54 3632 
Besedilo: Pridelki kmetijskega 

gospodarstva, Slov. Konjice. 
Poslovni predmet: Prodaja last- 

nih pridelkov na drobno, in sicer: 
zelenjave, sadja in sadnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov in alko- 
holnih pijač. 

Direktor: ing. Tavčar Adolf, po- 
leg njega podpisuje še za posloval- 
nico Kmetijskega gospodarstva Slov. 
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Konjice Grame Mirjan, nižji  knji- 
govodja. 

Rgo II 11/3 3853 
Celje, 22. novembra 1954. 

1934. 
Besedilo:   »Tolmex« — import — 

export, Tolmin. 
Poslovni predmet: Trgovina na 

debelo, izvoz in uvoz: tekstilno bla- 
go, kratko in pleteno blago, kon- 
fekcija; galanterijsko in bazarsko 
blago; igrače; krznarsko blago; vr- 
varski izdelki, izdelki iz konoplje 
in jute, obutev, usnje, sedlarsko in 
jermenarsko blago in potrebščine; 
izdelki iz gume, kavčuka in plastič- 
nih mas; železnima in kovinski iz- 
delki ykolesa, šivalni stroji in po- 
trebščine; motorna vozila, nado- 
mestni deli in potrebščine; kmetij- 
ski stroji in orodje, umetna gnojila 
in sredstva za varstvo rastlin; naf- 
tini derivati, mazivna olja in masti; 
fotografski in optični aparati, inštru- 
menti in potrebščine, medicinski, 
zdravstveni in znanstveni aparati 
ter instrumenti in potrebščine; 
glasbila, radijski aparati in potreb- 
ščine; ribiški materiali in potreb- 
ščine; čebelarski material in po- 
trebščine; športne potrebščine; elek- 
trotehnični material, ure in izdelki 
iz plemenitih kovin; barve, laki, 
kemikalije in potrebščine; parfume- 
rijsko in kozmetično blago; gradbe- 
ni material; drva in premog; sani- 
tarni in inštalacijski material, ste-, 
klo, porcelan in keramika; pohi- 
štvo; pisarniški material, papir, pi- 
salne in šolske potrebščine; živina 
in krma, meso in mesni izdelki; ži- 
to in mlevski izdelki, semensko bla- 
go; živila in gospodinjsko potreb- 
ščine; delikatese; izdelki s sladkor- 
jem in kaikaom; zelenjava, sadje in 
njihovi izdelki; semensko blago; 
mleko, mlečni izdelki, pecivo; ribe; 
alkoholne in brezalkoholne pijače; 
tobačni izdelki; vžigalice in potreb- 
ščine, surove kože, volna krzno, ži- 
valski odpadki in dlaka, industrij- 
ske rastline; zdravilna zelišča; pe- 
rutnina, jajca, perje, divjačina; iz- 
delki iz domače obrti; gasilne pri- 
prave, material in potrebščine; me- 
šano industrijsko blago; drogorijeko 
blago; odpadki; stare stvari; teh- 
nično blago za proizvajalna pod-, 
jetja in obrt in sicer vse blago, ki 
ga našteva odredba o trgovskih 
strokah (Uradni list FLRJ, št. 15/34). 

Podjetje je bilo ustanovljeno z 
odločbo OLO Tolmin z dne 29. X. 

.1934. 
•Vodja podjetja: Fili Janko, Tol- 

min, Gregorčičeva ulica l/a, podpi- 
suje po pooblastilih, danih v 20. 
členu uredbe o ustanavljanju pod- 
jetij in obrtov. 

Gorica, 4. novembra 1954. 
Zt 350/54-2 3673 

1935. 
Besedilo: Trgovina »Stražišče«, 

Kranj (Stražišče 90). 
Poslovni predmet: Nalcup in pro- 

daja živil in gospodarskih potreb- 
ščin,  tobaka, njegovih izdelkov in 

vžigalic,   sadja   ia   zelenjave,   na 
drobno. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja >Prehrana«, 
Kranj, sklep z dne 18. VI. 1954. 
Trgovina  ie bila že konstituirana. 

Upravnik: Grzetič Edvard, Kranj, 
Smarjetna gora 15, samostojno pod- 
pisuje oz. po kolektivu pooblaščeni 
nameščenec. Listine finančnega po- 
mena sopodpisuje knjigovodja. 

Zt 182/54 Rg ÏI 170/1       3718 
Besedilo: Trgovina »Špccerija«, 

Kranj (Titov trg 16). 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja živil in gospodarskih potreb- 
ščin. 

Ustanovitelj:   Delavski   svet   Tr- 
fovskêga      podjetja      >Prehranac, 
[ranj,   sklep   z   dne   18.   VI.  1954. 

Trgovina  je  že bila  konstituirana. 
Upravnik: Kunčič Marica, Kranj, 

Gregorčičeva 7, podpisuje samostoj- 
no oz. po kolektivu pooblaščeni na- 
meščenec. Listine finančnega pome- 
na sopodpisuje upravnik. 

Zt 179/54 Rg II 167/1       3721 
Ljubljana,,5. novembra 1954. 

1936. 
Besedilo: Gostišče »Pri Markotu«, 

Jesenice (Prešernova cesta 35). 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih in mrzlih jedil ter to- 
baka in tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, 
odločba št. 1770/1-54 z dne 9. VIII. 
1954. Gostišče je bilo že konsti- 
tuirano. 

Poslovodja: Vilman Pavla, Jese- 
nice, Prešernova c. 33. 

Zt 348/54 Rg I 85/1       3769 
Besedilo: Gostilna »Rožnik«, 

Ljubljana  (Cankarjev vrh  1). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Ustanovitelj: 'MLO Ljubljana, od- 

ločba št, G 6402/54 z dne 23. X. 1954. 
S raodpisom pravil po delovnem ko- 
lektivu je bilo gostišče konsti- 
tuirano. 

Poslovodja: Obersne Alojzij, 
Ljubljana, Cankarjev vrh 1. 

Zt 355/54 Rg HI 799/1       3?71 
Ljubljana,  13. novembra  1954. 

1937. 
Besedilo: Gostišče »Strelska dru- 

žina«,   Jesenice   (Savsko   nabrežje. 
Poslovni predmet: Točenje alko- 

holnih in brezalkoholnih pijač, pro- 
daja toplih In mrzlih jedil ter pro- 
daja tobaka in tobačnih izdelkov. 

Ustanovitelj: Upravni odbor 
Strelske družine heroja Matija 
Verdnika-Tomaža na Jesenicah, od- 
ločba št. 1 z dne 26. avgusta 1954. 
S podpisom pravil po delovnem ko- 
lektivu je bilo gostišče konsti- 
tuirano. 

Poslovodja: Celesnik Alojzija, Je- 
senice, Gosposvctska  cesta 22. 

Zt. 354/54 Rg I 86/1        3/93 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pri 

Kekcn«, Ljubljana, (Celovška cesta 
•št. 30 a). 

Poslovni predmet; Trgovina s ko- 
lonialnim blagom, živili, alkoholom 

v zaprtih steklenicah, tobakom in 
tobačnimi izdelki, vžigalicami in go 
spodinjs'kimi  potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja »Kolonialec, 
Ljubljana, sklep z dne 2. VII. 1954. 

Direktor   do  konstituiranja:  Ma- 
rolt Janez, Ljubljana, Slomškova 5. 

Zt 313/54 Rg III 800/1       3786 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ko- 

sovo«, Ljubljana (Celovška 144). 
Poslovni predmet: Trgovina s ko- 

lonialnim blagom, živili, alkoholom 
v zaprtih steklenicah, tobakom in 
tobačnimi izdelki in gospodinjskimi 
potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja >Koloniale<, 
Ljubljana   sklep z dne 2. VII. 1954. 

Poslovodja do konstituiranja: Si- 
mončič Karel, Ljubljana, Djakovi- 
čeva ulica 4. <• 

Zt 314/54 Rg III 801/1       5789 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Dravlje«, Ljubljana (Vodnikove 
cesta 277). 

Poslovni predmet: Trgovina s ko- 
lonialnim blagom, živili, alkoholom 
v zaprtih steklenicah, tobakom in 
tobačnimi izdelki, vžigalicami in 
gospodinjskimi   potrebščinami. 

Ustanovitelj: Delavski svet Trt 
govskega podjotja >KoIoniale«, 
Ljubljana, saclop z dne 2. VII. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Pečal 
Filip, Ljubljana, Celovška 250. 

Zt 315/54 Rg III 800/1      3790 

Besedilo: »Elektromonter«, elek- 
tromelmnična  delavnica, Ljubljana 
(Stari trg 19). 

Poslovni predmet: Delavnost 
elektromehanike, montaža fluore- 
scenčnih in drugih svetlobnih teles, 
in popravilo električnih naprav. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja >Jugotehnikaf, 
Ljubljana, sklep z dno 28. X. 1954. 

Upravnik do konstituiranja: Vovik 
Milan, Ljubljana, Rožna dolina, ce- 
sta 11/14. 

Ljubljana,  2ß.  novembra   1954. 
iZt 372/54 Rg III 807/1      3650 

Okrožna   sodisfa  razglašajo: 
1938. , 

Besedilo: »Modni salon«, Jesenice 
(Obrtnišika cesta 31). 

Gospodarska delavnost: •**?>* 
vseh vrst ženskih oblek, plašcev, 
perila in ostala dela, ki spadajo v 
šiviljsko stroko. 

Ustanovitelj: LO MO Jesenice, 
odločba št. II/1-1291/1 z dne 20. V. 
1954. Delavnica se je že konsti- 
tuirala. . 

Poslovodja: Mlakar Franoka, Je' 
senice. '     „y, 

Zt 148/54 Rg I 73/1       W 
Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 

bak«, Kranj (Kranj, Tavčarjeva 3*7- 
Gospodarska delavnost: NaW> 

prodaja, distribucija tobačnih i«aei 
kov cigaretnega papirja, vžiga*,' 
taksnih in poštnih vrednotnic, 
debelo in drobno. ' 
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ic 
Ustanovitelj: Glavni odbor Zveze 

vojaških vojnih invalidov Sloveni- 
'e, odločba št. 11/40-38-54 z dne 18. 
I. 1954. 
Direktor do konstituiranja: Res- 

man Edvard, Kranj, Koroška 14. 
Zt 113/54 Rg II 129/1 2307 

Ljubljana, 9. julija  1954. 
1939. 

Besedilo: Trgovina »Pragcrsko«, 
Pragcrsko 18. 

Poslovni predmet: Trgovina z ži- 
vili in gospodinjskimi potrebščina- 
mi, z mešanim industrijskim Wa- 
com, tobačnimi izdelki, vžigalicami 
m   potrebščinami,   vse   na   drobno. 

Trgovina ima pravico samostojno 
nabavljati blago. 

Ustanovitelj: Trgovsko pudjetje 
»Železničar« v Mariboru, odločba z 
dne 26. V. 1954. 

Poslovodja:  Struc  Albin. 
Maribor, 22. decembra 1954. 

Reg št. 46/11 3598 
1940. 

Besedilo: Trgovinsko predstavni- 
štvo zemljoradničke zadruge z o. j., 
Ravno scio, Maribor, Meljska 85. 
v Poslovni predmet: Zbiranje naro- 
čil, sklepanje pogodb ter posli, ki 
Jih predvideva 48. člen uredbe o tr- 
govanju ter o trgovskih podjetjih 
•n trgovinah. 

Ustanovitelj: »Jugounikum« pro- 
izvodi, zemljoradnička zadruga, 
Ravno selo, Bačka. 

Poslovodja:  Resnik  Jože. 
Maribor, 23. oktobra 1954. 

Reg št.  148/11 5609 
1941. 

Besedilo: Kovačija, Dolenjske 
Toplice. 

Poslovni predmet: Kovaška obrt 
in podkovska dela. 

Ustanovitelj: Občinski LO Dol. 
Toplice, odločba št. 458/4-54 z dne 
50. VII 1954. Podjetje jo bilo že 
konstituirano. 

Novo mesto, 8. oktobra  1954. 
Zt 76754 Rg III .61/1        3444 

Spremembe 
Okrožna gospodarska sodISča razglašajo: 
1942. 

Besedilo: »Fotolik«, Celje. 
Poslovni predmet se razširi še na 

Prodajo fotografskih aparatov in 
fotografskih potrebščin. 

Celje, 29. oktobra 1934. 
Rgo III 92/3 3662 

1943. 
Besedilo: Trgovski dom«, Slov. 

Konjice. 
V zvezi s sklopom delavskega 

sveta podjetja z dne 26. VI. 1954 
ter odločbe ÖLO Celje, št. 1/1-7625/1 
z dne 22, VI. 1954 se vpišejo spre- 
membe: 

Trgovina >Trgovski dom«, Slov. 
Konjice. 

Trgovina prodaja tekstilno, krat- 
ko in pleteno blago ter konfekcijo, 
galanterijsko in bazarsko blago, 
'grace,    naftne   derivate,   mazivna 

olja in masti, tobačne izdelke, vži- 
galice in potrebščine, mešano indu- 
strijsko blago, živila in gospodinj- 
sko potrebščine, na drobno. 

Poslovodja: Mlinaric Leo. 
Trgovina »Skala«, Slov. Konjice. 

Trgovina prodaja tekstilno, kratko 
in pleteno blago ter konfekcijo, ga- 
lanterijsko in bazarsko blago, igra- 
če, mešano industrijsko blago, živi- 
la in gospodinjske potrebščine, na 
drobno. 

Poslovodja: Bučar Anton. 
Trgovina »Gozdni magazin«, Slov. 

Konjice. 
Trgovina prodaja kratko in ple- 

teno blago ter konfekcijo, naftine 
derivate, mazivna olja in masti, to- 
bačne izdelke, vžigalice in potreb- 
ščine, mešano industrijsko blago, ži- 
vila in gospodinjske potrebščine, 
žito in mlevske izdelke, na drobno. 

Poslovodja:   Slapnik   Mihael. 
Trgovina »Zeleznina-Kemikalije«, 

Slov. Konjice. 
Trgovina prodaja železnino in 

kovinske izdeilke, kolesa, šivalne 
stroje in potrebščine, barve, lake, 
kemikalije in potrebščine, steklo, 
porcelan in keramiko, tehnično 
blago za proizvajalna podjetja in 
obrt, na drobno. 

Poslovodja:  Cater Zvonko. 
Trgovina »Pri Konusu«, Slovenske 

Konjice. 
Trgovina prodaja tekstilno blago, 

kratko in pleteno blago ter konfek- 
cijo, obutev, usnje, sedlarsko in jer- 
menarsko blago in potrebščine, ži- 
vila in gospodinjske potrebščine to- 
bačne izdelke, vžigalice in potreb- 
ščine, mešano industrijsko blago, 
na drobno. 

Poslovodja:  Hudales  Martin. 
Trgovina »Specerija«, Slovenske 

Konjice. 
Trgovina prodaja živila in gospo- 

dinjske potrebščine, meso in mesno 
izdelke, delikatese, alkoholne in 
brezalkoholne pijače, na drobno. 

Poslovodja:  Skerbinek Franc. 
Vse trgovine opravljajo manjše 

nabave samostojno, vendar v po- 
vezavi s podjetjem. 

Celje,  22.  novembra   1954. 
Rgo II 19/2 3864 

1944. 
Besedilo: Savinjsko trgovsko pod- 

jetje, Polzela. 
Izbriše se Sketa Martin in  vpiše 

Gaberšek Marjetka, knjigovodja. 
Celje, 25. novembra 1954. 

Rgo II 384/5 N 3872 
1945. 

Besedilo: Pekarne, Tržič. 
Z odločbo ljudskega odbora 

mestne občine v Tržiču, št. 1617/1-54 
z dne 28. IX. 1954 je prešlo podjetje 
v prisilno upravo. 

Prisilni upravnik: Snedic Peter, 
Tržič, Cankarjeva 19, samostojno 
zastopa podjetje in zanj podpisuje. 

Ljubljana, 29. oktobra 1954. 
Rg I 28/4 3654 

1946. 
Besedilo: Invalidsko podjetje 

»Udarnik«, predelovanje mefalov, 
Vižmarjc,   Šentvid  nad  Ljubljano. 

Besedilo odslej:   Obrtno podjetje 
»Galvana«, Ljubljana, Vižmarje 

Ljubljana, 2. novembra 1954 
Rg I 16/11 3664 

1947. 
Besedilo: Kombinat lesno-prede- 

lovalne industrije, Logatec. 
Izbrišeta se Petkovšek Anton in 

Renčelj Emilija in vpišejo Petkov- 
šek Anton, direktor, Malus Branko, 
namestnik direktorja, in Tupy 
Otmar, računovodja, vsi v Logatcu. 

Rg II 82/2 3778 
Besedilo: Mlin-testenine, škofja 

Loka. 
Z odločbo LO MO Škofja Loka, 

št. 951/11-54 z dne 21. X. 1954 je 
podjetje prenehalo poslovati in 
prešlo v likvidacijo. 

Likvidacijska firma: kakor doslej 
s pristavkom, »v likvidaciji«. 

Likvidacijska komisija: Pibernik 
Janko, Pečar Stane, Jeras Ciril vsi 
uslužbenci LO MO Škofja Loka. 

Za likvidacijsko firmo podpisuje 
Pibernik Janko, samostojno. 

Rg I 1821/2 3751 

Besedilo: Krajevna mesarija, 
Šmartno pri Litiji. 

Besedilo odslej: Mesarija, Smart- 
no pri Litiji, 

Rg I 186/2 3776 
Besedilo: Mestno remontno pod- 

jetje, Kamnik. 
Besedilo odslej: Gradbeno pod- 

jetje »Graditelj«, Kamnik (Kamnik, 
Mesto 24). 

Rg I 138/2 3775 
Besedilo: Trgovsko podjetje za 

Gorenjsko, na veliko, »Kokra«, 
Kranj. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na, na debelo, s tekstilnim, kratkim 
in pletenim blagom ter konfekcijo, 
galanterijskim in hazarskim bla- 
gom ter igračami. 

Izbrišeta  se   poslovalnici:   Kranj, 
Titov trg 1 in Kranj, Tiiov trg 16. 

Rg II 35/6 3777 

Besedilo: Trgovina z usnjem, 
Kranj. 

Na podlagi odločbe LO MO Kran j, 
št. 2229/1-54 z dne 28. VII. 1954 je 
bila  trgovina  konstituirana. 

Poslovni predmet odslej: Usnje, 
čevljarske, sedlarske in jermenar- 
ske potrebščine. 

Za trgovino samostojno podpisuje 
poslovodja oz. po kolektivu pobla- 
Ščeni uslužbenci. Listine finančnega 
pomena sopodpisnje knjigovodja. 

Izbriše se Anzelc Peter in vpiše 
Stern Jože, poslovodja, Kranj, Huje 
štev. 23. 

Rg • 143/2 3772 

Besedilo: Mestno pečarstvo, Ljub- 
ljana. 

Besedilo odslej: Pečarstvo, Ljub- 
ljana. 
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Izbriše se Brenčič Antonija in 
vpiše Cirman Ljudmila, računo- 
vodja, Ljubljana, Livarska 3. 

Rg I 142/12 3773 
Ljubljana,   13.  novembra   1954. 

1948.        , 
Besedilo: Trgovina »Manufaktu- 

ra«, Radovljica. 
Trgovina je bila konstituirana. 
Poslovni predmet odslej: Nabava 

in prodaja manufakturnega blaga 
in galanterijskega blaga, na drobno. 

Za trgovino samostojno podpisu- 
,eta poslovodja in po delovnem ko- 
.ektivu pooblaščeni nameščenec. Li- 
stine finančnega pomena sopodpi- 
sujc knjigovodja. 

Po>. Wodja: Savnik Vinko, Ra- 
dovljica, Gorenjska cesta 2. 

Rg II 9/2 3803 
Ljubljana,  15.  novembra  1954. 

1949. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Pri 

Načetu«, Ljubljana. 
Izbrišeta se Gorenc Alojz in Cul- 

kar Tone ter vpišeta Gorenc Aloj- 
zij, upravnik, Smartinsika 3 in Te- 
hovnik Jožefa, računovodja, Torni- 
seli 29. 

Ljubljana,   17.  novembra   1954. 
Rg II 336/3 3S02 

1950. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Sadje-zelenjavu«, Ljubljana. 
Na podlagi odločbe MLO Ljub- 

ljana št. G 4659 z dne 9. VII. 1954 
se je odcepila detajlistična delav- 
nost podjetja in je podjetje prešlo 
v poslovanje kot grosistično pod- 
jetje. 

Izbrišejo se stojnice 3—16 na Po- 
gačarjevem trgu, 7 stojnic na tržni- 
ci Pogačarjev trg in 18 stojnic na 
Vodnikovem trgu, stojnica na voga- 
lu Tyrseve in Bežigrajsike ulice, po- 
slovalnica >Hruška«, Tyrseva 12, po- 
slovalnica »Cešnja<, Nabrežje XX. 
sept. 4, poslovalnica' »Višnja«, Gra- 
dišče 7, poslovalnica »Jagoda«, Ce- 
lovška 61, stojnica Bežigrad I in 
stojnica šiška I in II ter pomožna 
naprava Transportni oddelek na 
Karlovški cesti in ribarnici na Po- 
gačarjevem trgu in Linhartovi uli- 
ci, vse zaradi prenehanja poslova- 
nja. 

Rg I 63/22 3820 
Besedilo:   Remont  II,  Ljubljana. 
Besedilo odslej: Gradbeno pod- 

jetje »Obok«, Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: Visoke 

gradnje. 
RLO II 47/11 3821 

Besedilo: Pleskarstvo in sobosli- 
karstvo, Radovljica. 

Delovni kolektiv je na seji dne 
3. 'VIII.   1954 sprejel  nova  pravila. 

Besedilo odslej: Soboslikarstvo in 
pleskarstvo, Radovljica. 

Poslovni predmet odslej: Sobosli- 
karska, pleskarska in črkoslikarska 
dela. 

Rg I 54/8 3824 
'Besedilo: Splošno mizarstvo, Ra- 

dovljica. 
Delovni kolektiv je na seji dne 

3. VIII.  1954 sprejel  nova  pravila. 

Poslovni   predmet  odslej:   Mizar- 
ska, stavbena   kot   pohištvena dela. 

Rg I 43/9 _ 3825 
Besedilo: Krajevna čevljarna, 

Šmartno pri Litiji. 
Z odločbo OLO Ljubljana okolica, 

št. 1907/2-54 z dne 24. III. 1954 je 
podjetje prenehalo poslovati in pre- 
šlo v likvidacijo. 

Likvidacijsko besedilo: kakor do- 
slej, s pristavkov »v likvidaciji«:. 

Likvidacijska-komisija: Gradišek 
Franc, precis, gosp. sveta, Šmartno, 
Cemec Roži, Šmartno, Hostnik 
Franc, uslužbenec, Šmartno. Likvi- 
dator: Muljavec Anica, računo- 
vodja, Šmartno. 

Za likvidacijsko firmo podpisu- 
jeta Cernec Rozka in Muljavec 
Anica, kolektivno, v odsotnosti Cer- 
née Rozke pa sopodpisuje Gradišek 
Franc. 

Rg II  16/2 3822 
Ljubljana,  18. novembra  1954. 

1951. 
Besedilo: Avtomchanična delav- 

nica, Kamnik, Graben. 
Delovni kolektiv je dne 20. IX. 

1954 sprejel nova pravila. 
Poslovni predmet odslej: Popra- 

vila vseh vrst motornih vozil, mo- 
torjev  in  motorne opreme. 

Rg  II  32/2 3857 
Besedilo: Remontno gradbeno 

podjetj:e, Moste, Ljubljana. 
B sedilo odslej: Gradbeno pod- 

jetje »Graditelj«, Ljubljana. 
RLO III6/6 3834 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Fo- 
tomaterial«, Ljubljana. 

Skrajšano besedilo: »Fotomoteri- 
al«, Ljubljana. 

Poslovni predmet odslej: Nakup 
in prodaia vseh vrst fotoaparatov, 
fotografskih potrebščin, na drobno, 
ter komisijska prodaja navedenih 
predmetov. 

Za podjetje podpisuje direktor, v 
njegovi odsotnosti pa po upravnem 
odboru  pooblaščena oseba. 

Za podjetje podpisujeta: Bernik 
Vinko, direktor, Ljubljana. Stožice 
10, in Matovina Ladislava, računo- 
vodja, Ljubljana, Petkovškovo na- 
brežje 37, v direktorjevi odstotnosti 
pa po upravnem odboru pooblašče- 
na oseba. 

Rg III 716/2 3852 
Ljubljana, 22.  novembra   1954 

23. VII. 1954 se je podjetje Avto- 
prevozništvo Radovljica spojilo S 
tem podjetjem. 

Ljubljana, 8   septembra  1954. 
Rg I 224/4 3010 

1954. 
Besedilo: »Vajda-export«, Čako- 

vec, odkupna postaja, Ključarovci 
št. 5 pri Ljutomeru. 

Vpišeta se dodatni poslovni pred- 
met: Nakup surove kože, živalskih 
odpadkov in dlake, živine, divjači- 
ne, orehov, gob in polžev. 

Maribor, 23. septembra 1954. 
Reg št. 86/II 3236 

1955. 
Besedilo: Letovišče, grad Bori 
Izbriše se Matjašič Martin in vpi- 

še Ljubeč Ivo, blagajnik, ki bo so- 
podpisoval v   vseh  finančnih  zade- 
vah. 

Maribor, 23. oktobra 1954 
Reg št. 93 36S9 

1952. 
Okrožna   «odlSCa   razglasajoi 

Besedilo: Gostinsko podjetje »Ja- 
dran«, Ilirska Bistrica. 

Izbriše se delovna enota: Gostil- 
na, Koseze; Restavracija ^Triglav«, 
Ilirska Bistrica; Kavarna »Jadran«, 
Ilirska Bistrica; Gostilna »Kolo- 
dvore, Ilirska Bistrica; Bifé »Bi- 
strica«, Ilirska Bistrica. 

Gorica, 25. oktobra 1954. 
Zt 83/54-5 3621 

1953. 
Besedilo: Kovinsko, elektromclin- 

nično podjetje, Radovljica. 
Z odločbo okrajnega ljudskega 

odbora Radovljica, št. 3634/2 z dne 

Izbrisi 
Okrožna gospodarska sodiSča razglašajo: 
1956. 

Besedilo:   Moško in žensko   kro- 
jaštvo,  Celje,  podružnica  Teharje. 

Zaradi prenehanja poslovanja. 
Celje, 12. novembra 1954. 

Rgo III 36/2 5766 

Okrožna   sodišča   razglašajo: 
195?. 

Besedilo:   Avtoprevozništvo,   Ra- 
dovljica. 

Ker se je spojilo s podjetjem Ko- 
vinsko-,    elektfo-    in    mehaničnim 
podjetjem v Radovljici (Rg I 224/4). 

Ljubljana, 8. septembra 1954. 
Rg  I  175/4 5009 

Register 
ustaaov s samostojnim 

finansiran|em 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnlb 

ljudskih odborov razglaäajo: 

1958. 
Besedilo: »Uprava stanovanjske 

skupnosti«, Braslovče. 
Poslovni predmet: Upravljanje s 

stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, »ra" 
slovče. j 

Ustanovitelj: Občinski ljudsk: ofl' 
bor Braslovče. 

Organ, pristojen za zadeve in 1?" 
loge zavoda: Občinski ljudski ••" 
bor, Braslovče. „ ,. 

Za zavod podpisujeta: Gaberse^ 
Marica  in  Jezernik Franc. .S' 

St. II-9-W698/1-54 ^0-' 
Besedilo: Mladinski dom »Mihe 

Pintarja«, Dobrna. .   - 
Poslovni  predmet:  Oskrbo/ati ij! 

vzgajati otroke v starosti od 1 
14 let. 
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Ustanovitelj:   Okrajni  LO Celje. 
Organ, pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda: Svet za ljudsko /.drav- 
stvo in socialno politiko OLO 
Celje. 

Za zarvod podpisujejo: Seničar Jo- 
že, v. d. upravnika, Potočnik Mari- 
ja, bolničarka, Sešelj Ivan, predsed- 
nik u. o. 

St. II-10/435-54 3704 

Besedilo: »Uprava stanovanjske 
skupnosti«, Prebold. 

Poslovni predmet: Upravljanje s 
stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost. Pre- 
bold. 

Ustanovitelj: Občinski LO Pre- 
bold. 

Organ, pristojen za zadeve :n na- 
loge zavoda: Občinski LO Prebold. 

Za zavod podpisujeta: Zelič 
Zdrav ko, Krega r Angela. 

St. II-9-5719-54 3699 
Besedilo: »Industrijsko-steklarska 

šola«, Rogaška Slatina. 
Poslovni predmet: Vzgoja kvalifi- 

ciranega kadra za steklarsko indu- 
strijo, teoretično in praktično. 

Ustanovitelj: Steklarna >Boris Ki- 
drič«, Rogaška Slatina. 

Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Stelklarna >Boris Ki- 
drič«, Rogaška Slatina. 

Direktor: Gorišok Simon, računo- 
vodja:  Rojnik  Aleksander. 

St.  II-9-8607/3-54 3708 

Besedilo: »Dom onemoglih«, Slo- 
venske Konjice. 

Poslovni predmet: Nuditi starim, 
bolnim in onemoglim oskrbovan- 
cem primerno presikrbo in zdrav- 
stveno varstvo. 

Ustanovitelj: Okrajni LO Celje. 
Organ, pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda: Svet za ljudsko zdrav- 
stvo in socialno politiko OLO Ce- 
lje. 

Upravnik: Veber Ferdo; blagaj- 
nik: Pisanec Viktorija. 

St 11-10442-54 5707 

Besedilo: Uprava stanovanjske 
skupnosti«, Slov. Konjice. 

Poslovni predmet: Upravljanje s 
stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost Slov. 
Konjice. 

Ustanovitelj: Občinski LO Slov. 
Konjice. 
. Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Občinski LO Slov. Ko- 
njice. 

Za zavod podpisuje: Pučnik 
Mirko: 

St. II-9-6177/54 3700 

Besedilo: Uprava stanovanjske 
skupnosti, Vojnik; 

Poslovni predmet: Upravljanje s 
stanovanji, ki so vpliučene v sta- 
novanjsko skupnost. Vojnik. 

Ustanovitelj: Obč. LO Vojnik. 
, Organ, pristojen za zadeve in na- 
l0fe zavoda: Občinski LO Vojnik. 
-, Za  zavod   podpisujeta: Trstenjak 
'rane in  ••+nliP   Anir\n 

Besedilo: »Komunalna ustanova«, 
Zreče. 

Poslovni predmet: Upravljanje in 
vzdrževanje pokopališč in občin- 
skih zavodov v kraju Zreče, Kuni- 
gundi in Skomarjih. 

Ustanovitelj: Občinski LO Zreče. 
Organ, pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda: Občinski LO Zreče. 
Upravnik: Pavlic Franc. 

St. II-9-10/59-10142/2-54      5709 
OLO Celje, 2. nevembra 1934. 

1959. 
Besedilo: Lekarna »Zlatorog«, 

Bled. 
Delovno področje: Oskrbovanje z 

zdravili, sredstvi za zdravljenje, sa- 
nitarno higienskimi in higiensko 
kozmetičnimi sredstvi ter zdravstve- 
no delo med Ijudstvorn. 

Ustanovitelj: LO MO Bled, od- 
ločba št. 1-667/1-54 z dne 2. V. 1954. 

Za zadeve in naloge zavoda je 
pristojen LO MO Bled. 

Za zavod podpisuje: Zamida Ma- 
rija, samostojno za upravne zadeve 
v mejah zakonitih pooblastil in pra- 
vil zavoda; Benediik Marjanca, nam. 
upravnika, v njegovi odsotnosti; 
Zupan Franc, računovodja, sopodpi- 
suje listine finančnega pomena. 

LO MO Bled, 8. novembra 1954. 
St. 1-667/5-54 3736 

Spremembe   - 
I960. 

Besedilo:   »Lekarna   Ajdovščina«. 
Vpiše se, da je ustanova odslej 

finančno samostojen zavod (odločba 
OLO Gorica, št. 2969/1-54 z dne 3. 
VIII. 1934). 

St. II/3-3257/1-54 3798 
OLO Gorica, 15. novembra 1954. 

1961. 
Besedilo: Tržaška zavarovalnica 

d. d. v Piranu.   > 
Na podlagi zapisnika o redni in 

izredni skupščini delničarjev druž- 
be z dne 8. XI. 1954 preide družba 
s 1. XII. 1954 v likvidacijo. Za likvi- 
datorja je Peterhelj Lado, namešče- 
nec v'Piranu, podpisuje samostojno. 

Koper, 10. novembra 1954. 
Soc 34/19 3743 

hiša št. 12, št. 205 dvorišče, št. 466/3 
in št. 487/3 vrt; cenilna vrednost 
864.192 din, najmanjši ponudek 
6S4.192 din, ter zemlj. knjiga. Vel. 
Nedelja, vi. št. 85, pare. št. 78/i nji- 
va, cenilna vrednost 69,200 din, naj- 
manjši ponudek 69.200 din, skupaj 
953.592 oziroma 933.392' din. Pod naj- 
manjšim ponudkom se ne bo proda- 
jalo. 

Okrajno sodišče v Pluju 
dne 18. novembra 1954. 

ranc in Matelič Anton. 
St. II-9-9775/1-54 3701 

Op. št. R 467/54 7403 
DRAZBENI OKLIC IN POZIV K 

NAPOVEDI 
V razdružitveni in razdelitveni 

zadevi predlagateljice Kovačec Ma- 
rije, zdaj v Dol.- Bistrici 21, pošta 
Crensovci, zoper nasprotno stranko 
nedl. škof Antonijo in Franca, za- 
stopani po škofu Martinu, tesarju 
v Pišecih 83, p. Brežice, bo dne 20. 
januarja 1955 ob 8. uri pri tem so- 
dišču, soba št. 13/1 na podlagi s tem 
odobrenih pogojev dražba _ nepre- 
mičnin, in sicer: zemlj. knjiga Ve- 
lika Nedelja, vi. št. 535, pare. št. 229 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vređnotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje 
pravire   cirer se bodo vrednotnlce Izrekle 

' za neveljavne. 
I R 197/54-7 7459 

Narodna banka FLRJ, podružnica 
Novo mesto, prosi za amortizacijo 
izgubljenega bariranega čeka št. 
A/J 451073, z zneskom 9.597 din, iz- 
danega od Kmetijskega gospodar- 
stva Poljane, Soteska. Priglasitvern 
rok: en mesec po tej objavi. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 20. novembra  1954. 

Razne objave 

St. 28077/P-54 7480 

Sprememba poštnega okoliša 
Dne 30. novembra t.1. je bila uki- 

njena pomožna pošta, Rakitna. Oko- 
liš te pomožne pošte bo s 1. decem- 
brom t. 1. priključen k pošti Pre- 
serje. 

Direktija za PTT promet 
v Ljubljani 

St. 384/54 7626 
Razpis 

FaJ ilteta za agronomijo, gozdar- 
stvo in veterinarstvo v Ljubljani 
razpisuje mesto strokovnega sode- 
lavca za predmet »Kmetijsko stroj- 
ništvo«. Kandidat naj bo inženir 
agronomije. Prošnje je treba posla- 
ti 14 dni po objavi v >Uradnem listu 
LRS« na fakulteto, Ljubljana, Kre- 
kov trg 1. 

Dekan: Pros. Ivan Jelačin 1. r. 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma   poravnajo  svoje  obveznosti   do 
podjetij   v    likvidaciji,    sicer    se    bodo 

dolgovi sodno izterjali. 
St. 3/1-54 6885 

Podjetje »Mlinotest«, Skofja Lo- 
ka, je prešlo z odločbo LO MO 
Skofja Loka, št. 951/11-54 z dne 21. 
oktobra 1954 v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
7102 

»Ekonomija«, Nova Gorica \ je z 
odločbo LO MO Nova Gorica, štev. 
1409/2 z dne 13. X. 1954 s 1. novem- 
brom prešla v likvidacijo. Prigla- 
sitveni rok: 30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 
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7383 
Z odlokom OLO Ljubljana okoli- 

ca, Št. 11-2-3634/2-1934 z dne 24. mar- 
ca 1954, je prešlo podjetje Gostin- 
stvo »Vodice« v Vodicah v likvida- 
cij«. PriglasHveni rok: 15 dm od te 
objave. obč. LO Vodice 

Izgubljene listine 
preklicu jejo 

Ajdišek Alojz, Goreljce, p. Rade- 
če pri (Zidanem mostu, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 35497, ser. številka 
F-O736807. 4230 

Ambroži« Zdravko, dentist, Grad 
47, Bled, člansko sindikalno izkaz- 
nico. 7422 

Andreuca Aleksander, Strmec 2, 
p. Ormož, osebno izkaznico, reg. št. 
12, ser. št., K-012662. 7461 

Auscc Anica, Loke 19, Trbovlje 
II, osobno izkaznico, reg. št. 10559, 
ser. št. 03930S2. 7578 

»Autoprevozniško podjetje Tol- 
min, evidenčni tablici tovornih pri- 
klopnikov znamke »Adige« in »Ne- 
ric, št. S-7620. 7103 

Bagari Alojz, Ljubljana, Ziberto- 
va 7, osebno izkaznico, reg. št. 5802, 
ser. št. 0087512 (Murska Sobota) in 
spričevalo o izpitu za železokrivca 
(Celje). 7474 

Bager Jožef, Janžev vrh 81, po- 
šta Slatina Radenci, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 1269, ser. št. G-0057968 
(Radgona). 7128 

Bajec  Vera,   Ljubljana,   Podutik 
10, osebno izkaznico, reg. številka 
80896/51, ser. štev. F-0103206 (Ljub- 
ljana). 7520 

Bartol Jelka, Ljubljana, Puharje- 
va 12, osebno izkaznico, reg. štev. 
36170/51, ser. štev. F-1Î05S480 (Ljub- 
ljana). 7521 

Batista Stefan, Mala Bukovica 33, 
11. Bistrica, osebno izkaznico, reg. 
št. 9872  (Ilirska Bistrica). 7479 

Beznik Anton, Koprivnik 14, po- 
šta Boh. Bistrica, osebno izikaznico, 
reg. št. 14651, ser. št. 0806561.     5475 

Boh Jože, Ljubljana, Sojerjeva, 
osebno izkaznico, reg. št. 111031/54, 
ser. št. F-0158341 /Ljubljana).     7522 

Bojanič Tatjana, Postojna, Trža- 
ška 15, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 20039, ser. št. F-0630349.     7552 

Bole Rudolf, Zalog 23 pri Postoj- 
ni, osebno izkaznico, reg. št. 19532, 
ser. št. 0629842. 7199 

Boltin Ivan, Studenec 87, Hrast- 
nik, osebno izkaznico, rcg. št. 23413, 
ser. št. F-0724723  (Trbovlje).      7406 

Bračem Anton, Posestvo, OZZ, 
Brest 26, osebno izikaznico, reg. št. 
34124, ser. št. F-0142il34 (Ljubljana 
okolica). 7561 

Brajer Ciril, Ljubljana, Zrinjske- 
ga 5/II, osebno izkaznico, reg. štev. 
13528, ser. št. F-0035838, oficirsko iz- 
kaznico, ser. PU 0001, R Štev. 5237, 
orožni list, reg. št. 4 (Ljubljana), 
vozniško izkaznico, št. 45501 (Ljub- 
ljana).. '7593 

Breznik Barbara, Zg. Duplet 4, 
pri Mariboru, osebno izkaznioo, reg. 
številka 6092, ser. številka 0577501 
(Maribor). 7448 

Bukovec Marija, Hosta 8, Škof ja 
Loka, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 53103, ser. številka 0212019 
(Kranj). 7562 

Bukvič Jožef, Gruškovje 92, po- 
šta Podlehnik, osebno izikaznico, 
reg. številka 45599, ser. št. 0289836 
(Ptuj). 7580 

Cizl Avgust, Stanetinci 41, pošta 
Videm ob Sčavnici, orožni list, reg. 
št. 94  (Ljutomer). " 7514 

Cof Ivanka, Srednje Bitnje št. 44, 
p. Žabnica pri Kranju, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 18459, ser. številka 
0220169 (Kranj). 7539 

Cucek Frančiška, Maribor, Can- 
karjeva 15, osebno izkaznico, reg. 
številka 13866, ser. številka 0070876 
(Radgona). 7437 

Čeme Pavla, Krnica 40, p. Gorje 
pri Bledu, osebno izkaznico, reg. št. 
18993, ser. št. 0809803. 6958 

Cerne Alojz, Gabrovnik 26, voja- 
ško knjižico in orožni list za lovsko 
puško, registrska št. 2075, ser. št. 
2228 (Celje). 7224 

Cerne Vladimir, Ljubljana, Po- 
ljanska 28, osebno izkaznioo, reg. 
štev. 14878, ser. številka G-0330615 
(Gorica). 7563 

Dagarin Franc (Helena), Puštal 
43, Skofja Loka, osebno izkaznico, 
reg. štev. 30776, ser. št. F-0210D36 
(Kranj. 7492 

Dolar Franc, Zeleče 57, Bled, 
osebno izkaznico, reg. št. 21475, ser. 
št. 0812385  (Radovljica). 7387 

Drevenšek Janez, Ljubljana, Ro- 
bičeva 8, osebno izkaznioo, reg. 
štev. 44927, Ser. štev. F-0289164 
(Ptuj). 7540 

Drnovšek Lipe, Solo, kolonija F. 
Farčnika, Zagorje, osebno izkazni- 
co, reg. št. 14551, ser. št. F-0727861, 
in invalidsko izkaznico številka 
34001. 7408 

Drolc Jože, Tacen 68, osebno iz- 
kaznico, rcg. številka 9677 (Celje 
okolica). 7504 

Duh Janez, Kicar 120 pri Ptuju, 
voj. invalid X sk., izvalidsko izpla- 
čilno knjižico, Št. 7573, prežigosano 
na tok. rač. podr. NB v Ptuju.   7238 

Duh Kristina, Ravenjska vas 63, 
Zagorje ob Savi, ošabno izkaznico, 
reg. št. 24694, ser. št. F-0737004.   7S16 

Dular Kari, rojen V Karalčah 3, 
občina Podbočje, osebno izkaznico, 
reg. št. 17972, ser. št. 0396262.     7460 

Flega Nevemka, Ljubljana, oseb- 
no izikaznico, reg. št. 101699/53, ser. 
št. F-047609 (Ljubljana). 7523 

Glavan Stane, Ljubljana, Poljska 
pot 37, pomočniško spričevalo kovi- 
nostrugarske stroko iz 1. 1949.    7599 

Gliha Leopold, Ljubljana, Karlov- 
ška 11, osebno izikaznico, reg. štev. 
61804/51, ser. Številka F-00S4114 
(Ljubljana). 7564 

Goli Frančiška, Ljubljana, Rud- 
nik, osebno izikaznico, reg. šte- 
vilka 6S321/51, ser. štev. F-009O631 
(Ljubljana). 7524 

Golob Janez, Prerad, Ptuj, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 242340, ser. št. ' 
0267550 (Ptuj). 7386 

Golob Janez, Ljubljana, Roška 23,   ' 
osebno  izkaznico,   reg.   št.  24785/54, 
ser. št. F-0047095 (Ljubljana).     7541 

Graziani Alojz, Solkan, Ulica IX. 
korpusa 65, osebno izkaznico, reg. 
št. 25, ser. št. 057025 (Solkan) in voz- 
no knjižico P 808. 6925 

Gučok Ema, Domava 1, p. Mo- 
škanjci pri Ptuju, osebno izkaznico, 
reg. štev. 9769, ser. številka 0723097 
(Trbovlje). 7482 

Habe Katarina, Mrzili log, Crni 
vrh nad Idrijo, osebno izkaznico, 
reg. številka 2109, ser. štev. 0532119 
(Idrija). 7565 

Hafner Kristina, Ljubljana, Vod- 
nikova 126, osebno izkaznico, reg. 
številka 54105/51, ser. št. F-0056415 
(Ljubljana). 7645 

Hajdinjak Martin, Ljubljana, Lin- 
hartova 2, osebno izkaznico, štev. 
17644, ser. št. 0241954. 7542 

Himelrajh Ivan, Slatina Radenci 
78/a, osebno izkaznico, reg. št. 449/1, 
ser. št. G-0057159 (Radgona).      7553 

Hočevar por. Žužek Cecilija, Vel. 
Lašče 9, osebno izkaznico, rcg. št. 
12O06, ser. številka F-0012316 (Gro- 
suplje). 7566 

Holcer Neža, Skoke pri Muriboru. 
osebno izkaznico, reg. št. 11523, ser. 
št. 0586306 (Maribor okol.).        7440 

Horvat Ivan, Lipa 107, p. Beltinci, 
osebno izkaznico, reg. št. 11523, ser. 
št. G-02542132 (Lendava). 7581 

Hren Anton, Borovnica, Dražica 
16, osebno izkaznico, reg. št. 46189 
(Ljubljana okolica), 7567 

Hribar Marija, Križ 64, p., Komen- 
da, delovno knjižico, št. 32981/S- 
299706 (Ljubljana). 7464 

Hribar Valentina, Goričica 20, po- 
šta Domžale, osebno izkaznico, rcg. 
št. 5917/51, ser. št. F-0452227 (Ljub- 
ljana okolica). ?594 

Hrovat Marija, Ljubljana, delav- 
sko knjižico, številka 142217 (Ljub- 
ljana). 750?     , 

Humek Dragu, Maribor, Kajuho- 
va 11, osebno izkaznico, reg. Št. 960L 
ser. št.  13811  (Maribor). 743;> 

Javornik por. Brglez, Ljubljana, 
Mihov Stradon 14, osebno izkaznico, 
reg. št. 99653/51, ser. št. F-012196> 
(Ljubljana). ?f3 

Jelovčan Pavel, Ljubno 6, •°|•£ 
Podnart, osebno izkaznico, št. 30239 
(Kranj)). . 

Jcnčič Alojz, Skofja Loka, Star1 

dvor, »Gradiš«, osebno izkaznico- 
reg. št. 4663/51, ser. štev. F-0717973 
(Trbovlje), železniško mesečno voz-, 
no karto, smer Skofja Loka—Ljub- 
ljana, sindikalno "izkaznico in P0' 
klicno vozniško dovoljenje II. raz- 
reda (Trbovlje). 7   , 

Jurca. Slavka, Klad j e 5, p. Gore- 
nja vas nad Škof jo Loko, osebno'iz- 
kaznico, reg. št. 27658, ser. številka 
0206768 (Kranj). ^f 

Jurenec Štefka, Ljubljana, Gradi- 
šče 10, osebno izikaznico, reg. štev. 
46322, ser. št. F-290359 (Ptuj).     ?560   • 
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•    Jurič  Marija,  Sp.  Nova   vas  25, Kozel Ivan, Sp, Hajdina 154, voja- Maček Mihael, Rogašovci 49, oseb- 
©sebno izkaznico, reg. št. 51177, ser. ško knjižico.                                7086 no izkaznico, reg. št, 27193, ser. št. 
St. F-0766027 (Poljčane).             7106 Kozmus Rudolf, Stržišče 10, p. Za- 0108905 (M. Sobota).                    6985 

Kajzer Marija, Kočice, p. Zetale, bukovje, osebno izkaznico, reg. šte- Mal ing. 'Vojan, Ljubljana, potni 
osebno izkaznico, reg. št. 30870, ser. vilka 44445, ser. številka F-0388755 list, št. OÙ2761  (Ljubljana).         7475 
št. 0274180.                                    69S2 (Krško).                                         7487 Martini Ivan, Brezovica 5, Bizelj- 

Kambič Bogomir, Ljubljana, Pre- Krajne Adolf, Poljčane 1, osebno sko, osebno izkaznico, reg. št. 5924, 
šeraov trg 4, osebno izkaznico, reg. izkaznico,  reg.  št.  19143,  ser. štev. ser. št. 0571234  (Krško).             7412 
Številka 85769/52, SCT. št.  F-0106079 F-0387121 (Maribor okolica).       6514 Mauko Terezija roj. Cigiit, Cren- 
(Ljubljana).                                  7569 Kralj   Jakob,   Ljubljana,   Prijat- šovci, osebno izkaznico, reg. števil- 

Kerin Martin, Zenje 6, p. Krško, ljoya 1, osebno izkaznico, reg. štev. ka     5794;     ser.    številka    0060495 
osebno izkaznico, reg. št. 15417, ser. 51248/51, ser. št. F-0O7355S (Ljublja- (Ljutomer).                                   7465 
št. 0393727.                                    7562 na)   in   sindikalno  izkaznico  sindi- Merjasec Vera, Ljubljana, osebjjo 

Kavčič Stanislav, Rubije 1, p. Ko- kata gradbenikov. 7310 izkaznico, reg. štev. 21385 (Radov- 
anen, osebno izkaznico, reg. št. 5036, Kralj Jožef, Zigarski vrh 46, po- ljica). 7493 
ser. št. 0201255 (Sežana).            7014 šla Sevnica, osebno izkaznico, reg. Metelko    Stefan,    Vižmarje    206, 

Klačnik Marta, Ljubljana, Šiška, številka 43342, ser. številka 0387652 osebno izkaznico, reg. št. 37396, ser. 
osebno izkaznico, reg. št. 50376, ser. (Krško).                                         7584 št. F-0381706 (Ljubljana).           7597 
št. F-0051106 (Maribor) in ne reg. št. Krivograd Ivan, Ravne na Koro- Mihevc Nasta, Ljubljana,   osebno 
54513/51, ser. št. 0029432,  kakor  je škem,  Cecevjc, blok 3, osebno iz- izkaznico, reg. številka 43121 (Ljub- 
bilo pomotoma objavljeno v »Urad- kaznico, reg. številka 9507, ser. 'ste- ljnna)                                             7511 
nem listu LRS<, št   43/54. vilka 0274217.                               7411 Mikiave   Angela,   Ljubljana,   Zu- 

Klampfcr  Jože, Brezje pn Man- Kruder Alojz, Zg. Bistrica 8, po- pančičeva   5,  knjižico  > Partizanske 
boru, St. Poterska 8, osebno izkaz- sta Slov. Bistrica, osebno izkaznico, spomenice 1941<, št  20936 in kniiži- 
nico, reg. št. 14417, ser. št. 0005126 reg. številka 31936, Ser. št. 0167706 co Narodnega herojn, št. 166 naime 
(Maribor).                                     7446 (Maribor)                                       7443 Vladimir Miklavc.                        7454 

Knavs   Alojz,    Brezje    72,   Gor., Krzicmk Ermina, Ljubljana, osob- ••-•.-•    M„Tli„     v„i„„i-      i\v 
osebno izkaznico, reg. št. 5999, ser. no izkaznico, reg. št. 10S071/54. ser. ••

•* ^"^„^'^•   ft" 
«t 0•2309 (Kočevje)*                 7429 št. F-0851381 (Ljubljana).            7424 Sj^Äkf «TO&'»^ 

Knez   Marija,   osebno   izkaznico. Kržišnik    ing.    Marko,    Maribor, „kolica)                                         7^5« 
reg, fit 30998, ser. št. 0375708 (Slo- Tezno,  Strekljeva  II.  blok, osebno 0K

Mlakar Anton, Igavas 59, p. Sta- 
KLGradirC)-       n    r    «A       l0^ }zkaznic°' r?& «•. 29402' ser" šteVJ- ri trg pri Raktìku, osebno izkaznl 

Ì7W^ja FlanCAD•il0 16' °4eb"i° ka ^08512 (Knmj)-                      7452 00. rog   št. 14983. ser. štev. 0625293 
ktS^ S> ^16749, Ser- SÌZ't Kurnik Olga, Ljubljana, Student- (Postojna).                                    7322 

v f T* (Gonca)'TT              J4*?3 sko naselje. Levčevn  1, osebno iz- Mlakar Franc, Kočevje, osebno iz- 
Kokolj Roža por. Hrašovec, Man- iaznico,  rog. št.  100601/52,  ser.  št. kaznieo, reg. št. 4499, ser. številka 

»or. Kopališka 8, osebno izkaznico, F-0404911 (Ljubljana).                 7595 F-055OS08 (Kočevje)                     7494 

Ž« «•••* SCr' *** m9m     7452 Lebar   Ljudmila,    Predoslje    85, Molan Martin, Oklukova gora 21. 
TLI      B ''        T • M-         ••7 osebno   izkaznico,    reg.    št.    14190 Sromlje, osebno izkaznico,  reg. št. 

iu£» V- R0mr' Lj£blJaaa' RoJmva; (Kranj).                                           7525 9595, ser. št. 0574905.                    7413 
8*     er °ÄkaZS536* S&oï A Veben  J• Vel*a ft*»nja% Mušič Ana, Trzin, osebno izkazni- 
ljica).                                             750S Ä??    *••••0'    številka    72^J co. reg. št. 51251. ser. št. FVT3852 

Kolar Ivana, Ljubljana, Rozmano- (Ljubljana).                                  7•1• (Ljiljana okolica).                    7455 
va  15. osebno izkaznico, reg. štev. _*?•!•  M!na'    laTO'^„  "1*     JS? Mužan Pavla, Ribno 57 pri Bledu, 
1608,   ser.    številka    0298318    (Ra- Kidričeva 41. osebno izkaznico  reg. osebn(> izkamioa              •        • 
dovili•)                                        7509 št. 3968, ser, st. 0191186   B. Gradi- evinca).                                       <?w j,,' .                                                7457 Nemec Anton, Safarsko št. 8, po- 

Kolar Maks, Solovec 7. p. Dravo- •?>'•    T        ,d   Caievec 4   oseb- 5ta Ljutomer, osebno izkaznico, reg. 
Srad, osebno izkazn co, reg. števil- Lovšin L,eopoitì, »ajenrec 4, osep J                     F-(PW579   (T hi to- 
H 10594, ser. številka 0275304 (Slo- »° »£• ^•8*' 1•°* 8••& mer)                                               •7 ve«j Gradec).             '       .       7486 F-^69,0 (Kočevje                     7202 m«,                                        ^raiz 

Kolanč    Terezija.    Grajena    26. Lozak roj. HrasteJ Ivana. Zlalek osebp<) izkazni      reg> 5t moT ser. 
osebno  zkaznico, reg. št. 13767, ser. 38,   Ljubljana,   osebno   izkaznico, gt 0044777 (Maribor)                   7451 
*t; 0253081 (Ptuj)                          7369 reg.   št. 58378/51,   ser. št. F-OOS0688 b X»T     A      1    * L      • ,o     xr 

Konjar FranT Smlednik 46. oseb- (LJubljana), 7«5 Obran Angda, Zabovci ^Mar- 
no izkaznico, reg. 101152, ser. štev. Lo&r Jože, Vimol 4, p. Nova sela, «"%£" •JU' ?*•D£n"

kfZS£2i 
0199260 (Kranj). 7545 osebno izkaznico, reg. št. 13914, ser. **• .pv- •1, ser. štev. 0240202 
• Kores Jožef Cermožiše 41, p. Ze- št. F-056224 (Kočevje). 7556 (Ptuj). nrnxnnri nri P^° 
tale, osebno izkaznico, rog. številka Lukanovič Silvo, Ljubljana. Tru- |•°••• sPt 6170 
»6J4, ser. št. 0257537. 7548 barjeva 21, spričevalo Usnjarskega Ju' ÄÄ »r^0i iS Ž 
x Kos Jože. Cešnjice 5 pri Morav- tehmkuma (Visoko) in diplo- |?f; stevilka 0-48483, m voj. Jcnji- 
Cah, osebno izkaznico, reg. Št. 19902. roo. - 7527 zl^_.„ •„„,•• T ;1lH;anfL POVIP 
ser. št. F-0468812 (Kamnik). 7570 Lukežič Radivoj, Ljubljana, Lepo- . «•«•

•95•*•*••^• J
r^

nB! J°«?• 
t Košir Rudolf, Retje 129 Trbovlje dvorska 28, osebno izkaznico, reg. *$a 1. osebno izkaznico, regate- 
I. zdaj Nasipi 3, osebno izkaznico, ft. 47094,   ser. št. S-0069404 (Ljub°- ^^•^54" ser' iteV* •'•^ 

bStli*" 9393'  Ser>  ŠL  °722705  T% liaTna*V      ••••,   ••••• Pet«•-7« Ä Jože.    Ljubljana,   oseK ^Ije)-                                        •• Luthar Janez. Gornji Petrovci 48, [„%-,„;„,   re!r  x*   104599/54 sci  li 
Kovačič Alojz, Brunška gora 3. p. p. Petrovci, osebno izkaznico, reg. =' (Vfübl iana)                 7476 

Radeče pri Zidanem mostu, osebno. &. 41426, ser. št. G-0125136 (Murska *•TV,     7,a
e    v- J 

izkaznico,  reg.  št.  33205, ser. štev. Sobota).                                         7203 „ Pazek Edvard, Sp.  Vizinga 27, p. 
°?46515 (Radeče).                        7015, Luznar Jožefa. Ljubljana, Karlov- Radlje ©b Dravi. ^^Li*^"'?0' 

Kovačič Alma, Tovarna plclenin, ska   lb,  delovno  knjižico  številka reg._ st.  1876, ser. st. 02SO0I&  (blo- 
«ezana, osebno izkaznico, reg. štev. 2117/55   (Uprava   za   delovno   silo, venj Gradec).                               7536 
9J3

2, ser. št. 0210O62 (Sežana).    7133 Reka).                                              7596 Pele    Jože,    Ribnica   na   Dolenj- 
Kovačič Simon    Ptuj    Jadranska Lužar Nada, Krška vas 60, osebno skem 41, osebno izkaznico, reg. št. 

^ica 9, delovno knjižico, reg. štev. izkaznico, reg. št. 15094, ser. števil- 11580,  ser.  številka  F-0557890   (Ko- 
^42, scr. |t. 68212 (Ptuj).            6960 ka 0393404 (Krško).                       7430 cevje).                                             7074 
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Pertot Jožica, Maribor, Smetanova 
36, osebno izkaznico, reg. št. 5Ï43, 
1er. št. 0010854 (Maribor). 7442 

Peterca Anton, Sadinja vas 16, po- 
šta Dobrunje, osebno izkaznico, 
reg. št. 1835 (Ljubljana okol.).    7528 

Petric Hermina, Tušev dol 3, p. 
Črnomelj, osebno izkaznico, reg. st. 
13779, ser. številka 04970089 (Črno- 
melj). 7537 

Planko Tinca, Velenje (Novo) 18, 
osebno izkaznico, reg. št. 3977, ser. 
št. F-0427287 (Šoštanj).     . 7057 

Pleterski Albin, Pleterje 16, posta 
Zdole, ' Videm-Krâko. osebno izkaz- 
nico, reg. številka 330S2. ser. štev. 
0411392  (Krško). 7392 

Plohi Jožefa, Moravci 87, p. B-uč- 
kovci pri Ljutomeru, osebno izkaz- 
nico, reg. številka 0844394, ser. štev. 
10884 (Ljutomer). 6077 

Podržaj Jože, vas Gaberje, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 4110/51, ser. št. 
F-0004422 (Ljubljana okol.).       7495 

Pokrivač Marjeta, Ljutomer, Pre- 
šernova 3, osebno izkaznico, reg. št. 
49, ser. št. 0224559 (Ljutomer),    7393 

Potočnik Nežika, Maribor, Bet- 
navska 82, osebno izkaznico, reg. št. 
98129, ser. številka 271430 (Beo- 
grad). 7447 

Požun Nada, Kalce, Najelo 6, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 16616, ser. št. 
0394926 (Krško). 7415 

Prašnikar Drago, Globušak 1, Tr- 
bovlje I, osebno izkaznico, reg. št. 
23038, ser. številka F-0737368 (Tr- 
bovlje),. 7325 

Pučko Ana, Grajenščak 88, pošta 
Grajena pri Ptuju, osebno izikazni- 
co, reg. št. 35820, ser. štev. 0237486 
(Ptuj). 7243 

Pukšič Terezija, Maribor, Drav- 
ska 8, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 50867, ser. številka 0480974 (Ma- 
ribor). 7441 

Resnik Stanislav, Ljubljana, Preč- 
na 4, osebno izkaznico reg. št. 47272, 
ser.  št.  F-0156974  (Kamnik).      7529 

Rudnik kremenčevega peska, 
>Kremen.«, Novo mesto, evid. tabli- 
co motornega vozila, št. 3520.    73Û1 

Rues Slava, Maribor, Smetanova 
48, osebno izkaznico, reg. št. 43410, 
ser. št. 0043393 (Maribor). 7445 

Rupnik Julij, Izola, ulica Fr. Pre- 
šerna 17, šofersko knjižico I. razre- 
da, reg. št. 956  (Ljubljana).      7477 

Sila Judita, Divača 99, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 8908, ser. številka 
0207618  (Sežana). 7546 

Skornšek Mihael, Lokovica 137, p. 
Šoštanj, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 20570, ser. številka F-0443781 
(Šoštanj). . 7417 

Sluga Ivana, Vrhnika, Ob poto- 
ku 4, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 39890, ser. številka 0147900 
(Ljubljana okolica). 7572 

Sočan Baldomir, Ljubljana, Šte- 
fanova 16, osebno izkaznico, reg. št. 
5719S, ser. številka F-O0795O8 (Ljub- 
ljana). 7496 

Splošno gradbeno podjetje, >So- 
grad«, Murska Sobota, evid. tablico 
za osebni avtomobil >Opel-01ym- 
pia«, št. S-7125. 7087 

Strniša Franc, Pristava 15, p. Kri- 
že, Gorenjsko, osebno izikaznico, 
reg. št. 2254 (Kranj). 7547 

Struna Dominik, Dom žel. ind. 
šole, Ljubljana, Šiška, dijaško knji- 
žico, izdano od Uprave žel. ind. šole 
v Ljubljani. 7598 

Stuler Milan, Ljubljana, študent- 
sko izkaznico, Železniške industrij- 
ske šole v Ljubljani. 7497 

Stuipan Elizabeta, Skoke 17 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. št. 
2303, ser. številka 0589213 (Mari- 
bor). 7449 

Sarčevič Miloš, Slape 15, p. Po- 
lje pri Ljubljani, osebno izikaznico, 
reg. št. 95342/51, ser. štev, F-0117652 
(Ljubljana). 7573 

Settko Karel, Ljubljana, Jerano- 
va 14, osebno izkaznico, reg. štev. 
15607, ser. številka 0096317 (Murska 
Sobota). 7478 

šiška Alfred, Oplotnica 26, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 17856, ser. št. 
0773176 (Poljčane). 7136 

škrjanc roj. Petrič Angela, Ljub- 
ljana, Prisojna 1, spričevalo 2 razr. 
meščanske šole, Ljubljana, Sv. Ja- 
kob iz leta 1954. 7545 

Stebih Tončka, Ptuj, Cankarjeva 
ulica, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 14158, ser. št. 0256472. 7431 

Stefanie Ana, Brvi 5, p. Cerklje 
ob Krki, osebno izkaznico, reg. št. 
28333, ser. št. 0406643 (Krško).    7491 

Stiftar Silva, Maribor, Koseškega 
36, osebno izkaznico, reg. št. 52327, 
ser. št. 0053245 (Maribor). 7439 

Šuštar Frančiška, Ljubljana, Bi- 
čevje 21, osebno izkaznico, ser. štev. 
F-0079936 (Ljubljana) 7574 

Telkeš Marjeta, Petanjci, osebno 
izkaznico, reg. 15847, ser. števika 
0096557 (Murska Sobota). 7499 

Tomšič Stanislav, Koritnica 33, p. 
Knežak, osebno izkaznico, reg. štev. 
4883, ser. št. F-0352193. 7549 

Tomšič Janez, Ljubljana, Grubar- 
jevo nabrežje 14, osebno izkaznico, 
reg. št, 86004/52, ser. št. F-0106314 
(Ljubljana). 7575 

Trišič Dušan, Niš, LR Srbija, 
osebno izkaznico, reg. št. 69593/51, 
ser. št! F-0091903 (Ljubljana).   7466 

Tunk Stanislav, Lj-ubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 88019/51, ser. št. 
F-0120329 (Ljubljana). 7512 

Ulbl Marija, Marjeta ob Pesnici 
9, osebno izkaznico, reg. št. 10748, 
ser. št. 0583458 (Maribor). 7435 
. Umek Josipina, Komen 43, oseb- 
no izikaznico, reg. številka 911 (Se- 
žana). 7395 

Usenik Anton, Krvava peč pri Ko- 
čevju, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 18680, ser. številka 0018990 
(Grosuplje). 7530 

'Verk Karolina por. Hržica, Ljub-' 
ljana, Slomškova 3, osebno izkazni- 
co, reg. št. 87750/51 ser. številka F- 
0110060 (Ljubljana). 742J 

Verneker Albina, Libeliče 35, 
osebno izkaznico, reg. številka 
14457. 7O00 

Vertnik Franc, Maribor, Praprot- 
nikova  21,   osebno izikaznico,   reg-   • 
številka 10613,   ser.  štev.   F-0585397 
(Maribor). 7774 

Vidmar Frančiška, Kožarje, Trža- 
ška 139, Ljubljana, osebno izkazni- 
co, reg. št. 5636 (Ljubljaia).       7576 

Vidovič  Marija,"" Gerečja  vas   lo. 
p. Hajdina pri Ptuju, osebno izkaz- 
nico,    reg.  št.  32090,    ser.  številka. 
0275800 (Ptuj). 7592 

Vintar Antonija, Trebelniik 4, 
osebno izikaznico, reg. št. 26798, ser- 
št. 0405108 (Krško). 7416 

Virnik Andrej, Silap 19, p. Tržič, 
voi. knjižico. 7420 

Vojna   pošta   št.  2143,  Ljubljana, 
St.  Vid,   vojne objave  za  privatno 
potovanje št. 97866, 97867 in 97868, • 
serija L. 7577 

'Vončina Rafaela, Cokovnik 13, p- 
Idrija, osebno izkaznico, reg. štev. 
4514, ser. št. F-0534524. 7458 

Voršič Alojz, p. Buökovci pri Lju- • 
tomeru, osebno izkaznico, reg. štev. 
11124, ser. št. 0844634. 7421 

Vov.k   Vincenc,    Ilirska   Bistrica,  * 
Bazoviška 19, osebno izikaznico, reg. 
štev. 11752 (Postojna). 7500 

Vrabel Niko, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 7487/51, ser. šte- 
vilka F-O096S97 (Ljubljana).        7428 

Vučko Stanislav, Gaberje 142, po- 
šta Lendava, osebno izikaznico, reg- 
st. 50035, ser. št. G-013>1745 (Murska 
Sobota). 7049 

Vujevič Boja, zdaj Sv. Ana nad 
Tržičem, osebno izkaznico, reg. št. 
793,  ser. št.  0461503. 7473 

Zelenko Cecilija, Voličina 92, 
osehno izkaznico, reg. št. 45515, ser. 
št. F-0S78717 (Maribor oTcol.).     7436 

Žemljic Alojzija, Voličina, osebno 
izkaznico, reg. št. 50874, ser. št. F- 
0480981 (Maribor okolica). 743* 

Zerdin Andrej, Velika Polana 195. 
osebno izkaznico, reg. št. 21955, ser. 
št. 0246265  (Lendava). <&f 

Zver Marija, Otovci 64, p.' Mać- 
kovci, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 39206, ser. številka 0120916 
(Murska Sobota). 7111 

Zeleznik Marjeta, Sv. Duh na 

Ostrem vrhu, osebno izkaznico, reg- 
st. 36407, ser. številka 0198229 (Ma- 
ribor okolica). 74W 

Znidaršič Rudi, Radgona, Jurkori- 
čeva  15,    vozniško dovoljenje,    št-    ( 

278 (Ljutomer). J001    . 
Zinič Josip, Brsljin 26, P-,Nov° 

mesto, osebno izkaznico, ser. Ste vij- 
ka 0834137. / ?49B 

Zunkovič Ivan, Prepolje 16, poŠta    , 
Starše pri Ptuju, osebno i^aznico. 
reg. št. 37474, ser. št. 0281712.    7V& 

Izdala »Uradni Ust LRS« — Direktor • odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« 
v LJubljani 
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736. 

Okrajni ljudski odbor Novo mesto je na podlagi 
2. odstavka 15. člena 15. točke 64. člena in 10S. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št 19-89/52), 4.. 14., 19., 32., 33., 43. in 93. člena ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 29-344/54) na 13. seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 5. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjske skupnosti, o volitvah in 
đelu hišnih svetov in svetov stanovanjske skupnosti 

in o kategorizaciji stanovanj 

Stanovanjske skupnosti 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

zemljišči, ki so last splošnega ljudskega premoženja, 
zadružna last ali last družbenih organizacij, ter za- 
sebnih hiš, ki se vključujejo v stanovanjske skupno- 
sti, ustanovi vsak občinski ljudski odbor eno stano- 
vanjsko skupnost. 

2. člen 
Kolikor jih lastniki sami s pogodbo ne izročijo, 

se zasebne hiše z dvema stanovanjema ali s tremi 
manjšimi stanovanji, katerih stanovanjska površina 
znaša z morebitnimi poslovnimi prostori največ 
220 rn!, ne vključijo v stanovanjsko skupnost. 

Kot stanovanje se n.e štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, 
2. stanovanje 7. kategorije, 
3. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izloči 

kot neprimerna za prebivanje. 
Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 

je treba upoštevati prvotni gradbeni načrt, poznejše 
preureditve pa se upoštevajo, če so bile izvršene na 
podlagi gradbenega načrta ali z dovoljenjem ljud- 
skega odbora ali če jih je lastnik sam preuredil tako, 
da je napravil zaključeno stanovanjsko enoto. Vse 
druge samovoljne zasilne preureditve po najemnikih 
se ne upoštevajo. 

3. člen 
Samski domovi podjetij, zadružnih in družbenih 

organizacij ter zavodov, internati in poslopja, name- 
njena za prenočišče delavcev, se ne vključijo v sta- 
novanjsko skupnost. 

Stanovanjske hiše, ki so v sestavu gospodarskih 
organizacij (obratov, tovarn), ne preidejo v stano- 
vanjsko skupnost, če so v območju ograjenega pro- 
stora tovarne oziroma obrata. 

4. člen 
Upravni organi stanovanjskih hiš, ki so Jaet 

fplošnega ljudskega premoženja, zadrug, zadružnih 
ln družbenih organizacij, ter zasebni lastniki hiš, ki 
se vključijo v stanovanjsko skupnost, morajo stano- 
vanjske hiše izročiti pristojnim stanovanjskim skup- 
nostim v upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in 
Podatki. Izročiti jih morajo v takem stanju in obse- 
&•, v kakršnem so bile, ko je začela veljati uredba o 
npravljanju stanovanjskih hiš. 

5. člen 
O vključitvi hiše v stanovanjsko skupnost izda 

odločbo občinski ljudski odbor. Zoper to odločbo je 
dovoljenj pritožba na okrajni ljudski odbor. 

6. člen 
Po pravnomočnosti odločbe o vključitvi prevza- 

me hišo ob navzočnosti lastnika ali zastopnika orga- 
na upravljanja v stanovanjsko skupnost tričlanska 
komisija, ki jo določi občinski ljudski odbor in v ka- 
teri je tudi šef stanovanjske uprave. O prevzemu se 
sestavi zapisnik, ki mora obsegati popis hiše in opis 
stanja, v katerem je hiša. 

Zapisnik podpiše tudi navzoči lastnik ali zastop- 
nik organa upravljanja. Če ta noče prisostvovati ali 
noče podpisati zapisnika, se to zapiše v zapisnik. 

Hišni sveti 
7. člen 

Hišni sveti imajo v hišah z več kot 6 stanovanji 
5 članov, v hišah z manj kot 6 stanovanji pa 3 člane. 
V stanovanjskih hišah, ki imajo poslovne prostore, 
pridejo v hišni svet tudi predstavniki uživalcev teh 
prostorov. 

V majhnih hišah z enim ali dvema stanovanjema 
sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in polno- 
letni stanovalci. 

8. člen 
dane hišnega sveta izvolijo v mesecu januarju 

vsi polnoletni uživalci stanovanj in sostanovalci ter 
predstavniki uživalcev poslovnih prostorov z navadno 
večino glasov na sestanku, na katerem je navzočih 
vsaj */» volilnih upravičencev. 

Ce se ugotovi, da na sestanku za izvolitev članov 
hišnega sveta ni zadostnega števila volilnih upravi- 
čencev, se opravijo volitve ne glede na število navzo- 
čih volilnih upravičencev nà ponovnem sestanku, ki 
mora biti najpozneje v 8 dneh po prvem sestanku. 

9. člen 
Volilni upravičenci posamezne hiše odločijo sami 

o tem, ali naj bodo volitve članov hišnega sveta javne 
ali tajne. Javno se voh' z dvigom roke za posamezne- 
ga kandidata, tajno pa z listki na podlagi razmnože- 
nega seznama kandidatov, na katerem podčrtajo vo- 
lilni upravičenci imena kandidatov, ki jih želijo iz- 
voliti. Enako se izvolita tudi zastopnik hišnega sveta 
za svet stanovanjske skupnosti in predsednik hišne- 
ga sveta. 

10. člen 
Hišni sveti se sestajajo po potrebi, najmanj pa 

vsaj enkrat v dveh mesecih. Sestanek skliče predsed* 
nik oziroma tretjina članov hišnega sveta. Hišni svet 
odloča z večino glasov vseh na sestanku navzočih čla- 
nov. O sestanku se piše v posebno knjigo kratek za- 
pisnik z navedbo sklepov. Knjigo hrani predsednik 
hišnega sveta, ki skrbi, da se izvajajo sklepi in da je 
o njih obveščena  tudi   stanovanjska   uprava. 

Sveti stanovanjske skupnosti 
11. člen 

Svet stanovanjske skupnosti sestavljajo zastop- 
niki vseh hišnih svetov. 

Svet stanovanjske skupnosti se mora prvič zbrati 
najkasneje v 15 dneh po izvolitvi vseh hišnih sve- 
tov. Na prvem sestanku izvolijo člani predsednika, 
podpredsednika, tajnika ter tri člane poravnalnega 
sveta. Izvolitev in odpoklic poravnalnega sveta potr- 
di ljudski odbor. Način volitev je isti kot za volitve 
članov hišnih svetov, volitve pa vodi tričlanska volil- 
na komisija. Pri volitvah mora biti navzočih V« vseh 
članov sveta stanovanjske skupnosti. Ce na prvem se- 
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stanku za izvolitev ni navzočih */> članov, .se opravijo 
volitve ponovno v 10 dneh ne glede na število takrat 
navzočih članov sveta stanovanjske skupnosti. 

12. člen 
Sestanki »sveta stanovanjske skupnosti so po po- 

trebi, najmanj pa na tri mesece. Sklicuje jih pred- 
sednik ali pa najmanj petina članov sveta stanovanj- 
ske skupnosti. O vsakem sestanku se piše zapisnik, 
ki obsega podatke o datumu, kraju sestanka, številu 
navzočih in sprejete sklepe ter imena oseb, če so bile 
na sestanku opravljene volitve. Po 1 izvod zapisnika 
se mora poslati stanovanjski upravi. 

Svet stanovanjsko skupnosti sprejema sklepe in 
odloča z večino glasov vseh navzočih članov. 

Kategorizacija stanovanj 

13. člen 
Za določitev novih najemnin po stanovanjski ta- 

rifi, ki jo bo predpisal okrajni ljudski odbor Novo 

mesto, se popišejo in razvrstijo vsa stanovanja na 
območju občin po kakovosti v 7 kategorij z ustrez- 
nim številom točk za vsako kategorijo, in sicer:     t 

I. kategorija stanovanj od 100—110 točk 
II. kategorija stanovanj od   86— 99 točk 

III. kategorija stanovanj od   71— 85 točk 
IV. kategorija stanovanj od   56— 70 točk 
V. kategorija stanovanj od   41— 55 točk 

VI. kategorija stanovanj od    26— 40 točk 
VIL kategorija stanovanj  do   26 točk 

V VIL kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih 
sanitarna inšpekcija šteje za neprimerna za prebi- 
vanje. • 

14. člen 
Stanovanja so razvrstijo v kategorijo s točkova- 

njem posameznih prvin, ki so obsežena v 32. postav- 
kah razpredelnice 15. člena tega odloka: 

15. člen 
Razpredelnica za točkovanje 

Zap. 
št Opis vrednot, ki se točkujejo 

Ocena 
točke 

1. Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,   ohsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

dobra 
3 

brez 
5 

3. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov neugoden 
1 

srednji 
2 

dober 
4 

i. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
t 

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 

T celoti 
1.5 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
1 

dobra 
1.5 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja) 
zgrajena 
do 1900 

0 

zgrajena 
1900—1914 

2 

zgrajena 
1915—1940 

4 

zgrajena 
po 1940 

5 

9.   Lega stanovanja (položaj) 

klet. stanov, 
tla nad lm 
pod nivojem 

0 
L nastropje 

8 

kletno stanov. 
tla 0—1.00 m 
pod  nivojem 

1 

podstrešno 
stanovanje 

navadno 
stanovanje 

5 

10. Zasnova (koncept) stanovanja 
nepraktična 

1 
zadovoljiva 

4 
sodobna 

5 

11.    Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

povorsina          površina 
1:1                    2:1 
0                      1 

površina 
3:1 
3 

površina 
4:1 
5 

12.   Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
ne plačuje najemnina 

10—15      15—2P      20—23 
m1 m« «S        *» 'nT.10 

pritikl       • m 

0.1 2                 3              4 
za vsakih nadaljnjih 10 m« še ena točka 

m' 

13.   Dnevna razsvetljava 

V primerih večje oddaljenosti 

brez oken     pomanjkljiva dobra 
0 I 3 

pitne vode se za vsakih 100 metrov odbije 1 točka. 
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£ap. 
it Opis vrednot, ki se točkujejo 

_0 e e D a 

točke 

14.   Višina prostorov do 2.40 m 
0.5 

2.40-2.80 m 
3 

2.SO-3.20m     preko 3.20m 
2 1 

15.   Oskrba z vodo vodu jak 

0,5 

vodovod 
zunaj stanov. 

1 

vodovod 
1 iztok 

2 

vodovod 
več iztokov 

4 

16.   Kopalnica 
brez kad in peč      kad, peč in    bogato oprem, 

kopalnice ali prha umivalnica       kompletna 
0 5 6 Ö 

17.   Stranišče 
izven hiše 
WC suho 
1 0.5 

v  hiši 
VVC suho 

3      2 

v stanovanju 
WC suho 

4      3 

18.   Električna napeljava brez 
l 

pomanjkljiva     zadovoljiva 
1 2 

sodobna 
3 

19.   Ogrevanje prostorov 
brez 
peči 

1 

nezadovolj. 
ogrevanje 

1 

lončene 
pat. peči 

2 

centralna 
kurjava 

5 

20.   Toplotna osamitev (izolacija) 
mrzlo delno 

stanovanje     pomanjkljiva 
0 2 

zadovoljiva 

4 

21.   Sestava (konstrukcija) stropa (••?•"•••   lcsen strop   masiven strop 

0 2                 4 

22.    Izolacija proti vlagi vlažno 

— 2 

mestoma 
vlažno 

0 

suho 
stanovanje 

2 

23.   Kakovost  ometa,  slikarije  in  opleskov 
slaba in 

zanemarjena 
0 

no.~aalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

24.   Kakovost tal v kuhinji in sobah 
opeka mehki deščična Üa, linolej, klobuč., 
beton les ks i loli t        parket plošče 

— 1*3 4 

25.    Kakovost  tlakov 'v   pritiklinah 
opeka 
beton 

0,5 

teraco tlak naravni 
ks i toi i t kamen, 

bet. plošče keram.,  linolej 
1,5 2 

26.   Obloge  sten, stranskih  prostorov brez 

0 

27. Kakovost mizarskih izdelkov slaba 
1 

28.   Okenski zasloni brez 

lesene obloge 
oljnati plesk   keram. plošče 

nar. kamen, 
1 2 

pomankljiva     zadovoljiva 
3       6 

platneni       j rebrače 
"i?*0." (rolete) polknice 

1 2 

29.   Drvarnica brez izven  hiše 
2 

v hiši 
4 

Štedilnik železen 
— 2 3 

'!•   Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se  odbije 10 točk 
32-   Ce je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se   odbijejo 3 točke 

Svet za gospodarstvo OLO Novo mesto se po- 
oblašča, da izda za uporabo te razpredelnice potreb- 
na navodila z razlago. 

16. člen 
Glede na krajevno lego stanovanj se območje ob- 

,n    okrajnega   ljudskega   odbora    razdeli    na   tri 

a) prvi okoliš obsega kraje: Dol. Toplice — Dvor 
— Gotna vas — Mirna — Mirna peč — Mokronog — 
Prečna — Sentrupert — Straža — Šentjernej — Sko- 
cijan — Smarjeta — Trebnje — Otočec ob Krki — 
Velika Loka — Zagradec in Žužemberk; 

b) drugi okoliš obsega kraje, ki leže ob vseh ce- 
stah prvega, drugega in tretjega reda; 
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c) tretji okoliš obsega vse kraje, ki niso zajeti v 
1. in II. okolišu. 

17. člen 
Za popis stanovanj in izvedbo kategorizacije so 

pristojni sveti za gospodarstvo občinskih ljudskih 
odborov. 

18. člen 
Vsi organi za upravljanje hiš, ki so last splošne- 

ga ljudskega premoženja, zadružnih ali družbenih or- 
ganizacij, zasebni lastniki ter stanovalci morajo omo- 
gočiti uradnim osebam popis in kategorizacijo stano- 
vanjskih prostorov in jim dati za to vse potrebne, po- 
polne in resnične podatke in zaradi njih preveritve 
omogočiti dostop v vse hiše in vse stanovanjske 
prostore. 

Prehodne in končne določbe 

19. člen 
Stanovanjske skupnosti prevzamejo najpozneje 

do 1. novembra 1954 upravljanje vseh stanovanjskih 
hiš, ki spadajo po 1. in 2. členu tega odloka v njihovo 
upravo. 

Prve volitve hišnih svetov se opravijo v 30 dneh 
po uveljavitvi tega odloka. Sestanke zaradi izvolitve 
hišnih svetov in prve sestanke svetov stanovanjske 
skupnosti skličejo občinski ljudski odbori. Volitve 
hišnih svetov izvede ljudski odbornik v svoji volilni 
enoti po pooblaščencih, ki jih določi za vsako hišo. 
Prvi sestanek sveta stanovanjske skupnosti prične in 
vodi do izvolitve predsednika pooblaščeni član ljud- 
skega odbora. Do organiziranja stanovanjske uprave 
vodijo tajništva občinskih ljudskih odborov admini- 
stracijo stanovanjske skupnosti, kakor določa uredba 
o upravljanju stanovanjskih hiš. 

20. člen 
Za izvajanje tega odloka, razen navodil za upo- 

rabo razpredelnice za točkovanje, lahko izdaja svet 
za gospodarstvo OLO Novo mesto po potrebi natanč- 
nejša navodila. 

21. člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din: 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

da netočne podatke; ' 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prostorov 

pri zbiranju uradnih podatkov; 
3. popisovalec, ki nevestno ali pomanjkljivo opra- 

vi poverjene mu popise stanovanjskih prostorov; 
4. kdor odstrani ali namenoma pokvari in spre- 

meni instalacijske naprave, pritikline in vodnjake 
ali prikrije lastništvo teh pritiklin ter zataji njih 
uporabo po stanovalcih, kolikor ni dejanje kaznivo 
po drugih predpisih; 

5. hišni lastnik, ki ovira prevzem hiše v upravo 
stanovanjske skupnosti; 

6. kdor pred volitvami ali na samih volitvah one- 
mogoča izvolitev hišnega sveta ali oseb, navedenih v 
2. odstavku  11. člena, oziroma oseb, navedenih v 9. 
členu. 

22. člen 
Ta odlok ne velja za območje ljudskega odbora 

mestne občine Novo mesto. 

23. člen 
Ta odlok velja taikoj. 
St. 1-6565/8-54 
Novo mesto, dne 5. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r.    , 

737. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52), 76. 
do 80. člena uredbe o trgovanju ter o trgovskih pod- 
jetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, št. 55-483/53) 
ter 3. in 141. člena temeljnega zakona o prekrških 
(Uradni list FLRJ. št. 45-428/51) je Okrajni ljudski 
odbor Novo mesto na 13. skupni seji obeh zborov dne 
5. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o sejmih in sejemskem redu v okraju Novo mesto 

I. Splošne določbe 

1. člen 
S tem odlokom se urejajo sejmi v okraju Novo 

mesto. 
Sejmi so splošni. Na splošnih sejmih se prodaja 

živina, kmetijski pridelki in obrtni ter industrijski 
izdelki. 

II. Določitev sejmov in sejmišč 

2. člen 
Ta odlok velja za vsa sejmišča v okraju Novo 

mesto, ki so v krajih, navedenih v tretjem členu tega 
odloka. 

3. člen 
Sejmi so v spodaj navedenih krajih ob tehle 

dnevih: 
Brinje pri Sentrupertu: 12. marca, 27. aprila, so- 

bota pred 8. septembrom in 27. oktobra. 
Dolenjske Toplice: prvo sredo v marcu, juniju, 

avgustu in novembru. 
Gotna vas: vsak četrtek po 15. v mesecu; če pade 

15. dan v mesecu na četrtek je sejem ta dan. 
Mirna peč: 20. marca, 31. maja, 29. septembra i" 

28. decembra. 
Mokronog: vsak četrtek v mesecu; sejmi za pra- 

šiče, sejmi za govedo in konje so vsako tretjo soboto 
v mesecu. Ce pade ta dan na državni praznik ali od 
države priznani praznik, je sejem en dan prej. 

Sentlovrenc: 10. avgusta in 23. novembra. 
Šentjernej:  četrtek  po 2.  februarju,   12.  aprila, 

6. junija, 2^. avgusta in ponedeljek po 2. novembru. 
Skocjan: 6. marca, 15. aprila, 5. junija, 15. julija. 

18. septembra in 18. decembra. 
Smarjeta: 17. februarja, 15. maja in 15. oktobra. 
Trebnje: prvi četrtek v marcu, avgustu in ok- 

tobru. 
Veliki Cirnilk: drugi petek v marcu. 
Velika Loka: 9. marca, 12. maja, 21. junija, 25- 

julija, 30. avgusta in 16. decembra. 
Veliki Gaber: 30. aprila, 4. julija, 26. avgusta in • 

30. oktobra. 
Zagradec: 30. aprila in 1. septembra. 
Zubina: 24. februarja in 21. oktobra. 
Žužemberk: 3. februarja, 17. marca, 25. aprila, 20- 

maja, 9. junija, 9. avgusta, 14. septembra, 28. oktobra 
in 6. decembra. 

Ce pade kateri od spredaj navedenih dnevov na 

državni ali od države priznani praznik, je sejem p*1; 
hodnji delavnik, kolikor ni za posamezni sejem prej 
drugače določeno. 

III. Blago, prodajalci in knpci 

4. člen 
Dovoljeno je prodajati nepredelane ali prede- 

lane kmetijske pridelke vseh vrst, domačo perutnina 
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kunce, drva, gozdne sadeže, razna semena, obrtne in 
industrijske izdelke ter izdelke domače obrti. 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač in sta- 
rih že rabljenih predmetov. 

Prepovedano je kakor koli izpostavljati in pro- 
dajati blago iz krajev, ki so uradno razglašeni za 
okužene. 

5. člen 
Prodajati smejo: 
a) kmetijski proizvajalci svoje lastne pridelke, 

rejci živino lastne prireje in rejci perutnine in malih 
živali svojo prirejo, 

b) obrtne organizacije in zasebni obrtniki svoje 
lastne izdelke, 

c) prodajalci predmetov krajevne domače obrti 
svoje lastne izdelke domače obrti, 

č) trgovske organizacije industrijsko blago, kj je 
njihov poslovni predmet z dovoljenjem tajništva za 
gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora. Dovolje- 
nje se lahko izda za posamezni sejem ali za več 
sejmov v določenem obdobju. 
- Zasebni proizvajalci smejo prodajati svoje izdel- 

ke sami ali po svojih družinskih članih, ne pa z na- 
jeto delovno silo, gospodarske organizacije pa samo 
Po svojih stalnih uslužbencih. 

6. člen 
Kupovati smejo: predmete, ki se prodajajo na 

sejmih, lahko kupuje vsak, posameznik kakor tudi 
gospodarska organizacija za svoje potrebe. 

Za podjetja, katerih predmet poslovanja je trgo- 
vina z živino ali predelava mesa smejo kupovati 'ži- 
vino njihovi posebej zato pooblaščeni stalni stro- 
kovnjaki. 

IV. Sejemski prostori 

7. člen 
Sejemske prostore določijo, upravljajo in vzdržu- 

jejo občinski ljuds&i odbori, na katerih območju so. 
Sejemski prostori za živino morajo biti na ure- 

jenih zemljiščih, ki so razdeljena s pregradami na 
Potrebno število predelov (n. pr. prostor za govejo 
zivino, za prašiče, prazne vo7ove itd.). 

V. Način prodaje 

8. člen 
Obrtni in industrijski izdelki se prodajajo na 

«stnih stojnicah ali na vozilih. Na tleh s'e blago ne 
sme prodajati. V vsakem primeru pa morajo proda- 
jalci vse na sejem prineseno blago razložiti na vid- 
nem mestu in na vsaki vrsti blaga natanko označiti 
ceno. 

_ Gospodarske organizacije, obrtniki in stalni pro- 
dajalci semen morajo imeti na vidnem mestu izobe- 
šeno svojo firmo oziroma  naslov. 

9. člen 
Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec 

P°sebno pristojbino — stojnino. 
Stojnina se plača od površine zavzetega prostora 

a'i pa od vrednosti predmeta, ki se prodaja. 
Stojnino mora plačati prodajalec takoj, ko zasede 

Prostor. Višino stojnine določi pristojni občinski ljud- 
ski odbor. 

.10. člen 
Blago se sme prodajati le s predpisanimi merili. 
Uporabljati se smejo samo po veljavnih predpi- 

S'h. uradno preskušene in potrjene merilne naprave. 

11. člen 
Pri vhodu na sejmišče pregleda okrajni veteri- 

nar živino, če ne kaže znakov kake živinske kužne 
bolezni. 

Sumljiva živina se ne pusti na sejmišče in jo 
mora  rejec takoj odgnati domov. 

Dogon 'živine iz krajev, ki so uradno razglašeni 
za okužene, je prepovedan. 

12. člen 
Pri vhodu na sejmišče mora rejec oddati službu- 

jočim občinskim kontrolnim organom živinski potni 
list in plačati v gotovini sejmiško pristojbino. 

13. člen 
Živinski potni list mora rejcu izdati njegova do- 

mača občina in ne sme biti star nad 10 dni. 

•. člen 
Na kupca preneseni ali kupcu izstavljeni novi ži- 

vinski potni list mora sopodpisati tudi na sejmišču 
poslujoči okrajni veterinar v potrditev, da se je kup- 
čija sklenila na sejmišču. 

Rejcu, ki ni prodal na sejmu živine, se živinski 
potni list vrne. 

15. člen 
Občinski ljudski odbori se pooblaščajo, da e 

svojimi odloki predpišejo sejemske pristojbine za 
živino in drobnico. 

VL Varstvo, čistoča in zdravje 

16. člen 
Vsi obiskovalci sejmišča morajo skrbeti za snago 

in ravnati s predmeti, ki so na sejmu tako, da ni 
ogroženo zdravje ljudi. 

Psov ni dovoljeno voditi po sejemskem prostoru. 
Pijanim in nalezljivo bolnim osebam dostop na 

sejemski prostor ni dovoljen. 

17. člen 
Tisti,  ki  prodajajo  živila, 

snažno oblečeni. 
morajo biti  čisto in, 

ižno oblečeni. 
Živila morajo biti pristna, zdrava, nepokv 

in čista, sadje pa zrelo. 
Ic varjen a- 

  _adje pa zrelo. 
Za zavijanje živil se sme uporabiti le čisti papir. 
Zivil ni dovoljeno otipavati in jih pokušavati. 

VII. Nadzorstvo sejmišča 

18. ölen 
Poleg organov občinskih ljudskih odborov izva- 

jajo na sejemskih prostorih v skladu z ustrezajočimi 
posebnimi zakonitimi predpisi nadzorstvo in inšpek- 
cijo tudi tržna, sanitarna in veterinarska inšpekcija 
okrjuega ljudskega odbora Novo mesto po' svojih 
stalnih inšpekcijskih organih, posebej določenih za 
opravljanje te službe. 

VIII. Prekršiti in kazni 

19. člen 
Kršitve predpisov tega odloka po 4., 5., 6., 8., 9. in 

15. členu se kaznujejo z denarno kaznijo do 3.000 di- 
narjev po predpisih temeljnega zakona o prekrških, 
kolikor niso predvidene kazni z drugimi zakonitimi 
predpisi. 

20. člen 
Tržni inšpektorji okrajnega ljudskega odbora No- 

vo mesto smejo brez zaslišanja in brez posebne od- 
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ločbe o kaznovanju predpisati in izterjati denarno 
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri storitvi lažjih pre- 
krškov, določenih s tem odlokom. Tržni inšpektorji 
morajo za predpisovanje in izterjevanje teh denar- 
nih kazni imeti posebno pooblastilo tajništva za go- 
spodarstvo okrajnega ljudskega odbora Novo mesto. 
0 plačani denarni kazni se izda potrdilo. Zoper izter- 
janje denarne kazni ni pritožbe. 

Za lažje prekrške, ki se kaznujejo po poprejš- 
njem odstavku, veljajo tiste prekršitve predpisov-te- 
ga odloka, 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 pre- 
krške v znesku po 100 din, in sicer: 

a) za prodajo in kupovanje ter zadrževanje ži- 
vine na javnem prostoru izven sejemskega prostora, 

b) za prikrivanje blaga za prodajo, 
c) za vodenje psov po sejemskem prostoru, 
è) za pohajanje v pijanem stanju po sejemskem 

prostoru. 
d) za prodajalce iz 8. člena, ki vidno ne označijo 

svojega blaga s cenami. 

IX. Cas veljavnosti 

.    • 21. člen 
Ta odlok ne velja za območje ljudskega odbora 

mestne občine Novo mesto in začne veljati z dnem 
objave v »Uradnem listu LRS*. 

St. 1-8734/18-54 
Novo mesto, dne 5. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

738. 

Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu 
odbornikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, šte- 
vilka 31-102/53) v zvezi z 12. točko 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, šte- 
vilka 19-S9/52) je okrajni ljudski odbor Postojna na 
skupni seji obeh zborov dne 16. novembra 1954 
«prejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

I 
V 10. volilni enoti za volitve v okrajni zbor 

skrajnega ljudskega odbora Postojna, se razpišejo 
nadomestne volitve, ker se je ljudski odbornik De- 
beveç Herman, izvoljen v tej enoti za odbornika 
okrajnega zbora, odpovedal mandatu in je okrajni 
îbor na seji dne 16. novembra 1954 njegovo odpoved 
sprejel. 

10. volilna enota obsega naselja Hrenovice, Stu- 
denec, Gorice, Landol in Smihel. 

• 
Volitve bodo v nedeljo, dne 23. januarja 1955. 

III 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS< in na 

oglasni deski občine Hruševje. 
St. 657/85 
Postojna, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

739. 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zafcona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52), 
57., 58. in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih in 
gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) ter 4. in 8. člena 
temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRL 
št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Ptuj na sejah okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 9. avgusta 1954 
sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o dajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih v okraju 

Ptuj 

I. Opravljanje  gostinskih   storitev   izven   gostinskih 
prostorov | 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov podjetij in gostišč na sejmih, prilož- 
nostnih shodih in prireditvah (zabavah, veselicah) 
ter na gospodarskih razstavah in podobno je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili 
in pijačami in le za določen čas oziroma najdalje, 
dokler traja prireditev, za katero je dovoljenje iz- 
dano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu tega odloka izda tajništvo 

za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora na proš- 
njo gospodarske organizacije ali tistega, ki namerava 
opravljati take storitve. 

Dovoljenje se ne more izdati: 
1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za kulturno 

postrežbo; 
2. če prireditveni prostor v nočnem času ni za- 

dosti razsvetljen. 
Tajništvo za gospodarstvo bo ob izdaji dovolje- 

nja predpisalo higienske in sanitarne pogoje, po ka- 
terih  se bodo morale  opravljati   gostinske  storitve. 

3. člen 
Za vsako izdano dovoljenje se mora plačati razen 

taks po zakonu o taksah tudi občinska taksa v znesku 
1000 dinarjev. 

IL Oddajanje sob turistom in potnikom 

4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko.v turistični sezoni 

ali ob večjih svečanostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah kakor tudi takrat, ko so vse sobe v gostin- 
skih prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turi- 
stom proti plačilu opremljene sobe v okviru svojega 
zasebnega stanovanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje.   • 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po prejšnjem členu 

je potrebno Jdovol jen je, ki ga izda občinski ljudski 
odbor zasebnikovega prebivališča. _. 

Oddajanje sob v podnajem, za daljši čas od 3° 
dni, se ne Šteje za oddajanje opremljenih sob P° 
prejšnjem členu. 

6. člen ... 
Oddajanje  opremljenih   sob  oziroma   prenočiš*' 

ki  ne  spadajo k   rednemu   stanovanju,  se- šteje z 



Štev. 48 — 11. XII. 1954 URADNI LIST Stran 959 

gostinsko delavnost, za katero mora imeti zasebnik 
dovoljenje po uredbi o zasebnih gostiščih. 

7. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo 14 dni prej, preden nameravajo 
oddajati opremljene sobe, priglasiti pristojnemu ob- 
činskemu ljudskemu odboru število in opis opremlje- 
nih sob in pa cene, po katerih bodo sobe oddajali. 

8. člen 
Na podlagi prijave po 7. členu odredi občinski 

ljudski odbor komisijski pregled priglašenih sob, da 
se ugotovi, ali so sobe glede na splošne predpise ne- 
oporečne in primerne za sprejem gostov. 

V komisiji za pregled sob mora biti član sveta 
za gospodarstvo pristojnega občinskega ljudskega od- 
bora, član okrajne sanitarne inšpekcije, zastopnik 
turistične organizacije, če obstoji v kraju oziroma 
zastopnik okrajne gostinske zbornice. 

9. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski odbor 
dovoljenje, hkrati pa vpiše sobe v seznam opremlje- 
nih sob. 

Seznam mora obsegati lastnikovo ime, priimek. 
Poklic in stalno bivališče, število sób, število postelj 
in ceno vsalke sobe. Po en izvod seznama pošlje občin- 
ski ljudski odbor Se pred pričetkom sezone turistič- 
nemu društvu, če tako društvo obstoji, in pa pristojni 
okrajni gostinski zbornici, 

10. člen 
Ce ugotovi komisija pri pregledu sob kakšne po- 

manjkljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se 
morajo te odpraviti in šele, ko so odpravljene, izda 
dovoljenje. 

, 11. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 

tiste sobe, za katere je pristojni občinski ljudski od- 
bor izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam oprem- 
ljenih sob po 9. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, dajanje drugih 
jedil in pijač pa ni dovoljeno. 

III. Dajanje hrane abonentom, 

12. člen 
Če zasebna gospodinjstva dajejo hrano -več kot 

Petim abonentom, se šteje to za gostinsko delavnost, 
za katero je potrebno dovoljenje po uredbi o zaseb- 
en gostiščih. 

IV. Kazenske sankcije 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

4W0 dinarjev:   * ' 
1. kdor opravlja brez dovoljenja gostinske sto- 

Jitve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
|• gostišč (1. člen). Cc opravljajo gostinske storitve 
•zven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in go- 
stiš* brez dovoljenja gostinska podjetja'oziroma go- 
jišča, se kaznujejo po uredbi o gostinskih podjetjih 
la gostiščih; 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka. 

14. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

1000 dinarjev: 
1. kdor v roku, predpisanem po 7. členu, ne pri- 

glasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom 
in turistom; 

2. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višje cene, kot jih je navedel v prijavi; 

3. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi drugo hrano in pijačo (11. člen); 

4. imetnik dovoljenja po 2. in 5. členu tega od- 
loka, ki ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekultur- 
no posluje, kolikor za tako dejanje ni z drugimi 
predpisi določena kazen. 

Upravni kazenski postopek vodi in izreka kazni 
sodnik za prekrške OLO. 

15. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS<. 
Si 1-6524/1-54 
Ptuj, dne 9. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangez 1. r. 

?40. 

Okrajni ljudski odbor Radovljica je na podlagi 
2. odstavka 15. člena zakona o okrajnih ljudskih od- 
borih (Uradni list LRS, št 19-89/32) v zrezi z določba- 
mi uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Uiadni 
list FLRJ, št. 29-344/54) na sejah okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 30. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
za izvajanje uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 

I. Stanovanjska tarifa, razdelitev najemnine 
*     In skladi 

1. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk, površino in naselje, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na kvadratni meter sta- 
novanjske površine se določi: 

a) v naseljih Radovljica,- Lesce, Bo- \ 
hinjska Bistrica in Kranjska gora      na 0,13 din 

b) v vseh drugih naseljih okraja Ra- 
dorljica na 0,12 din 

Najemnina za posamezno stanovanje se izračuna 
tako, da se število točk, dobljenih s kategorizacijo 
stanovanja, pomnoži s ceno za posamezno točko iz 
poprejšnjega odstavka, ta zmnožek pa R stanevanjeko 
pov,rlino po 2. odstavka 18. člena uredbe o upravlja- 
nju stanovanjskih hiš. 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem členu 

se ne upošteva površina sob preko 30 m*. 

3. člen 
Najemnina se razdeli: 
a) v amortizacijski sklad: najmanj 60% v mestni 

občini Radovljica in najmanj 60% v drugih občinah. 
b) v sklad za vzdrževanje: 20%, 
c) v sklad, za hišno upravo: največ 20 % v mestni 

občini Radovljica in največ 15% v drugih občinah. 
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Občinski lj-dski odbori lahko zmanjšajo delež 
sklada za hišno upravo in s tem zvečajo delež skla- 
da za amortizacijo. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v stano- 

vanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine na 
sklade izplača od mesečne najemnine: 

a) do 10.000 din 10%, 
b) od 10.000 din do 50.000 din 7%, toda ne manj 

kot 1.000 din. 
Zasebnemu lastniku hiše, ki nima drugih sredstev 

za preživljanje, lahko svet sanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek po predlogu 
sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko občin- 
skega ljudskega odbora, vendar ne preko. 50% na- 
jemnine. 

5. člen 
Stanovanjska uprava oziroma občinski ljudski 

odbori odvajajo mesečno iz amortizacijskega sklada 
v sklad za zidanje stanovanjskih hiš občinskega ljud- 
skega odbora 20% tistega dela dobička najemnine, ki 
se plačuje v amortizacijski sklad. 

6. člen 
Od najemnine za poslovne prostore v stanovanj- 

skih hišah, ki so last splošnega ljudskega premoženja 
ali družbene organizacije, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja stanovanj- 
ska uprava v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 50%, 
ostalih 50% pa se razdeli na sklade po določbah 3. 
člena. 

7. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni pro- 

stori in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, od- 
vaja v sklad za zidanje hiš 70% najemnine za poslov- 
ne prostore. 

8. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v kateri njih lastniki stanujejo, 
imajo pravico do celotne najemnine. Z najemnino 
morajo vzdrževati stanovanjsko hišo v skladu z ve- 
ljavnimi predpisi. , 

Zasebni lastniki hiš, ki niso viključene v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih lastniki ne stanujejo, 
morajo odvajati 80% najemnine v sklad za vzdrževa- 
nje stanovanjskih hiš, 10% pa v sklad za zidanje sta- 
novanjskih hiš. Najemnina se odvede do 10. v me- 
secu. S sredstvi sklada za vzdrževanje zasebni lastni- 
ki v celoti razpolagajo za večja popravila in vzdrže- 
vanja hiše po odloku okrajnega ljudskega odbora Ra- 
dovljica o delitvi sredstev sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni list LRS, št. 20-210/53). 

Sklad za vzdrževanje se vodi za take hiše pri 
stanovanjski upravi oziroma občinskem ljudskem 
odboru ločeno od skladov za vzdrževanje iz 3. člena. 

• Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost in v kateri lastniki kljub sodni od- 
povedi ne morejo dobiti stanovanja, imajo pravico do 
celotne najemnine po 1. odstavku tega člena. 

9. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
a) 60% v amortizacijski sklad, 
b) 20% v sklad za vzdrževanje, 
c) 20% pa se odvede v sklad za zidanje stano- 

vanjskih hiš. 

10. člen 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva do- 
sedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah od- 
loka okrajnega ljudskega odbora Radovljica o delitvi 
sredstev skladov za vzdrževanje hiš. 

11. člen 
Razpoložljiva sredstva amortizacijskega sklada 

posamezne hiše se smejo z dovoljenjem hišnega sve- 
ta uporabljati kot kredit za investicijsko vzdrževanje 
drugih stanovanjskih hiš, ki so v stanovanjski skup- 
nosti in za zidanje novih hiš. 

II. Kategorizacija stanovanj 

12. člen 
Za določitev najemnin po 1. členu se razvrstijo 

vsa stanovanja, ki se oddajajo v najem v okraju Ra- 
dovljica v 7 kategorij z ustreznim številom točk za 
vsako kategorijo, in sicer glede na gradivo, iz kate- 
rega je hiša zidana, glede na stanovanjske naprave 
(udobnost), razvrstitev prostorov, zdravstvene razme- 
re stanovanja, lego stanovanja v hiši in glede na dru- 
ge pogoje, ki vplivajo na kakovost stanovanja, tako 
da Šteje: 

I. kategorija od 160 do 222 točk 
II. kategorija od 160 do 180 točk 

III. kategorija od 140 do 160 točk 
IV. kategorija od 120 do 140 točk 
V. kategorija od 100 do 120 točk 

VI. kategorija od   60 do 100 točk 
VII. kategorija do   60 točk 

13. člen 
Stanovanja se razvrstijo v kategorije po točkov- 

nem sistemu na ta način, da se s točkami oceni lega, 
sestava, higienska in tehnična ureditev, opremljenost 
in izdelava stanovanj po tejle tabeb': 

Okolnosti, ki se ^cenijo . -^ 

Lega stanovanja 
1. Oddaljenost od trgovin za preskrbo, 

osnovne šale, kolodvora, avtobusa: 
a) do 500 m 3 
b) od 500—1500 m 2 
c) nad 1500 m 1 

2. Zazidalni sistem: 
a) samostojna hiša v vrtu (do 4 strank)     6 
b) samostojna hiša v vrtu (od 4 do 12 

strank) 3 
c) strnjen sistem z obojestransko ulič- 

no zazidavo 1 

3. Obsončenje stanovanja: 
a) Vi stanovanjskih prostorov, orienti- 

ranih od lege VZ — J (m*) 6 
b) V» stanovanjskih prostorov,- orienti- 

ranih S — Z 3 
c) •/» stanovanjskih prostorov, orienti- 

ranih Z + S in S + VZ i 
Ce padejo sorazmerja med točkami 
a—b, b—c, se interpolira. 

4. Dostop do stanovanja: 
a) dober (utrjena pot, ugodno stopni- 

šče, vetrolov, svetli hodniki, stopni- 
šča, veslibuli * 
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Okolnosti, ki se ocenijo 

b) srednji (ozke ali zavite stopnice, do- 
stopi preko skupnih dvorišč, majhni 
vestibuli ali vetrolovi, slabo osvet- 
ljeni hodniki in stopnišča 

c) slab (slabo utrjeni dostopi, strmi do- 
stopi, ozka stopnišča brez vetrolova, 
temni hodniki) 

5. Dovoz do kleti, dvorišča ali drvarnice: 
a) dober (z vozom ali avtom) 
b) delno dostopen 
c) nedostopen 

6. Vplivi etaž, če ni dvigala: 
a) nad 5 etaž 
b) 5 etaž 
c) 4 etaže 
č) 3 etaže 
d) 2 etaži 
e) 1 etaža 
f) pritličje 

7. Položaj stanovanja: 
a) v normalni etaži 
b) v podstrešju (mansarda) 
c) od 0—50 cm od tal, če je oddaljeno 

manj kot 2 m od javne poti ali ceste, 
pri tem pa več kot V» sianovanjskih 
prostorov orientiranih na pot 

č) do 1 m pod terenom 
d) nad 1 m pod t&renom 

8. Razgledi: 
a) odprti   razgledi na  lepe gorske ali 

jezerske panorame iz */« stanovanj- 
skih prostorov 

' b) odprti razgledi iz V» prostorov 
c) slabi razgledi v sosednje hiše ali za- 

prta dvorišča 

Sestava stanovanja 

9. Razmerje   površin   sob  in  kuhinje  do 
pritiklin: 
a) 1:1 
b) 2:1 
c) 3:1 
č) 4:1 

10. Višina prostorov: 
a) do 2,40 m 
b) od 2,40 do 2,80 m 
c) od 2,S0 do 3,20 m 
č) nad 3,20 m 

11. Kopalnica: 
a) peč, kad, umivalnik, bido, WC 
b) peč, kad, umivalnik 
c) peč, kad 
cf peč, prha 
d) kopalnica, samo z mrzlo vodo 
e) brez kopalnice 

12. Stranišča: 
a) stranišče v stanovanju z umivalni- 

kom 
b) stranišče 
c) stranišče 

stranko 
ï) stranišče izven stanovanja, za več 

strank 
d) suho stranišče izven stanovanja 

St&vilo 
točk 

(WC) v stanovanju, 
izven   stanovanja,  za  eno 

1 
2 
6 
4 

1 
5 
4 
2 

8 
6 
5 
4 
2 
0 

8 
6 

Okolnosti, ki se ocenijo 

13. Pralnica: 
a) lastna v zgradbi 
b) lastna izven zgradbe 
c) souporaba v zgradbi 
č) souporaba izven zgradbe 
d) brez pralnice 

14. Shramba v stanovanju: 
a) v stanovanju 
b) izven stanovanja 
c) brez shrambe 

15. Klet: 
a) nad 20 m* 
b) od 15 do 20m* 
c) od 10 do 15 m* 
č) od   5 do 10 m* 
d) do   5 m1 

16. Drvarnica: 
a) nad 20 m* 
b) od 15 do 20 m* 
c) od 10 do 15 m* 
č) od   5 do 10 m* 
d) do   5 m* 
f) brez drvarnice 

17. Balkoni, terase: 
a) nad 10 m* 
b) od 5 do 10 m1 

c) do 5 m* 
č) brez balkona in teras 

18. Koncepcija stanovanja: 
a) sodobna in praktična povezanost 

prostorov s kompletnimi pomožnimi 
prostori 

b) zadovoljiva povezanost prostorov 
c) nepraktična povezanost prostorov 

19. Uporabnost dvorišča: 
a) lastno dvorišče 
b) skupno dvorjišče do 4 strank 
c) skupno dvorišče za več kot štiri 

stranke 
č) brez dvorišča 

20. Uporabnost vita: 
a) vrt nad 60 m* površine 
b) vrt od 20 do 60 m1 

c) vrt do 20m1 • 
č) brez vrta 

21. Uporabnost prostorov za sušenje perila: 
a) lastna ali skupna sušilnica (do štiri 

stranke) v etaži ali pod streho 
b) skupna pokrita sušilnica pod streho 

od 4 do 8' strank 
c) skupna sušilnica za več kot osem 

srtrank 
Č) brez sušilnice 

22. Uporaba smetiščnice: 
a) jašek za odmetavanje smeti v skup- 

na   ••••• 

Število 
točk 

4 
3 
3 
1 
o 

6 
3 
o 

#7 
6 
4 
2 
1 

8 
6 
3 
0 

6 
3 

1 
o 

6 
4 
2 
0 

no jamo 
b) skupna smetiščna betonirana 
c) provizorna smetiščna jama 
č) brez smetiščne jame 

jama 
5 
2 
1 
0 
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Okolnosti, ki se ocenijo 
Število 

točk Okolnosti, ki se ocenijo Število 
točk 

C Higienska ureditev 
23. Dnevna razsvetljava: 

a) velikost oken nad 10% površine sta- 
novanjskih prostorov 7 

b) velikost oken od 8 do 10% površine 
stanovanjskih prostorov 4 

c) velikost oken pod 8% stanovanjske 
površine 2 

č) za pritikline brez dnevne svetlobe 
od 3 do 6 m* navzgor se odbije od 
a) do c) po 0,5 točk, nad 6 m* pa 
1 točka 

24. %Vpliv okolice (dim, smrad, ropot, prah) : 
a) brez navedenih vplivov 6 
b) delni vpliv (eden od navedenih) 3 
c) močan vpliv (več od navedenih) 1 

25. Toplotna izolacija: 
a) zadovoljiva 4 
b) delno pomanjkljiva (enojna zaste- 

klitev, delno neizolirane zunanje ste- 
ne ali delno pretanke opečne stene)       2 

c) mrzlo stanovaaje (zaradi mrzlega 
materiala - kamen ali prešibkih zu- 
nanjih sten in nezadostno izoliranih)     1 

26. Izolacija proti vlagi: 
a) suho stanovanje 5 
b) delno vlažno stanovanje 3 
c) vlažno stanovanje 1 

27. Zvočna izolacija sten: 
a) dobra • 6 
b) delno slaba (stene) 4 
c) slaba (strop) 1 

D. Tehnična ureditev, opremljenost 
izdelava 

28. Kanalizacija: * 
a) dobra kanalizacija 3 
b) delno pomanjkljiva (greznica) 2 
c) slaba kanalizacija 1 
č) brez kanalizacije                                      0 

29. Preskrba z vodo: t 
a) brezhibna instalacija, dobro zavaro- 

vana pred zmrzovanjem, z najmanj 
enim iztokom v stanovanju 7 

b) slaba instalacija z enim iztokom v 
stanovanju ' 6 

c) vodovodni iztok izven stanovanja        2 
č) vodnjak lisven stanovanja 1 
d) za nestalno oskrbo z vodo se zmanj- 

šajo posamezne postavka za 2 točki 
e) za vgrajeni bojler in najmanj enim 

toplovodnim iztokom se povečata po- 
stavki a) in b) za 4 točke 

30. Električna instalacija: 
a) dobra napeljava pod ometom 5 
b) pomanjkljiva napeljava pod ome- 

tom (pomanjkanje vtikalnih puS ali 
slab material) 3 

c) slaba napeljava pod ali nad ometom     1 
Č) brez električne napeljave ,    0 

51. Ogrevanje stanovanja: 
a) centralno ogrevanje prostorov 6 
b) lončene ali železne peči v več kot 

Î4 stanovanjskih prostorih 4 

c) lončene ali železne peči v % stano- 
vanjskih prostorih 2 

č) brez peči                                                 0 

32. Telefon: 
a) telefonska napeljava 5 
b) brez telefona 0 

33. Kvaliteta ometa, slikarskih in pleskar- 
skih del: 
a) zelo solidno izdelani ometi, mavčni, 

z ostrimi robovi, solidno slikani v 
kredi, oplesk nerazpokan, čist io 
svetel 5 

b) vsa dela v normalni kvaliteti 3 
c) slaba kvaliteta 1 

34. Kvaliteta tal v stanovanjskih prostorih: 
a) v sobah hrastov la parket, v kuhinji 

ksilolit in keramit 1 
b) v sobah parket slabše kvalitete ali 

izfrošen, v kuhinji ksilolit ali teraco 
ali mehki les 5 

c) 50 % lesenega poda, 50 % parketa 3 
č) lesen pod v vseh stanovanjskih pro- 

storih 1 
33. Kvaliteta tal v stranskih prostorih: 

a) kamen, keramit, linolej 3 
b) teraco, ksilolit 2 
c) opeka, betonski estrih 1 

36. Obloga   sten   v   kuhinjii   in   stranskih 
prostorih: 
a) lamberija ali keramična obloga v 

kuhinji in keramična obloga v ko- 
palnici dn WC 6 

b) 50%  obloge  v  prostorih  navedenih 
v točki a) -       4 

c) oljnati plesk v naštetih prostorih 2 
č) navadna pleskarija 1 

37. Kakovost mizarskih izdelkov: 
a) dobra dvojna okna, z odpiranjem 

navznoter, solidna vrata, z dobrimi 
pripirami, nerjaveče okovje 4 

b) pomanjkljiva in  nesolidna izdelava 
s preprostim okovjem 2 

c) slaba izdelava, zviti okviri ali krila, 
netočne pripire, slabe ključavnice, 
izrabljen les itd. 1 

38. Zasloni oken: 
a) lesene rolete    * 5 
b) platneni zasloni, rolete med kriloma     2 
c) brez zaslona . j 

39. Splošna karakteristika: 
a) na podlagi splošne ocene se lahko: 

doda 1—7 

odbije 1—7 

/ Splošna  karakteristika 
1 Pri oceni stanovanja kot celote je treba upošte- 
vati morebitne dobre ali slabe okoliščine', ki niso 
upoštevane v tabeli, n. pr. izredna lega ob jezeru, 
v sklopu javnega parka, direktni dostop1 do kopa- 
lišča, tenis igrišče, vrtni bazen, izredno idealna lega 
glede na razdalje do trgovin, prometa, šol, pa vendar 
izolirano z bogatim  zelenjem, luksuzna zunanja iz- 
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delava hiše ter njenega neposrednega okolja, uporab- 
nost garaže dtd. 

Negativni vplivi so lahko v tem, da sta kljub 
splošnemu komfortu dve stanovanji pod enim klju- 
čem ali da je kopalnica v souporabi ali da kakršni- 
koli tehtni vzroki vplivajo na manjvrednost stano- 
vanja, pa niso bili v gornjih točkah upoštevani. 

Če bi bila pri točkovanju vsota točk pod B (se- 
stava stanovanja) manjša kot 20 točk, se vsota pod A 
zmanjša za 20%. 

Točkuje se z dodajanjem točk od 1 do 7 ali z 
odbijanjem točk 1 do 7. 

14. člen 
Kategorizacijo stanovanj po tem odloku izpeljejo 

občinski ljudski odbori, ki za to imenujejo eno ali 
več tričlanskih komisij. 

15. člen 
Stanovanjska uprava oziroma občinski ljudski 

°dbor sestavi posebno kartoteko o opravljeni kate- 
gorizaciji stanovanj, ki spadajo v njeno stanovanj- 
&ko skupnost. 

Obvezna navodila za sestavo in uporabo te karto- 
f&ke izda svet za komunalne zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora. 

16. člen 
Organ upravljanja oziroma zasebni lastnik hiše 

Pa tudi stanovalci morajo uradnim osebam (komisi- 
jam) omogočiti kategorizacijo stanovanjskih prostorov 
ln jim dati za to vse potrebne popolne in resnične 
Podatke ter jim dovoliti vstop v vse stanovanjske 
Prostore. 

17. člen 
V pritožbi proti višini stanovanjske najemnino 

lahko uživalci oziroma lastniki stanovanj izpodbijajo 
tudi pravilnost izvedene kategorizacije. 

III. Hišni sveti 

18. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš s pripadajočimi 

zemljišči, ki so splošno ljudsko premoženje, zadružna 
last ali last družbenih organizacij, in zasebnih hiš, 
^i se vključijo v stanovanjsko skupnost, ustanovijo 
občinski ljudski odbori hišne svete in stanovanjske 
skupnosti. 

19. člen 
Pravico, voliti in biti izvoljen v hišni svet, imajo 

Vs' uživalci stanovanj, ki imajo splošno volilno 
Pravico. 

20. člco 
Hišni svet izvolijo uživalci stanovanj na sestanku, 

na katerem mora biti navzočih najmanj V« volilnih 
upravičencev. Voli se posamično. Izvoljen je tisti, 
Za katerega je glasovala večina navzočih.* ; 

, Če se sestanka ni udeležilo najmanj V« volilnih 
upravičencev, so volitve pol ure pozneje, če je navzo- 
čih vsaj polovica upravičencev. 

Voli se tako, kot določijo upravičenci, in sicer 
z dviganjem rok ali pa tajno z listki. 

Ob volitvah hišnega sveta se izvoli na enak na- 
čin   tudi   zastopnik   v   svet   stanovanjske   skupnosti. 

O volitvah se pile zapisnik; prepis zapisnika se 
P°šlje stanovanjski upravi. Iz zapisnika mora biti 
razviden datum sestanka, število volilnih upravičen- 
Cev. število navzočih, imena izvoljenih članov hiš- 
neSa sveta, njegovega predsednika ter izvoljenega 
zastopnika v svet stanovanjske skupnosti. 

21. člen 
Uživalci stanovanj v stanovanjskih hišah, ki 

imajo nad 10 stanovanj, izvolijo 7-članski hišni svet, 
v hišah, ki imajo 5 do 10 stanovanj 5-članski hišni 
svet, v hišah, ki imajo 2 do 3 stanovanj 3-članski 
hišni svet, v hišah, ki imajo največ dve stanovanji, 
pa sestavljajo hišni svet vsi uživalci in polnoletni 
stanovalci. 

22. člen 
•Hišni svet opravlja zadeve, ki spadajo po 31. ölenu 

uredbe o opravljanju stanovanjskih hiš v njegovo 
pristojnost, na sestankih. 

Sestanki so po potrebi, najmanj pa enkrat na 
mesec 

Sestanek skliče in vodi predsednik sveta. Sesta- 
nek se mora sklicati tudi, ako to zahteva tretjina 
članov sveta stanovanjske skupnosti, stanovat !ska 
uprava ali občinski ljudski odbor, kjer ni stanovanj- 
ske uprave. 

Hišni svet je sklepčen, če se sestanka udeleži 
večina članov, in odloča z večino glasov vseh članov. 

Sklepi, ki jih sprejme hišni svet na "sestanku, 
se vpišejo v knjigo sklepov, ki jo obvezno vodi in 
hrani predsednik hišnega sveta. 

Sklepe, ki jih hišni svet sprejme, mora predsed- 
nik najpozneje v treh dneh sporočiti vsem uživalcem 
in skrbeti, da se sklepi izvajajo. Sklepe mora spo- 
ročiti tudi stanovanjski upravi. 

23. člen 
Na vsake tri mesece skliïe hišni svet sestanek 

vseh uživalcev, na njem poroča o svojem delu in 
rešuje predloge uživalcev ter morebitne spore. 

24. člen 
Prve volitve hišnih svetov morajo občinski ljud- 

ski odbori izvesti takoj, najpozneje pa v 14 dneh 
po uveljavitvi tega odloka. 

25. člen 
Če posameznim članom hišnega sveta preneha 

mandat zaradi smrti, izselitve, odpoklica-ali ostavke, 
se opravijo nadomestne volitve na enak način, kakor 
je določeno v 20. členu. 

IV. Svet stanovanjske skupnosti in stanovanjska 
uprava 

26. člen 
Izvoljeni zastopniki vseh hišnih svetov stanovanj-4 

ske skupnosti sestavljajo svet stanov^ijske skupnosti, 
ki voli  izmed sebe predsednika, podpredsednika in 
tajnika. Volitve se opravijo tako kakor volitve hiš- 
nih svetov, lahko pa se opravijo tudi z listami. 

Praviloma se v vsaki občini ustanovi ena stano- 
vanjska skupnost, v mestni občini Radovljica pa sta 
lahko tudi dve ali več; o tem odloči pristojni ljudski 
odbor. Stanovanjska uprava se ustanovi samo v mestni 
občini Radovljica, v ' drugih občinah pa opravlja 
zadeve stanovanjske uprave administracija ljudskega 
odbora. 

27. člen 
Svet stanovanjske skupnosti ima največ 50 čla- 

nov. Če število hišnih svetov presega to število, se 
izvoli za dva ali več hišnih svetov po en zastopnik 
po razporedu, ki ga določi občinski ljudski odbor 
tako, da skupno število Članov sveta stanovanjske 
skupnosti ne presega števila 50. 
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.    - 28. člen 
Svet stanovanjske skupnosti opravlja zadeve, ki 

spadajo po 39. členu uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš v njegovo pristojnost, na sejah. 

Svet stanovanjske skupnosti sklepa veljavno, če 
je navzočih nad polovico članov, sklepe pa sprejema 
z večino.glasov navzočih. 

•Pri volitvah predsednika, podpredsednika in taj- 
nika sveta ter pri volitvah članov poravnalnega sveta 
mora biti navzočih najmanj V» članov sveta stano- 
vanjske skupnosti. 

29. ölen 
O vsaki seji sveta stanovanjske skupnosti se piše 

zapisnik; iz njega morajo biti razvidni: datum in 
kraj sestanka, število navzočih in sprejeti sklepi. 

Zapisnik prve seje sveta stanovanjske skupnosti 
mora obsegati tudi ime predsednika, podpredsednika, 
tajnika in treh članov poravnalnega sveta. 

Svet stanovanjske skupnosti se sestaja na seje 
po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece. 

Seje sveta stanovanjske skupnosti se mora ob- 
vezno udeležiti tudi šef stanovanjske uprave. Na za- 
htevo sveta stanovanjske skupnosti se mora seje ude- 
ležiti tudi predsednik hišnega sveta, predsednik po- 
ravnalnega sveta ali hišnik zaradi dajanja pojasnil. 

En izvod sejnih zapisnikov je treba najpozneje v 
treh dneh poslati stanovanjski upravi zaradi izvršitve 
sklepov ter nadzornemu organu ljudskega odbora in 
občinskemu ljudskemu odboru. 

30. ölen 
Svet stanovanjske skupnosti se prvič sestane in 

konstituira najpozneje v 8 dneh po izvolitvi zastop- 
nikov hišnih svetov. 

Prvi sestanek sveta stanovanjske skupnosti skli- 
če občinski ljudski odbor in sodeluje pri volitvah po 
svojem zastopniku, 

51. člen 
Svet za komunalne zadeve okrajnega ljudskega 

odbora predpiše po zaslišanju bank, pri katerih se 
nalagajo finančna sredstva stanovanjskih hiš, navo- 
dilo ó finančnem in drugem poslovanju hišnih svetov 
in uprav stanovanjske skupnosti oziroma občinskih 
ljudskih odborov. 

32. ölen 
Spore v zvezi z upravljanjem stanovanjskih hiš 

med  hišnim  svetom in  stanovanjsko upravo  rešuje 
organ občinskega ljudskega odbora, pristojen za ko- 
munalne  zadeve po načelih  občega  upravnega   po- 

, stopka. 

V. prevzem stanovanjskih hiš 

33. ölen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje v 

30 dneh po konstituiranju prevzeti v upravljanje vse 
stanovanjske hiše, ki pridejo v stanovanjsko skup- 
nost. 

34. ölen 
Svet stanovanjske skupnosti prevzame v uprav- 

ljanje vse stanovanjske hiše po 1. členu uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš in vse tiste stanovanj- 
ske hiše zasebnih lastnikov, ki se po sklepu občin- 
skega ljudskega odbora vključijo v stanovanjsko 
skupnost. 

35. ölen \ 
V stanovanjsko skupnost se vključijo vse tiste 

zasebne stanovanjske hiše, ki so bile sezidane za pri- 
dobivanje dohodkov z oddajanjem stanovanj v najem. 

Kot take se štejejo stanovanjske hiše, ki imajo 
najmanj tri dvosobna stanovanja. 

Kot stanovanja po tem členu se ne štejejo: 
1. kletna in podstrešna stanovanja, 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija ne šteje 

za primerne za bivanje, 
3. stanovanja, ki so razporejena v VII. kategorijo. 
Pri   določanju   števila  stanovanj   v  taki   hiši  je 

treba upoštevati gradbeni  načrt in  ne  poznejše za- 
silne preureditve stanovanja. 

36. ölen 
Predlog za določitev, katere hiše zasebne lastnine 

se vključijo v stanovanjsko skupnost, poda občin- 
skemu ljudskemu odboru posebnu tričlanska komi- 
sija. 

Odločbo o vključitvi hiš v stanovanjsko skup- 
nost, tako last splošnega ljudskega premoženja, za- 
družnih in družbenih organizacij kot zasebnih lastni- 
kov, izda občinski ljudski odbor. Zoper odločbo ob- 
činskega ljudskega odbora je dopustna pritožba na 
okrajni ljudski odbor, in sicer v 8 dneh po prejemu 
odločbe. 

37. ölen 
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 stano- 
vanjski skupnosti stanovanjske hiše v upravljanje z 

vsemi potrebnimi listinami in podatki. 

38. ölen 
Hiše prevzame v stanovanjsko skupnost triölan- , 

ska  komisija;  komisijo  imenuje   svet   stanovanjske 
skupnosti. Prevzem se opravi zapisniško ob navzoč- 
nosti lastnika aili organa upravljanja; zapisnik mora 
obsegati opis stanja hiše. 

Z dnevom prevzema hiše preidejo na stanovanj- 
sko skupnost pravice hišnega lastnika, pobirati na- 
jemnino, sklepati stanovanjske pogodbe in dajati od- 
povedi najemnega razmerja, ter dolžnosti, vzdrževati 
hišo in odplačevati morebitne obveznosti, ki so na- 
stale zaradi obnovitve, vzdrževanja ali zidanja hiše. 

39. ölen 
V mestni občini Radovljica, kjer se ustanovita 

dve ali več stanovanjskih skupnosti, določi ljudski 
odbor mestne občine, v katero stanovanjsko skupnost 
spadajo posamezne hiše. 

VI. Stanovanjska pogodba 

40. člen 
Hišni sveti in zasebni lastniki hiš, ki niso vklju- 

čeni v stanovanjsko skupnost, morajo skleniti z uži- 
valci  stanovanj za stanovanje pogodbo. 

Stanovanjske pogodbe se sklepajo na podlag) 
odločbe stanovanjske uprave oziroma občinskega 
ljudskega odbora. 

41. člen , 
Stanovanjska   pogodba   mora   obsegati  navedb 

pogodbenih strank, označbo stanovanja, površino sta- 
novanjskih prostorov, kategorijo, število točk, dob- 
ljeno ob kategorizaciji stanovanja, ceno točke P5 

stanovanjski, tarifi, mesečno najemnino za stanovanj- 
in za skupne hišne naprave, odpovedni rok in *a 

rok za plačevanje najemnine ter druge pogoje z 

uporabo stanovanja. 
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42. člen 
Pri določanju o sklepanju pogodb je treba obrav- 

navati morebitne predloge hišnih svetov in upoštevati 
mnenje sveta stanovanjske skupnosti. Pri razpola- 
ganju s stanovanji v hišah, ki so jih gospodarske or- 
ganizacije ali zavodi zidali za svoje delavce in usluž- 
bence, je treba upoštevati določbe 26. člena uredbe 
o upravljanju stanovanjskih hiš. 
_' Za prvo zasedbo stanovanj v novih hišah, ki jih 
je zidal ljudski odbor, je mnenje tega odbora za sta- 
novanjsko upravo obvezno. • 

Kadar mora ljudski odbor po obstoječih predpi- 
sih stranki preskrbeti drugo stanovanje, je predlog 
ljudskega odbora za stanovanjsko upravo obvezen, 
kolikor gre za nakazilo izpraznjenega stanovanja 
taki stranki. 

43. člen 
Stanovanjska, uprava mora potrditi sporazumno 

zamenjavo stanovanj med strankami, kolikor obe 
franki izpolnjujeta za to potrebne pogoje in so za 
zamenjavo podani utemeljeni razlogi. 

44. člen 
Pravilnost in zakonitost stanovanjskih pogodb 

nadzira nadzorni organ, ustanovljen po tem odloku. 

45. člen 
Prošnje in predloge za sklenitev stanovanjskih 

Pogodb sprejema in vodi o njih evidenco stanovanj- 
ska uprava. 

46. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso v stanovanjski skup- 

nosti, morajo sta'novanjske pogodbe priglasiti in regi- 
strirati v treh dneh pri stanovanjski upravi oziroma 
občinskem ljudskem odboru. 

47. člen 
Stanovanjske uprave oziroma občinski ljudski 

odbori morajo skleniti nove stanovanjske pogodbe za 
stanovanja v hišah, ki se vključijo v stanovanjsko 
skupnost, po določbah tega odloka najpozneje v enem 
mesecu po konstituiranju sveta stanovanjske skup- 
nosti. Te pogodbe se sklepajo glede na zasedbo sta- 
novanj v času sklepanja pogodb in se za sklepanje 
Pogodb ne izdajajo odločbe stanovanjske uprave ozi- 
roma občinskega ljudskega odbora po 40. členu tega 
odloka. 

48. člen 
Stanovanjska pogodba se sklene za določen ali 

nedoločen čas. Ce je sklenjena za določen čas, pre- 
neha z zadnjim dnem, sicer ua z odpovedjo. 

Stanovanjska pogodba se lahko odpove iz razlo- 
S°v, navedenih v 60. členu uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš. Tudi za uživalce stanovanj velja dvo- 
mesečni odpovedni  rok. 

Stanovanjske pogodbe se ne smejo odpovedati 
'ako, da bi pogodba potekla v zimskem času, t. j. od 
i- oktobra do 51. marca. Stanovanjska uprava oziro- 
ma zasebni lastnik stanovanjske hiše, ki ni v stano- 
vanjski skupnosti, in uživalci stanovanj lahko spo- 
razumno razvežejo stanovanjsko pogodbo ne glede 
n& odpovedni čas in rok. 

VII. Sostanovalci in podstanovalci 

49. člen 
Za sostanovalce se štejejo uživalci takih stano- 

Vanj, ki po odločitvi ljudskega odbora veljajo za 
stanovanja po 7. odstavku 14. člena uredbe o uprav- 
Janju  stanovanjskih  hiš  in  imajo določene skupne 

prostore in naprave. Za taka stanovanja se sklene 
posebna stanovanjska pogodba z vsakim sostanoval- 
cem posebej. V pogodbah se podrobno določijo po- 
goji in način uporabe skupnih prostorov in naprav. 

50. člen 
Podstanovalci so uživalci posameznih opremlje- 

nih ali neopremljenih stanovanjskih prostorov dolo- 
čenega stanovanja. Način uporabe in razmerja med 
uživalci stanovanj oziroma lastniki in podstanovalci 
se uredi  s posebno medsebojno pogodbo. 

Odpoved stanovanjske pogodbe, ki jo da uživa- 
lec ali lastnik stanovanja, velja tudi za podstano- 
valca. 

VIII. Splošni hišni red 

51. člen 
Pred vselitvijo v stanovanje mora najemnik z 

zastopnikom stanovanjske uprave oziroma hišnim 
lastnikom ali njegovim pooblaščencem zapisniško 
ugotoviti stanje prostorov, naprav in pritiklin. Pri 
tem je treba zlasti podrobno opisati tista popravila, 
ki jih mora v stanovanju izvršiti stanovanjska upra- 
va oziroma lastnik. 

52. člen 
Skupni prostori v stanovanjski hiši morajo biti 

na razpolago vsem stanovalcem in podstanovalcem; 
Čas, način uporabe in čiščenje teh prostorov določi 
hišni svet oziroma hišni lastnik sporazumno s sta- 
novalci. 

53. člen 
Stanovalci morajo uporabljati v najem vzete in 

skupne prostore in se vesti v njih tako, da ne motijo 
dela in počitka stanovalcev, da pazijo na čistočo in 
da ne delajo škode. 

Zlasti je prepovedano: 

1. sekati drva ali drobiti premog v prostorih, ki 
niso za tO določeni: 

2. uporabljati stroje ali naprave, ki povzročajo 
prekorileren hrup ali  ropot; 

3. nadlegovati, smešiti, izzivati ali ogrožati so- 
stanovalce; 

4. metati odpadke, pljuvati ali drugače ponesna- 
žiti poslopje; i 

5. iztepati predmete ali odlagati odpadke na me- 
stih, ki niso za to določena; 

6. prati ali sušiti perilo v stanovanjih, če je na 
razpolago pralnica ali prostor za sušenje perila; 

7. opuščati nujno potrebno zračenje stanovanj- 
skih prostorov; 

8. metati odpadke in druge predmete v straniščne 
in vodovodne školjke ali odtočne kanale; 

9. s pisanjem ali na kakršen koli drug način za- 
mazati ali poškodovati poslopje; 

10. zastavil jati veže, hodnike, stopnišča ali dvo- 
rišče s kakršnimi koli predmeti; kolesa in otroške 
vozičke je dovoljeno postavljati samo na mesta, ki 
jih določi  hišni  svet oziroma hišni  lastnik; 

11. prekomerno močiti tla; 
12. brez dovoljenja stanovanjske uprave oziroma' 

lastnika spreminjati namen prostorov; 
13. puščati-v času od 21. do 5. ure vezna ali vrtna 

vrata odklenjena; 
14. brez potrebe pustiti teči vodo ali v" skupnih 

prostorih pustiti prižgano luč; 
15. storiti kakršno koli dejanje, ki bi utegnilo 

napraviti škodo v stanovanju ali na poslopju. ' 
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54. ölen 
V okviru splošnih določb tega poglavja predpi- 

šejo stanovanjske uprave hišne rede za stanovanjske 
hiše, ki jih upravljajo. 

Splošni hišni red, določen v tem poglavju, velja 
tudi za zasebne hiše, ki niso v stanovanjski skupno- 
sti, pa se v njih oddajajo stanovanja. 

IX. Popravila in obnovitvena dela 

55. člen 
Kot popravila oziroma obnovitvena dela, ki so v 

zvezi z redno uporabo stanovanja in ki jih mora na 
svoje stroške izvršiti stanovanjska skupnost ozironu 
lastnik hiše, se štejejo: 

1. zidarska dela: obnovitev in popravilo fasad, 
stropov, nosilcev, preklad, izolacije, greznic, poniko- 
valnfć, kanalizacije, balkonov, dimnikov in ravnih 
»treh ; 

2. tesarska dela: naprava, obnovitev in popravilo 
podov, stropov, ostrešja, lesenih stopnic in balkonov; 

3. mizarska dela: obnovitev in popravila oken 
in vrat; 

4. krovska dela: prekritje, obnovitev in popravilo 
kritine; 

5. kleparska dela: obnovitev in popravilo žlebov, 
odtočnih cevi, obrobne pločevine in kapu; 

6. pleskarska dela: pleskanje stavbnega pohištva, 
balkonskih ograj, slikanje stopnišč, vež in drugih 
skupnih prostorov; 

7. pečarska dela: izmenjava in popravilo zidanih 
peči in štedilnikov; 

8. vodovodna instalacija: izmenjava in popravilo 
umivalnikov, kopalnih peči, zarjavelih cevi, vodovod- 
nih pip in nabava novih školjk v straniščih; 

9. električna instalacija: izmenjava obstoječih 
napeljav in nova napeljava. 

O tem, katera popravila se izvršijo na stroške 
stanovanjske skupnosti, odloči ob nesoglasju organ 
občinskega ljudskega odbora, ki je pristojen za ko- 
munalne zadeve. • 

X. Nadzorstvo 
56. člen 

Upravo in vzdrževanje stanovanjskih hiš nadzo- 
rujejo občinski ljudski odbori po stanovanjski in- 
špekciji. 

XI. Prekrški 
57. člen 

Z denarno kaznijo do 3000 din se kaznuje za 
prekršek: 

1. zasebni hižni lastnik, ki po pravnomočni odlo- 
čitvi kakor koli ovira vključitev njegove hiše v sta- 
novanjsko skupnost; 

2. zasebni lastnik hiše, ki ni vključena v stano- 
vanjsko skupnost, če sklene stanovanjsko pogodbo v 
nasprotju z odločbo stanovanjske uprave; 

3. uživalec stanovanja oziroma stanovalec, ki na- 
menoma ali po grobi malomarnosti poškoduje stano- 
vanjske prostore ali skupne naprave; 

4. uživalec stanovanja, ki v nasprotju s' stano- 
vanjsko pogodbo uporablja stanovanje v druge kakor 
stanovanjske namene; 

5. kdor ob kategorizaciji stanovanja da netočne 
ali neresnične podatke o okoliščinah, ki so važne za 
kategorizacijo, ali sicer ovira uradne osebe (komisije) 
pri delu v zvezi s kategorizacijo; 

6. odgovorna oseba ali zasebni lastnik, ki ne od- 
vaja pravočasno najemnine v določene sklade; 

7. odgovorna oseba ali zasebni lastnik, ki se ne 
drži določene stanovanjske tarife; 

8. kdor kršj prepovedi splošnega hišnega reda iz 

53. člena tega odloka; 
9. kdor ovira stanovalce pri uporabi skuonih sta- 

novanjskih prostorov in naprav. 
Kazni izreka sodnik za prekrške. 

XII. Končne določbe 

58. člen 
Občinski ljudski odbori izdajo za svoje območje 

v okviru določb temeljne uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš in tega odloka natančnejše predpise 
oziroma odločajo: 

1.- o tem, katere hiše morajo imeti hišnike in 
kako morajo ti opravljati svojo službo: 

2. koliko predstavnikov delavskih svetov oziroma 
kolektivov zavodov sodeluje v svetu stanovanjske 
skupnosti glede hiš, ki so bile zidane za stanovanja 
delavcev in uslužbencev določenega podjetja ali 
zavoda; 

3. katere zadeve iz pristojnosti občinskega ljud- 
skega odbora opravlja stanovanjska uprava; 

4. o razdeljevanju stanovanj v okviru splošnih 
predpisov LRS; 

5. o določitvi števila stanovanj v hišah, ki niso 
razdeljene na stanovanja kot gradbene celote; 

6. o prenosu zadev investitorja za hiše, ki jih 
zida občinski ljudski odbor iz svojih sredstev, in o 
prenosu sklada za zidanje stanovanjskih hiš na sta- 
novanjsko skupnost; 

7. o pristojnosti hišnih svetov za opravljanje dru- 
gih zadev, razen tistih iz 31. člena uredbe o uprav- 
ljanju stanovanjskih hiš; 

8. o tem, v katerih primerih se za dve ali več 
manjših stanovanjskih hiš izvoli en hišni svet; 

9. o določitvi števila uslužbencev stanovanjske 
uprave. 

59. ölen 
Stanovanjska tarifa iz 1. ölena tega odloka velja, 

ko jo potrdi Izvršni svet Ljudske skupščine LRS. 
Najemnina po tem odloku se plačuje od 1. janu- 

arja 1955. 
60. člen 

Ta odlok velja za okraj Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

61. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v >Urad- 

nem listu LRS«. 

St. 4704/1-54 
Radovljica, dne 30. avgusta 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan: 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet LJuj:' 
ske skupščine LRS z odločbo z dne 19. oktobra 199*> 
št. 1030/4-54. 
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Na podlagi 2. odstavka 23. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19-90/52) ter 57., 58. in 59. člena uredbe o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, štev. 
6-63/54) je ljudski odbor mestne občine Idrija na seji 
dne 7. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o  opravljanju   gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter oddajanju 

hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sejmih, 
priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in pro- 
metnih krajih in v podobnih primerih je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo z jedili in 
pijačami in le za določen čas oziroma najdalje, do- 
kler traja prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo- 

darstvo ljudskega odbora mestne občine na prošnjo 
gospodarske organizacije ali tistega, ki namerava 
opravljati take storitve. 

Dovoljenje se ne more "izdati: 
1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za kulturno 

postrežbo; 
2. če ni dovolj .poroštva, da bodo izpolnjeni higi- 

enski pogoji, ki jih.ob izdaji dovoljenja predpiše 
tajništvo za gospodarstvo LO MO. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov se 
lahko opraviljajo samo pod nadzorstvom oziroma vod- 
stvom osebe, ki ima strokovno izobrazbo polkvalifici- 
ranega ali kvalificiranega gostinskega delavca. 

Pri manjših prireditvah lahko tajništvo za go- 
spodarstvo obveznost iz prejšnjega odstavka spre- 
gleda. 

3. člen 
• Zasebna gostinstva lahko v turistični sezoni ali 

ob večjih slovesnostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah kakor tudi, kadar so vse sobe gostinskih 
prenočišč zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v svojih zasebnih stanovanjih. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

4. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 3. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda tajništvo 
za gospodarstvo LO MQ na prošnjo zasebnika, ki 
oddaja sobe. • 

Oddajanje sobo v podna jem za čas, daljši od 
15 dni, se ne šteje za oddajanje sob po 3. členu. 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost in mora zasebnik zanj imeti dovoljenje 
*a prenočišče po uredbi o zasebnih gostiščih. 

6. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

•n turistom, morajo v roku, ki ga določi LO MO, pri- 

glasiti tajništvu za gospodarstvo število in opis oprem- 
ljenih sob, ki jih nameravajo oddajati, in pa cene, 
po katerih bodo oddajali te sobe. 

7. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odloči 

gospodarski svet LO MO komisijski pregled prijav- 
ljenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne 
predpise neoporečne in primerne za sprejem gostov 
oziroma ob kakšnih pogojih. 

V komisiji za pregled sob morata biti zdravnik 
in zastopnik turistične organizacije. 

^ 8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda gospodarski svet LO MO 
dovoljenje, hkrati pa vpiše priglašene sobe v seznam 
opremljenih sob 

Seznam mora obsegati lastnikovo ime in priimek, 
poklic in stalno bivališče, število sob, število postelj 
in ceno za vsako sobo. Po en izvod seznama pošlje 
tajništvo za gospodarstvo še pred sezono turističnemu 
uradu  in pristojni  okrajni  gostinski  zbornici. 

9. člen 
Ce ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 

kljivosti, odloči gospodarski svet, da se odpravijo in 
šele potem izda dovoljenje. 

10. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo • 

tiste sobe, za katere je pristojni gospodarski svet 
izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam oprem- 
ljenih sob po 8. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega, dajanje drugih 
jedil in pijač ni dovoljeno. 

11. člen 
Ce zasebna gospodinjstva dajejo hrano več kot 

5 abonentom, ki niso njihovi stalni člani, se šteje to 
za gostinsko delavnost, za katero je potrebno dovo- 
ljenje po predpisih uredbe o zasebnih gostiščih. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno Icaznijo do 

2000 dinarjev: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
in gostišč (1. člen). Ce opraviljajo gostinska podjetja 
ali gostišča gostinske storitve izven poslovnih pro- 
storov brez dovoljenja, se kaznujejo po uredbi o 
gostinskih podjetjih in gostiščih; '  ' 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 3. in 4. členom. 

13. člen 
Za preikršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

1000 dinarjev:'' 
1. kdor v predpisanem" roku, po 6. členu, ne pri- 

glasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom 
in turistom; 

2. kdor ima dovoljenje za oddajanje sob v zaseb- 
nem stanovanju in nudi potnikom in turistom razen 
zajtrka tudi še drugo hrano in pijačo (10. člen); 

J$. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi; 
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4. imetnik dovoljenja po 1. in 4. členu, ki ne 
izpolnjuje pri svojem.poslovanju higienskih in zdrav- 
stvenih predpisov ali drugače nekuilturno poshije, 
kolikor za tako dejanje ni z drugimi predpisi do- 
ločena kazen. 

14. člen 
Ta odlok  velja od  dneva objave  v   »Uradnem 

listu LRSc 

St. 5/9-54 
Idrija, dne 7. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Franc Mohorič 1. r. 

742. 

•• podlagi drugega odstavka 23. člena in 78. ter 
117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 58. člena 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 6-63/54) je ljudski odbor mestne občine 
Tržič na seji dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oddajanju  opremljenih  sob potnikom in turistom 

1. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko med turistično se- 

zono ali ob večjih slavnostih in prireditvah oddajajo 
potnikom in turistom opremljene sobe v okviru 
svojega zasebnega stanovanja. Zasebno stanovanje 
obsega prostore, v katerih stanovailec običajno 
stanuje. 

Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 
ki ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za 
gostinsko delavnost in mora zasebnik zanjo imeti 
dovoljenje za oddajanje prenočišč po uredbi o za- 
sebnih gostiščih. 

2. člen * 
Za oddajanje opremljenih sob po 1. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje, ki ga izda ljudski 
odbor mestne občine. Tržič. 

3. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom, morajo v roku, ki ga določi ljudski odbor 
mestne občine Tržič, priglasiti temu odboru število 
in opis opremljenih sob, ki jih nameravajo oddati, 
in ceno, po kateri bodo oddajali sobe. 

4. člen 
Na podlagi priglasitve po prejšnjem členu odredi 

ljudski odbor mestne občine Tržič komisijski pregled 

priglašenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne 
predpise neoporečne in primerne za sprejem gostov 
oziroma ob kakšnih pogojih. 

V komisiji za pregled sob mora biti zastopnik 
sveta za gospodarstvo LO MO Tržič, ki vodi komisijo. 
Pozvati je treba tudi zastopnika gostinske zbornice 
da poda svoje mnenje o primernosti sob in cen. 

5. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda LO MO Tržič dovoljenje, 
hkrati pa vipiše priglašene sobe v seznam opremljenih 
sob. Seznam mora obsegati: lastnikov priimek in ime, 
poklic in stalno bivališče, število sob, število postelj 
in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje 
LO MO Tržič še pred pričetkom turistične sezone 
turističnemu društvu, in okrajni gostinski zbornici. 
Ce ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanjklji- 
vosti, odredi LO MO, da se odpravijo in šele potem 
izda dovoljenje. 

6. člen 
Priglašene sobe, ki se oddajajo potnikom in turi- 

stom, lahko LO MO Tržič obremeni s turistično takso, 
če je taksa po odloku o mestnih taksah in mestnem 
prometnem davku sploh predpisana v mestni občini 
Tržič. 

7. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v tiste 

sobe, za katere je pristojni LO MO izdal dovoljenje 
in ki so vpisane v seznam opremljenih sob iz 5. člena 
tega odloka. 

8. člen 
Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 

turistom z zajtrkom ali brez njega, izdajanje drugih 
obrokov :n pijač za plačilo pa'se šteje za gostinsko 
delavnost. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 20O0 din se kazmuje za pre- 

kršek, kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe brez dovoljenja ljudskega odbora mestne občine 
Tržič. Kazni izreka komisija za prekrške pri LO MO 
Tržič. 

Kdor ne izpolnjuje pri svojem poslovanju higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekulturno 
posluje, se mu dovoljenje za oddajanje sob lahko 
odvzame. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRS*. 
St. 135-1738/31 
Tržič, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

Izdaja »Uiadnl list LRS« — Direktor in odgovorni urednik: Ivo Lapajne — tiska tiskarna «Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Številka; 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 ddn vei„ P" 
poi« 8 din vec - Uredništvo In uprava: LJubljana,- Erjavčeva ulica Ila, postni predal 336 - Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni ra«un: 801-»2«-157 ' v • 



Poštnina plačana v gotovini CENA 32 din 

LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 16. decembra 1954 Številka 49 
VSEBINA: 

185. Odlok o načinu zbiranja sredstev, ki Jih bo Ljudska 
republika Slovenija vplačala na podlagi XXXV. a po- 
poglavja zveznega družbenega plana. 

186. Odločba o dopolnitvi odločbe o ustanovitvi finančne in- 
špekcije v mestnih občinah s posebnimi  pravicami. 

187. Odločba o spremembah in dopolnitvah odredbe o usta- 
novitvi mojstrske šole za oblačilno stroko In čevljar- 
stvo v Mariboru. 

188. Odredba o delni spremembi odločbe o določitvi ustano- 
viteljev strokovnih šol. 

180. Odločba o delni spremembi odločbe o dopolnitvi In delni 
' spremembi odloka o določitvi ustanoviteljev strokovnih 

šol. 

Odloki ljudskih odborov: 
'43. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč v okraju Gorica. 
'44. Odlok   o   davčnih   stopnjah   dopolnilne   dohodnine   od 

kmetijstva  za  leto  1954,  ki  Jih  odmerja  OLO  Kočevje 
na podlagi katastra. 

'45. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za do- 
dohodko od premoženja za leto 1954 OLO Kočevje. 

'46. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od do- 
hodkov obrtniških gospodarstev in samostojnih poklicev 
za leto 1934 OLO Kočevje. 

'17. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij Jn gostišč OLO Krško. 

'48. Odlok o stanovanjski tariti  v okraju Postojna. 
'43. Odlok o potrditvi sklepnega računa okrajnega ljudskega 

odbora Postojna za leto 1953. 
'SO. Odlok   o   dadatnem   proračunu   dohodkov   in   izdatkov 

okrajnega odbora Postojna za leto 1934. 
'51. Odlok o spremembi in  dopolnitvi odloka o družbenem 

planu okraja Postojna za leto 1954. 
IH. Odločba o ustanovitvi zavoda za Iskanje granita »Granit« 

v Slovenjem Gradcu. 

'53. Odlok o plačevanju pavšalne skočnine in o plačevanju 
vzdrževalnlne rejcem plemenskih bikov v okraju Šoštanj. 

'34. Odlok o spremembi odloka o vpeljavi občinskih taks in 
prometnega davka v okraju Šoštanj. 

755. Odlok o plakatiranju ter o reklamni servisni službi" na 
območju LO MO Celje. 

756. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o volitvah 
in deiu. hišnih svetov, stanovanjske skupnosti, katego- 
rizacije stanovanj, določitvi in delitvi najemnine, skle- 
panje pogodb in prevzemu zasebnih stanovanjskih hiš v 
upravo stanovanjske skupnosti v mestni občini Murska' 
Sobota. 

757. Odlok o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih 
v mestni občini Murska  Sobota. 

'58. Odlok o poslovalnem času trgovskih, obrtnih in gostin- 
skih obratov na območju ljudskega odbora mestne ob- 
čino Murska Sobota. 

'59. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven gostinskih 
prostorov gostinjsklh podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenln sob potnikom In turistom ter o oddajanju 
hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih v mestni 
občini Nova Gorica. 

760. Odlok o kategorizaciji stanovanj in o stanovanjski tarifi 
v mestni občini Novo mesto. 

761. Odlok o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb v 
mestni.občini Postojna. 

762. Odlok o ustanovitvi finančne inšpekcije LO MO Skofja 
Loka. . 

7G3. Odlok o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost, o or- 
ganih upravljanja, o stanovanjski tarifi in delitvi na- 
jemnine na sklade v mestni občini Skofja Loka. 

764. Odlok o spremembah In dopolnitvah proračuna LO MO 
Tržič za leto 1954. 

765. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 10. volilni 
LO MO Metlika. . 

— Popravek. 

185. 

Na podlagi 3. razdelka XXXV. a poglavja zveznega 
družbenega plana izdaja Izvršni svet Ljudske s!kiup-_ 
•••• LRS 

ODLOK 
o načinu zbiranja sredstev, Id jih bo Ljudska repub- 
lika Slovenija vplagala na podlagi XXXV. a poglavja 

zveznega družbenega plana 

I 
Znesek denarnih sredstev, ki jih bo Ljudska re- 

publika vplačala na podlagi točke b) I. razdelka 
XXXV. a poglavja zveznega družbenega plana, se 
zbere dz tehle virov: 

1. iz presežkov sredstev, ki jih bodo vplačali 
«krajni (mestni) ljudski odbori za kritje potreb Ljud- 
ske republike Slovenije na podlagi .zvišane stopinje 
Prispevka po 3. razdelku XV. poglavja družbenega 
Plana Ljudske republike Slovenije za leto 1954; 

2. iz presežkov sredstev republiškega kreditnega 
»klada za investicije, ki bodo nastali na podlagi (zni- 
žanja kreditov, ki so bili že dovoljeno koristnikom 
iz tega sklada y letu  1954; 
..    3. iz sredstev republiškega sklada za obnovo, go- 
jitev in varstvo gozdov, republiškega sklada za ure- 

janje voda in siklada za *gospodarsko pomoč Primor- 
ski, Kočevski in Dolenjski, ki bodo ostala neizkori- 
ščena v letu 1954; 

4. iz sredstev republiških investicij, ki bodo 
ostala neizkoriščena v letu 1954. 

II 
Izvršni svet Ljudsko skupščine LRS bo od sred- 

stev, kd bodo ostala neizkoriščena v letu 1954, za- 
časno uporabil iz republiškega, siklada za obnovo, go- 
jitev in varstvo gozdov 363 milijonov dinarjev, iz 
republiškega sklada za urejanje voda 100 milijonov 
dinarjev dn iz sklada za gospodarsko pomoč Primor- 
ski,  Kočevski  in Dolenjski  300 milijonov   dinarjev. 

III 
Izvršni svet Ljudske skupščine LRS bo vrnil skla- 

dom iz prejšnje točke začasno odvzeta neizkoriščena 
sredstva az rednih dohodkov Ljudske republike Slo- 
venije v letu 1955. 

IV 

Narodna banka FLRJ, Centrala za Slovenijo, od- 
pre poseben -zbirni račun, na katerega ee stekajo 
sredstva, ki jih je dolžna Ljudska republika Slove- 
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nija vplačati na podlagi XXXV. a poglavja zveznega 
družbenega plana. 

V 
Ta odlok velja takoj. 
St. U-162/54 
Ljubljana, 7. decembra  1954. , 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljndske republike Slovenije 

Podpredsednik: 
Ilarijan Brecelj 1. r. 

186. 

ODLOČBA 
o dopolnitvi odločbe o ustanovitvi finančne inšpekcije 

/ v mestnih občinah s posebnimi pravicami 

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 ljudskega odbora mestne 
občine Murska Sobota 

odločil: 
Odločba o ustanovitvi finančne inšpekcije v mest- 

nih občinah s posebnimi pravicami (Uradni list LRS, 
št. 34/54) se dopolni tako, da ljudski odbor mestne 
občine Murska Sobota ustanovi svojo finančno in- 
špekcijo. 

Ta odločba velja takoj. 
St. 1375/2-54 
Ljubljana, dne 11. decembra 1954. 

Izvršiti svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

* Predsednik: 
Boris Kraigher 1: r. 

Mojstrska šoJa v Mariboru ima tele oddelke: 
a) kovinarski oddelek za vse poklice kovinarske 

stroke in obrti «a predelovanje kovin, ki so določeni 
s pravilnikom o strokah in poklicih (Uradni list FLRJ. 
št. 19/50), ki z odredbo o gospodarskih delavnostih. 
ki se štejejo za obrti in o strokovni izobrazbi, ki J6 

potrebna za opravljanje teh delavnosti (Uradni list 
FLRJ, št. 9/54); 

b) krojaški oddelek za poklice (obrti): krojač » 
moško obleko, krojač za uniforme, krojač sta žensko 
obleko, krojač za moško perilo, krojač za žensko 
perilo; 

c) čevljarski oddelek za poklice (obrti): čevlja1» 
izdelovalec gornjih delov obutve. l 

V mojstrsko šolo se lahko vpišejo tisti, ki & 
najmanj tri leta delali kot kvalificirani delavci ali 
kot obrtni pomočniki v ustreznem poklicu (obrti), 
ki je naveden v 1. točki te odločbe. 

Na kovinarskem oddelku traja šolanje tri leta. 
Pouk je popoldanski m večerni. Pouk je samo teore- 
tičen. 

Na krojaškem in čevljarskem oddelku traja šola- 
nje eno leto. Pouk je teoretičen in praktičen. 

Predmetnike in učne načrte za posamezne od- 
delke predpiše Svet za prosveto in kulturo Ljudske 
republike Slovenije. 

4 
Tisti, ki so uspešno končali zadnji razred kovi- 

narskega oddelka, delajo zaključni izpit, ki jelšam0 

teoretičen. 
Zaključni izpit na tem oddelku se prizna za teore- 

tični del izpita za visoko kvalificiranega delavca 
(obrtnega mojstra), praktični del izpita pa mora 
delati kandidat pred pristojno izpitno komisijo. 

Praktični del izpita lahko delajo kandidati takoj 
po opravljenem zaključnem izpitu. 

187. 

Na podlagi prvega odstavka 8. člena, 13., 14. ia 
15. člena, prvega odstavka 31. člena in v zvezi z dru- 
gim odstavkom 41. člena uredbe o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št. 39/52) izdaja Svet za prosveto 
in kulturo LRS po predlogu mestnega ljudskega od- 
bora Maribor in pristojnih gospodarskih zbornic v 
sporazumu z Državnim sekretariatom za gospodar- 
stvo LRS 

odločbo 
o spremembah in dopolnitvah odredbe o ustanovitvi 

mojstrske šole za oblačilno stroko in čevljarstvo 
v Mariboru 

Odredba o ustanovitvi mojstrske šole za obla- 
čilno stroko in čevljarstvo v Mariboru (Uradni list 
LRS, št 41/53) se spremeni in dopolni tako, da se 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOČBA 
o ustanovitvi mojstrske šole v Mariboru 

Tisti, ki so uspešno končali razred krojaškega IB 
čevljarskega oddelka, delajo zaključni izpit, ki Je 

teoretičen in praktičen. Spričevalo o zaključnem >z" 
pitu na teh dveh oddelkih daje kvalifikacijo obrt', 
nega mojstra v obrti, v kateri se je absolvent jzucu. 

Priznanje  kvalifikacije po prejšnjem  odstavku ^ 
zapiše mojstrska šola na izdano spričevalo o zaključ- 
nem izpitu. 

6 
Ustanovitelj mojstrske šolo v Mariboru je mest111 

ljudski odbor Maribor. 
7 

Ta odločba velja od dneva objave v >Uradneö 
listu LRS«. 

St. 2390/6 
Ljubljana, dne 9. oktobra 1954. . , 

Državni sekretar 
za gospodarstvo LRS: 

Ing. Marjan Tepina 1. r. 

Predsednik 
Sveta za prosveto 
in kulturo LRS: 

Dr. Dolfc Vogelnik 1.T- 

Za vzgojo visoko kvalificiranih delavcev za in- 
dustrijo in obrtnih mojstrov se ustanovi mojstrska 
šola v Mariboru. 
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188. 

Na podlagi 41. člena uredbe o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št. 39-479/52) izdaja Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS po predlogu Glavnega odbora 
Zveze vojaških vojnih invalidov za Slovenijo ter v 
sporazumu z ljudskim odborom mestne občine Kranj 

ODREDBO 
o delni spremembi odločbe o določitvi ustanoviteljev 

strokovnih šol 

1 
Kot ustanovitelj Puškarske šole v Kranju se do- 

loči ljudski odbor mestno občine Kranj. 

189. 

Na podlagi 41. člena uredbe o strokovnih šolah 
(Uradni list FLRJ, št. 39-479/52) izdaja Svet za pro- 
sveto in kulturo LRS po predlogu mestnega ljudskega 
odbora v Mariboru in pristojnih gospodarskih zbornic 

ODLOČBO 
o delni spremembi odločbe o dopolnitvi in delni spre- 
membi odločbe o določitvi ustanoviteljev strokovnih 

šol 

1 
Kot ustanovitelj Železniške industrijske šole v 

Mariboru se določi mestni ljudski odbor Maribor. 

S tem se stpremeni 9. točka 1. člena razdelka a) 
odločbe o določitvi ustanoviteljev strokovnih šol 
(Uradni list LRS, št. 28-156/52). 

S tem se spremeni 2. točka odločbe o dopolnitvi 
in delni spremembi odločbe o določitvi ustanovite- 
ljev   strokovnih  šol   (Uradni   list  LRS, št.  35-203/52). 

,   ,   Ta odredba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 4615/12 
Ljubljana, dne 6. decembra 1954. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Ta odločba velja od dneva objave v »Uradnem 
listu LRS<. 

St. 4613/1 
Ljubljana, dne d. decembra 1954. 

Predsednik 
Sveta za prosveto in kulturo LRS: 

Dr. Dolfe Vogelnik 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
743. 

Na podlagi drugega odstavka 15. Člena in zadnje 
točko 64. člena zakona o okrajnih ljudskih odborih 
(Uradni list LRS, št. 19-89/52) in v zrezi s 57., 58. m 
59. členom uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6-65/54) je okrajni ljudski odbor 
Gorica na skupni seji obeli zborov dne 14. septem- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
°   opravljanju   gostinskih   sto   tev   izven   poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč \ okraju 
Gorica 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na sej- 
mih, shodih, prireditvah in ob podobnih prilikah) je 
Potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za prodajo jedil in pijač 
>n le za določen čas oziroma dokler traja prireditev, 
za katero se izdaja. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo- 

darstvo okrajnega ljudskega odbora Gorica na proš- 
njo gospodarske in družbene organizacije, ki name- 
rava opravljati take storitve, in po zaslišanju pri-. 
s,tojno okrajne gostinske zbornice. 

Ob izdaji dovoljenja lahko tajništvo .za gospo- 
darstvo predpiše, da se izpolnijo določeni higienski, 
sanitarni in drugi pogoji, potrebni v zvezi s kulturno 
Postrežbo;  dovoljenja  pa  ,tudi  ne  da,  če  meni,  da 

prosilec ne  daje zadostnega poroštva,  da bi bili ti 
potrebni pogoji izpolnjeni. 

3. člen 
Za vsako izdano dovoljenje se plača poleg držav- 

ne takse po zakonu o taksah tudi lokalne takse po 
tarifni številki 11 taksne tarife odloka OLO Gorica 
o vpeljavi okrajnih taks (Uradni list LRS, št. 11-169/54). 

Zaradi plačila prometnega davka morajo prosilci 
ob izdaji dovoljenja podati prijavo, koliko alkohol- 
nih pijač in drugih davku zavezanih stvari namera- 
vajo dati v promet, ter najkasneje v 8 dneh po oprav- 
ljenih gostinskih storitvah predložiti dokončni ob- 
račun upravi za dohodke pri OLO. Gostinskim pod- 
jetjem in gostiščem te prijave in obračuna ni treba 
predlagati. / 

4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob raznih prireditvah, zletih, shodih, proslavah 
in podobnem, kakor.tudi, kadar so sobe v gostinskih 
prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe svojega zasebnega stanovanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, ki jih člani 
zasebnega  gospodinjstva  običajno  uporabljajo zase. 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 4. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; izda ga pristojni ob- 
činski ljudski odbor. 

Oddajanje sob v podna jem za čas, daljši od 15 
dni, se ne šteje za oddajanje opremljenih sob po 
4. členu. 
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6. fiten 
Oddajanje opremljenih sob, ki ne spadajo k red- 

nemu stanovanju, se šteje za gostinsko delavnost in 
je zanj potrebno dovoljenje po uredbi o zasebnih 
gostiščih. 

7. člen 
Zasebna gospodinjstva, ki hočejo oddajati oprem- 

ljene sobe potnikom in turistom, morajo priglasiti 
pristojnemu občinskemu ljudskemu odboru število 
in opis opremljenih sob ter cene, po katerih jih bodo 
oddajale. 

8. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

občinski ljudski odbor komisijski pregled prijavlje- 
nih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne pred- 
pise neoporečne in primerne za oddajanje. 

V komisiji za pregled sob morata biti zdravnik 
in zastopnik turistične organizacije, če obstoji v kra- 
ju, oziroma zastopnik pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

Glede ureditve zasebnih opremljenih sob, ki se 
oddajajo potnikom in turistom, veljajo primerno 
predpisi, izdani za gostinska podjetja in gostišča. 

9. člen 
Imetnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski odbor 
dovoljenje, hkrati pa vpiše sobe v seznam opremlje- 
nih sob. 

Seznam obsega imetnikovo ime, priimek, poklic 
in stalno bivališče, število sob, število postelj in ceno 
vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje občinski ljud- 
ski odbor se pred pričetkom sezone turističnemu dru- 
štvu, če tako društvo v kraju obstoji, in pristojni 
okrajni gostinski zbornici. 

10. člen     ' 
Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 

kljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se odpra- 
vijo in šele potem izda dovoljenje. 

11. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 

tiste sobe, za katere je pristojni ljudski odbor izdal 
dovoljenje in ki so vpisane v seznam opremljenih 
sob po 9. členu tegu odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega. Dajanje drugih 
jedil in pijač ni dovoljeno. 

12. člen 
Ce zasebno gospodinjstvo daje hrano več kot 

petim abonentom, ki ne žive z njim v skupnem go- 
spodinjstvu, se šteje to za gostinsko delavnost, za 
katero je potrebno dovoljenje po predpisih uredbe 
o zasebnih gostiščih. 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

••00 din: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske stori- ' 

tve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč (1. ölen); če opravljajo gostinska podjetja ali 
gostišča gostinske storitve izven poslovnih prostorov 
brez dovoljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih 
podjetjih in gostiščih; 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka. 

14. člen 
Za prekrške se kaznuje z denarno kaznijo ào 

1.000 din: 
1. kdor ne priglasi opremljenih sob, ki jih oddaja 

potnikom in turistom (7. člen); 
2. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 

tudi drugo hrano ali pijačo (11. člen); 
3. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 

višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi; 
4. imetnik dovoljenja po 2. in 5. členu, ki se ne 

ravna pri svojem poslovanju po higienskih in zdrav- 
stvenih predpisih ali drugače nekulturno posluje, ko- 
likor ni za tako dejanje z drugimi predpisi določena 
kazen. 

15. člen 
Določbe tega odloka ne veljajo za območje ljud- 

skega odbora mestne občine Nova Gorica, ker izda- 
ta občina svoj odlok. 

16. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRS«. 

St. II/3-2157/3-54 
Nova Gorica, dne 14. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

744. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) ter 6. člena ured- 
bo o dohodnini (Uradni list FLRjVšt. 56/55) v zvezi s 
točko VI/3 odloka Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 
(Uradni list LRS, žt. 3-8/54) je okrajni ljudski odbor 
Kočevje na 4. seji obeh zborov dne 22. aprila 1954 
sprejel 

ODLOK    ~ 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od kmetij- 
stva  za  1.  1954,  ki  jih  odmerja  OLO  Kočevje  n« 

podlagi katastra 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine kmetij- 

skih gospodarstev se predpisuje tale davčna lestvica: 
lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 _ _ 18.000 3.4 612 
2.000 3 60 19.000 3,5 665 
3.000 3 90 20.000 3,5 700 
4.000 3 120 21.000 3,6 756 
5.000 3 150 22.000 3,6 792 
6.000 3 180    ' 23.000 3,7 851 
7.000 3 210 24.000 3,7 866 
8.000 3 240 25.000 3,8 00 
9.000 3 270 26.000 3,8 966 

10.000 3 300 27.000 3,9 1.053 
11.000 3,1 341 28.000 3,9 1,092 
12.000 3,1 372 29.000 i 1.160 
13.000 3,2 416 30.000 i 1.2O0 

14.000 3,2 448 31.000 4• 1.271 

15.000 3,3 • 495 32.000 4,2 1.344 

16.000 3,3 528 33.000 4,3 1.419 
1.496 17.000 3,4 578 34.000 4,4 
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Osnova      %        Davek Osnova      %        Davek      Osnova % davek Osnova % davek 

35.000 
36.000 
37.000 
36.000 
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 
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 
97.000 
98.000 
99.000 

100.000 ' 

4,5 1.575 105.000 12,5 13.125 435.000 36,4 158.340 620.000 &ja 271.560 
4,6 1.656 110.O00 13 14.300 440.000 36,6 161.040 625.000 44 275.000 
4,7 1.739 115.000 13,5 15.525 445.000 36,8 163.760 630.000 44,2 278.460 
4,8 1.824 120.000 14 16.800 450.000 57 166.500 635.000 44,4 281.940 
4,9 1.911 125.000 14,5 18.125 455.000 37^ 169.260 640.000 44,6 285.440 
5 2.000 130.000 15 19.500 460.000 37,4 172.040 645.000 44,8 288.960 
5.2 2.132 135.000 15,5 20.925 '465.000 37,6 174.840 650.000 45. 292.500 
5,4 2.268 140.000 16 22.400 470.000 37,8 177.660 655.000 45,2 296.060 
5,6 2.408 145.000 16,5 23.925 475.000 38 180.500 660.000 45,4 299.640 
5,8 2.552 150.000 17 25.500 480.000 38,2 183.360 665.000 45,6 303.240 
6 2.700 155.000 17,5 27.125 485.000 38,4 166.240 670.000 45,8 316.860 
6,2 2.852 160.000 18 28.800 490.000 38,6 189.140 675.000 46 310.500 
6,4 3.008 165.000 18,5 30.525 495.000 38,8 192.060 680.000 46,2 314.160 
6,6 3.168 170.000 19 32.300 500.000 39 195.000 685.000 46,4 317.840 
6,8 3.332 175.000 19,5 33.125 505.000 39,2 197.960 690.000 46,6 321.540 
7 3.500 180.000 20 36.000 510.000 39,4 200.940 695.000 46.8 325.260 
7,1 3.621 183.000 20,5 57.925 515.000 39,6 203.940 700.00Q 47 329.000 
7,2 3.744 190.000 31 39.900 520.000 39,8 206.960 705.000 47.2 332.760 
7,3 3.869 195.000 21,5 41.925 525.000 40 210.000 710.000 47,4 336.540 
7,4 3.996 200.000 22 44.000 530.000 40,2 213.060 715.000 47,6 340.340 
7,5 4.125 203.000 22,5 46.125 535.000 40,4 216.140 720.000 47,8 •344.160 
7,6 4.256 210.000 23 48.300 540.000 40,6 219.240 725.000 48 348.000 
7,7 4.389 215.000 23,5 50.525 545.000 40,8 222.360 730.000 48,2 351.860 
7,8 4.524 220.000 24 52.800 550.000 41 225.500 735.000 48,4 355.740 
7,9 4.661 225.000 24,5 55.125 555.000 41,2 228.660 740.000 48,6 359.640 
8 4.800 230.000 25 57.500 560.000 41,4 231.840 745.000 48,8 363.560 
8,1 4.941 235.000 25,5 59.925 565.000 41,6 235.040 750.000 49 367.500 
8,2 5.084 240.000 26, 62.400 570.000 41,8 23S.260 755.000 49,2 371.460 
8,3 5.229 245.000 26,5 64.925 575.000 42 241.500 760.000 49,4 375.440 
8.4 5.376 250.000 27 67.500 580.000 42,2 244.760 765.000 49,6 379.440 
8,5 5.525 255.000 217,4 69.870 585.000 42• 248.010 770.000 49,8 383.460 
8,6 5.676 260.000 27,8 72.280 590.000 42,6 251.340 775.000 50 387.500 
8,7 5.829 265.000 28,2 74.730 595.000 42,8 254.660 780.000 50,2 391.560 
8,8 5.984 270.000 28,6 77520 600.000 43 258.000 785.000 50,4 395.640 
8,9 6,141 275.000 2)9 79.750 605.005 43,2 261.360 790.000 50,6 399.740 
9 6.300 280.000 29,4 .82.320 610.000 43,4 264.740 795.000 50,8 403.860 
9,1 6.461 285.000 29,8 84.930 615.000 43,6 268.140 800.000 51 408.000 
9,2 6.624 290.000 30,2 87.580 

9,3 6.789 295.000 30,6 90.270 Od osnove nad 800.000 din se ob; računava dohod- 
9,4 
9,5 

6.956 300.000 31 93.000 nina  po stopnji  55% oziroma od  vsakih nadaljnjih 

7.125 305.000 31,2 95.160 5.000 din osnove 2.750 din davka. 

9,6 7.296 310.000 31,4 97.340 
• 9,7 7.469 315.000 51,6 99.540 

9.8 • 7.644 320.000 51,8 101.760 Osnove za obračunavanje dopolnilne  dohodnine 
9,9 7.821 305.000 32 104.000 od kmetijstva se zaokrožijo takole: 

10 8.000 330.000 32,2 106.260 a) osnove ; pod 100.000 din se zaokrožijo na tisoče 
10,1 8.181 335.000 32,4 108.540 dinarjev lako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
10,2 8.364 340.000 32,6 110.840 nižjih  tisoč, zneski  nad  500 pa  na višjih tisoč  di- 
10,3 8.549 345.000 32,8 113.160 narjev; 
10,4 8.736. 350.000 33 115.500 b)  osnove nad  JOO.OOO din  se zaokrožiji o na pet 
10.5 8.925 355.000 33,2 117.860 tisoč din , in sicer tako, da se zneski do 2.500 din za- 
10,6 9.116 360.000 35,4 (20.240 okrožijo na nižjih pet tisoč, , zneski nad 2.500 din pa 
10,7 9.309 365.000 33,6 122.640 na višjih pet tisoč dinarjev 
10,8 9.504 370.000 33,8 125.060 

10,9 9.701 375.000 34 127.500 • 
11 9.900 380.000 34,2 129.960 Od < iohodkov oziroma postranskih virov v kme- 
11,1 10.101 385.000 »34,4 152.440 tijstvu predpiše OLO Kočevje za I. 1954 akontacijo. 
11,2 10.304 390.000 34,6 134.940 

11,3 10.509 395.000 34,8 137.460 rv 
11,4 10.716 400.000 35   ~ 140.000 Ta o dilok velja od dneva objave v >Uradneni li- 
11,5 10.925 405.000- 35,2 142.560 stu LRS< t. 
l'i,6 11.136 410.000 35,4 145.140 St. 6487/2 
11,7 11.349 415.000 35.6 147.740 Kočevje, dne 20. aprila : 1954. 
11,8 
11,9 

11.564 
11.781 

420.000 
425.000 

35,8 
36 

150.360 
153.000 Predsednik OLO: 

12 12.000 430.000 36,2 •155.660 • Janez Pirnat 1. r. 
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745. 

člena zakona o ok: ••«' «. 
Osnova % Davek Osnova % Davek 

IN a puuiugi iv. rajnih ljuus>&.iu 
odborih (Uradni list LRS, SI i.   19/52-89)   ter 1 j. člena 97.000 25,4 24.638 295.000 51,5 151.925 
uredbe o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53-482) v 98.000 25,6 25.088 300.000 52 156.000 
zvezi  s točko  VI odloka  Izvršnega sveta   • Ljudske 99.000 25,8 25.542 305.000 52,5 160.125 
skupščine LRS o uporabi planskih instrumentov  za 100.000 26 26.000 310.000 53 164.300 
leto 1954 (Uradni 1 list LRS. št. 3-8/54) j e okraj ni Ijud- 105.000 27 28.550 515.000 55,5 

54 
168.525 

ski odbor Kočevje 
tobra 1954 sprejel 

na 8. seji obeh zborov dne ì 21. ok- 110.000 28 50.800 520.000 172.800 
•••  r\ 115.000 29 55.350 525.000 54,5 177.125 
\J U L. Uxv 120.000 30 36.000 530.000 55 181.500 

o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine za t lohodkc 125.000 31 38.750. 355.000 55,5 185.925 
od premoženja za leto 19•4 130.000 32 41.600 540.000 56 190.400 

I 
135.000 33 44.550 345.000 56,5 194.925 
140.000 34 47.600 350.000 57 199.500 

Za obračunavanje dopolnilne  dohodnine za  do- 145.000 35 50.750 355.000 57.46 204.000 
hodke od premoženja  in  p remoženjskih  pravic se 150.000 36 54.000 360.000 57,91 208.500 
predpisuje tale davčna lestvi ca: 155.000 

160.000 
57 57.350 

60.800 
365.000 58,55 215.000 

217.500 38 370.000 58,78 
Osnova %       Davek Osnova % Davefc 165.000 

170.000 
38,5 
39 

63.523 
66.500 

375.000 
580.000 

59.20 
59,60 

222.000 
226.500 

1.000 2 20 49.000 13,8 6.762 175.000 39,5 69.125 583.000 60 231.000 
2.000, 2 40 50.000 14 . 7.000 180.000 40 72.000 390.000 60,39 235.500 
3.000 2 60 51.000 14,5 7.395 185.000 40,5 74.945 595.000 60,75 240.000 
4.000 2 80 52.000 15 7.800 190.000 41 77.900 400.000 61 244.000 
5.000 2 100 53.000 15,5 8:215 195.000 41,5 80.925 ' 405.000 61,23 248.000 
6.000 2 120 54.000 16 8.640 200.000 42 84.000 410.000 61.46 232.000 
7.000 2 140 55.000 16,5 9.075 205.000 42,5 87.125 415.000 61.68 256.000 
8.000 2 160 56.000 17 9.520 210.000 43 90.500 420.000 61.90 260.000 
9.000 2 180 57.000 17,5 9.975 215.000 43,5 95.525 425.000 62,11 264.000 

10.000 2 200 58.000 18 10.440 220.000 44 96.800 430.000 62,32 268.000 
11.000 3 330 59.000 18,5 10.915 225.000 44,5 100.125 435.000 62,52 272.000 
12.000 3 360 60.000 19 11.400 250.000 45 103.500 '     440.000 62.72 276.000 
13.000 3 390 61.000 19,1 11.651 235.000 45,5 106.925 445.000 62,92 280.000 
14.000 4 560 62.000 19,2 11.904 240.000 46 110.400 450.000 63.11 284.000 
15.000 4 600 63.000 19,3 12.159 245.000 46,5 113.925 455.000 63,29 288.000 
16.000 5 800 64.000 19,4 12,416 250.000' 47 117.500 460.000 63.47 292.000 
17.000 5 850 65.000 19,5 12.675 255.000 47,5 121.125 465.000 63,65 296.000 
,18.000 6 1.080 66.000 19,6 12.936 260.000 48 124.800 470.000 63,82 300.000 
19.000 6 1.140 67.000 19,7 13.199 265.000 48,5 128.525 475.000 64 304.000 
20.000 7 1.400 68.000 19,8 13.464 270.000 49 132.500 480.000 64,16 308.000 
21.000" 7 1.470 69.000 19,9 13.731 275.000 49,5 136.125 485.000 64,32 312.000 
22.000 8 1.760 70.000 20 14.000 280.000 50 140.000 490.000 64,48 316.000 
23.000 8 1.840 71.000 20,1 14.271 285.000 50,5 143.925 495.000 64,64 320.000 
24.000 8,5 2.040 72.000 20,2 14.544 290.000 51 147.900 500.000 64,80 324.000 
25.000 8,5 2.125  . .73.000 20,3 14.819 
26.000 8,5 2.210 74.000 • 20,4 15.096 Od osnovo nad 500.000 din se ob; računava dohod- 
27.000 8,5 2.295 75.000 20,5 15.575 nina po stopnji 70% oziroma od vsakih nadaljnjih 
28.000 9 2.520 76.000 20,6. 15.656 5.000 din osnove 3.500 d in davka. 
29.000 9 2.620 77.000 20,7 15.939 
30.000 9 2.700 78.000 20,8 16.224 TT 
31.000 
52.000 

10 
10,2 

3.100 
• 3.264 

79.000 
80.000 

20,9 
21 

16,511 
16.800 Osnove za obračunavanje dopolnilno  dohodnine 

33.000 10,4 5.432 81.000 21,3 17.253 se zaokrožujejo talcole: 

34.000 10,6 3.604 82.000 21,6 17.712 a) osnove pod 100.000 din se zaokrožijo i na tisoče 
35.000 10,8 3.780 83.000 21,9 18.177 dinarjev iako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
36.000 11 3.960 84.000 22,2 18.648 nižjih  tisoč, zneski  nad 500 pa  na višjih tisoč  dJ- 
37.000 11,2 4.144 85.000 ,   22,5 19.125 narjcv; 
38.000 11,4 4.332 86.000 22,8 19.608 b) osnove nad 100.000 din  se zaokrožim na Pe* 
59.000 11,6 4.524 87.000 25,1 20.097 tisoč din. i. in sicer tako. da se zneski do 2.500 din za- 
40.000 

; 41.000 
42.000 

12 
12,2 
12,4 

4.800    . 
5.002 
5.208 

88.000 
89.000 
90.000 

23,4 
23,7 
24 

20.592 
20.826 

' 21.600 

okrožijo na ni 
na-višjih pet 

Ižjih pet tisoč, znesiki : 
tisoč dinarjev. 

nad 2.500 din pa 

43.000 12,6 5.418 91.000 24,2 22.022 
44.000 12,8 5.632 92.000 24,4 ' 22.448 III 
45.000 13 5.850 93.000 24,6 22.878 Če i ima davčni zavezanec dohodka iz vi cč virov, 

46•00 13,2 6.072 94.000 24,8 23.312 za katere so ' predpisane posebne stopnje dopolMln_ 
47.000 15,4     ,- -, -6.298 95.000 25 21750 dohodnine, veljajo za obdavčitev  določbe  1 10.  člen» 
48.000 15,6 6.528 96.000 25,2 24.192 uredbe o dohodnini. 
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IV 
Pri odmeri dohodnine se priznajo davčne olajša- 

ve po 129. členu uredbe o dohodnini. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradncm li- 
stu LRSt. 

St. 6445/2 
Kočevje, dne 21. oktobra 1934.    • 

Predsednik 0L0: 
Janez Pirnat 1. r. 

Osnova      %        davek Osnova      %        davek 

•46. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 
odborih (Uradui list FLRJ, št. 56-482/53) v zvezi s 
točko VI. odloka Izvršnega sveta Ljudske skupščine 
LRS o uporabi planskih instrumentov za leto 1954 
(Uradni list LRS, št. 3-8/54) je okrajni ljudski odbor 
Kočevje na 8. seji obeh zborov dne 21. oktobra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od dohod- 
kov obrtniških gospodarstev in samostojnih poklicev 

za leto 1954 

I 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine obrtni- 

ških gospodarstev in samostojnih poklicev se predpi- 
suje tale davčna lestvica: 

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 
ai.ooo 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
26.000 
27.000 
28.000 
29.000 
50.000 
31.000 
52.000 
33.000 
54.000 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
"90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
aio 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
260 
290 
300 
310 
320 
330 
340 

35.000 
56.000 
37.000 
38.000, 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
45.000 
46.000 
47.000 
48.000 
43.000 
50.000 
51.000 
52.000 
53.000 
54.000 
55•00 
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 

1    / 

U 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1.6 
1,7 
1.8 
1.9 
2 
24 
2,2 
25 
2,4 
2,5 
2,6 
2,7 
23 

350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 
490 
500 
561 
624 
689 
756 
825 
896 
969 

1.044 
Mai 
1.200 
1.281 
1.364 
1.449 
1.536 
1.626 
1.716 
1.809 
1.904 

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 
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 

2£ 
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 
4,9 
5 
5.1 
5.2 
5,3 
5,4 
5.5 
5,6 
5,7 
5.8 
5,9 
6 
6.5 
7 
7.5 
8 
8,5 
9 
9,5 

10 
15.5 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
20,3 
21 
21 
23 
23 
24 
25 
25,2 
25,4 
25,6 
253 

2.001 
2.100 
2.201 
2.304 
2.409 
2516 
2.625 
2,736 
2,849 
2.964 
3.081 
3.200 
3.321 
3.444 
3.569 
3.696. 
3.825 
3.956 
4.0S9 
422-1 
4.361 
4.500 
4.641 
4.784 
4.929 
5.076 
5.225 
5.376 
5.529 
5.684 
5.841 
6.000 
6.825 
7.700 
8.625 
9.600 

10.625 
11.700 
12.825 
14.000. 
15.225 
18.000 
20.150 
22.400 
24.750 
27.200 
29.750 
32.400 
35.150 
38.000 
59.975 
42.000 
43.050 
46.200 
49.450 
52.800 
56550 
57.960 
59.690 
61.440 
65.210 

250.000 
255.000 
260.000 
265.000 
270.000 
275.000 
28O;OO0 
285.000 
290.000 
295.000 
300.00Q 
305.000 
310.000 
315.000 
320.000 
325.000 
330.000 
355.000 
340.000 
345.000 
330.000 
335.000 
360.000 
565.000 
370.000 
375.000 
380.000 
3S5.000 
390.000 
395.000 
400.000 
403.000 
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 

26 
27 
28 
29 
30 
30,2 
30,4 
30,6 
30,8 
31 
31,2 
3U 
31.6 
31,8 
32 
32,2 
32,4 
32,6 
32.8 
33 
333 
34 
34,5 
35 
35,5 
36 
36,5 
37 
37,5 
38 
38,5 
59 
39,5 
40 
405 
41 
41,5 
42 
423 
43 
43,5 
4334 
44,19 
4451 
44,78 
44,94 
45 
45,25 
45,51 
45,75 
46 
46,43 
4636 
47.28 
47,69 
48,09 
48,49 
48,87 
49,25 
49,63 
50 

65.000 
68350 
72300 
76.850 
81.000 
83.050 
85.120 
87.210 
89520 
91.450 
93.600 
95.770 
97560 

100.170 
102.400 
104.650 
106.920 
109.210 
111.520 
113.850 
117.250 
120.700 
124.200 
127.750 
131.350 
135.000 
138.700 
142.450 
146250 
150.100 
154.000 
157.950 
161.950 
166.000 
170.100 
174.250 
178.460 
182.700 
187.000 
191550 
195.750 
199.500 
203500 
207.000 
210.500 
213500 
216.000 
219.500 
223.000 
226500 
230.000 
234.500 
239.000 
243.500 
248.000 
252.500 
257.000 
261.500 
266.000 
270500 
275.000 

Od osnove nad'550.000 din se obračunava dohod- 
nima po stopnji 55% oziroma od TsakTh nadaljnjih 
5000 dim osnove 2750 din davka. 
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II 
Osnove  za obračunavanje  dopolnilne  dohodnine 

se zaokrožujejo takole: 
a) osnove pod 1O0.0OO din se zaokrožijo na tisoče 

dinarjev tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih tisoč, zneski nad 500 pa na višjih tisoč di- 
narjev; 

b) osnove nad 100.000 din se zaokrožijo na pet 
tisoč din, in sicer tako, da se zneski do 2.500 din za- 
okrožijo na nižjih pet tisoč, zneski nad 2.500 din pa 
na višjih pet tisoč dinarjev. 

• 
Če ima zavezanec dohodke iz več virov, za ka- 

tere so predpisane • posebne stopnjo dopolnilne do- 
hodnine, veljajo za obdavčitev določbe 10. člena 
uredbe o dohodnini. 

IV 
Pri odmeri dohodnine se priznajo davčno olajša- 

ve po 129. členu uredbe o dohodnini. 

Ta odlok velja od dneva objave v >Urn rinem li- 
stu LRS«. 

St. 6416/2 
Kočevje, dne 21. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez Pirnat 1. r. 

74?. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena in 64. člena 
zakona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
št. 19/52), 57., 58. in 59. člena uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) ter 3. in 
8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) je okrajni ljudski odbor Krško na 
XVni. seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 
dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o   opravljanju -gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov gostinskili podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o oddajanju 

hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

I. Opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev  uven  poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč na sejmih, 
' priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in pro- 
metnih krajih in ob podobnih prilikah je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za postrežbo • jedili 
in pijačami in le za določen čas oziroma najdalje, 
dokler traja prireditev, za katero je dovoljenje iz- 
dano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu toga odloka izda tajništvo 

za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora Krško 
na prošnjo gospodarske organizacije ali tistega, ki 
namerava opravljati take storitve, in po zaslišanju 
pristojne okrajne gostinske zbornice. 

Dovoljenje se izda le tedaj, če je poprej organ 
sanitarne inšpekcije ugotovil, da prosilec oziroma pri- 

reditelj nudi dovolj poroštva za kulturno postrežbo 
in da bodo izpolnjeni predpisani sanitarno-higienski 
in zdravstveni pogoji. 

Tajništvo za gospodarstvo lahko po predlogu 
organa sanitarne inšpekcijo ob izdaji dovoljenja 
predpiše, da se izpolnijo določeni sanitarno-higienski 
in zdravstveni pogoji. 

Gostinske storitve izven poslovnih prostorov še 
lahko opravljajo samo pod nadzorstvom oziroma 
vodstvom osebe, ki ima strokovno izobrazbo vsaj pol- 
kvalificiranega gostinskega delavca. Pri manjših dru- 
štvenih prireditvah se lahko zahteva po strokovni 
izobrazbi iz tega odstavka spregleda. 

3. člen 
Za vsako izdano dovoljenje se mora razen držav- 

ne takse po zakonu o taksah plačati tudi občinska 
taksa. 

II. Oddajanje opremljenih sob potnikom in turistom 

4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih slavnostih, izletih, shodih in podobnih 
proslavah, kaikor tudi, kadar so vse sobe v gostinskih' 
prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
vanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
uživalec stanovanja običajno stanuje. 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 4. členu teg* 

odloka, je potrebno dovoljenje; izda ga občinski ljud- 
ski odbor, na čigar območju je bivališče zasebnika, 
ki oddaja sobe. 

Oddajanje sob v podnajem za čas, daljši od 
15 dni, se ne šteje za oddajanje opremljenih sob p0 

4. členu. 
6. člen 

Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, 
ki ne spadajo k rednemu stanovanju, se Šteje za 
gostinsko delavnost in mora zasebnik zanjo • imeti 
dovoljenje za prenočišča po ' uredbi o zasebnih 
gostiščih. 

7. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

in turistom na dan, ko začne veljati ta odlok, morajo 
v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka priglasiti pr1* 
stojnemu občinskemu ljudskemu odboru število j|n 

opis opremljenih sob, ki jih oddajajo oziroma j>n 

nameravajo oddajati, in pa cene, po katerih bodo 
oddajali te sobe. 

8. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

občinski ljudski odbor komisijski pregled priglašeni11 

sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne predpis 
neoporečne in primerne za sprejem gostov in ali *° 
izpolnjeni predpisani pogoji. .. 

V Komisiji za pregled sob morata biti zdravni* 
in zastopnik turistične organizacije, če obstoji v kra- 

ju, sicer pa zastopnik pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

9. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere se nS°^Cj. 

da izpolnjujejo pogoje, izda občinski ljudski od , 
dovoljenje, hkrati pa jih vpiše v seznam lastni*"* 
opremljenih sob, ki se oddajajo. 
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Seznam mora obsegati: lastnikovo ime in priimek, 
Poklic in stalno bivališče, število sob, število postelj 
•n ceno za vsako sobo. 

Po en izvod seznama pošlje občinski ljudski od- 
tar še pred pričetkom sezone turističnemu društvu 
oziroma okrajni gostinski zbornici in finančnemu 
organu okraja. 

10. člen 
Ce ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 

kljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se od- 
pravijo, in šele potem iz<la dovoljenje. 

11. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v tiste 

sobe, za katere je pristojni občinski ljudski odbor 
izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam oprem- 
ljenih sob po 9. členu tega odloka. 

•Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega; dajanje drugih 
jedil in pijač potnikom in turistom ni dovoljeno. 

III. Dajanje hrane abonentom v zasebnih 
gospodinjstvih 

12. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko oddajajo hrano naj- 

več do 5 abonentom. Oddajanje hrane več kot 5 abo- 
nentom se šteje za gostinsko delavnost, za katero je 
Potrebno dovoljenje po predpisih uredbo o zasebnih 
gostiščih. 

, Zasebna gospodinjstva, ki oddajajo hrano abonen- 
tom morajo izpolnjevati vse predpisane zdravstveno- 
higienske pogoje. 

13. člen 
Izvajanje določb tega odloka in izpolnjevanje 

zdravstveno higiensikih pogojev ob opravljanju go- 
stinskih storitev izven poslovnih prostorov in v za- 
sebnih gospodinjstvih, ki oddajajo opremljene sobe 
Potnikom in turistom oziroma dajejo hrano abonen- 
tom, nadzorujeta inšpekcija tržišča in sanitarna in- 
spekcija okrajnega ljudskega odbora. 

IV. Kazenske določbe 

14. člen 
,^Za prekršek  se kaznuje z  denarno kaznijo do 
*•> dinarjev: 

. 1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 
ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
Jo gostišč; če opravljajo gostinska podjetja ali go- 
jišča   gostinske   storitve  izven   poslovnih   prostorov 

rez dovoljenja, se kaznujejo po uredbi o gostinskih 
ujetjih in gostiščih; 

2. ikdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka. 

15. člen 
^^Za prekršek  se  kaznuje  z denarno kaznijo do 
•^00 dinarjev: 

1- kdor v roku, predpisanem po 7. členu, ne pri- 
f asi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom 
In turistom; 
,     2- kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
e drugo hrano in pijačo; 

.3. kdor zaračunava  za oddane opremljene  sobe 
lsJe cene, kot je navedeno v prijavi; 

j     4- imetnik dovoljenja iz 2.  in  5. člena tega od- 
iz   i V1   zase^no  gospodinjstvo  iz   12.  člena,   ki   ne 

Polnjuje pri svojem poslovanju higienskih !n zdrav- 

stvenih predpisov ali drugače nekulturno posluje, 
kolikor za tako dejanje ni določena kazen z drugimi 
predpisi. 

Upravni kazenski postopek vodi in kazni izreka 
na prvi stopnji sodnik za prekrške pri okrajnem 
ljudskem odboru Krško. 

16. člen 
Ta' odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 16227/2 
Krško, dne 13. oktobra 1934. 

Predsednik OLO: 
Tone Zupančič 1. r. 

748. 

Na podlagi 2. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 
16. člena uredbe o spremembah in dopolnitvah ured- 
be o upravljanju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, 
št. 29/54) je okrajni ljudski odbor Postojna na skup- 
ni seji obeh zborov dne 16. novembra sprejel 

OJ) LOK 
o stanovanjski  tarifi  v okraju  Postojna 

1. člen 
Zaradi določitve višine najemnine se določijo na 

območju okrajnega ljudskega odbora Postojna trije 
okoliši: 

1. naselje 11. Bistrica, 
2. vsa naselja v občini Planina, 
3. vsa druga naselja. 

2. člen 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

glede na število točk in okoliš,, v katerem je sta- 
novanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m1 stanovanjske 
površine se določi: 

a) v prvem okolišu 0,30 din, 
b) v drugem okolišu 0,20 din, 
c) v tretjem okolišu 0,25 din. 

3. člen 
\ Pri izračunavanju najemnine po prejšnjem čle- 

nu se ne upošteva površina sob nad 30 m1 ter zaprtih 
hodnikov in predsob nad 20m'. 

4. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo zelenjav- 

nih vrtov pri hišah poseben letni prispevek, za sadna 
drevesa pa po donosnosti. 

Po prednjem določi prispevek hišni »vet oziroma 
hišni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enaiko kot najemnina in 
se razdeli v sklade po istih načelih. 

5. člen 
Uprava stanovanjske skupnosti bo sklepala z vsa- 

kim najemnikom pismene stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Najemnina po tej stanovanjski tarifi se plačuje 

od 1. avgusta 1954 dalje. 
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7. člen 
Vsak uživalec stanovanja ima v 8 dneh po pre- 

jemu odločbe pravico, pritožiti se zoper nepravilno 
določitev najemnine za -njegovo stanovanje. 

8. člen 
Pravice lastnika hiše, ki se vključi v stanovanj- 

sko skupnost, do pobiranja najemnine, sklepanja na- 
jemnih pogodb, odpovedi najemnih razmerij in 
dolžnosti, vzdrževati hišo, tor morebitni viseči dol- 
govi hiše, ki spadajo pod določbo druge točke 70. čle- 
na uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš, preidejo 
na hišne svete z dnevom prevzema hiše. Prevzem hiš 
se opravi 1. avgusta 1954. 

9. člen 
Ta stanovanjska tarifa velja, ko jo potrdi Izvršni 

svet ljudske republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. avgusta 1954 dalje. 

St. 657/51 
Postojna, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

Stanovanjsko tarifo jo potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo z dne 3. ••. 1954, štev. 
1385/7-54. 

749. 

Na podlagi 2. točke 64. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) ter 
48. in 49. člena temeljnega zakona o proračunih 
(Uradni list FLRJ, št. 13-147/54) je okrajni ljudski 
odbor Postojna na seji okrajnega zbora in zbora pro- 
izvajalcev dne 16. novembra 1954 sprejel 

'ODLOK 
o potrditvi sklepnega računa okrajnega ljudskega 

odbora za Jeto 1953 

1. člen 
Potrdi se sklepni račun o izvršitvi proračuna 

okrajnega ljudskega odbora Postojna za leto 1953, 
sestavljen po predpisih 48. člena temeljnega zakona 
o proračunih in 39. člena uredbe o izvajanju pro- 
računa. 

2. člen 
Okrajni sklepni račun za leto 1953 's sklepnimi 

računi finančno samostojnih zavodov za leto 1955 jo 
sestavni del tega odloka. 

3. člen 
Doseženi dohodki in izvršeni izdatki so znašali 

po okrajnem sklepnem računu v letu 1953: 
I. po okrajnem proračunu: 

dohodki 293,023.112 din 
izdatki 235,894.560 din 
presežek dohodkov 57,128.552 din 

•. po sklepnih računih okrajnih 
finančno samostojnih zavodov: 
dohodki 110,203,202 din 
izdafki 96,349.377 din 
presežek dohodkov • 19,867.849 din 
presežek izdatkov 6,014.024 din 

4. člen 
Presežek dohodkov nad izdatki po okrajnem 

sklepnem računu za leto 1953 se prenese kot dohode* 
v proračun za leto 1954. 

5. člen 
Presežek dohodkov okrajnih finančno samostoj- 

nih zavodov se razdeli po veljavnih predpisih oa 

sklade zavodov, presežek izdatkov so prenese v leto 
1954. 

6. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem •" 

stu LRS«. 
St. 657/86-1954 
Postojna, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

750. 

Na podlagi 17. člena 1er 3. točke 64.' člena v zvezi 
z 96. členom zakona o okrajnih ljudskih odborih ter 
28. člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni •" 
ELRJ, št. 13-147/54) izdaja okrajni ljudski odbor Po- 
stojna na seji okrajnega zbora in zbora proizvajal- 
cev dno 16. novembra 1954 

ODLOK 
o dodatnem proračunu dohodkov in izdatkov okraj- 

nega ljudskega odbora Postojna za leto 1954 

1. člen 
Okrajni dodatni proračun za leto 1954 s poseb- 

nimi prilogami obsega: 
dohodkov v znesku    17,100.000 din, 
izdatkov v znesku      17,100.000 din. 

2. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v VUradnen1 

listu LRS«. 
St.  657/87 
Postojna, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič I. *• 

751. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena zako^ 
o okrajnih ljudskih odborih  (Uradni list LRS, *»te ' 
19-89/52)  izdaja okrajni ljudski  odbor  Postojna n 

skupni seji obeh zborov dne 16. novembra 1954 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o družbenem P'a    \ 

okraja Postojna za leto 1954 

1. Člen 
Za  točko 8.  XVIII. poglavja družbenega^ PIa^ 

oOcraja Postojna za leto 1954 se doda nova točka 
ki se glasi: 
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»Iz investicijskega sklada okraja Postojna se iz- 
loft tudi znesek 9 milijonov diuarjev, iz katerega 
daje Narodna banka posojila zasebnikom «:a grad- 
njo in popravilo stanovanjskih hlš.< 

Posojila po tej točki daje Narodna banka po ena- 
kih pogojih, kot so dajejo posojila po odloku o dode- 
ljevanju dolgoročnih posojil za zidavo stanovanjskih 
hiš in za popravilo hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost (Uradni list FLRJ, št. 24/34). 

2. člen 
V točki 9. istega poglavja določeni zneski za pro- 

računske investicije se spremenijo takole: 
v 000 din 

prej        zdaj 
Dijaški dom Postojna 5.000        3.000 
Studije in raziskovanja 10.000        7.000 
Cesta Brkini 20.000       23.500 
•V isti točki se črta postavka »rešilni avto« in na- 

mesto njo vpiše: »oprema za zdravstvene ustanove< 
ter doda nova postavka, ki se glasi: 

Cesta Stržen—Sušica . 1.500 

3. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 657/88 
Postojna, <ine 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miro Jelerčič 1. r. 

752.' 

Na podlagi 22. in 107. člena zakona o okrajnih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in 2. čle- 
na temeljno uredbo o finančno samostojnih zavodih 
(Uradni list FLRJ, St. 51/53) je okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec na 20. skupni seji obeh zborov z dne 
18. novembra 1954 sprejel 

i 

ODLOČBO 
o ustanovitvi zavoda za iskanje granita »Granit« 

v Slovenjem Gradcu      / 

I 
Ustanovi so zavod za iskanje granita »Granit« v 

Slovenjem Gradcu kot finančno  samostojen1 zavod. 
Sedež zavoda je v Slovenjem Gradcu. 

II 
Zavod ima nalogo, da iščo ležišče granita r območ- 

ju okraja Slovenj Gradec in da v ta namen sodeluje 
'z  ustreznimi   organi,   gospodarskimi   organizacijami, 
ustanovami in društvi. 

III 
Za opravljanje novih nalog ima zavod potrebne 

stalne naprave in  prostore za preizkušanje granita. 

IV 
Zavod gospodari s premoženjem, ki mu ga dodeli 

• upravljanje okrajni ljudski odbor Slovenj Gradec 

ter s premoženjem, ki si ga zavod pridobi v svojem 
poslovanju. 

Postranska delavnost zavoda je predelava in pro- 
daja izdelkov iz granita. 

Premoženje je popisano in ocenjeno takole: 
a) stanovanjska baraka, izmera 

12X4 m, lesena, krita z opeko        390.OÛO din 
b) kovačnica, izmera 4X4m, lesena, 

krita z deskami 75.000 din 
c) delovna lupa ter skladišče za oglje 150.000 din 
Ć) drobni inventar in orodje 226.488 din 
d) kovaško orodje 463.609 din 

Skupaj   1,305.097 din 

Zavod ima sklade, s katerimi samostojno razpo- 
laga, in sicer: sklad za nagrade in sklad za nadome- 
stitev In dopolnitev osnovnih sredstev in za velika 
popravila. 

VI 
Organa zavoda sta upravni odbor in  upravnik. 
Olone upravnega odbora izvolijo delavci in usluž- 

benci delovnega kolektiva zavoda.        ' 
Natančnejše določbe o sestavi in številu članov 

upravnega odbora ter o prispevku za vzdrževanje in 
raziskave, ki se plačujejo po posebni tarifi, se določi 
in predpiše s pravili. 

VII 
Zavod za iskanje pohorskega granita vodi 

upravnik. 
Upravnika imenuje in razrešuje «vet za gospo- 

darske zadeve pri OLO Slovenj Gradec. 

VIII 
Plače uslužbencev zavoda se določajo po predpi- 

sih o plačah uslužbencev državnih organov. 
Plače delavcev pa se določijo po predpisih o pla- 

čah delavcev, zaposlenih pri državnih uradih in za- 
vodih. « 

IX 
Za zadeve in naloge zavoda je pristojen svet za 

gospodarstvo OLO Slovenj Gradec. 

Ta odločba velja od 1. januarja 1954, objavi pa s« 
v »Uradneni listu LRS<. 

St. 9108/Ü-54 
Slovenj Gradec, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 
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Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-S9/52), v zvezi s 7. in 9. členom pravilnika o vzdr- 
ževanju državnih, zadružnih in zasebnih plemenja- 
kov ter o načinu plačevanja skočnine (Uradni list 
LRS, št. 41-612/48) in s souporabo 3. in 8. člena te- 
meljnega zakona o prekrškjh (Uradni list FLRJ, 
št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Šoštanj na 
seji obeh zborov dne 11. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o plačevanju pavšalne skočnine in o plačevanju 

vzdrževalnine rejcem plemenskih  bikov 

L Pavšalna skočnina 

1. člen 

V okraju Šoštanj se uvaja plačevanje pavšalne 
skočnine. 

Pavšalno skočnino v letnem znesku 300 din pla- 
čujejo lastnika in rejci od vsake krave in nad 1 lèto 
stare telice. 

Plačevanja pavšalne skočnine so oproščena tista 
kmetijska gospodarstva, ki redijo iz lastnih sredstev 
nabavljene priznane plemenjake izključno le za 
svoje potrebe. 

Bikorejci, ki imajo pogodbeno bike, plačujejo za 
krave in nad 1 "leto stare telice, ki jih redijo na 
svojih gospodarstvihr prav tako pavšalno skočnino 
kot druga kmetijska gospodarstva. 

2. člen 
Pavšalno skočnino odmerjajo in pobirajo občin- 

ski ljudski odbori. Za odmero pavšalne skočnine je 
odločilno število krav in nad 1 leto starih telic na 
dan  1. januarja. 

Število živine, od katere se mora plačati pavšalna 
skočnina, ugotavljajo občinski ljudski odbori z vsako- 
letnim rednim popisom, .ki se opravi najkasneje do 
konca meseca decembra. 

Ob sodelovanju živinorejske službe morajo občin- 
ski ljudski odbori pri popisu krav in telic ugotoviti 
dejansko število plemenjakov, potrebno število ple- 
menjakov ter manjkajoče število plemenjakov. 

Občinski ljudski odbori morajo s sodelovanjem 
kmetijskih zadrug zagotoviti preskrbo plemenjakov 
po 6. členu uredbe o odbiri plemenske živine (Uradni 
list LRS, št. 32-186/47), za kar mora ob popisu krav 
in telic sestaviti načrt o nabavi in plačilu potrebnih 
plemenjakov. »   , 

3. člen 
Pavšalno skočnino morajo občinski ljudski odbori 

pobrati najkasneje do 1. marca vsakega leta. 
•V določenem roku neplačano skočnino izterja 

občinski ljudski odbor. 

4., člen 
Rejci plemenskih bikov ne smejo od kmetijskih 

gospodarstev ki  so  plačala  pavšalno  skočnino,  po- 
birati nobenega drugega plačila, nagrade ali darila. 

Občinski ljudski odbori, ki na svojem območju 
nimajo kmetijskih zadrug, obdržijo pobrano skočnino 
sami, uporabiti pa jo morajo za izplačevanje vzdrže- 
valnine svojim pogodbenim bikorejcem. 

6. člen 
Živinorejska služba določi skupno z občinskim 

ljudskim odborom ob uvedbi pavšalne skočnine za 
vsakega plemen jaka poseben plemenilni krog oziroma 
zaprta plemenilna področja. 

II. Vzdrževalnine 

7. člen 
Vzdrževalnino plačujejo rejcem zadružnih bikov, 

rejcem zasebnih bikov in osemenjevalnim postajam 
kmetijske zadruge, kjer pa teh ni, pa občinski ljud- 
ski odbori v dveh obrokih. 

Polovico vzdrževalnine izplačajo do konca junija, 
drugo polovico pa po poprejšnjem pregledu skočnih 
zapisnikov in  bikov  samih  do  konca vsakega  leta. 

8. člen 
Okvirno višino vzdrževalnine določi za vsako leto 

posebej svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora na predlog okrajnega živinorejskega odbora 
pri okrajni zadružni zvezi, in to po kakovosti pleme- 
njaka, po starosti in teži plemenjaka, njegovem 
oskrbovanju  in  po številu  oplojenih  krav in  telic. 

9. člen 
Vzdrževalnino plačajo kmetijske zadruge oziroma 

občinski ljudski odbori rejcem ali lastnikom bikov 
in osemenjevalnim postajam le tedaj, če so pleme- 
njaki dosegli število 80 krav in telic letno, za manjše 
bike pa, če so dosegli število, ki je po pogodbi do- 
ločeno. Če bik letno ne doseže vsaj števila 60 krav 
in telic, lahko kmetijska zadruga oziroma občinski 
ljudski odbor sorazmerno zniža vzdrževalnino, na- 
sprotno pa lahko rejcem, katerih bik preseže letno 
število 80 krav ali telic, sorazmerno zviša vzdrže- 
valnino, vendar le, če večja uporaba ni -šla na škodo 
plemenjaka. 

10. člen 
Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 

se pooblašča, da izda potrebna navodila za izvajanje 
tega odloka. 

11. člen 
Za prekrške iz 4. člena tega odloka se kršilci 

kaznujejo z denarno kaznijo do 3000 din. Upravni 
kazenski postopek izvede in kazen izreče sodnik za 
prekrške okrajnega ljudskega odbora Šoštanj. 

12. člen 
Ta odlok začne veljati-z dnem objave v urad- 

nem listu LRS«, čas pobiranja skočnine pa velja °° 
1. januarja 1955. 

St. 5241/1-54 
Šoštanj, dne 11. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

5. člen 
Občinski  ljudski  odbori  morajo  do   15.  marca 

vsakega leta pobrano skočnino s seznamom krav in 
telic izročiti področnim kmetijskim zadrugam. 

/ 
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Dr. Jože Goričar 
UVOD V DRUŽBENE VEDE 

H. del 
V zbirki učbenikov pravne fakultete univerze -v izubijani je 

izšel H. del te vsebinsko bogate in zelo pregledne knjige o temi, 
ki je vprav v sedanjem času, v našem gospodarskem razvoju 
deležna vsestranske pozornosti. Kakor prva tako tudi druga 
knjiga ne bo koristila le študentu pri praktičnem študiju, temveč 
bo s pridom segel po njej tudi vsakdo, ki se hoče poglobiti v 
razvojno pot družbene vede. 

Avtor obravnava v tem II. delu prehodno obdobje od fevda- 
lizma h kapitalizmu. V lahko razumljivem stavku in lepo teko- 
čem stilu so prikazani začetki kapitalističnega načina proizvodnje, 
značilnosti pravnopolitične nadstavbe. Sledi poglavje o revoluci- 
jah v družbi ter o narodih in njihovem tmstanku in pomenu, 
dalje splošne značilnosti ideologije v prehodnem obdobju od 
fevdalizma h kapitalizmu, humanizem, renesanca in reformacija, 
politične doktrine v tej dobi ter značilnosti družbene zavesti 
in politične doktrine v manufakturnom obdobju kapitalizma. — 

"V drugem delu je med drugim prikazana družbeno-ekonomska 
formacija kapitalizma z vsemi njenimi značilnostmi tja do za- 
četkov splošne teorije o družbi. — Vsebinsko bogato gradivo 
zaključujejo poglavja o meščanski sociologiji, o marksizmu, 
ideološkem izrazu delavskega gibanja, o dialektičnem in zgodo- 
vinskem materializing 

Strani 150, cena 280 din. Dobi se pri »Uradnem listu LRS, 
Ljubljana, Erjavčeva 11 a. 

Razglasi in objave 
Sprememba  rodbinskega  imena 
Si lV-3678/1-54 , 7218 

Z odločbo Državnega sekretariata 
za notranje zadeve LRS, št. iV-3&78/l 
z dne 11. XI. 1954 je bila na podlagi 
21. člena zakona o osebnih imenih 
dovoljena sprememba imena Okor- 
nu Leopoldu, rojenemu 26. XI. 1918 
v Stični, biivajočemu v Ljubljani, 
Cankarjeva ulica 2 v ime »Mila n<. 

Državni secretariat za notranje 
zadeve LRS 

Register gospodar škili 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
1962. 

Besedilo: Restavracija »Svoboda«, 
Celje (Celje, Mariborska cesta 63). 

Poslovni predmet: Prodaja alko- 
holnih in brezalkoholnih pijač ter 
vseh vrst mrzlih in toplih jedil. 

Ustanovitelj: Športno društvo 
»Svoboda«, Celje. 

Upravnik: Skorjanc Jože, računo- 
"n«ja Mihelak Katica. 

Celje, 29. oktobra 1954. 
Zt 154/54 3643 

1963. 
Besedilo: Gostilna »Trnovo«, Ljub- 

ljana (Pred Konjušnico 4). 
Poslovni predmet: Gostinske 

storitve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba št. G 6419/54 z dne 23. VIII. 
1934. 

Gostišče je bilo konstituirano. 
Poslovodja: Ferbežar Anton, Ljub- 

ljana, Korunova 7. 
Zt 366/54 Rg III 803/1     3830 

Besedilo: Mizarstvo »Trnovo«, 
Ljubljana (Trnovski pristan 20/a). 

Poslovni predmet: Obrtne sto- 
ritve mizarske stroke (predelava 
lesa/ izdelava pohištva, umetnin itd.) 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba G 8639/1-4 z dne 17. IX. 1934. 

Podjetje je bilo konstituirano. 
Za podjetje podpisuje direktor 

oziroma po njem pooblaščena oseba. 
Listine finančnega pomena sopod- 
pisujc kinjigovodja. 

Direktor: Jcrnejčič Franc, Ljub- 
ljana, Pohlinova 15, podpisuje samo- 
stojno oziroma po njem pooblašče- 
na oseba. Listine finančnega pome- 
na sopod.pisuje knjigovodja. 

Zt 331/54 Rg 806/1 3831 
Besedilo: Kino Doma JNA, Novo 

mesto (Sokolska 2). 
Gospodarska delavnost: Predvaja- 

nje filmov in druga razvedrila. 
Ustanovitelj: Svet Doma JLA No- 

vo mesto, sklep z dne 8. X. 1954, 
št. 396. 

Direktor do konstituiranja: Adžič 
Radovan, kapelan JLA, Novo mesto. 

Zt 35.1/54 Rg III 80/1       3817 

Besedilo: Mizarska delavnica, 
Brod (Brod 1, Novo mesto). 

Poslovni predmet: Stavbno in po- 
hištveno mizarstvo. 

Ustanovitelj : LO mestne občine 
v Novem mestu, št 1724/1-34 z dne 
5. XI. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Jev- 
šoeik Miloš, Brod 1. 

Zt 358/34 Rg III 79/1       3818 
Ljubljana, 18. novembra 1954. 

1964. 
Besedilo: Gostilna »Pri ribiču«, 

Ljubljana (Tavčarjeva 4). 
Poslovni predmet: Priprava in 

prodaja vseh vrst pijač in hrane 
s posebno specializacijo na ribe in 
druge' primorske specialitote. 

Ustanovitelj: Delavski svet ribi- 
škega podjetja »Ribič«, Piran, sklep 
z dne 1. XI. 1954. 

Upravnik do konstituiranja: Ko- 
šak Vladimir, Ljubljana, Saranovi>- 
čeva 2. 

Ljubljana, 25. novembra 1954. 
Zt 368/54 Rg II 808/1       3888 

1965. 
Besedilo: Dom na Polževem v Za- 

vrtačah (Zavriače 1). 
Poslovni predmet: Postrežba z 

jedjo, predvsem s toplimi iedili, 
točenje pijač, oddajanje sob ter 
penzion. 

Ustanovitelj: OLO Ljubljana oko- 
lica, odločba št. 10.781/-54 z dne 
25. IX. 1934. 

Poslovodja do konstituiranja: 
Markelij Jože, Dom na Polževem pri 
Višnji gori. 

Ljubljana, 26. novembra 1954. 
Zt 574/54 Rg II 151/1     3887 

1966. 
Besedilo: Bife »Pri vitezu«, Ljub- 

ljana (Breg 18). 
Poslovni predmet: Gostinske 

storitve. 
Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 

ločba Št G 9307/34 z dne 5. XI. 1954. 
Gostišče se je 'že konstituiralo. 
Poslovodja: Brave Dragica, Ljub- 

ljana, Breg 18. 
Ljubljana, 6. decembra 1954. 

Zt 385/54 Rg • 811/1       3910 
1967. 

Besedilo: Urarstvo »Chronome- 
ter«, Maribor, Partizanska 16. 

Poslovni predmet: Urarsika obrt. 
Obrtna delavnica se_ je po sklepu 

delavskega sveta izločila iz podjetja 
»Urarstvo«, Maribor, Gosposka 15. 

Poslovodja: Dvoršak Herman, 
podpisuje skupaj- s Tipoweileriem 
Ivanom, knjigovodjo, v računskih, 
finančnih, in bančnih zadevah. 

•    Maribor, 29. septembra 1954. 
Reg. št 152/11 3549 

1968. 
Besedilo: Ženski, modni selon 

»Kroj«, Maribor, Partizanska 28. 
Poslovni predmet: Obrt krojaštva 

ženskih oblek. 
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Ustanovitelj: Splošno krojaštvo 
>Uniforma<, Maritar, po sklepu de- 
lavskega sveta. 

Poslovodja: Kovačič Štefka, pod- 
pisuje kolektivno z Grgič Terezijo, 
šiviljsko pomočnico in prikroje- 
valko. 

Maribor, 29, oktobra 1954. 
Ti 165/11 Reg št 64/11     3684 

Spremembe 
1969. 

Besedilo: Tekstilna tovarna, Pre- 
bold. 

Poslovni predmet ee dopolni: Tka- 
nje da rtliakanje (oplemenjovanje) 
bombažnih tkanin, na industrijski 
način. 

Celje, 17. novembra 1954. 
Rgo • 350/6 3816 

1970. 
Resodilo: Trgovina z živili »Pri 

turistu«, Celje, Stanetova 31. . 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 

Celje, 22. novembra 1954. 
Rgo IV 116/4 3834 

1971. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pod- 

plat«, Celje. 
Besedilo odslej: Veletrgovsko pod- 

jetja »Podplat«, Celje, Stanetova 19. 
Poslovni predmet odslej: Trgova- 

nje  z  usnjem  in  čevljarskimi  po- 
trebščinami,  na  debelo   io  drobno. 

Rgo III 53/2 3877 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Glinca«, Slivnica pri Celju. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 

.Poslovni predmet: Trgovina na 
drobno z živili in gospodinjskimi 
potrebščinami, mešanim industrij- 
skim in tekstilnim blagom, gradbe- 
nim materialom, drvmi in premo- 
gom, tobačnimi izdelki, vžigalicami 
in potrebščinami, kmetijskimi stro- 
ji, orodjem, umetnimi gnojili in 
sredstvi za varstvo rastlin, nakup 
in prodaja jajc na drobno. 

Rgo 358/2 3876 
Celje, 25, novembra 1954. 

1972. 
Besedilo: »Mizarstvo«, Rogaška 

Slatina. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 

Celje,  1.  decembra  1954.      I 
Rgo II 362/3 3883 

1973. 
Besedilo: Trgovina »Savinja«, 

Luče. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

tekstilno, kratko in pleteno blago, 
konfekcijo, galanterijo in bazarsko 
blago ter igrače, vrvarske izdelke, 
izdelke iz konoplje in jute, usnje, 
sedlarsko in jermenarsko blago an 
potrebščine, izdelke iz gume, kav- 
čuka in plastičnih mas, železnino in 
kovinske izdelke, kolesa, šivalne 
stroj'« in potrebščine, športne po- 
trebščine, elektrotehnični material, 
barve, lake, kemikalije in potreb- 
ščine, parfumerijeko in kozmetično 
blago, gradbeni material, steklo, 
porcelan in keramiko, . pisarniški 
matériau, papir, pisalne in šolske 
potrebščine, mlevske izdtelke, živila 
in gospodinjske potrebščine, delika- 

tese, iadelke dz sladkorja in kakava, 
ribe, alkoholne in brezalkoholne 
pijače v zaprtih steklenicah, izdel- 
ke domače an umetne obrti ter me- 
šano industrijsko blago. 

Celje, 2. decembra 1954. 
Rgo I 98/3 . 3884 

1974. 
Besedilo: Splošno obrtno podjetje 

»Zvezda«, Piran. 
Poleg dosedanjih je novi upravi- 

čenec za podpisovanje Kusolj Vera, 
knjigovodja. 

Koper, 22. novembra 1954. 
Rg II 107/2 Zt 300/54       3866 

1975. 
Besedilo: Rudnik rjavega premo- 

ga, Kočevje. 
Na seri delavskega sveta 1. IX, 

1954 .so bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Rudnik, Kočevje. 
Za podjetje podpisujeta direktor 

oziroma po upravnem odboru po- 
oblaščena oseba, listine finančnega 
pomena sopodpisuje šef gospodar- 
sko računskega sektorja oziroma 
šef komercialnega sektorja. 

Ljubljana, 18. novembra 1954. 
Rg III 2/3 3826 

1976. 
Besedilo: »Adria«, hranilni proiz- 

vodi, Ljubljana. 
Izbriše st Pečnik Franc in vpiše: 
Krevalder Zofka, knjigovodja, 

Ljubljana, Pod gozdom 12. 
Rg II 467/2 3856 

Besedilo: Gasilski servis, Ljub- 
ljana. 

Podjetje je bilo konstituirano. 
Poslovni predmet odslej: Nabava 

in prodaja, na drobno, vseh vrst 
gasilskih priprav, materiala in po- 
trebščin, uvoz tistih gasilskih pri- 
prav, opreme in materiala iz ino- 
zemstva, ki se v naši državi ne pro- 
izvajajo. 

Za 'podjetje   podpisuje   direktor, 
v njegovi odsotnosti pa po uprav- . 
nem odboru pooblaščena oseba. 

Direktor: Turlan Janez, Stara 
Vrhnika 6. 

Rg III 677/2 3851 
Besedilo: Mestno podjetje »Plesk«, 

Kamnik. 
Na seji delavskega sveta dne 6. 

oktobra 1954 go bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: »Plesk«, Kamnik 
(Graben 32/a). 

Rg I 79/7 3873 
Besedilo: Trgovina »Drogerija«, 

Novo mesto. 
Vpiše se konstituiranje podjetja. 
Za firmo samostojno .podpisuje po- 

slovodja Pleničar Anton, Novo me- 
sto, Dr. Voličeva ulica 4. 

Rg III 40/2 3838 
Besedilo: »Gostilna »V gradu«, 

Puterhof. 
Delovni kolektiv je 28. VIII. 1954 

sprejel nova pravila. 
Poslovni predmet: Točen je" pi j ač, 

postrežba z fedili. 
Izbriše se Kralj Mara in vpile Jež 

Majda, knjipovodija, Puterhof. 
Rg II 100/2 3859 

Ljubljana, 23. novembra 1954. 

1977. o 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Pre- 

hrana«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Veletrgovina Pre- 

hrana, export-import, Ljubljana. 
Ljubljana, 2. decembra 1954. 

Rg I 34/45 3022 
1978. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Ta- 
bor«, Grosuplje. 
'Na podlagi odločbo OLO Ljublja- 

na okolica, št II-2-Ra. 14.319/2-54 Z 
dne 15. IX. 1954 se je Splošno trgov- 
sko podjetje Ivančna gorica v Ivanč- > 
ni, gorici (Rg I 61/3) spojilo s tem 
podjetjem. 

Ljubljana, 2. decembra 1954. 
Rg 63/7 3921 

1979. 
Besedilo: Uradni list Ljudske re- 

publike Slovenije, Ljubljana. 
Izbriše se dr. Močnik Rastko in 

vpiše na novo: 
Lapajne Ivo, direktor, Ljubljana, 

Cankarjevo nabrežje 1. 
Ljubljana, 2. decembra 1954. 

Rg III 326/10 59 if 
1980. 

Besedilo: Grosistično podjetje 
»Preskrba«, Kranj. 

Na zasedanju delavskega sveta 
9. VII. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Za podjetje podpisujejo samostoj- 
no v vseh zadevah direktor oziroma 
po delavskem svetu pooblaščeni na- 
meščenci. Vso listine finančnega po- 
mena sopodpisuje računovodja.^ 

Na podlagi odločbe mestne obči ne- 
v  Kranju  št 2495/34  z  dne   19. X.   . 
1954 se vpiše razširitev  poslovnega 
predmeta še na prodajo odprtih vin 
na debelo. 

Ljubljana, 26. novembra 1954. 
Rg I 19/9 3SS9 

1981. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Ra- 

šica«, Mengeš. 
Na zasedanju delavskega sveta 

dne 14. VII. 1954 so bila sprejeta 
nova pravila. _   i- 

Za podjetje samostojno podpisuje 
direktor oziroma po delavskem sve- 
tu pooblaščeni nameščenci. Listin0 

finančnega pomena sopodpisuje po- 
leg direktorja oziroma njegovega 
namestnika računovodja. 

Ljubljana, 26. avgusta 1954. 
Rg II 212/7 3744 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
TaJnlJtva okrajnih oziroma meitnlb 

ljudskih odborov razglašajo: 
1982. 

Besedilo: »Bled-Commerce«, B'e"' 
, Delovno področje: Prirejanje s-taa- 
ne gospodarske razstave industrij- 
skih in obrtnih izdelkov, organi*»" 
cija in ureditev  razstavnih prosto^ 
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r°v in drugih tehničnih pogojev za 
razstavljanje. Upravljanje stalnega 
razstavnega prostora, ter populari- 
zacija' razstave. 

Ustanovitelj: LO MO Bled, odloč- 
ba št. 1-332/1-54 z dne 28. IL 1954. 

iZa zadeve in nailoge zavoda je 
Pristojen LO MO Blöd. 

Za zavod podpisujejo: Korošec 
Leo, predstojnik, samostojno za 
upravne zadeve v mejah zakonitih 
Pooblastil in pravil zavoda, in Toni 
1'Janc, računovodja, sopodpisuje li- 
stine fimančnega pomena. 

LO MO Bled, 22. marca 1954. 
St. 1-332/4-54 3737 

Spremembe 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo: 
1983. 

Besedilo: Lekarna, Dobrovo. 
., Vpiše se, da je ustanova odslej 
»nančno samostojen zavod ' (odločba 
OLO Gorica, št. 2969/1-54 z dne 3. 
VIII. 1954). 

St. II/3-3466/1-54 5801 
Besedilo: Lekarna »Solkan«, No- 

va Gorica. 
Vpiše se, da jo ustanova odslej 

finančno samostojen zavod (odločba 
£LO Gorica, št. 2969/1-54 z'dne 3. 
VIII. 1954). 

St. 11/3-3173-54     •      3796 
Besedilo: Lekarna, Šempeter pri 

Gorici. 
,. Vpiše se, da jo ustanova odslej 
finančno samostojen ztfvod (odločba 
OLO Gorica, št. 2969/1-54 z dne 3. 
VIII. 1954). 

•• St. ••-2969/5 3813 
Nova Gorica, 15. novembra 1954. 

Zadružni register 

Spremembe 
°«roina gospodarska sodlSča razglašajo: 
?85. 
, Besedilo:   Kmetijska delovna za- 
arjaga, Tabor. 
, Na izrednem družinskem sestan- 
ku dne 4. X. 1954 v zvezi z odločbo 
9LO Celio z dne 22. X. 1954, št. II 
/?'2-11546/l-54, je zadruga prešla v 
Uyidacijo. 

Likvidacijska   firma:   kakor   do- 
V!is Postavkom >v likvidaciji«. 
Likvidatorji: Zvar Ernest, načel- 

nik tajništva za gospodarstvo OLO 
r^Jje. predsednik, Janko Kobale, 
fadružnik KDZ Tabor, Voh Franjo, 
u«užbenec OZZ Celje, Rožanc Ma- 
"Ja, zadružnica KDZ Tabor. 

Likvidacijsko firmo podpisujeta 
v° dva likvidatorja. 

Celje, 13. novembra 1954. 
?86 Zadr VIII 102-5 3767 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
•'•; Podkum. 
jo^a občnem zboru zadruge 5. IX. 
r>ni So *"*• sprejeta nova pravila, 
f° katerih odslej zadruga deluje. 

Upravni odbor sestavlja 5 do li 
članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil upravni odbor. Delež znaša 
500 din. Vsak član jamči z.lO-krat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Celje, 15. novembra* 1954. 
Zadr VII 174/8 3607 

787. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j„ Zg. Ponikva. 
Na občnem zboru 8. VIII. 1954 •• 

bila sprejeta nova zadružna pravi- 
la, po. katerih zadruga odslej po- 
sluje. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 članov. Za zadrugo podpisujeta po 
dva člana upravnega odbora, kate- 
rih enega lahko nadomešča usluž- 
benec zadruge, ki ga je za to po- 
oblastil upravni odbor. Delež znaša 
1.OO0 din. Vsak član jamči z 20krat- 
nim zneskom vpisanih deležev. 

Celje, 17. novembra 1954. 
Zadr 'VII 75/7 3828 

788. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Št, Jošt nad 
Vrhniko.      , 

Izbrišejo se Oblak Anton, Grda- 
dolnik Peter, Oblak Jože, Tornine 
Janez, Sečnik Pavel in vpišejo novi 
člani upravnega odbora: Sečnik Ja- 
kob, logar, Butajnova 16, Sečnik 
Ludvik, poslovodja, Samotorica 1, 
Košir Matevž, St. Jošt 29, Droftina 
Andrej, St. Jošt, 16, Dolinar Franc, 
Butajnova 27, kmetje. 

Ljubljana, 17. novembra 1954. 
Zadr III 48/29 3829 

789. 
Besedilo: Kmetijska zadruga Dov- 

je-Mojstrana, trgovina »Sadje«, Moj- 
strana (št 102). 

Z odločbo OLO Radovljica, štev. 
4946/2-54 z dne 1.1. X. 1954 se je trgo- 
vina ustanovila. Trgovala bo s sad- 
jem, in zelenjavo, poljsikimi pridelki, 
s krmo in jajci 1er nilečnkni izdelki 
in delikatesami. 

Poslovodja: Verdnik Marija, Moj- 
strana 102. 

.   Zt 362/54 Zadr VIII 27/3   3895 
Besedilo: Okrajna zadružna zve- 

za z o. j. v Kranju. 
Izbriše se pooblaščenec za sopod- 

pisovanje Kristan Ivan in vpiše na 
novo: 

Belo Terezija, nameščenka, Kranj, 
Stara cesta 21. 

Zadr V 150/11 3890 
Ljubljana, 26. novembra 1954. 

790. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Radoslavci. 
Zadruga je prešla na podlagi skle- 

pa občnega zbora z dne 15. IX. 1954 
v likvidacijo. 

Likvidatorji: Jud Viljem, Gornja 
Radgona, Stojko Albin, Mota, Zni- 

»GOSPODARSK1 
ADRESAR SLOVENIJE 

V našem gospodarstvu ved- 
no bolj pogrešamo zbornik, iz 
katerega bi si lahko ustvarili 
čim jasnejšo sliko, kaj že ima- 
mo, kaj nam še manjka in 
kaj moramo uvažati — go- 
spodarski adresar vseh naših 
podjetij in gospodarskih or- 
ganizacij. Vse dosedanje pu- 
blikacije te vrste so že zasta- 
rele, ker je zaradi reorgani- 
zacij podjetij nastalo mnogo 
izprememb. Zato so zbornice 
in druga gospodarska združe- 
nja pooblastila uredništvo 
»Nove proizvodnje«, da izda 
nov, čim popolnejši gospodar- 
ji adresar Ljudske republi- 

ke Slovenije. 
Aaresar bo obsegal blizu 

1600 strani s 27.000 naslovi go- 
spodarskih organizacij, usta- 
nov, šol itd. ter bo stal 1000 
dinarjev. Naslovi industrij- 
skih in trgovskih podjetij bo- 
do urejeni najprej po proiz- 
vodnih panogah, nato pa še 
po okrajih in abecednem 
redu. 

darič Jožica, Ljutomer in Dešnik 
Stane, Križevci, uslužbenca; dalje 
Tarča Franc, Rakuša Janez, Koro- 
šak Anton, Žavratnik Jožef in To- 
mažič Franc, vsi kmetje dz Rado- 
slavcev. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s pristavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvida- 
cijsko firmo tako, da po dva od 
njih pristavita pod besedilo svoja 
podpisa. 

Maribor, 3. novembra 1954. 
Zadr V 64 3695 

791. 
Okrožna sodtSEa razglaSaJoi 

Besedilo: Kmetijska zadruga z 
o. j., Griže. 

Izbrišejo se Jilrhar Ludvik, Zapu- 
šek Martin, Razpotnik Franc, Kxa- 
šovec Franc, Jurak Anion jn vpišejo 
novi člani upravnega odbora: 

Holobar Martin, delavec, Griže 19, 
Kor en t Anton, kmet, Griže 38, Co- 
kan Julči, gospodinja, Megojnioe 94, 
Vidmaier Franc, kmet, Pankiac 74, 
Tratnik Jože, kmet, Zabukovca 82. 

Za podpisovanje se pooblaščata 
Goropevšek Anton in Korent Anton. 

Celje, 6. novembra 1954. 
Zadr VII 98/7 3735 

792. 
Besedilo: Kmetijska obdelovalna 

zadruga, Jakobski dol. 
Zadruga je prešla na podlagi 

sklepa obč. zbora 25. VII. 1952 v li- 
kvidacijo. 
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Likvidatorji: Mulec Avgust, taj- 
nik obč. Ročica, predsednik; Petnč 
Franc, Ročica, Reisman Franc, Zg. 
Jakobski dol, Trojner Franc, Dran- 
kovec, Platajs Kari, Ročica, Grašič 
Anton, Mali doli Sinič Mirko, Sp. 
Hlapje, kmetje; dalje Žerjav Jalkob, 
delavec, Zg. Jakobski dol, in Breg 
Franc, kmet. sin, Zg. Jakobski dol. 

Likvidacijska firma: kakor do- 
slej, s piistavkom »v likvidaciji«. 

Likvidatorji podpisujejo likvida- 
cijsko firmo tako, da po dva od 
njih pristavita pod besedilo svoja 
podpisa. 

Maribor,  13. septembra  1954. 
Zadr V 30 3144 

793. 
Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 

jetje sOrač«, podjetje OZZ, Mari- 
bor. 

Besedilo odslej: Zadružno trgov- 
sko podjetje »Orač«, Maribor, Par- 
tizanska 8; skrajšano: »Orač«, Mari- 
bor. 

Poslovni predmet odslej: Trgovi- 
na, na debelo, z zelenjavo, sadjem 
in njihovimi izdelki, s krmo in kr- 
mili, jajci, žiti in mlevskimi izdelki 
ter alkoholnimi in brezalkoholnimi 
pjačami v zaprtem stanju. 

Maribor,  16. oktobra  1954. 
Zadr VI 160 3555 

proti Cveku Valentinu, učitelju, na- St I 106/54 
zadnje stanujočem v Zminu, Hrvat- 
sko primorje, zdaj neznanega biva- 
lišča. Razprava bo 30. decembra 
1954 ob 8. uri pri tem sodišču, v sobi 
št. 52•1. Skrbnik je dr. Tereeglav 
Alfonz, višji pravni referent pri tem 
sodišču. 

7647 

Izbrisi 
Okrožna   <odlSč>   rjzglaSaJoi 

794. 
Besedilo:   Potrošniška   zadruga  z 

omejenim jamstvom v Zadvoru. 
Zaradi končane likvidacije. 

Ljubljana, 15. oktobra 1954. 
Zadr VI 95/3 3531 

Trgovinski register 

Izbrisi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
795. 

Besedilo: Gostilna Belinger Matil- 
da, Solkan, Prevalje. 

Zaradi vpisa pri OLO Gorica. 
Gorica,  3.  novembra   1954. 

Zt  12/51-15        ,       3678 

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 
«e sami ne zglasljo ali ne Imenujejo 

pooblaščence. 

Tožbe za razvezo zakona: 
G 334/54 7600 

Cvek   Marija,   posestnikova   hči, 
Nova vas 12, p. Slovenske Konjice, 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 3. decembra 1954. 

G 288/54-8 7646 

Poznič Rudolf, strelni mojster, 
Trbovlje, Sušiarjeva 3, proti Poznič 
Antoniji, gospodinji, zdaj neznane- 
ga bivališča. Razprava bo 30. XII. 
1954 ob 10.30 pri tem sodišču, v sobi 
št 53/11. Skrbnik je dr. Terseglav 
Alfonz, višji pravni referent pri tem 
sodišču. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dn'e 7. decembra 1954. 

Amortizacije 
Uvede se postopanje za amortizacijo 
vrednotnlc, katerih Imetniki se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodlSču svoje 
pravlre sicer se bodo vrednotnlce Izrekle 

za neveljavne. 

I R 211/54 72il7 

Breznik Feliks, kmet v Vrheh, 
prosi za amortizacijo izgubljenega 
gotovinskega čeka št. 631532 z zne- 
skom 61.386 din. 

Priglasitveni rok: tri mesece od 
te objave. 

Okrajno sodišče v Slov. Gradcu 
dne 12. novembra 1954. 

V tisku je knjižica 
BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda. Tega se v pol- • 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 

.modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje babiške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
s tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica- 
mi in novorojenčki. 

Dražbeni oklic 
Dne 8. februarja 1955 ob 9. uri 

bo pri tem sodišču, v sobi št /6 
dražba nepremičnin, zemljiška knji- 
ga k. o. Vodice, vi. št 233, pritlična 
hiša z vrtom. 

Cenilna vrednost 97.600 din, naj- 
manjši ponudek 65.006 din, varščina 
9760 din. 

Pravice, .ki bi ne pripuščale draž- 
be, je treba priglasiti pri sodišču 
najpozneje pri dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, sicer bi se 

ne mogle več uveljavljati glede 
nepremičnine v škodo zdražitelja, 
ki je ravnal v dobri veri. Sicer se 
pa opozarja na dražbeni oblic i»a 

uradni desici tega sodišča. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 3. decembra 1954. 

Razne objave 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj   v   danem   roku   priglasijo   terjatve 
oziroma  poravnajo  svoje  obveznosti  d° 
podjetij   v    likvidaciji,    sicer    so    bodo 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 1/54 731? 

Z odločbo OLO Novo mesto, št 
II-5650/1-54 z dne 15. IX. 1954 je pre- 
šel obrtali obrat »ObcUnska ža^a 
Dvor pri Zuiemberkuc v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od 
te objave. Likvidator 

Izgubljene listine 
prekiicuj ej o 

Avberšek Marija, Peko 3 pri Vele- 
nju, osebno izkaznico, reg. št. 3029, 
ser. št. 0426339. 7255 

Barba Rudi, Sežana, osebno izikaz- 
nico, reg. št. 8760, ser. št. 0356070 
(Ilirska Bistrica). 7602 

Bauman Friderik, Maribor, Vit* 
Kraigherja 8, osebno izkaznico, reg- 
st • 27, serijska št. 0002057. (Mari- 
bor). 7699 

Bernard Franc, Gabrje 88, p. Le"" 
dava, osebno izkaznico, registr. »t 
50032, ser. št G-0131742. 738o 

Bernard Majda, Ljubljana, Graj" 
sika planota 1, osebno izkaznic 
reg. št. 106108/53, ser. št. F-0015*}? 
(Ljubljana). ^7 

Bizjak ffinko, Škofljica 24, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 32702/50, ser- 
št. F-0158712" (Ljubljana ok.).    ^ 

Boštjančič Natalija, Mala B"*j£ 
vica 46, p. Il Bistrica, osebno lE,,6; 
nieo, reg. št. 10290 (Postojna).   <• 

Breg Barbara, Srebotje 22Iv Sjg- 
>r., osebno izkaznico, reg. st &> ,/n gor, 

ser. št G-0175594 (Maribor o^ t) ^ 
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Brumee  Ivan, Stari  log  pri  Pra- 
grskem,   osebno   izkaznico,   registr. 
št 175, serijska št. F.0567485 (Mail 
bor okolica). 7697 

Cegn^r Janez, Koper, Ulica JLA 
št. 19, osebno izkaznico, reg. št. 9430, 
ser. št 185740 (Kranj), in šofersko 
knjižico št.  3668   (Ljubljana).   7749 

Oener Helena, Kustanovci, p. Mač- 
kovci, osebno izkaznico, serij, št 
0094226 (Mur. Sobota). 7407 

CizI Avgust, Stanctinci 41, pošta 
Videm ob Ščavnioi, orožni list. •••. 
št 94 (Ljutomer). 7514 

Cof Ivanka, Srednje Bitnje 44, p. 
Zabnica pri Kranju, osebno izkaz- 
nico, reg. št 18459, ser. št. 0220169 
(Kranj). 7539 

Cucek Frančiška, Maribor, Can- 
karjeva 15, osebno izkaznico, reg. 
št. 13866, serijska št 0070876 (Rad- 
gona). 7437 

Cerne Pavla, Krnica 40, p. Gorje 
pri Bledu, osebno izkaznico, registr. 
št. 18S?3, ser. št. 0809803. 6958 
_ Dobnik Terezija, Kranj, Gregor- 
čičeva 10, osebno izkaznico, reg. št. 
7403, ser. št. F-0183713 (Kranj)   7634 

Dobravec Bruno, Kranj, tovarna 
»Sava«, šofersko knjižico, izdano v 
Kranju. 7733 

Drozg Feliks, Maribor, Partizan- 
ska 37, osebno izkaznico, registr. št 
23441, ser. št. 0021178, in vojaško 
knjižico, izdano od voj. okrožja 
Maribor. 7664 

Emeršič Veronika, Maribor, Stu- 
denci, Obrežna 77, osebno izkaznico, 
reg. št 54810, ser. št. 0055632 (Mari- 
bor). 7695 

Erjavec Marta, Lipovci, p. Beltin- 
ci, osebno izkaznico, reg. št. 16739, 
ser. št. 0094514 (Mur. Sobota).   7635 

Esih Jože, Maribor, Heroja Jevti- 
ča 4, osebno izkaznico, reg. št. 41693 
ser. št. 0043893 (Maribor). 7687 

Fatur Jožef, Drskovče 1, p. Pivka, 
osebno izkaznico štev. 9646 (Po- 
stojna). 7219 

Fink Franc, Podbukovje 9, pošta 
Krka, osebno izkaznico, reg. št. 11051 
(OLO Grosuplje). 7750 

Flisar Mihael, Sp, Sčavnica 73, p. 
G. Radgona, osebno izkaznico, reg. 
št. 17526, serijska št. 0074536 (Rad- 
gona). 7720 

Fortuna Franc, Jelša 8, p. Smart- 
no pri Litiji, osebno izkaza'ci>, rog. 
št. 4569, ser. št. F-0152875 (LjubiJa- 
na okolica). 7636 

Franc Stefan, Maribor, Betnav- 
ska 142, knjižico za kolo, št. 127463, 
št.  tablice  183927   (Guštanj).       7705 

France Jelena, Ožbalt ob Dravi, 
osebno izkaznioo, reg. št. 32562, ser', 
št. 0176546  (Maribor  okolica).   7688 

Friedau Fani, Maribor, Vojašni- 
ška 5, osebno izkaznioo, reg. št. 750, 
ser. št. 0005160 (Maribor). '        7700 

Furlan I., Zabreznica 46, p. Žirov- 
nica, osebno izknznico, reg. št 3348, 
ser. št. 38996S  (Radovljica).        7721 

Gabri jelčič Ana, Maribor, Her- 
rn rnkova 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 3228, ser. št. 15545 (Maribor). 7672 
' Gasi Džemajl, Jesenice 54, p. Je- 
senice na Dot, osebno izkaznico, 
registr. št. 32707, serij. št. 0411717 
(Krško).   . 7768 

Godba, Domžale, šturnpiljko z 
napisom >Godba v Domžalah«.  7637 

Golob Franc, Nova vas 48, p. Mar- 
kovci pri Ptuju, osebno izkaznico, 
registr. št. 7801, serijska št. 0250114 
(Ptuj). , 7766 

Izšla je v naši založbi znanstvena   razprava   S t robi   Majde: 

RAZLASTITEV V PRAVNEM SISTEMU FLRJ 

ki jo je avtorica izdelala kot disertacijo za pridobitev doktor- 
skega naslova. V tem delu želi avtorica predstaviti institut raz. 
lastitve v tisti temeljni vsebini, kakor ga sme in mora imeti v 
naši družbeni ureditvi. V knjigi so predvsem sistematično zbrani 
vsi do sedaj pri nas uveljavljeni pozitivni predpisi, ki se tičejo 
razlastitve. Le-ti tvorjo eno od izhodišč za teoretična razniotriva- 
njo. Poleg preiskovnnja pravnoteoretičnih temeljev razlastitve 
raziskuje avtorica tudi naso družbeno ureditev m iz nje izhaja- 
joče družbene težnje, ki morajo priti do izraza v pravni ureditvi 
tega instituta. Posebno vrednost dein dajejo tudi obravnavanja o 
tem, kako se normativna ureditev razlastitve odraza pri nas v 
priivni praksi Vir obravnavanj so konkretni razlastitveni akti m 
razlastitvene odločbe, iz katerih je povzetb vse tisto, kar je po- 
trebno, da dobimo sliko, ki jo daje temu institutu pravna praksa 
in sliko problemov, ki se tu pojavljajo. 

Da doseže čimvečjo vsebinsko izčrpnost je avtorica pnsamez. 
na teoretična vprašanja osvetlila tudi s primerjanjem stališč o 
podobnih vprašanjih v meščanskih državah - Franciji. Svici. 
Avstriji, Italiji in Nemčji. 

Ker nuvezuje avtorica v navedenem deju teoretične sklepe ne 
le na pozitivne pravne predpise, ampak tudi na naso pravno 
prakso, b kateri zavzema marsikdaj tudi kritično stališče, bo 
knjiga lahko koristno služila pri delu vsem tistim organom, ki 
izvajajo razlastitev v praksi, dalje vsem onim. ki razlastitve za- 
litcvajo - ne v zadnji meri pa tudi razlaščencem, k. jih razlasti- 
lev prizadene v njih premoženjskih pravicah. Str. 9i. cena 110 din. 

Gorjan Terezija, Sempas 90, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 44197, ser. št. 
03122:13. 7649 

Gozdarsko avtopodjetje, Maribor, 
prometno dovoljenje za tovorno vo- 
zilo znamke »MAN« št.' 5230 (Slov. 
Gradec). r 7702 

Gregorčič Boris, Kranj, Tekstilni 
tehnikum, avstrijski potni list, št 
963490 (Celovec). 7618 

Gregorinčič Rozina, Maribor, Tez- 
no, Zmavčeva 2, osebno izkaznico, 
reg. št. 51172, ser. št. OO5208S (Mari- 
bor). 7689 

Grušovnik Berta, Maribor, Liva- 
da 2, osebno izkaznico, reg. št 10S21, 
ser. št. 0002893 (Maribor). 76S6 

Gutman Anton, Gerlinci 18, pošta 
Cankova, osebno izkaznico, registr* 
št. 21935, ser. št. 0103643 (Murska 
Sobota). 7606 

Hribar Štefka, Ljubljana, Kavči- 
čeva 1, osebno izkaznico, reg. št. 
23063/50, serij. št. F-0049373 (Ljub- 
ljana). .7619 

Horvat Jožef, Odranci 101, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, rog. št 17563, 
ser. št. 0241873 (Dol. Lendava).   75J5 

Horvatec Silva, Trbovlje, Trg re- 
volucije 5, osebno izkaznico, reg. 
št 6S255/51, ser. št F-0090513 (Ljub- 
ljana). 7710 

Jakopec Štefanija, Zg. 'Verjane v 
Slov. gor., osebno izkaznico, registr. 
št. 19695, ser. št. F-0575273 (Maribor 
okolica). 7666 

Jambrovič Branko, Ljubljana, Le- 
podvorska 22, osebno izkaznioo, iz- 
dano v Krškem. 7762 

Jankovič Savo, Ljubljana, Rožna 
št. 21, osebno izkaznioo, registr. št. 
86186/52, ser. št F-0108496.      ''    7734 

Japelj Viktor, Ljubljana, Dalma- 
tinova 5, osebno izkaznioo, reg. št 
66543/51, serij, st F-O088S53 (Ljub- 
ljana). 7620 

Jenko Jolže, Smlednik 66, osebno 
izkaznico, registr. št 13553, ser. št. 
0840863 (Kranj). 7763 

Jurman Vjekoslav, Divača št. 65, 
osebno izkaznico, reg. št. 14210/52, 
ser. št 2287320 (Pazin). 7607 

Kalan Antonija, Kranj, Maistrov 
trg 6, prej, Ljubljana, Celovška 124, 
osebno izkaznico, reg. št. 15236, ser. 
št. 0842546  (Kranj). 7735 

KaJoh Marija, Maribor, Studenci, 
Pohorskega bataljona 28, osebno iz- 
kaznico, registr. št 573-58, serij, št 
01615231   (Maribo^   . 7694 

Kanivalsky Marija, Maribor, Vo- 
jašniški trg 2, osebno izkaznico, reg. 
št. 4475, serijska šf 0000887 (Mari- 
bor). 7681 

Kapun Ivan, Slov. Bistrica, Za- 
fošt 14, šofersko knjižico za ama- 
terje, št. 850 (Maribor). 7683 

Kapun Kristina, Zg. Duplek 164 
pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. 
št. 5960, -serij, št 0577370 (Maribor 
okolica). 7703 

Kelc Janez, Trnišče 5, p. Starše, 
osebno izkaznico, reg. št 35740 in 
izkaznico za kolo št 716237.       7409 
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Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 
V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 

ozračja, izgorevanje in dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del je odmerjen klimatskim ••••••, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam m klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal. o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperatun, izsuševauju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit, industrijskih in krmskih rastlin, kolobarjenje • 
in plodored, vloga travnišrva in pašništva in konserviranje krme. 
Se posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predelavi sadja, dalje vinogradništvo in umno kletarstvo, 
Škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj uvali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutm- 
narstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po delu angleškega 
strokovnjaka J. W. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltiu, of 6 and 7 Clifford Street, London, W. 1.) in drugi domači 
ter tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. LavriČa, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Torašičac v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na kraju pa pregledno stvarno kazalo. 
Strani 360, cena 530 din. 

Kemp-erle Julka, Rut 20, Grahovo 
ob Bači, osebno izkaznico, registr. 
št 165S, ser. št. G 0254568. 7770 

Klančar Jože, Ljubljana, Okiške- 
ga ulica 24, osebno izkaznico, reg. 
št. 21122/51, ser. št. F-0043432 (Ljub- 
ljana). 7711 

Klemenčič Alojz, Dokležovje 55, 
osebno izkaznico, reg. št. 32188, ser. 
št. 0<13998 (Mur. Sobota). 7629 

Kocjančič Ana, Hrastovlje 26, p. 
Crni Kal, osebno izkaznico, reg. št. 
16889, ser. št. 217590 (Sežana).   7107 

Kodrež Kristina, Maribor, Tezno, 
Zagrebška 41, osebno izkaznico, reg. 
št. 18986, serijska št. 0006932 (Mari- 
bor). 7684 

Kofol Ivan, Crni Kal 68, osebno- 
izkaznico, registr. žt 12474, ser. št. 
213181 ^Sežana). 7651 

KoratTranc, Trbonje 26, p. Vuze- 
nica, osebno izkaznico, reg. št. 27864, 
ser. št. 0366774 (Slov. Gradec)..   7609 

Kosianjevec Jožef, Maribor, Po- 
breška 38, osebno izkaznico, reg. št. 
7253, ser. št. 0249564. (Ptuj).      7701 

Kotar Amalija, Zabukovje i, p. 
Raka pri Krškem, osebno izkaznico, 
registrska št. 37811, ser. ši 0382121 
(Krško). 7610 

Kovač Sidonija, Gor. Petrovci 24, 
p. Petrovoi, osebno izkaznico, reg. 
ši. 41266, ser. št. 0122976 (MuTska 
Sobota). 7389 

Krauthofer Sandor, >Gradiö<, Gro- 
suplje, Perovo, osebno izkaznico, 
reg. ši. 28995, ser. št. 0786030.   7653 

Kucler Lojze, Ljubljana, Ižanska 
št. 316, osebno izkaznico, reg. št 
102906/53, ser. št. F-0477296 (Ljub- 
ljana). 7751 

Kumperščak Milan, Maribor, He- 
roja Tomšiča 9, potniško legitima- 
cijo št. 3/54, izdano 1. IV. 1934 od 
Trg. zbornice v Murski Soboti za 
tovarno mesnih izdelkov v Murski 
Soboti. 7706 

Kurtovski Zoran, Maribor, Gre- 
gorčičeva 8, osebno izkaznico, reg. 
št. 49958, serijska št. 0050378 (Mari- 
bor). 7668 

Lehman Štefanija,' Jesenice na 
Gor., Blejska cesta 59» izplačilno 
knjižico iZVVI, št. 061026 za 1200 din, 
in Federi Iztoka, izplačilno knjižico 
ZWI, št. 052106 za 600 din.        7241 

Lekanc Ana, Sela p. Raka, Šolsko 
spričevalo, št. 17 za 6. razred osnov- 
ne šole, izdano v mesecu juniju 1950. 
lota. .        7593 

Lešnik Miha, Lažni ca 1 pri Lim- 
bušu, osebno izkaznico, registrska 
št. 15296, serijska št. 0588051 (Mari- 
bor). 7671 

Marinšek Jožica, Ljubljana, Tr- 
novska 25, osebno izkaznico, reg. št 
105339/53, ser. št. F-0479549 (Ljub- 
ljana). 7736 

Mastnak Jožefa, Jurovski dol v 
Slov. gor., osebno izkaznico, reg. št. 
12492, ser. št. 0161735 (Maribor oko- 
lica). 7693 

Mašera Rudolf, Tolmin, ••••••- 
jeva 8, osebno izkaznico, reg. št. 
14481, ser. št. G-0393291. 7769 

Maurič Kristina, Maribor, Počeho- 
VJ. 3, osebno izkaznico, rog. št. 44275, 
ser. št. 46461  (Maribor okol.).   7698 

MeMin Franc, Dule 5, p. Škof- 
ljica, osebno izkaznico, registr. št 
33001/50, ser. št. F-0159011 (Ljublja- 
na okolica). 7737 

Mesaric Alojzija, Ljubljana, Ko- 
menskega 7, osebno izkaznico, reg. 
št. 20370/51, ser. št. F-0042680 (Ljub- 
ljana). 7638 

Meško Franc, KJjučarovci, p. Sv. 
Tomaž pri Ormožu, osebno izkaz- 
nico, reg. št 13645, ser. št. F-0237955 
(Ljutomer). 7557 

Mikec Danijel, Mali Slatnik, p. 
Novo mesto, osebno izkaznico, ser. 
Št. 323390 in vojaško knjižico.   7742 

Mikluš Stefan, Črnuče, osebno iz- 
kaznico, registr. št. 50515/54, ser. št. 
F-0171216 (Ljubljana okol).       7752 

Modrijan Jože, Cesta na Golnik, 
Kranj, osebno izkaznico, regi št 
5717, ser. št 0182027  (Kranj)..   7759 

Mohorko Kristina, Pekel pti Polj- 
čanah, osebno izkaznico, registr. št. 
32164, ser. št. 0168034 (Maribor oko- 
lica). . T   7690 

Mrkim Franc, Tovarna »Iskra<, 
Kranj, osebno izkaznico, registr. št. 
4778, ser. št. 0181088. 7723 

Muršec Marjan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št 36847 (Celje). 7621 

Müller Rudolf, Morje 7 pri Framu, 
osebno izkaznico, reg. št 7415, ser. 
št 567200 (Maribor okolica).      7679 

Naroglaiv Anton, Ljubljana, Vi- 
ška 40, osebno izkaznico, registr. št 
17227 • šofersko knjižico brez talo- 
nov (Krško) ter sindikalno knjižico, 
sind, podružnice Glavne zadružne 
zveze v Ljubljani. 7712 

Novine Franc, Vel. Lipovec, pošta 
Dvor pri Žužemberku, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 20507, ser. št. 0317407 
(Novo mesto). 765-> 

Oblakovič Lado, Stara Loka 37, 
p. Škofja Loka, osebno izkaznico, 
registr. št. 33435, serij. št. 0213545 
(Kranj). 7753 

Ogriz Štefanija, Kranj, Titov trg 
št' 7, osebno izkaznico, reg. št. 3688, 
ser. št. 0192998. 7204 

Ožbolt Josip, Crni potok 17 (10), 
p. Draga pri Loškem potoku, oseb- 
no izkaznico, reg. št 7308, ser. št. 
0553619. 7656 

Pangerc Mihaela roj. Virant, Ljub- 
ljana, Zeleni log 19, delovno' knji- 
žico, št 32420 (Ljubljana). 7738 

Pahič Jože, Maribor, Taborska 16. 
osebno izkaznico, reg. št. 44825, ser. 
št 0047011 (Maribor). 7696 

Paradis Rudolf, Trbonje 24, p. Vu- 
zenica, osebno izkaznico, reg. št 
28768, ser. št 0367478 (Slovenj Gra- 
dec). 76U 

Perko Mihael, Ljubljana, Pugtyf' 
va 10, osebno izkaznico, registr. »'• 
59577/51, ser. št. F-0081887 (Ljub- 
ljana). 7639 

Pelrač Kvirin, Ravne na Koro- 
škem 12, osebno izkaznico, reg. št 
30614, serij, št G- 0373324 (Slovenj 
Gradec). 7713 
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Pisanec Terezija, Zbelovska gora 
št. 57, p. Loče pri Poljčanah, osebno 
izkaznico, reg. št. 18993/50 (Polj- 
čane). . 7324 

Ratej Marija, Korplje 1, p. Slov. 
Bistrica, osebno izkaznico, rcg. šte- 
vilka 28448, ser. številka F-0783298, 
(Poljčane). 7526 

Pirjevec Jože, Dobrenje 78 pri 
Mariboru, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 39688, ser. številka 0200677 
(Maribor). 7678 

Pivk Anton, Lukovica 4, p. Brezo- 
vica, osebno izkaznico, reg. števil- 
vilka 93896/51, ser. štev. F-O118206 
(Ljubljana). 7714 

Plasovnik Kristijan, Maribor, Ru- 
ška 39, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 45118, ser. številka 40936 
(Maribor), ~6S2 

Polancc Ana, Vukovje, p. Smarje- 
ta ob Pesnici, osebno izkaznico, reg. 
št. 10912, ser. št. 0583426 (Maribor 
okolica). 7708 

Poješ Slavko, Ilitomečc 8, pošta 
Obrov, osebno izkaznico, rog. šte- 
vilka 1224, serijska številka 0548504 
•. Bistrica). 7371 

Porta Emil, Senožeče 50, zdaj 
Klanec, p. Kozina, osebno izkaznico, 
reg. št. 141*1 (Sežana). 7725 

Potočnik Bogdan, Maribor, Metel- 
kova 44, knjižico predvojaške vzgo- 
jo (Maribor). 7674 

Pratncikar Martin, Prcvalje, Po- 
ljana, osebno izkaznico, reg. št. 6237, 
serijska številka G-0270947 (Slov. 
Gradec). 7612 

Prolog Franc, Sp. Hajdina 70 pri 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 5289, ser. številka 0247602 
(Ptuj). 7372 

P upi s Vilma, Postojna, Vegova 3, 
osebno izkaznico, reg. številka 16123, 
ser. št. F-0628455. 7726 

Rajhard Antonija, Ljubljano, Vil- 
harjeva ulica, osobno izkaznico, 
reg. številka "5600, ser. številka 
0097910 (Ljubljena). 7739 

Razboršck Ncvenka, Ljubljana, 
Cankarjevo nabrežje 9, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 12560/51, ser. štev. 
F-0034870 (Ljubljana). ^    7740 

Roncclj Rado, >Zidkras«, Sežana, 
osebno izkaznico, reg. št. 82, ser. št. 
«7800 (Sežana). 7108 

Rozman Justina. Orehovski vrh 38, 
Gor. Radgona, osebno izkaznico, 
reg. št. 1871. ser. št. S-0058370.     7727 

Rožič Matija, Dobličc 9, p. Črno- 
melj, vozniško dovoljenje .za vozni- 
ka amaterja št. 147 (Črnomelj). 7747 

Rupnik Ivan, Dobrava 82/34, oseb- 
no, izkaznico, reg. št. 20416/51, ser. 
st. F-0143326 (Ljubljana okod.).   7754 

Sitar Majda, Domžale, Šolska 15, 
osebno izkaznico, rog. številka 
51687/54, ser. številka F-0173588 
.(Ljubljana okolica)- 7741 

Slovcnija-Vino, Ljubljana, Fran- 
Kopanska, prometno dovoljenje za 
govorni avtomobil >Mercodes*:, štev. 
^-7944, in priklopnik št. S-8027. 7640 

Smcrajc Antonija, Ljubljana, 
urinskega 3/•, osebno izkaznico 
r

T°R- Številka 13983, ser. št. F-02553O1 
U tuj). 7764 

Smole Anton, Praprotnica 17, po- 
šta Mirna, osebno izkaznico, ser. št. 
508092. 7745 

Smrečnik Pavel, Maribor, Mikloši- 
čeva 1, šolsko spričevalo št. 1/50, iz- 
dano v Guštanju 14. VI. 1930 od rav- 
nateljstva šole učen. v gosp. raznih 
strok. 7613 

Sotler Alojz, Gornja Pollanca 47, 
p. Sromlje, osebno izkaznico, reg. 
številka 9703, ser. številka 0375015 
(KrSko). . 7614 

Srblin Judita, Selnica ob Dravi, 
osebno izkaznico, reg. št. 36915, ser. 
št. 0198134 (Maribor). 7655 

Dvojna  10.—11.  številka 

»LJUDSKE UPRAVE« 
prinaša tole zanimivo 
in aktualno vsebino: 

Dr. Jože Juhart: Gospodar- 
sko sodstvo — Dr. Hinko Lu- 
čovnik: Premoženjsko-pravni 
zahtevki v kazenskem postop- 
ku — B. P.: Novi predpisi o 
obrti — Miro Saje: Izvajanje 
uredbe o upornbi zemljišč za 
gradbene namene — Ludovik 
Ziberna: Vloga in pomen fi- 
nančne inšpekcije — Dr. Bo- 
jan Šplcar: Varstvo "žena v 
delovnem razmerju — Doktor 
Lev Svctek: Dodelitev na 
drugo delo in prekvalifikacija 
invalidov delo — .Iz prakse 
Vrhovnega sodišča v uprav- 
nih sporih — Iz dela javnega 
pravobranilstva: Za uporabo 
predpisov v zaplembi je od- 
ločilno, kdaj je izvršena za- 
plcmba - Nekatere pripombe 
h kaznovanju kršilcev novih 
gospodarskih predpisov - Tudi 
v zemljiški knjigi mora biti 
izpeljan prenos premoženja 
v družbeno last — Članstvo v 
KDZ in pravice iz socialne- 
ga zavarovanja — »Ljudska 
uprava« odgovarja na vpra- 
šanja — Dr. Vlado Rupnik: 
Pregled važnih pravnih pred- 
pisov. 

»»Ljudska uprava« izhaja 
praviloma mesečno. Letna na- 
ročnina znaša 360 din, posa- 
mezna številka stane 30 din. 
Naroča se pri »Uradnem listu 
LRS«, Ljubljano, Erjavčeva 
št. 11 a, čekovni račun števil- 
ka 601-Z-157. 
ka 601-2-157. 

Stare Angela, Scmedela 185, pošta 
Koper, osebno izkaznico, rcg. št. 
11028 (Sežana). 7627 

Stojšič por. Simič Slavica, Ljub- 
ljana, Kolodvorska 22, osebno iz- 
kaznico, rcg. št. 46713/51, ser. štev. 
F-0069033 (Ljubljana) in sindikalno 
knjižico Gradiš, Litostroj, (Ljub- 
ljana). 7622 

Strnad Sonja, Murska Sobota, Ba- 
kovska 5, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 16076, ser. številka G-0096786 
(M. Sobota). 7675 

Stropnik Franc, Topolšica 152, 
osebno izkaznico, reg. st. 15l6, ser. 
Št.  F-0424626. 7765 

Suhar Jože, Trbovlje I, Opekarna 
27, osebno izkaznico, rcg. številka 
5701, ser. številka F-0717011 (Tr- 
bovlje). 7182 

Suleoiani Jusuf, Ljubljana, Hre- 
nova 17, osebno izkaznico, reg. štev. 
8249 (Tetovo, Makedonija), in voja- 
ško knjižico (Vojni odsek Tetovo, 
Vojni okrug, Skopje). 7623 

Sužnik Elizabeta, Sv. Martin pri 
Vurbergu, p. Duplek, osebno izkaz- 
nico, reg. štev. 5432, ser. št. 0579241 
(Maribor okolica). 7709 

Sivavec Jože, Ljubljana, Titova 
48, osebno izkaznico, rcg. Št. 24729, 
ser. št. F-0737039 (Trbovlje).     7715 

Skerlič Jordan, Koper, Ulica Sv. 
Nazarija 2, osebno izkaznico števil- 
ka 51S6O/1860, izdano v Mom- 
janu. 7748 

Smajgl Ivan, Pod obzidjem 35, 
Brežice, osebno izkaznico, reg,- št. 
32055, ser. št. 0410365 (Krško).     7615 

Smid Alojz, Maribor, Preradičeva 
17, osebno izkaznico, rog. št. 42914, 
ser. št. 0040207 (Maribor). 7707 

Smid Karlo, Novo mesto, Križatij- 
ska 4, osebno izkaznico, ser. števil- 
ka 508689 in izkaznico Zveze 
borcev. 7743 

Šoštar Dominik, Vrhlova 23 pri 
Slov. Bistrici, osebno izkaznico, reg. 
številka 5098S6, ser. številka 0765830 
(Slov. Bistrica). 7680 

Srumf Maks, Jaikobski dol v -Slov. 
gor., osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 47766. ser. številka 0177044 
(Maribor okolica). 7704 

Stefe Ivanka, Voklo 4, p. Šenčur 
pri Kranju, osebno izkaznico, reg. 
številka 13342, ser. številka 0840632 
(Kranj). 7418 

Surbek Marija, Maribor, Bazovi- 
ška 3, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 4862, ser. številka 0001665 (Mari- 
bor). 7677 

Šuštar Danica, Ljubljana, Tržaška 
22, osebno izkaznico, rcg. števil- 
ka 47791/51, ser. štev. F-0070101 
(Ljubljana). 7755 

Tonné Ljubomir, Maribor, Smeta- 
nova 45, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 50189, ser. št. 0030609 in sindi- 
kalno knjižico sindikata kovinarjev 
(Maribor). 7663 

Trofejnik Rozalija, Senik '5, p. Sv. 
Tomaž pri Ormožu, osebno izkazni- 
co, reg. št.. 15720, ser. št. F-0236030 
(Ljutomer).        ' 7558 

•••••••• Anton, Maribor, Smeta- 
nova 38, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 57783, ser. štev. 0165650 (Ma- 
ribor). 7692 

Valentie" Marica por. P.ivlović, 
Ljubljana, Smartinska 26, vojaško 
izkaznico, ser. št. H 9448 (V. Voj- 
na oblast v Zagrebu). 7641 

Veis Rudolf, Sp. Polskava 60, 
osebno izkaznico, reg. št. 31193, ser. 
št. F-0574603 (Maribor). 7665 

Vele Vida, Zg. Radvanie, Grizol- 
dova 6 pri «Mariboru, osebno izkaz- 
nico, rcg. št. 26573. ser. štev. 27272 
(Maribor). 7667 
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Vehar Leopold, Pefckovec 48, pošta 
Vrhnika, Zaplana, osebno izkaznico, 
reg. številka 14262/51, ser. številka 
F-0154060 (Ljubljana okol.).       7716 

Veratik Frančiška, Ljubljana, Ce- 
lovška 67, režijsiko 'karto za tramvaj 
(EC2 Ljubljana). 7624 

Verzelak Stanko, Maribor, Vošnja- 
kova 27, vojaško knjižico (Ma- 
ribor). 7670 

Vezjak Berta, Maribor, Pobrežje, 
osobno izkaznico, reg. št. 44116, ser. 
št. G-0195637 (Maribor). 7676 

Vezjak Marija, Maribor, Pobrežje, 
osebno izikaznico, reg. štev. 44126 
ser. št. G-0195635 (Maribor).       7675 

Vidic Andrej, SeJa 6, p. Žirovnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 4105. ser. 
št. 0596524 (Radovljica). 7732 

Vizjaik Antonija, Maribor, Pobrež- 
je, Anacljeva 12, osebno izkaznico, 
reg, štev. 49157, ser. številka 49679 
(Maribor). 7691 

'Vogrdn Marija, Zg. Voličina 66, 
osebno izkaznioo, reg. št. 19052, ser. 
št. 0586710 (Maribor). 7673 

Vohak Marija, Marjeta 60, Drav- 
sko polje, osebno izikaznico, reg. št. 
33771, ser. št. 0257437 (Ptuj).       7375 

Werk Sonja, Ljubljana, Vide Pre- 
garčeve 21, osebno izkaznico, reg. 
številka 1343/54, ser. štev. K-013683 
(Ljubljana). 7642 

Zaje Anica, Ljubljana, Zatišje 5, 
osebno izkaznico, reg. št. 15616, ser. 
št. F-0335675 (Novo mesto). 7643 

Zorman Franc, Bukovje 42 pri 
Smarjeti, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka    52564,    ser. številka   0021684 

in   knjižico   za   kolo.   štev    17207 
(Maribor). 7662 

Zupančič Jože, Gombišče 7, p. Ve- 
liki Gaber, osebno izkaznico, ser. 
številka 504772. 7744 

Zupančič Marija, Slajmarjeva 5i 
osebno izikaznico, reg. štev. 40957/5» 
(Ljubljana) 7644 

Zver Jožef, Odranci 32, p. Beltin- 
ci, osebno izkaznioo, reg. št. 32001, 
ser. št. 0113811 (M. Sobota).        7165 

Zigon Anton, Ljubljana, Predjani- 
ska 23, osebno izkaznico, reg, šte- 
vilka 58044/54, ser. štev. F-80354 
(Ljubi jona). 7717 

Zofija Dora, Motvarievd, p. Pro- 
senjaikovci, osebno izkaznico, reg- 
številka 98, ser. številka 032280S 
(Lendava). 7184 

Opozonfo naročnikom 
Zaradi izredno velikega obsega lista v tem letu, ki daleč presega obseg prejš- 

njih letnikov, bo znašala celoletna naročnina »Uradnega lista LRS« v letu 1955 1000 
dinarjev za en izvod. Prosimo naročnike in druge interesente za naš list, naj poravnajo 
letno naročnino za prihodnje leto najpozneje do 15. januarja 1955. 

Položnice smo priložili že v št. 48! 
* * * 

Vse naročnike in druge interesente obveščamo, da je ' 

„•••••••1 1EKSIKQM MIS** 

že v knjigoveznici in da bomo začeli z razpošiljanjem prvih izvodov še v tem mesecu. 
Knjiga, ki bo obsegala naa 1000 strani, ima blizu 250 lepih pokrajinskih slik, 22 kras- 
nih celostranskih umetniških prilog, fotografij naših planinskih postojank ter 21 zem- 
ljevidov. Glede na število prebivalstva, socialno strukturo, zdravstvo, šolstvo, železni- 
ške postaje, pošto, nadmorsko višino itd. bo v knjigi prikazanih nad 8000 naselij in 
zaselkov v sestavu naših občin, predvsem pa bo leksikon pridobil na vrednosti tudi 
zato, ker bo prvič v zgodovini enotne slovenske samouprave opisana v njem v besedi 
in sliki tudi naša obmorska zemlja, okraj Koper. In ker je bil ta okraj priključen 
Sloveniji šele v oktobru, smo morali zaradi popolnosti izdaje počakati še na statistične 
podatke za ta del slovenske Istre, ki bo kot poseben dodatek priložen leksikonu. Inte- 
resenti, posebno še tisti, ki so se na leksikon naročili že prej, naj to zamudo oproste; 
imeli bodo zato — sicer zaradi nepredvidenih stroškov za omenjeno izpopolnitev knji- 
ge za nekoliko zvišano ceno — zbrano gradivo vsega slovenskega ozemlja v naši repu- 
bliki, od severnih mej do Jadrana. Vezava tako obsežnega dela gre zaradi vlaganja 
zemljevidov in umetniških prilog počasneje od rok, vendar pa bodo do kraja leta, pred- 
vsem pa v januarju prejeli interesenti eno najobsežnejših, glede na to pa tudi ••« 
najcenejših knjižnih izdaj po osvoboditvi. 

Uprava »Uradnega lista LRS« 

Izdala »Uradni Ust "LRS« Direktor Ui odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta ToraälSa« 
v LJubljani 
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754. 

Na podlagi 15. in 64. člena zakona o okrajnih 
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 daveik (Uradni 
list FLRJ, št. 19-18/53) in 16. členom temeljnega zako- 
na o proračunih (Uradni list FLRJ, 13-147/54) je 
okrajni ljudski odbor Šoštanj na svojih ločenih sejah 
dne 27. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
0 spremembah odloka o vpeljavi občinskih taks in 

prometnega davka 

1. člen 
Tar. št. 5 
odloka o vpeljavi občinskih taks in prometnega 

davka pod B. Tarifa prometnega davka (Uradni list 
LRS, št. 30-452/54) se razveljavlja. 

2. ölen 
Ta odlok velja takoj. 

St. 5515/1-54 
Šoštanj, dne 27. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Tone Ulrih 1. r. 

755. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena ter 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 10-90/52) in v zvezi z 8. čle- 
nom temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ, št. 46/51) je ljudski odbor mestne občine Celje 
na seji dne 14. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o plakatiranju ter o reklamni servisni službi 

l.člen 
Plakatiranje na območju ljudskega odbora mest- 

ne občine Celje je dovoljeno samo na urejenih pla- 
katnih deskah. 

2. člen 
. Plakatiranje izvaja podjetje ali organizacija, ki 
Jo je za to pooblastil svet za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve. 

3. člen 
Brez posebnega dovoljenja ni dovoljeno izobe- 

^ti zunaj poslopij kakršnih koli stalnih reklamnih 
napisov, svetlobnih omaric, omaric za objave itd. Za 
lzdajanje takih dovoljenj pooblasti svet za gospodar- 
st,vo in komunalne zadeve posebno komisijo ali orga- 
nizacijo. 

4. člen 
Vse napisne table, ki jih podjetja obešajo zunaj 

Poslopij, mora poprej pregledati posebna komisija pri 
ljudskem odboru mestne občine Celje. Prav tako bo 
'* komisija pregledala žo obstoječe napisne table, 
Jeklene omarice in podobno. Komisija-je pooblašče- 
0ai da odredi postopno zamenjavo neestetskih in 
ostarelih napisov. 

5. člen 
, Kdor prekrši določbe 1., 2., 3. in 4. člena, se 
kaznuje z denarno kaznijo do 2.000. Prekrški 1. člena 

tega odloka se ne morejo kaznovati z manj kakor s 
1.000 din denarne kazni. Upravni kazenski postopek 
vodi in izreka kazen sodnik za prekrške pri okrajnem 
ljudskem odboru Celje. 

6. člen 
Potrebna navodila za izvajanje tega odloka pred- 

piše po potrebi svet za gospodarstvo in komunalne 
zadeve ljudskega odbora mestne občine Celje. 

7. člen 
Odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je sprejel 

ljudski odbor, objavi pa se v »Biltenu« in v »Urad- 
nem listu LRS«. 

St. 6261/54-5 
Celje, dne 14. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fecîor Gradišnik 1.  r. 

756. 

Na podlagi določb 4., 10., 14., 20., 21., 23., 28., 32., 
33., 41., 43.. 45., 45.a, 51., 56., 71., 73., 77., 86., 89. in 
91. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29 z dne 29. julija 1954) in na 
podlagi 2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin je ljudski odbor mestne občine 
v Murski Soboti na redni seji dne 31. avgusta 1954 
sprejel 

odlok 
o spremembah in dopolnitvah odloka o volitvah in 
delu hišnih svetov, stanovanjske skupnosti, katego- 
rizaciji stanovanj, določitvi in delitvi najemnine, 
sklepanju pogodb in prevzemu zasebnih stanovanj- 

skih hiš v upravo stanovanjske skupnosti 

Odlok se spremeni in dopolni tako, da se njegovo 
prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o volitvah in delu hišnih svetov, stanovanjske skup- 
nosti, kategorizaciji stanovanj, določitvi in delitvi 
najemnine, sklepanju stanovanjskih pogodb in pre- 
vzemu zasebnih hiš v upravo stanovanjske skupnosti 

I. Hišni sveti in4 stanovanjska skupnost 

1. člen 
Stanovanjske hiše, ki so splošno ljudsko premože- 

nje, zadružna last ali last družbenih organizacij, ter 
hiše zasebnih lastnikov z več kot dvema stanovanje- 
ma upravlja jo. mestna občina in stanovalci po hišnih 
svetih in stanovanjski skupnosti, prav tako se uprav- 
ljajo hiše, pri katerih je solastnik splošno ljudsko 
premoženje. 

Iz stanovanjske skupnosti so izvzete eno in dvo- 
stanovanjske hiše, katerih lastniki niso s pogodbo 
pristopili k stanovanjski skupnosti, ter tristanovanj- 
ske hiše, ki po sklepu ljudskega odbora mestne obči- 
ne ostanejo v upravi zasebnih lastnikov. 

Stanovanjska skupnost in hišni sveti so nosilci 
obveznosti in pravic iz stanovanjskih in drugih po- 
godb, ki jih imajo pravico skleniti v zvezi z upravo 
in vzdrževanjem hiš, ki so vključene v stanovanjsko 
skupnost Po pogodbah sta stanovanjska skupnost in 
hišni svet zavezana v mejah sredstev skladov hiše, 
na katero se pogodba nanaša. 
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2: člen 
Uživalci stanovanj v hišah, ki imajo 5 stanovanj, 

izvolijo 3, v hišah, ki imajo tlo 10 stanovanj, 5 k v 
hišah, ki imajo nad 10 stanovanj, 7 članov hišnega 
sveta. 

'V hišah s poslovnimi prostori pridejo v hišni svet 
tudi predstavniki uživalcev poslovnih prostorov. Pri 
določitvi števila članov hišnega sveta po i. odstavku 
tega člena, velja poslovni prostor za stanovanjsko 
enoto. 

V manjših hišah splošnega ljudskega premolženja 
z enim ali dvema stanovanjema sestavljajo hišni svet 
vsi  uživalci  stanovanj  in  polnoletni stanovalci. 

Stanovanjske hiše zasebnih lastnikov z enim ali 
dvema stanovanjema nimajo hišnih svetov, kolikor 
teh hiš sami lastniki ne izročajo s pogodbo v upravo 
stanovanjske skupnosti. Katere tristanovanjske hiše 
pridejo v stanovanjsko skupnost, odloči z odločbo 
ljudski odbor mestne občine. 

3. člen    • 
Hišne svete volijo uživalci stanovanj, ki so skle- 

nili stanovanjsko pogodbo, hišni lastnik, ki stanuje v 
svoji hiši, v hišah s poslovnimi prostori pa tudi pred- 
stavniki uživalcev poslovnih prostorov. 

Volitve soi vsako leto v januarju na sestanku, kjer 
pa mora biti navzočih večina volilnih'upravičencev. 
Volilne sestanke skliče šef stanovanjske uprave. 

Na izpraznjena mosta v hišnem svetu med letom 
se volijo posamezni člani na isti način, kot je pred- 
pisano v 1. odstavfcku tega člena. 

4. člen 
Volilni upravičenci v posamezni hiši odločajo, ali 

naj bodo volitve javne ali tajne. 
Javno se voli tako, da so volilni upravičenci izja- 

vijo za posameznega kandidata z dviganjem rok. 
Tajno se voli z listki tako, da volilni upravičenci 

na razmnoženih seznamih kandidatov podčrtajo ime- 
na kandidatov, ki jih želijo izvoliti. Kandidata pred- 
lagajo volilni upravičenci na predvolilnem ali samem 
volilnem sestanku, na katerem se tudi izvoli tričlan- 
ska volilna komisija. 

5. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 

na vsakih 20 članov vseh hišnih svetov v okviru sta- 
novanjske skupnosti po enega zastopnika. Okoliše za 
izvolitev zastopnikov bodo določile začasne komisije, 
k'i jih imenuje svet za komunalne zadeve pri LO MO. 

Predsednik hišnega sveta sporoči imena izvolje- 
nih članov upravi stanovanjske skupnosti. 

6. člen 
Hišni svoti se morajo sestajati vsaj enkrat me- 

sečno. Sestanek skliče predsednik sveita oziroma je 
sestanek na zahtevo tretjine, članov hišnega svota. 

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 sta- 
novanjski upravi. 

7. člen 
Hišni svet opravlja vse zadeve, ki niso določene 

v 31. členu uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

•   8. člen 
Spore, ki bi nastali med hišnim svetom in stano- 

vanjsko upravo v zvezi z upravljanjem, rešuje svet 
stanovanjske skupnosti. 

II. Stanovanjska uprava 

9. člen 
Za vse območje ljudskega odbora mestne občine 

Murska Sobota posluje ena stanovanjska uprava. 
Stanovanjska uprava ima 3 uslužbence, in sicer: 

šefa uprave, računovodje in administratorja. Usluž- 
bence imenuje mestni ljudski odbor, prejemke pa 
jim določi svet stanovanjske skupnosti s pravilnikom. 

Za pobiranje najemnine sme stanovanjska upra- 
va z dovoljenjem sveta stanovanjsko skupnosti name- 
stiti posebnoga uslužbenca. 

10. člen 
Stanovanjska uprava upravlja vse zadevo nave- 

dene v 36. členu uredbo o upravljanju stanovanjskih 
hiš. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 

11. člen 
Zastopniki uživalcev stanovanj in poslovnih pro- 

storov, izvoljeni po 5. členu tega odloka, sestavljajo 
svet stanovanjske skupnosti. V primeru po 3. odstav- 
ku 40. člena uredbo o upravljanju stanovanjskih his 
sodelujejo v svetu stanovanjske skupnosti kot polno- 
pravni člani tudi zastopniki delavskega sveta podjet- 
ja oziroma kolektiva zavoda. Zastopniki hišnih sve- 
tov za svet stanovanjske skupnosti se volijo po 4. 
členu tega odloka, in sicer vsako loto po volitvah v 
hišne svete, vendar najpozneje do 15. februarja. 

12. člen 
Najpozneje v 15 dneh po volitvah morajo člani 

svota stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sebe pred- 
sednika, podpredsednika in tajnika. Voli se na se- 
stanku s tajnim glasovanjem. 

Svet stanovanjske skupnosti se mora sestal 
vsaj vsaka dva meseca, po potrebi pa tudi večkrat- 
Zasedanje sveta skliče predsednik oziroma v njegovi 
odsotnosti podpredsednik. Zasedanje se mora sklicati 
na zahtevo tretjine članov svota stanovanjsko skup- 
nosti. 

13.člen 
Na sejah sveta stanovanjske skupnosti piše taj- 

nik sveta zapisnik, v katerem jo treba polog glavnega 
poteka seje podrobno navesti sprejete sklepe. Zapis- 
nik se piše v vezano knjigo in ga podpišeta predsed- 
nik in tajnik sveta. En izvod zapisnika se mora naj- 
pozneje v 8 dneh poslati svetu za komunalno zadeve 
pri ljudskem odboru mestno občine. 

Svet stanovanjske skupnosti izvoli na svojem 
prvem sestanku izmed svojih članov s tajnim glaso- 
vanjem po 4. členu tega odloka tričlanski poravnali" 
svot, ki odloča o sporih po. pooblastilu v uredbi o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

IV. Določanje najemnine 

14. olen 
Najemnino za vsako posamezno stanovanje dolo- 

ča stanovanjska uprava na podlagi stanovanjske ta- 
rifo tako za stanovanja v hišah, ki so v stanovanj**' 
skupnosti, kakor tudi v hišah, ki -niso v skupnosti. 

15. člen , 
Stanovanjski prostori na območju ljudskega o*»1 

bora mestno občino so delijo na 7 kategorij, ki se do- 
ločijo po legi, uporabni vrednosti stanovanj, grad o " 
no-tchniČni vrednosti, sanitarni in gospodarski ud°ö 
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nosti in starostni dobi poslopja. Območje ljudskega 
odbora mestne občine se razdeli na dva okoliša. 

Posebne predpise za kategorizacijo stanovanjskih 
prostorov bo izdal ljudski odbor mestne občine. S 
temi predpisi določi tudi območje posameznih 
okolišev 

V. Sklepanje stanovanjskih pogodb 
16. člen 

Hišni sveti bodo sklepali stanovanjske pogodbe za 
vso hiše, ki so vključene v stanovanjsko skupnost, z 
najemniki pismeno. 

Za stanovanja v hišah zasebnih hišnih lastnikov, 
ki niso vključene v stanovanjsko skupnost, =klepa 
stanovanjske pogodbe hišni lastnik na podlagi odloč^ 
be stanovanjske uprave, spoštujoč določbe stanovanj- 
ske tarife, ki jo je predpisal ljudski odbor mestne 
občine. 

17. člen 
Prosilci stanovanj vlagajo pravilno kolkovano 

prošnjo stanovanjski upravi skupnosti; ta jih pred- 
loži v postopek stanovanjski komisiji, ki jo imenuje 
ljudski odbor mestne občine. 

Za izpraznjena stanovanja, kaikor v hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, tako v hišah za- 
sebnih lasitnikov, ki niso v stanovanjski skupnosti, se 
smejo sklepati stanovanjske pogodbe le na podlagi 
odločbe stanovanjske komisije ljudskega odbora 
•mestne občine. 

V novo zidanih hišah ima gradbeni gospodar pra- 
vico, da sam določi prve uživalce stanovanj. 

18. člen 
Delovno področje stanovanjsko komisije predpi- 

še LO MO s posebnimi predpisi. 

19. člen 
' V stanovanjskih hišah, ki so jih gospodarske or- 

ganizacije sezidale za svojo delavce in uslužbence, 
smejo pridobiti pravico do stanovanja samo delavci 
in uslu'žbenci tèh organizacij, če ni s pogodbo med 
ljudskim odiborom in kako organizacijo drugače do- 
ločeno. 

V stanovanjskih hišah, Id so last zasebnih prav- 
nih oseb, imajo njihovi funkcionarji prednost pri pri- 
dobitvi pravice do stanovanja. 

S stanovanji v hišah posameznih uradov in usta- 
nov razpolaga urad in zavod sporazumno s stano- 
vanjsko komisijo pri LO MO. 

20. člen 
Za stanovanja, ki jih je ljudski odbor mestne 

občino določil kot stanovanjski sklad JLA s posebno 
odločbo, se smejo sklepati stanovanjske pogodbe le 
na podlagi odločbe stanovanjske komisije pri koman- 
di tukajšnje vojaške enote. Za sklenitev take pogod- 
be je potrebna še poprejšnja pritrditev ljudskega od- 
bora mestno občine. 

21. člen 
Škodo, ki jo povzroči uživalec stanovanja, oceni 

P° potrebi stanovanjska uprava skupnosti po posebni 
komisiji, ki jo določi po vsakokratni prijavi ljudski 
°d'bor mestne občine. Če se škoda da oceniti brez 
Posebne komisije, določi višino odškodnine, stano- 
vanjska uprava skupnosti. Če se povzročitelj škode 
°e strinja z višino, lahko zahteva, da škodo oceni po- 
sebna komisija. 

22. člen 
Za uživalce stanovanj volja enomesečni odpoved- 

ni rok. Odpoved se mora podati 1. v mesecu. Če se 

poda med mesecem, velja, kakor da je podana prvega 
v naslednjem mesecu. 

23. člen 
S pogodbo med stanovanjsko upravo skupnosti io 

najemnikom se lahko določi tudi daljši ali krajši od- 
povedni rok, vendar ne sme biti daljši od dveh me- 
secev 

Stranke, ki so se vselile ali se vselijo samovoljno 
v stanovanja, ,jih bodo morale izprazniti, ker bo sicer 
stanovanjska uprava uvedla na sodišču postopek za 
prisilno izpraznitev stanovanja. 

VI. Delitev najemnine 
24. člen 

V amortizacijski eklad stanovanjske skupnosti se 
odvede 50% najemnine po izločitvi dela najemnine po 
70. člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš; pri 
najemninah za poslovne prostore pa še po izločitvi 
dela najemnine po 26. členu tega odloka. Ostanek na- 
jemnine se razdeli: 

najmanj 20% v sklad za vzdrževanje in do 30% 
za hišno upravo. 

Hišni-svet pa lahko določi v sklad za vzdrževanje 
višji odstotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno 
upravo. 

25. člen 
Iz amortizacijskega sklada mora uprava stano- 

vanjske skupnosti odvesti v sklad za zidanje stano- 
vnjskih hiš mestni občini 20% od celotnega amortiza- 
cijskega sklada do vsakega 20. v mesecu. 

26. člen 
Od najemnine za poslovno prostore se mora od- 

vesti v sklad za zidanje .stanovanjskih hiš mestni ob- 
čini 50% od najemnine po izločitvi dela najemnine po 
70. členu uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

27. člen 
Zasebnim lastnikom hiš pripada do 10% od na- 

jemnine. Glede določitve višjega odstotka najemnine 
posameznim lastnikom hiš ravna LO MO individualno 
glede na premoženjske in pridobitne razmere lastni- 
kov, vendar ne sme biti odstotek višji od 50% od na- 
jemnine, denarni znesek pa ne nad 6.000 din. 

VII. Prehodne in končne določbe 

28. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora najpozneje do 

1. septembra 1954 prevzeti v upravljanje vse več kot 
dvostanovanjsike hiše, ki so last zasebnikov, družbe- 
nih in zadružnih organizacij, razen tistih hiš, glede ka- 
terih ljudski odbor mestne občine po 3. odstavku 14. 
člena uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš odloči, 
da ostanejo še nadalje v upravi hišnega lastnika. 

> 29. člen 
Hiše morajo prevzeti v upravljanje tričlanske 

komisije, ki jih imenujejo sveti stanovanjske skup- 
nosti. Pri prevzemu hiše mora biti navzoč hišni last- 
nik ali njegov namestnik, ki skupaj s člani komisije 
podpiše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. 
Zapisnik mora obsegati popis ter opis stanja, v ka- 
terem je hiša. Če se hišni lastnik ali njegov zastop- 
nik noče udeležiti prevzema ali noče podpisati zapis- 
nika, se to zapiše v zapisnik. 
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30. člen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na hišne svete 

pravice hišnega lastnika do pobiranja najemnine, 
sklepanja najemnih pogodb, odpovedi najemnih raz- 
merij ter dolžnosti, vzdrževati hišo in odplačevati 
morebitne dolgove, ki spadajo pod 2. točko 70. člena 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

31. člen. 
Stanovanjske hiše oziroma stanovanja v stano- 

vanjskih hišah, ki se uporabljajo za poslovne pro- 
store, so morajo izročiti sivojemu namenu, brž ko 
bodo na razpolago za urad ali organizacijo, ki take 
prostore uporablja, drugi prostori. 

32. člen 
Sklad za -vzdrževanje stanovanjskih hiš, ki je 

namenjen za vzdrževanje posameznih stanovanjskih 
hiš, ki še ni izrabljen, se za vse hiše, ki se vključijo 
v stanovanjsko skupnost, razdeli, in sicer 50 °/o v 
amortizacijski sklad in 50% v sklad za vzdrževanje 
hiš; drugi lastniki hiš, ki niso vključeni v stanovanj- 
sko skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sred- 
stva dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po do- 
ločbah odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš 
(Uradni  list LRS,  št.  17-161/53). 

33. člen 
Vse stanovanjske pogodbe, ki so bile sklenjene 

pred izidom tega odloka in niso izvršene, se razve- 
ljavijo, če njihove veljavnosti ne potrdi stanovanj- 
ska komisija iz 17. člena tega odloka. 

34. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. 1718/54 
Murska Sobota, dne 31. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

757. 

Po določbah 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin s posebnimi pravicami ter 
6. člena uredbe o zasebnih gostiščih (Uradni list LRS, 
št. 14/54) ter 3. in 8. členom temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski 
odbor mestne občine v Murski Soboti sprejel 

ODLOK 
o vodstvu poslovnih knjig v zasebnih gostiščih 

v mestni občini Murska Sobota 

1. člen 
Zasebna gostišča v mestni občini Murska Sobota 

morajo voditi tele poslovne knjige: 
1? knjigo o nabavljenem materialu, 
2. blagajniško   knjigo   o   dnevnem   prometu   in 

stroških. 
2. člen 

Poslovne knjige kontrolirajo finančni kontrolni 
organi in tržna inšpekcija. 

3. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje lastnik 

gostišča, ki  bi  samovoljno opustil  vodenje  predpi- 

sanih poslovnih knjig ali ki bi z malomarnim ali laž- 
nivim vodstvom poslovnih knjig prikrival dejanski 
promet gostišča. 

4. člen 
Natančnejša navodila in predpise o vodenju 

poslovnih knjig izda svet za gospodarstvo pri LO 
MO Murska Sobota. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj in se objavi v >Uradnem 

listu LRS«. 
St. 2092/2-1954 
Murska Sobota, dné 9. septembra 1954. 

, Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

758. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. čle- 
na zakona o ljudskih odborih mest in* mestnih občin 
s posebnimi pravicami, 66. člena uredbe o trgovanju 
ter trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni lds t 
FLRJ, št. 56/53), 25. člena uredbe o obrtnih delavni- 
cah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, št. 5/54), 
48. člena uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih 
(Uradni list FLRJ, št. 6/54) je Ljudski odbor mestne 
občine Murska Sobota na podlagi sklepa seje z dne 
1. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o poslovalnein času trgovskih, obrtnih in gostinskih 
obratov na območju ljudskega odbora mestne občine 

Murska Sobota 

A. Splošne določbe 

1. člen 
Delovni čas v trgovinah, obrtnih delavnicah in 

gostiščih določajo delovni kolektivi ter zasebni last- 
niki obrtnih delavnic in gostišč. 

Trgovine in obrtne delavnice morajo biti odprte 
v času, ki ga določa ta odlok, gostišča pa morajo ifl 
smejo biti odprte samo v določenem času. 

Gostišča lahko zaprosijo za podaljšanje posloval- 
nega časa, in to ob raznih posebnih prilikah. Dovo- 
ljenje izda tajništvo sveta za gospodarstvo in komu- 
nalne zadeve, če plača gostišče predpisano takso. 

2. člen 
Za poletni čas se Meje: čas od 1. aprila do 30. sep- 

tembra, za zimskega pa čas od 1. oktobra do 31« 
marca. 

B. Poslovalnl čas ob delavnikih 

1.  Za  trgovine 

3. člen 
Trgovine morajo biti odprte vsak delavnik razen 

sobote v poletnem času od 7.—12 in 16.—18 ure; v" 
zimskem času od 8.—12. in 14.—17. ure, v soboto mo~ 
rajo biti trgovine odprte v eni izmeni od 7.—13 ure, 
v zimskem času od 8.—13. ure. 

4. člen 
Delikatesne trgovine pa morajo biti odprte v 

deljenem času po 3. členu tega odloka tudi v soboto, 
določijo pa si izmenoma drug dan v tednu za nepre- 
trgan delovni čas. 
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5. člen 
Trgovine mesa, mleka in mlečnih izdelkov mo- 

rajo biti odprle vsak dan: v poletnem času od 6.—11. 
in od 15.—19., v zimskem času od 7.—12. in 14.—18. 
ure, v nedeljo v poletnem času od 6.—9. ure. 

6. člen 
Trgovine kruha, sadja in zelenjave so odprte vsak 

dan tako kot prodajalno mesa, mleka in mlečnih iz- 
delkov, razen nedelje, ko imajo lahko ves dan za- 
prto. 

7. ölen 
Slaščičarne morajo biti odprte vsak dan v po- 

letnem času od 7.—20., v zimskem času od 8.—19. ure, 
vštevži tudi nedelje. 

2.   Obrtne   delavnice 

8. člen , 
Obrtne delavnice morajo biti odprte v poletnem 

času od 6.—14., v zimskem času od 7.—15. ure, obrato- 
valnice, ki poslujejo neposredno i naročniki pa mo- 
rajo biti odprte tako kakor trgovske obratovalnice. 

Brivoice morajo biti odprte: ob navadnih dnevih 
°d 7.—11. in 15.—19. ure, v soboto in dnevih pred 
Prazniki pa od 7.—12. in 14.—20. ure. Ob ponedeljkih 
Popoldne so brivoice lahko zaprte. 

3.  Gostišča      • 

9. člen 
Gostišča morajo biti odprta: 
a) kavarne od 9.—1. po polnoči, 
h) restavracije in gostilne od 7.—23. ure; ob so- 

botah in nedeljah ter dnevi pred priznanimi prazniki 
Pa od 7.-24. ure. 

Kavarne morajo končati s poslovanjem ob 1. uri 
Po polnoči, gostišča pa končajo s poslovanjem ob 23. 
oziroma 24. uri. 

4.   Drugi  obrati 

10. člen 
Črpalke pogonskega goriva, mazivnih olj, trafike 

10 prodajalne časopisov morajo biti odprte tako kot 
"rugi trgovski obrati navedeni v 3. členu tega odloka. 

11. člen    « 
Prodaja blaga na sejmih in tržnih prostorih je 

Posebej določena s sejemskim in tržnim redom. 

C. Posebne določbe 

12. ölen 
Pooblašča se svet za gospodarstvo pri ljudskem 

odboru mestne občine v Murski Soboti, da ob izred- 
ah potrebah določi drugačen poslovalni čas s poseb- 
no odredbo. 

C. Kazenske določbe 

13. Člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se za prekrške 

Proti določbam tega odloka kaznujejo gostišča, ki 
svojih prostorov ne zaprejo ob uri, ki je določni v 
tem odloku. 

D. Končne določbe 

14. Člen 
Z  uveljavitvijo tega  odloka  preneha  veljati   na 

' S?&EJu LO MO Murska Sobota odlòk OLO Murska 
^bota o obratovalnem času v trgovskih, obrtnih in 

gostinskih obratih, objavljen v »Uradnem listu LRS«, 
št. 30/52 z dne 2. oktobra 1952. 

15. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS«. \ 
St 2036/7-1954 
Murska Sobota, dne 1. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Velnar 1. r. 

759. 

Na ipodlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člesia zako- 
na o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št 19/52) ter v skladu s 57., 58. in 59. členom 
uredbe o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni 
list FLRJ, št. 6/54) je ljudski odbor mestne občine 
Nova Gorica na XVI. seji dne 27. avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o  opravljanju   gostinskih   storitev  izven   gostinskih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o oddaja- 

nju hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

I. Opravljanje gostinskih storitev 

l.filen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na sej- 
mih, shodih, prireditvah in podobnih primerih) je 
potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za prodajo jedil in pi- 
jač in le za določen čas oziroma najdalje, dokler tra- 
ja prireditev, za katero se izdaja. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda ljudski odbor mest- 

ne občine Nova Gorica na prošnjo gospodarske orga- 
nizacije ali tistega, ki namerava opravljati take sto- 
ritve, in po zaslišanju pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

Ob izdaji dovoljenja lahko tajništvo za gospo- 
darstvo predpiše določene higienske, sanitarno in dru- 
ge pogoje za kulturno postrežbo in dovoljenja ne iz- 
da, če prosilec ne daje zadostnega poroštva, da bodo 
ti pogoji izpolnjeni. 

3. člen 
V .prošnji za dovoljenje opravljanja gostinskih 

storitev mora prosilec obvezno priglasiti: 
1. približno količino alkoholnih pijač ter drugih 

davku zavezanih stvari ki jih namerava dati ob pri- 
reditvi v promet; 

2. primek in ime tistega, ki bo vodil opravljanje 
gostinskih storitev. 

II. Oddajanje opremljenih sob potnikom in turistom 

4. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob raznih prireditvah, zletih, shodih, proslavah in 
podobnem kakor tudi, kadar so sobe v gostinskih pre- 
nočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene  sobe svojega zasebnega stanovanja. 

5. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 5. členu tega od- 

loka je potrebno dovoljenje; izda ga ljudski odbor 
mestne občine. 
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Oddajanje sob • podnajem za das, daljši od 15 
dni, se ne šteje za oddajanje opremljenih sob po 
5. členu. 

6. člen 
Oddajanje opremljenih sob, ki ne spadajo k red- 

nemu stanovanju, se šteje za gostinsko delavnost in 
je zanj potrebno dovoljenje po uredbi o zasebnih go- 
stiščih. 

7. člen 
Zasebna gospodinjstva, ki hočejo oddajati oprem- 

ljene sobe potnikom in turistom, morajo priglasiti 
ljudskemu odboru mestne občine število • opis 
opremljenih sob ter cene, po katerih jih bodo od- 
dajala. 

a člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

ljudski odbor mestne občin© komisijski pregled pri- 
glašenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne 
predpise neoporečne in primerne za oddajanje. 

V komisiji za pregled sob morata biti sanitarni 
inšpektor in zastopnik turistične organizacije oziro- 
ma zastopnik pristojne okrajne gostinske zbornice. 

Glede ureditve zasebnih opremljenih sob, ki ee 
oddajajo potnikom in turistom, veljajo primerno 
predpisi izdani za gostinska podjetja in gostišča. 

9. člen 
Imetnikom opremljenih sob, za katere se ugotovi^ 

da izpolnjujejo pogoje, izda ljudski odbor mestne 
občine dovoljenje, hkrati pa vpise sobe v seznam 
opremljenih sob. 

Seznam obsega: lastnikov priimek in ime, poklic 
in stalno bivališče, Število sob, število postelj in ceno 
vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje ljudski odbor 
mestne občine še pred pričetkom sezone turističnemu 
društvu in pristojni okrajni gostinski zbornici. 

10. člen 
Ce ugotovi • komisija pri pregledu kakšne po- 

manjkljivosti, odredi ljudski odbor mestne občine 
rok, da se odpravijo in šele potem izda dovoljenje. 

11. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati v tiste so- 

be, za katere je ljudski odbor mestne občine izdal 
dovoljenje in ki so vpisane v seznam opremljenih 
sob po 10. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom aiK brez njega. Dajanje drugih 
jedil in pijač ni dovoljeno. 

•. Dajamje hrane abonentom v zasebnih 
gospodinjstvih 

12. člen 
Ce zasebno gospodinjstvo daje hrano več kot 5 

abonentom, ki ne žive z njim v skupnem gospodinj- 
stvu, se šteje to za gostinsko delavnost, za katero je 
potrebno dovoljenje po predpisih uredbe o zasebnih 
gostiSčih. 

IV. Kazenske določbe 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z dena-nno kaznijo do 

2.000 diu: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij in 
gostišč,. Ce opravljajo gostinska podjetja' ali gostišča 

gostinske storitve izven poslovnih prostorov gostin- 
skih podjetij in gostišč brez dovoljenja, se kaznujejo 
po uredbi o gostinskih podjetjih  in  gostiščih; 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 5. in 6. členom tega odloka; 

3. kdor daje potnikom in turistom razen zajtrka 
drugo hrano in pijačo; 

4. kdor zaračunava za oddano opremljeno sobo 
višjo ceno, kot je navedel v prijavi; 

5. imetnik dovoljenja po 2. in 6. členu, ki se ne 
ravna pri svojem poslovanju po higienskih in zdrav- 
stvenih predpisih ali drugače nekulturno posluje, ko- 
likor ni za to dejanje z drugimi predpisi določena 
kazen. 

14. člen 
Ta odlok velja od dneva objave,v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
št 1331/5-54 
Nova Gorica, dne 27. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič L r. 

760. 

Na podlagi drugega odstavka 23. člena, 2. točke 
78. in 117. člena zakona o. ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) ter v 
zvezi s 16., 18., 19. in 20. členom uredbe o spremeni-' 
bah in dopolnitvah uredbe o Upravljanju stanovanj- 
skih hiš (Uradni list FLRJ, št. 20-344/54) je ljudski 
odbor mestne občine Novo mesto na seji dne 23. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o kategorizaciji stanovanj in o stanovanjski tarifi 

za območje mestne občine Novo mesto 

1. člen 
Stanovanja v mestni občini Novo mesto se P° 

kakovosti glede na lego in Starost hiš, glede na 
gradivo, iz katerega je hiša sezidana, glede na sta- 
novanjske ugodnosti, razvrstitev prostorov, zdravstve- 
nih razmer, lego stanovanja • hiši in glede na drage 
razmere, ki vplivajo -na kakovost stanovanja, kot 
balkoni, terase, vrtovi, parki in vplivi okolice: dim. 
smrad, ropot, prah, razdelijo in razvrstijo v sedem 
kategorij: 

I. stanovanja od 91 in več točk 
•. stanovanja od 81 do 90 točk 
•. stanovanja od 66 do 80 točk 
IV. stanovanja od 52 do 65 točk 
V. stanovanja od 41 do 51 točk 

VI. stanovanja od 26 do 40 točk 
VIL stanovanja od   0 do 25 točk 

V VII. kategorijo spadajo tudi stanovanja, ki jih' 
sanitarna   inšpekcija   spozna   kot   neprimerna   ** 
bivanje. 

2. člen 
Stanovanja se razporedijo v kategorije s točko- 

vanjem posameznih prvin, ki so obsežene v 31 P°* 
stavkah razpredelnice 3. člena tega odloka. 
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Razpredelnica  ; 

3. člen 

za točkovanje stanovanj: 

••'        Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

1. Lega   hiše:   zazidalni   ustroj,   obsončenje, 
razgledi 

neugodna 
1 

srednja 
2 

dobra 
4 

2. Vplivi okolice: dim, smrad, ropot, prah itd. močan 
0 

srednji 
3 

brez 
5 

• 5. Dostop do stanovanja in ureditev vhodnega 
okolja 

neugoden 
0,5 

srednji 
1 

ngoden 
2 

4. Razvid (orientacija) stanovanjskih prostorov 
neugoden 

1  . 
srednji 

2 
dober 

4 

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 

7. Odtoki (kanalizacija) brez 
0 

pomanjkljiva 
I 

dobra 
1.5 

8. Starost stavbe (ozir. stanovanja) 
zgrajena 
do 1895 

t 

zgrajena 
1895—1914 

2 

zgrajena 
1914—1940 

4 

zgrajena 
po  1940 

5 

9.  Vplivi nadstropij 

V. nadstr. 

L nadstr. 
3 

IV. nadstr. 
1.5 

pritličje 
3.5 

III. nadstr. 
2 

11.  nadstr. 
2,5 

10. Lega stanovanja (položaj) 

klet. stanov. 
tk nad  1 m 
pod nivojem 

0 
L nastropje 

8 

kletno stanov. 
'tla 0—1.00 m 
pod   nivojem 

1 
IL nadstropje 

10 

podstrešno 
stanovanje 

2 

zadovoljiva' 
4 

navadno 
stanovanje 

6 

11. Zasnova (koncept) stanovanja nepraktična 
1 

sodobna 
7 

12.   Razmerje površin sob in kuhinje do 
pritiklin 

površine 
1:2 

0 

i           površina 
2:1 

1 

površina 
3:1 
3 

površina 
4:1 
5 

13.   Kvadratura kletnih prostorov, za katere se 
ne plačuje najemnina 

towl      *» *       5~i° '    ,0-,15     15-f     20-f 
pritiikL       m             m             m             m            m 

0            1                2               3.4                5 
za vsakih nadaljnjih 10 m« še. ena točka 

14.   Dnevna razsvetljava 
brez oken 

0 
pomanjkljiva 

t 
dobra 

3 

15.   Višina prostorov 
do 2.40 m 

0.5 
2.40—2.80 m 

3 
2.80—3.20 m 

>      2 
preko 3i20m 

1 

16,   Oskrba z vodo 
vodnjak 

0,5 

vodovod 
zim a j stanov. 

1 

vodovod 
1 iztok 

3 

vodovod 
več iztokov 

4 

17. Kopalnica 
brez 

kopalnice 

0 

kad ali peč 
ali prha 

.  -5  '- 

kad, peč in 
umivalnica 

6 

bogato oprem. 
kompletna 
kopalnica 

8 

'8.   Stranišče 
suho 

stranišče 
1 

WC za več 
stanovanj 

2 

WC v stano- 
vanju 

4 

19.   Električna napeljava 
brez 

0 
pomanjkljiva 

1 
zadovoljiva 

2 
sodobna 

3 

20.   Ogrevanje prostorov 
brez 

' peči 

0 

nezadovolj, 
ogrevanje 

1 

lončene in 
pat. peči 

'2 

centralna 
kurjava 
top. zrak 

5 
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f?'                Opis vrednot, ki se točkujejo 
Ocena 

točke 

21.    Toplotna osamitev  (izolacija) 
mrzlo               delno              j     ,•• 

stanovanje     pomanjkljiva     zad°•lJ1va 

0                        2                         4 

22.    Sestava (konstrukcija) stropa 

23.    Izolacija proti vlagi 

nelstraDen        Iesen strop    masiven  strop 
0 2            _    3 . 

vlažno 
stanovanje 

0 

mestoma 
vlažno 

t 

suho 
stanovanje 

2 

24.   Kakovost  ometa,   slikarije  •  opleskov 

25.   Kakovost tal v   sobah 

slaba in 
zanemarjena 

0 

normalna 
kakovost 

2 

zelo solidna 
in trpežna 

3 

mehki deščična tla,  Unolej, klobuč., 
les ksilolit        parket plošče 

1 3 4 

26.    Kakovost   tlakov   v   pritiklinab 
opeka 
beton 

0,5 

teraco tlak naravni 
ksilolit kamen, 

bet. plošče keram..  linolej 
1,5 5 

2?.  Obloge  sten.  stranskih  prostorov 

28. Kakovost mizarskih izdelkov 

29.    Okenski zasloni 

lesene obloge 
brez oljnati plesk   keram. plošče 

nar. kamen, 
0 1 2 

slaba.        pomanjkljiva    zadovoljiva 
1 3 6 

polknicè 
I 

brez 

0 
(rolete) 

2 
Skupaj od 1—29 

Pri stanovanjih, ki so v lesenih zgradbah z značajem barak, se odbije 10 točk 
—  Odbitki ————  
31, Ce je delilna stena med stanovanji tanjša od 25 cm, se   odbijejo 3 točke 

' (1—29) — (30 + 31) = končno število točk 

4. člen 
Najemnina za posamezna stanovanja se izračuna 

tako, da se pomnoži število ikvadratnih metrov stano- 
vanjske površine s številom točk in s količnikom, 
ki znaša 0,30. 

Višina najemnine za vsako posamezno stanova- 
nje mora biti objavljena v prostorih stanovanjske 
uprave. 

5. člen 
Sostanovalec oziroma podstanovalec plačuje na- 

jemnino po stanovanjski površini, ki jo sam upo- 
rablja, in sorazmerno s Številom stanovalcev, s kate- 
rimi siku pa j uporablja druge prostore v stanovanju. 

Za uporabo pohištva plača podstanovalec najem- 
nino po prosti pogodbi, 

.6. člen 
Odločbo o kategorizaciji in višini najemnine po- 

sameznega stanovanja za vse uživalce stanovanja 
tako v hišah, ki so vključene v stanovanjsko skup- 
nost, kot v hišah, ki niso vključene v skupnost, izda 
uprava stanovanjske skupnosti. 

Zoper odločbo' uprave stanovanjske skupnosti 
imajo uživalec stanovanja kakor tudi hišni lastnik 
oziToma upravni organ hiše pravico, pritožiti se na 
svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Novo mosto v 8 dneh po prejemu odločbe. 

7. člen 
Najemnina  po tem odloku   so  bo plačevala o° 

1. avgusta 1954 dalje. 
8. člen 

Ta odlok  velja od  dneva objave v >Uradncm 
listu LRS«, uporablja pa se od 1. avgusta 1954 dalje- 

St. 1705/47-54 
Novo mesto, dne 23. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Boris Andrijanič 1, r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svat lju"" 
ske  skupščine   LRS   z  odločbo   št.   1018/4-54   z  dne 

2. XII. 1954.   

761, 
Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. členu zako- 

na o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRS, št. 19/52) ter predpisov uredbe o upravlja- 
nju stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) Je 

ljudski odbor mestne občine Postojna na seji dne *• 
novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

1. člen ke V mestni občini Postojna sklepajo stanovanJsK^ 
pogodbe za stanovanja  v hišah,  ki  so vključene 
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družbeno upravljanje, hišni sveti, za stanovanja v 
hišah, Ici niso vključena z družbeno upravljanje, pa 
lastniki hiš z najemniiki in sostanovalci, ki na dan 
sklepanja stanovanjske pogodb« zadostijo pogojem 
tega odloka. 

2. člen 
Ne more se sklepati stanovanjska pogodba po 

Prejšnjem členu z najemniki in sostanovalci, ki v 
mestni občini  Postojna: 

a) nimajo  stalnega  bivališča; 
b) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Stalno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom pri- 

javnega urada oziroma z osebno izkaznico, pravico 
do določenega stanovanja pod b) pa z dosedanjo na- 
jemno pogodbo, odločbo pristojnega stanovanjskega 
organa ali s kakim dragim veljavnim naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklopa le z najemniki in sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Samska oseba sklene lahko stanovanjsko pogod- 
bo le za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega 
stanovanja pa le podnajemno pogodbo. 

Izjemoma lahko samska oseba sklene stanovanj- 
sko pogodbo največ za enosobno stanovanje z običaj- 
nimi pritiklinami, če jI je iz zdravstvenih ali starost- 
nih razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina se Štejeta tudi zakonca brez otrok 
a'li sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

4. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

so jih sezidalo gospodarske organizacije, ustanove in 
Uradi, ki pa preidejo v družbeno upravljanje, se skle- 
pajo začasno stanovanjske pogodbe, Če delavci in 
uslužbenci na dan sklepanja pogodbe z njimi niso več 
v delovnem razmerju, če je delovno razmerje prene- 
halo po njihovi krivdi, ali po njihovi volji. 

Za sklenitev stanovanjske pogodbe v hišah po 
Prednjem odstavku, da svojo pritrditev gospodarska 
^rganizacija, ustanova ali urad, ki je hišo zgradil. 
Svoje pritrditve ne more odreči onim, ki izpolnjujejo 
Pogoje predpisane s tem odlokom. 

5. člen 
Z najemniki in sostanovalci, ki stanujejp v sta- 

novanjih, ki so pravnomočno odpovedana oziroma od- 
peta, se sklepajo začasne stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

nJe> se ne sklene stanovanjska pogodba. . 
, Hišni svet pismeno uredi s takim hišnim lastni- 
kom £iet]0 pravjc in dolžnosti iz Vil. poglavja uredbe 
0 upravljanju stanovanjskih hiš in drugih veljavnih 
Predpisov. 

določba 1. odstavka tega člena velja tudi za tiste 
osobe, ki se izkažejo z veljavno listino, da imajo 
Pïavioo do brezplačnega stanovanja. 

7. člen 
- Stanovanjsko pogodbe, za katere pristojni organ 
V° MO Postojna ugotovi, da so sklenjene v nasprot- 
Ju z določbami tega odloka, razglasi za neveljavne. 

8. člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo na predpisa- 

ne»n obrazcu. 

9. člen 
Stanovanjske pogodbe po predpisih tega odloka 

se morajo skleniti do 31. decembra 1954. 
Stanovanjska pogodba se sklene v treh izvodih. 

En izvod pogodbe morajo poslati hišni sveti oziroma 
lastniki hiš stanovanjski upravi LO MO Postojna v 
8 dneh po sklenitvi. 

10. člen 
Za hiše, ki so sporne glede na vključitev v druž- 

beno upravljanje, sklepa stanovanjske pogodbe hišni 
lastnik. 

11. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2000 din, kdor od pogodbenih strank iz 1. člena te- 
ga odloka noče skleniti stanovanjske pogodbe po tem 
odloku, ali je ne sklene v roku, ki ga določa 9. člen 
tega odloka. 

12. člen 
Ta odlok velja takoj. 

St. I/T 1784/1-54 
Postojna, dne 2. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

762. 

Na podlagi 3. in 4. člena uredbe o finančni in- 
špekciji (Uradni list FLRJ, št. 43/53) in 23. člena za- 
kona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) in na podlagi odločbe Iz- 
vršnega sveta LRS (Uradni list LRS, št. 24/54) je ljud- 
ski odbor mestne občine Skofja Loka sprejel Da seji 
dne 16. novembra 1934 

ODLOK 
o ustanovitvi finančne inšpekcije  ljudskega odbora 

mestne občine Škofja Loka 

1. člen 
Ustanovi se finančna inšpekcija ljudskega odbora 

mestne občine Skofja Lotka. 
Inšpekcija je v eestevu tajništva za gospodarstvo 

ljudskega odbora. 
2. člen 

Finančna inšpekcija opravlja nadzorstvo nad 
izvajanjem predpisov in ukrepov, določenih v 1. čle- 
nu uredbe o finančni inšpekciji (Uradni list FLRJ, št. 
-43/53) in drugih pravnih predpisov, ki urejajo pristoj- 
nost finančne inšpekcije. 

,3-ölem 

Naloge  finančne  inšpekcije  opravljajo  finančni 
inšpektorji. Inšpektorje imenuje ljudski odbor mest- 
ne občine v soglasju z državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo LRS. 

Inšpektorji so za svoje delo odgovorni načelniku 
gospodarskega oddelka ljudskega odbora mestne 
občine. 

Načelnik gospodarskega oddelka ljudskega od- 
bora mestne občine neposredno nadzoruje delo in- 
špektorjev in jim daje konkretne naloge v zvezd z 
opravljanjem inspekcije 

4. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St.  1192/1-54 
Skofja Loka, dne 12. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 
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763. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zaikona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/1952) in v zvezi s 4., 14., 
16., ia, 19„ 20., 21., 24., 32., 53., 40.. 41.. 43., 45., 71., 
73. in 77. členom uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš (Uradni list FLR], št. 29-344/54) je ljudski odbor 
mestne občine Skofja Loka po sklepu XXVI.. redne 
seje z dne 23. julija 1954 izdal 

ODLOK 
o vključitvi hiš v stanovanjsko skupnost, o organih 
upravljanja, o stanovanjski lariìi in delitvi najem- 

nine v sklade 

Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje stanovanjskih hiš, ki so splošno 

ljudsko premoženje, zadružna last ali last družbenih 
organizacij, ter zasebnih hiš, ki pridejo pod djruž- 
beno upravljanje, ustanovi ljudski odbor mestne ob- 
čine Skofja Loka za vso občino eno stanovanjsko 
skupnost. 

2. člen 
V stanovanjsko skupnost se viključijo stanovanj- 

ske hiše z vsaj tremi večjimi stanovanji in običaj- 
nimi priitiklinami. 

'V stanovanjsko skupnost pridejo tudi tiste sta- 
novanjske hiše, ki se ta čas uporabljajo sicer za 
druge namene, vendar bodo v doglednem času vrnje- 
ne prvotni rabi. 

3. člen 
Zasebno hiše z dvema stanovanjema ali tremi 

manjšimi stanovanji se ne vključijo v stanovanjsko 
skupnost. Kot manjša stanovanja se štejejo dvosob- 
na stanovanja z običajnimi pritiklinami. 

Pri določanju števila stanovanj v posamezni hiši 
je treba upoštevati gradbeni načrt in ne poznejših 
zasilnih preureditev. • 

Kot stanovanja se ne Štejejo: 

1. kletna in  podstrešna  stanovanja; 
2. stanovanja, ki so iz zdravstvenih razlogov ne- 

primerna za bivanje; 
3. stanovanja, ki pri ocenjevanju niso bila oce- 

njena z več kot 25 točkami. 
V stanovanjsko skupnost se ne vključijo hiše 

podjetij, zadružnih in družbenih organizacij, in sicer: 
a) internati, 
b) hiše za prenočevanje sezonskih delavcev. 

4. 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 pri- 
stojni stanovanjski skupnosti svoje stanovanjske hiše 
v upravljanje z vsemi potrebnimi listinami in po- 
datki. 

Odločbe o vključitvi hiš v stanovanjsko skup- 
nost izda svet za komunalne zadeve ljudskega-odboTa 
mestne občine Skofja Loka. Zoper odločbe sveta je 
dovoljena ' prito'žba* v 8 dneh po  prejemu  odločbe. 

Hišni sveti 

5. člen 
Hišni sveti so ustanovijo v vseh hišah, ki spa-' 

dajo v stanovanjsko skupnost. 
i 

6. člen 
Hišni svet ima 3 do 7 članov. 
V majhnih hišah z enim ali dvema stanovanjema 

sestavljajo hišni svet vsi uživalci stanovanj in polno- 
letni stanovalci. 

V hišah, ki imajo 3 do 7 stanovanj, tvorijo hišni 
svet vsi uživalci stanovanj. 

V drugih hišah se hišni svet voli. 
Hieni svet volijo vsi uživalci stanovanj. 
Volilni upravičenci V vsaki hiši določajo, ali maj 

bodo volitve javne ali tajne. 
Ce prvi sestanek ni sklepčen, se skliče v 5 dneh 

drug in jo sklepčen ob vsaki udeležbi. 
O volitvah hišnega sveta se piše zapisnik; ©n 

izvod zapisnika se pošlje upravi stanovanjsko skup- 
nosti. 

Ko so hišni sveti izvoljeni, isrvolijo izmed 6cbe 
predsednika ter po enega zastopnika za svet starno-, 
vanjske skupnosti. 

Nadomestni Člani se med letom volijo po istem 
postopku, 

7. člen 
Hišni svet sklepa na sejah, ki so vsaj enkrat na 

dva meseca, ob navzočnosti večine svojih članov ID 
odloča z večino glasov navzočih. Ob enakem števil11 

glasov odloča predsednikov glas. 
Na sejah ee piše kratek zapisnik. Sprejete skle- 

pe je treba sporočati upravi stanovanjske skupnosti. 

8. člen 
Na vsake tri mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev stanovanj in podnajemnikov, na kate- 
rem poroča o svojem delu ter rešuje predloge i° 
morebitne spore stanovalcev. 

9. člen 
Prve volitve v hišne svete morajo biti v 15 dne» 

po uveljavljenju tega odloka, za naprej pa- vsako 
leto do konca januarja. Prve sestanke skliče LO MO< 
volitve   pa  izpelje   uprava   stanovanjske   skupnosti. 

•••'•• 10. člen 
V zadevah v zvezi z upravljanjem stanovanjske 

hiše, v katerih pride do nesporazuma med hišnim »ve- 
tom in stanovanjsko upravo, določa svet za komu- 
nalne zadeve ljudskega odbora mestne občine P° 
poprejšnjem zaslišanju oben organov, Td ne moreta 
doseči sporazumna. » 

Svet stanovanjske skupnosti . , 

11. člen 
V svetu stanovanjske skupnosti imajo zastopni*e 

hišni sveti in zastopniki delavskih svetov podjetij» 
katerih hišo pridejo v stanovanjsko skupnost. 

12. člen 
Svet. stanovanjske skupnosti sklepa veljavno,, če, 

je navzočih nad polovico članov, po preteku pol ur. . 
od začetka seje pa lahko ob vsaki udeležbi. 

Na sestanku sveta se izvoli predsednik, podpre 
sednik, tajnik in trije člani poravnalnega sveta. 
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Svet stanovanjske skupnosti se sestaja po potre- 
bi, najmanj pa vsake Stiri mesece. 

15. člen , 
Na vsakem sestanku sveta stanovanjske skup- 

nosti se piše .zapisnik; v enem izvodu dobi zapisnik 
tudi stanovanjska uprava. 

Sestankov sveta se mora udeležiti tudi zastopnik 
stanovanjske uprave. 

Stanovanjska tarifa 

14. člen 
Območje mestne občine Skofja Loka se glede na 

višino stanovanjske tarife deli v dva dela, in sicer: 
v prvi okoliš spada mesto Skofja Loka in kraji 

.Puštal do >Dobrave«, StaTa Loka, Vincarje, Pod- 
pulfrca, Stari dvor, Suha, Grenc in Trata. V drugi 
okoliš spadajo vsa druga naselja v tej občini. 

15. člen 
Kakovost stanovanja se določi s točkovanjem po- 

sameznih prvin, kakor so gradivo, iz katerega je 
hiša zgrajena, razvrstitev prostorov, zdravstvene raz- 
mere, lega stanovanja v hiši, osvetlitev in osončenje, 
stanovanjske naprave in drugo, kar vpliva na vred- 
nost stanovanja. 

16. člen 
_ ., Za mestno občino Skofja Loka se določa tale ta- 

rifa za stanovanjske prostore: 
1. za stanovanja, ki so v prvem stanovanjskem 

okolišu, so plačuje 0,30 din za lms površine, pomno- 
žene s številom ocenjevalnih točk, s katerimi je bila 
določena kakovost stanovanja; 

2. za stanovanja, ki so v drugem stanovanjskem 
okolišu, se plačuje 0,25 din za tm' površine, pomno- 
žene s številom ocenjevalnih točk. 

V neekonomsko zidanih stanovanjih, ki imajo 
Po s preko 30 m' površine, se površina preko 30 m' 
ne računa. 

Ta tarifa velja za vsa stanovanja, bodisi da so v 
družbenem upravljanju ali last zasebnikov od 1. av- 
gusta 1954 dalje. 

1•. člen 
Za vrtove in parke, ki jih stanovalci uživajo, se 

določi najemnina 1 din za 1 m* površine letno. Ta 
najemnina se lahko obračuna za več mesecev skupaj 
"» se deli v enakem razmerju na posamezna sklade 
*ot stanovanjska najemnina. 

Delitev najemnine 

ia člen 
Skupna najemnina hiš stanovanjske skupnosti 

°henem z najemnino od vrtov in 40% najemnine za 
Poslovne prostore in lokale se deli: 

a) 50 %  v amortizacijski sklad, 
B) 15 % v sklad za hišno upravo, 
c) 35 % v sklad za vzdrževanje hiše. 
Od amortizacijskega sklada se 20 % odvaja v ob- 

činski sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

19. člen 
,. Najemnina od poslovnih prostorov in lokalov v 
hišah pod upravo stanovanjske skupnosti se razdeli 
10 odvaja: 

a) 60°/e v sklad za zidanje stanovanjskih hiš, 
b) 40 % v sklade po 18. členu tega odloka, kakor 

najemnina od stanovanj. 

20. člen 
Zasebni lastniki hiš odvajajo od najemnine za 

lokale in poslovne prostore, ki jih dajejo v najem 
60 % najemnine v sklad za zidanje stanovanjskih hiš 
pri LO MO, ostalih 40% pa ostane njim. 

Lastniki morajo predlagati take najemne po- 
godbe v evidenco svetu za komunalne zadeve LO MO. 

21. člen 
Zasebnim lastnikom, katerih hiše se vključijo v 

stanovanjsko skupnost, pripada 10 % celotne najem- 
nine od hiše; ta znesek se izplačuje mesečno pred 
delitvijo najemnine na sklade po tem odloku. Ce 
lastnik nima drugih sredstev za preživljanje, C

P 
4
I 

delež lahko primerno poveča. 

22. člen 
Zasebni lastnik, ki stanuje v svoji hiši, ki je 

vključena v stanovanjsko skupnost, mora plačevati 
35 % najemne vrednosti svojega stanovanja v sklad 
za vzdrževanje hiše in 5 % v sklad za hišno upravo. 

23. člen 
Zasebni lastniki dveh ali več manjših hiš, ki se 

ne vključijo v stanovanjsko skupnost, prejemajo od 
hiš, v katerih ne stanujejo, zase le 10 % najemnine, 
ostalih 90 % pà polagajo na bančni račun kot vzdr- 
ževalni sklad za tiste hiše; ta sklad se uporablja ob 
pogojih, ki so bili veljavni od 1. avgusta 1954 za 
črpanje stanovanjskega sklada. 

24. člen ' 
Za osebe, ki imajo stanovanje v hiši stanovanj- 

ske   skupnosti   kot   užitek,   plačuje   vse 'namembne 
sklade, izvirajoče iz najemnine, tisti, ki mu užitek 
daje, oziroma lastnik hiše. 

25. člen 
Stanovanjska tarifa in plačevanje po tem odloku 

velja od i. avgusta 1954. 
St. 1327/66-54 
Skofja Loka, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 1180/2-54 z dne 
19. X. 1954. 

?64. 
Na predlog komisije za družbeni plan in prora- 

čun pri LO MO Tržič je ljudski odbor mestne občine 
Tržič na podlagi 11. točke 76. člena zakona o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/32 na seji dne 22. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah proračuna LO MO 

Tržič za leto 1954 
I 

Na podlagi ustvarjenih sredstev,, v I. polletju 
1954 in na podlagi predvidene letne izvršitve druž- 
benega plana mestne občine Tržič se spremeni pro- 
račun, kakor »ledi: 
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Prvotni Dodatni • 
Dohodki proračun proračun .            Skupaj 

1. del: dohodki  iz gospodarstva: 
dohodki za leto 1953 27,963.000 7,648.000 35,611.000 
dohodki za leto 1954 76,519.000 26,006.000 102.525.000 

2. del: dohodki od prebivalstva 5,770.000 30.000 5,800.000 

3. del: dohodki  uradov in ustanov 500.000 50.000 350.000 

4. del: razni  dohodki 648.000 2,325.000 2,973.000 

5. del: presežek dohodkov iz leta 1953 

Skupaj dohodki 

2,500.000 — 2^00.000 

113,700.000 36,059.000 149,759.000 

Prvotni Dodatni 
Izdatki proračun proračun Skupaj 

3. del: investicije 67,700.000 53,039.000 100,759.000 
4. del: prosveta in ljud. kultura 20,547.000 2,000.000 22,547.000 
5. del: sociailna zdravstvena zaščita 11,610.000 750.000 12,360.000 
8. del: državna uprava 12,843.000 250.000 4 13,093.000 
9. del: proračunska rezerva 1,000.000 — 1,000.000 

Skupaj izdatki 113,700.000 36,059.000 149.759.000 

• 

Ta  odlok   velja   od   dneva  objave v »Uradnem 
listu ISIS«, uporablja pa se od 1. januarja 1954 dalje. 

St. 135-1350/26 
Tržič, dne 22. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

765. 

Na podlagi 3. točke 91. člena zakona o občinskih 
ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-88/53), 20. in 
117. člena zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o volitvah in odpoklicu odbornikov ljudskih od- 
borov (Uradni list LRS, št. 31/53) in po sklepu XIV. 
seje ljudskega odbora mestne občine Metlika z dne 
20. novembra 1954 izdaja ljudski odbor mestne ob- 
čine Metlika 

ODLOK 
o razpisu nadomestilih volitev 

I 
Razpisujejo se nadomestne volitve v volilni enoti 

št. 10 ljudskega odbora mestne občine Metlika, ki 
obsega vasi Radovica in Radoši, ker se je odbornik 
Ijudsikega odbora mestne občine Metlika Vrviščar 
Franc odpovedal mandatu za>radi stalne izselitve iz 
območja ljudskega odbora in je ljudski odbor nje- 
govo odpoved sprejel. 

U 
Nadomestne volitve za  10. volilno enoto boc\> v 

nedeljo, dne 19. decembra  1954. 

Ill 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način. 

St. 657/3-54 
Metlika, dno 7. decembra 1954. 

Predsednik LO MO. 
Franc Jakljcvič 1. r. 

POPRAVEK 

V odloku ljudskega odbora mestne občine Tržič 
o kategorizaciji stanovanj in okoliših na območju 
LO MO Tržič ter o višini najemnine za vrtove, ki •" 
izkoriščajo uživalci in podstanovalci v stanovanjskih 
hišah na območju LO MO Tržič (Uradni list LBS. 
št. 46-712/54) se drugi stavek 7. člena pravilno glasi 
takole: »Stanovanjsko tarifo bo predpisal ljudski od- 
bor mestne občine po potrditvi Izvršnega sveta Ljud- 
ske skupščine LRS«. 

St. 984/7-54 
Ljubljana, dne 1. decembra 1954. 

Sekretariat za zakonodajo LRS 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor In odgovorni urednik: tvo Lapajne - tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsl 

v Ljubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna številka: 8 din do 8 strani, vsake nadaljnje 4 strani 4 din več, Pp 

poäti  8 din  veP  -   Uredništvo in  uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica Ha. postni predal •••  - Tplpfon uprave 23-579   • 
t. Čekovni  račun:  601-»Z«-157 
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Poštnina plačana • gotovini CENA 28 din 

LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

Leto XI V LJUBLJANI, dne 23. decembra 1954 Številka 50 
VSEBINA: 

aS0. Ođlok o določitvi števila sodnikov pri okrajnih sodiščih 
Ljudske republike Slovenije. 

Odloki ljudskih odborov: 
76G. Odlok o skladu za graditev družbenega standarda mesta 

Maribor. 
'67. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi kmetijskjh go- 

spodarskih šol v okraju  Celje. 
'68. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 

Celje za leto 1954 in. odloka o spremembi odloka o 
družbenem planu okraja Celje za leto 1954. 

'69. Odlok o ustanovitvi okrajne finančne inšpekcije OLO 
Črnomelj. 

"0. Odlok o spremembi odloka o vpeljavi okrajnih talcs v 
okraju GoTica. 

"1. Odlok o spremembi odloka o najvišji tarifi za dimnikar- 
ske  storitve  OLO  Gorica. 

"2. Odlok o spremembi odloka o družbenem planu okraja 
Murska  Sobota  za  leto  1954. 

"3. Odlok o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od 
dohodkov gospodarskih delavnosti, samostojnih poklicev 
in premoženja za leto 1951 v okraju Radovljica. 

"4. Odlok ó spremembi odloka o določitvi in spremembi 
dimnikarskih okolišev ter o najvišji tarifi za dimni- 
karske storitve v okraju Slovenj Gradec. 

"5. Odlok o obveznem fluorografiranju (rentgenskem sli- 
kanju)  prebivalstva  okraja  Slovenj   Gradec. 

"5. Odlok o določitvi dimnikarskih okolišev na območju 
okraja Trbovlje. 

"7. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč okraja Trbovlje. 

"8. Odlok o spremembah odloka o proračunu LO MO Celje 
za leto 1954. .       .„ 

"9. Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnine in 
skladih v MO Jesenice. 

190. 

Na podlagi 54. člena zakona o sodiščih (Uradni 
Ust FLRJ, št. 30/54) izdaja Izvršni svet Ljudske skup- 
ščine Ljudske republike Slovenije 

ODLOK 
o določitvi števila sodnikov pri okrajnih sodiščih 

Ljudske republike Slovenije    ' 

I 
Za okrajna sodišča v Ljudski republiki Sloveniji 

*e določa tole število sodnikov: 
Za okrajno sodišče Ljubljana I 

„      Ljubljana II 
„       Radovljica 
„      Kranj 
„      Kamnik 
„      Grosuplje 
„      Škofjn Loka 
„      Maribor I 
„      Maribor II 
„       Dolnja Lendava 
„      Gornja Radgona 

Ljutomer 
„       Murska Sobota 

Ptuj 
„      Slovenj Gradec 

Slovenska Bistrica 

18 
7 
6 
6 
4 
3 
5 

15 
11 

3 
3 
4 
7 

10 
6 
4 

780. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine v MO 
Jesenice 

781. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi 
stanovanjsko skupnosti In o volitvah hišnih svetov In 
sveta stanovanjske skupnosti v MO Kranj. 

"82. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine-od do- 
hodkov samostojnih poklicev in od premoženja v MO 
Nova Gorica. 

783. Odlok o spremembi odloka o stanovanjski tarifi, raz- 
delitvi najemnin In skladih v MO Nova Gorica. 

784. Odlok o določitvi hiš, ki pridejo v stanovanjsko skup- 
nost, jrganlh upravljanja in stanovanjski tarifi ter de- 
litvi najemnine v eklade za območje MO Postojna. 

7S5. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč v MO Postojna. 

78C. Odlok o spremembah In dopolnitvah odloka o dodatnem 
proračunu MO Postojna za leto 1954. 

787. Odlok o oblikovanju investicijskega sklada in o poso- 
jilnih pogojih za gospodarske Investicije v MO Postojna. 

73?. Odlok o spremembi odloga o ustanovitvi stanovanjske 
skupnosti ter o volitvah hišnih svetov in sveta stano- 
vanjske skupnosti v MO  Ptuj. 

789. Odlok o najvišji tarifi za dimnikarske storitve v MO Ptuj. 
790. Odlok o stanovanjski tarifi In razdelitvi najemnin na 

sklada za območje LO MO Ptuj. 
791. Odlok o oblikovanju Investicijskega sklada LO MO Sofja 

Loka in o posojilnih pogojih za gospodarske Investicije. 
792. Odlok o opravljanju gostinskih storitev Izven poslovnih 

prostorov  gostinskih podjetij In gostišč v MO Tržič. 
793. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 2. volilni enoti 

občine Brezcvlca pri Ljubljani. 
791. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v 5. volilni enoti 

občine Gaber je. 

Za okrajno sodi išče Celje 14 
„      Šmarje pri.Jelšah 3 
„      Šoštanj 4 
„      Trbovlje 4 
„      Novo mesto *     6 
„      Brežice 7 
„      Kočevje 4 

Metlika 4 
„      Sevnica 3 
„      Trebnje 3 
„   '  Gorica 7 
„      Postojna 4 
„      Idrija 2 
„       Ilirska Bistrica 2 
„      Sežana 4 
„      Tolmin 2 
„      Koper 3 
„      Piran 2 

• 
Ta  odlok   velja  od  dneva  objave v   >Uradnem 

listu LRSt. 
St. U 166/1-54 
Ljubljana, dne 21. decembra 1954. 

Izvršni svet Ljudske skupščine 
Ljudske republike Slovenije 

Predsednik: 
Boris Kraigher 1. r. 
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Odloki ljudskih odborov 
766. 

Na podlagi 10. člena temeljnega zaikona o prora- 
čunih (Uradni list FLRJ. št. 13/54), 23. 65., 156. člena 
zakona o ljudskih odborih mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/5J) ter po določbah XIX. po- 
glavja odloka o družbenem planu MLO Maribor za 
leto 1954 je mestni ljudski odbor Maribor na XL. 
skupni seji mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
15. oktobra 1954 na predlog sveta za komunalne in 
gradbene zadeve izdal 

ODLOK 
o skladu za graditev družbenega standarda mesta 

Maribor 
1. člen 

Ustanovi se sklad za graditev družbenega stan- 
darda z nalogo, da zbira denarna sredstva za gradi- 
tev objektov družbenega standarda na območju me- 
sta Maribor. 

2. člen 
V sklad za graditev družbenega standarda se ste- 

kajo: 
a) sredstva, kakor so določena v odloku o druž- 

benem planu MLO; 
b) sredstva, ki jih dodeljuje skladu za graditev 

družbenega  standarda  MLO; 
c) sredstva, ki jih dajejo na razpolago gospodar- 

ske in družbene organizacije ter posamezni držav- 
ljani; 

č) dolgoročna posojila, ki jih najame MLO za 
graditev objektov družbenega standarda. 

3. člen 
S skladom za graditev družbenega standarda raz- 

polaga mestni ljudski odbor po predlogu pristojnega 
sveta MLO. Sklad se vodi pri istem denarnem zavo- 
du, pri katerem se vodi proračun mesta Maribor. 

4. člen 
Sredstva sklada za graditev družbenega standar- 

da se uporabljajo: 
a) za nove gradbe in adaptacije objektov družbe- 

nega .standarda mestnega ljudskega odbora Maribor; 
b) kot posojilo gospodarskim in družbenim orga- 

nizacijam ter stanovanjskim zadrugam za zidanje ob- 
jektov .družbenega standarda. 

Posojilne pogoje določi MLO ali od njega po- 
oblaščeni organ. 

5. člen 
Vloga, s katero se prosi /.a posojilo iz sklada za 

graditev družbenega standarda, se mora nasloviti na 
pristojni svet MLO. V vlogi je treba navesti: 

a) namen, za katerega se zahteva posojilo; 
b) višina celotnega posojila in višina trans po 

letih; 
c) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 

prosilec; 
č) rok za začetek in konec del ter dan, od kate- 

rega začne teči rok za odplačevanje posojila; 
d) znesek vseh prosilčevih dolgoročnih obvezno- 

sti in znesek letnih obresti ter odplačil iz teh obvez- 
nosti. 

6. člen 
Ob enem z vlogo, s katero se prosi za kredit iz 

sklada za -graditev družbenega  standarda  jo  treba 

predložiti revidirani investicijski elaborat po veljav- 
nih predpisih. 

7. člen 
Na podlagi dovoljenja mestnega ljudskega oàbo- 

ra sklene pooblaščeni denarni zavod z investitorjem 
kieditno pogodbo. 

V kreditni pogodbi morajo biti poleg višine 
obrestne mere ter vračilnih rokov navedeni tudi 
drugi pogoji dogovora o investicijskem kreditu, in 

sicer predvsem: 
a) določitev trans za črpanje kreditov; 
b) čas, kdaj se začnejo krediti izplačevati; 
c) obveznosti koristnika kredita. 

8. člen 
Če so dajo posojilo iz sklada za graditev družbe- 

nega, standarda za zidanje stanovanjskega objekta, 
imajo gospodarske in družbene organizacije ter za- • 
vodi, ki prispevajo v ta sklad in iz sklada plač, •••- 
vico, razpolagati s stanovanji v delu stanovanjske 
zgradbe, ki ustreza vrednosti sredstev, ki so ji" 
vložili. 

9. člen 
Državljani vlagatelji imajo toliko časa pravico 

do brezplačne uporabe stanovanja, dokler jim ni z 

ustrezno najemnino vrnjena njihova vloga. 
Upravičenci po tem in prejšnjem členu morajo 

samo prispevali za stroške vzdrževanja poslopja T 
odstotku, kakor je predvideno za hišnega lastnika- 
Pravico uporabe stanovanja se vknjiži kot služnost 
v zemljiški knjigi v korist upravičenca ter je ta p*a' 
vica prenosljiva na zakonite pravne naslednike. 

10. člen 
Svet za komunalne in gradbene zadeve se poobla- 

šča, da izda navodila za izvajanje tega odloka. 

11. člen 
Odio prične veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS«. 
St. III-5209 
Maribor, dne 19. oktobra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Lcdinek 1. r. 

767. 
Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona ° 

okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, š4eV' 
19-89/52) v zvezi z 2. členom uredbe o kmetijskih g°" 
spodarskih šolah (Uradni list LRS, št. 17/51) je okraj- 
ni ljudski odbor Celje na seji obeh zborov dne ->• 
novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi kmetijskih gosp"' 

darskih gol v okraju Celje 
1 

l.člen odloka o ustanovitvi kmetijskih gospoda1" 
skih šol v okraju Celje (Uradni list LRS, št. 29/54) se 
dopolni tako, da se glasi: / 

Da dobi kmečka mladina širšo, splošno in stro- 
kovno izobrazbo, se ustanovijo kmetijske gospodars» 
šole v občinah: 
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Braslovco s sedežem v Braslovčah, 
Kozjo s sedežem v Kozjem, 
Laško s sedežem v Laškem, 
Loče s sedežem v Ločah, 
Planina s sedežem v Planini, 
Podčetrtek s sedežem v Podčetrtku, 
Polje ob Sotli s sedežem v Polju, 
Polzela s sedežem v Polzeli, 
Ponikva pri Grobelnem s sedežem r Ponikvi pri 

Grobelnem, 
Prebold s sedežem v Preboldu, 
Pristava s sedežem v Pristavi pri Podčetrtku, 
Rimsko Toplico s sedeižem v Smarjeti, 
Rogaška Slatina s sedežem v Rogaški Slatini, 
Rogatec s sedežem v Rogatcu, 
Slov. Konjice s sedežem v Slov. Konjicah, 
Šentjur s sedežem v Šentjurju, 
Šmarje pri Jelšah s sedežem v Šmarju pri Jelšah, 
Tabor s sedežem v Taboru, 
Vitanje s sedežem v Vitanju, 
Vojnik s sedežem v Vojniku, 
Vransko s sedežem na Vranskem, 
Zreče s sedežem v Zrečah, 
Žalec s sedežem v  Žalcu. 
Šolski okoliš vsa.ke kmetijske gospodarske šole 

bo določil svet za prosveto in kulturo pri okrajnem 
ljudskem odboru Celje. 

2 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, 

objavi pa se v .Uradnem listu LRS«. 

St. 1/1-2217/3-54 
Celje, dno 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

768. 

Na podlagi 16. člena in druge točke 64. člena za- 
tona o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, 
ät. 19-89/52) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
°beh zborov dno 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
° spremembi odloka o družbenem planu okraja Celje 
•• leto 1954 in odloka o spremembi odloka o družbe- 
nem planu okraja Celje za leto 1954, št. 1/1-7874/4-54 

z dne 24. avgusta 1954      ' 

1. člen 
Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora 

Celje, določena v XIX. poglavju 4. dela se pod točko 
c) (1) odloka o družbenem planu okraja Celje za 
leto 1954 in T prvem odstavku 1. člena odloka o spre- 
membi odloka o družbenem planu okraja Celje za 
leto 1954 št. 1/1-7874/4-54 z dno 24. avgusta. 1954 pri 
udeležbi občinskih ljudskih odborih na delu dohod- 
nine kmečkih gospodarstev spremeni, in sicer pri ob- 
činskih ljudskih odborih: 

Braslovče 45 Laško 90 
Breze 48 Lesično 99 
Dobrna 99 Loče 62 
Dramlje 52 Petrovce 20 
Frankolovo 99 Planina 39 
Gomil sko 38 Podčetrtek 55 
Griže 99 Polje 63 
Jurklošter 76 Polzela 37 
Kozje 99 Ponikva 50 

99 Šmartno 56 
65 Šmarje 56 
84 Skofja vas 42 
88 Štore 99 
99 Tabor 42 
72 Vitanje 75 
80 Vojnik 52 
68 Vransko 52 
84 Zreče 59 
45 Žalec 45 
25 Zu sem 98 

Prebold 
Pristava 
Rečica 
Rimske Toplice 
Rogaška Slatina 
Rogatec 
Slivnica 
Slovenske Konjice 
Strmec 
Šentjur 
Šempeter 

Določena udeležba velja od 1. januarja 1954. 

2. člen 
Uporaba sredstev okrajnega ljudskega odbora 

Celje, določena v XIX. poglavju 4. dela, se pod točko 
č> odloka o družbenem planu okraja Celje za leto 
1954 spremeni tako, da se točka č) glasi: mestna ob- 
čina s posebnimi pravicami je udeležena z 79% na 
delu dobička gospodarskih organizacij 1er s 100% na 
vseh drugih dohodkih, doseženih na njenem ob- 
močju. 

Določena udeležba velja od 1. januarja 1954. 

3. člen 
Na koncu XIX. poglavja pod naslovom Uporaba 

sredstev okrajnega ljudskega odbora se doda nova 
točka d), ki se glasi: dotacije občinskim ljudskim od-, 
borom za kritje proračunskih izdatkov, in sicer: 

Dobrna 991.600 din 
Frankolova 420.300 din 
Griže 154.100 din 
Kozje 465.400 din 

4. člen 
Ta odlok velja od osmega dneva po sprejetju, ob- 

javi pa se v >Uradnem listu LRSt. 

St. 1/1-7874/5-54 
Celje, dne 3. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

769. 
Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljudskih 

odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) in drugega od- 
stavka 3. ölena uredbe o finančni inšpekciji (Uradni 
list FLRJ, št. 43-367/53) je okrajni ljudski odbor 
Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne 8. decem- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o ustanovitvi okrajne finančne inšpekcije okrajnega 

ljudskega odbora Črnomelj 

1. člen 
Pri okrajnem ljudskem odboru Črnomelj se usta- 

novi okrajna finančna inšpekcija. 
Inšpekcija je v sestavu tajništva za gospodarstvo 

okrajnega ljudskega odbora Črnomelj. 

2. člen 
Okrajna finančna inšpekcija nadssM-•••: 
a) izvajanje predpisov o finančnem poslovanju 

.gospodarskih organizacij in finančno samostojnih za- 
vodov; 

b) izpopolnjevanje obveznosti fizičnih in pravnih 
oseb, ki se ukvarjajo s samostojno gospodarsko de- 
lavnostjo do družbene skupnosti; 
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c) delo organov državne uprave pri izvajanju 
predpisov o ugotavljanju, obračunavanju in pobira- 
nju dohodkov iz gospodarstva in od prebivalstva. 

3. člen 
Finančna inšpekcija opravlja svoje naloge po in- 

špektorjih. 
Inšpektorje imenuje okrajni ljudski odbor v spo- 

razumu z republiškim državnim sekretarjem za go- 
spodarstvo. 

4. člen , 
Inšpektorji finančne inšpekcije so za svoje delo 

odgovorni svetu za gospodarstvo okrajnega ljudskega 
odbora. 

Svet za gospodarstvo okrajnega ljudskega odbora 
daje finančni inšpekciji smernice, navodila in naloge 
za opravljanje zadev iz njeno pristojnosti. 

, Načelnik tajništva za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora neposredno nadzoruje delo inšpek- 
cije ter ji daje naloge v zvezi z opravljanjem in- 
špekcije. 

5. člen 
Ta odlok velja takoj. 
St. I-45S8/1-54 
Črnomelj, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
! Janez Žunič 1. i. 

771. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) in 
v zvezi z določbo 4. točke odločbe o državnih orga- 
nih. Ici smejo predpisovati ceno za tarifo (Uradni list 
FLRJ, št. 39-486/52) ter 8. člena temeljnega zakona o 
prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni 
ljudski odbor Gorica na XI. seji okrajnega zbora'in 
X. seji zbora proizvajalcev dne 12. novembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o najvišji tarifi za dimnikarske 

storitve 

1. člen 
9. člen omenjenega odloka (Uradni list LRS, štev. 

22-335/54) so spremeni in glasi: 
Dimnikar, ki prekorači predpisano tarifo po U 

2., 3., 5. in prvem odstavku 7. člena odloka se kaznu- 
je po predpisih uredbe o ureditvi in opravljanju dim- 
nikarske službe (Uradni list LRS, št. 21-116/50 in 
Uradni list LRS, št. 14-58/52). 

2. člen 
Ta odlok velja od daeva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc. 
St. 1/1-1353/54-5 
Nova Gorica, dne 12. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Mirko Remec 1. r. 

770. 

Na podlagi 15. člena zakona o okrajnih ljud- 
skih odborih (Uradni list LBS, št. 19-89/52) in 
6. člena uredbe o pravici ljudskih odborov, da lahko 
predpisujejo takse (Uradni list FLRJ, št. 19-118/53) 
je okrajni ljudski odbor Gorica na XI. seji okraj- 
nega zbora in X. seji zbora proizvajalcev dne 12: no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o vpeljavi okrajnih taks y 

okraju Gorica 

1. člen 
Predpis tarifne številke 8. točke 1 gornjega od- 

loka (Uradni list LRS, št. 11-169/54), ki se nanaša na 
luksuzne pse, se zniža od 2.500 din na 1.500 din. 

2. člen 
Ta odlok velja od objave v »Uradnem listu LRS«, 

izraja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 1-1669/9 
Nova Gorica, dne 4. novembra 1954. 

Predsednik OLO:  > 
Mirko Remec 1. r. 

772. 

Na podlagi 16. člena in 2. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19/52) 
jo okrajni ljudski odbor Murska Sobota na XVIII. seji 
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 20. okto- 
bra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi .odloka o družbenem planu okraja 

Murska Sobota za leto 1954 

1. člen- 
Odlok okrajnega ljudskega odbora Murska So- 

bota o družbenem planu za leto 1954 (Uradni list 
LRS, št. 33/54)  se takole spremeni: 

XVI. poglavje, tč. 2: 
Crta se beseda »in premoženja« v prvem odstav- 

ku. Za 2. točko se doda na novo točka 2a, ki se glasi: 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov iz premoženja se predpisuje tale davčna 
lestvica: 

Dopol. Dop»'- 
Osnova % du vek Osnova % davek 

1.000 i 40 9.000 4 .     360 

2.000 4 80 10.000 4 400 

3.000 4 120 11.000 4 440 
460 
520 
560 
600 
640 

4.000 4 160 12.000 4 
5.000 4 200 •.000 4 
6.000 4 240 14.000 4 
7.000 4 2S0 15.000 4 
8.000 4 320 16.000 4 
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Osnova       % 
Dopol. 
davek Osnova      % 

Dopol. 
Davek 

17.000 
18.000 
19.000 
20.000 
21.000 
22.000 
23.000 
24.000 
23.000 
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 
43.000 
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 
S1.000 

4 
4 
4 
4 
4.3 
4.6 
4.9 
5.2 
5.5 
5.8 
6.1 
6.4 
6.7 
7 
7.3 
7.6 
7.9 
8.2 
8.5 
8.8 
9.1 
9.3 
9.7 
0 
0.3 
0.6 
0.9 
1.2 
1.5 
1.8 
2.1 
2.4 
2.7 
3 
3.3 
3.6 
3.9 
4.2 
4.5 
4.8 
5.1 

JL5.4 
5.7 
6 
6.3 
6.6 
6.9 
7.2 
7.5 
7.8 
8.1 
8.4 
8.7 
9 
9.3 
9.6 
9.9 

20.2 
20.5 
20.8 
21.1 
21.4 
21.7 
22 
22.2 

680 
720 
760 
800 
903 

1.012 
1.127 
1.248 
1.375 
1.508 
1.647 
1.792 
1.943 
2.100 
2.263 
2.432 
2.607 
2.788 
2.975 
3.168 
3.367 
3.572 
3.783 
4.000 
4.223 
4.452 
4.687 
4.928 
5.175 
5.428 
5.687 
5.952 
6.223 
6.500 
6.783 
7.072 
7.367 
7.668 
7.975 
8.288 
8.607 
8.932 
9.263 
9.600 
9.943 

10.292 
10.647 
11.00S 
11.375 
11.748 
12.127 
12.512 
12.903 
13.300 
13.703 
14.112 
14.527 
14.948 
15.375 
15.80S 
16.247 
16.692 
17.143 
17.600 
17.982 

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 
96.0C0 
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 
130.000 
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 
300.000 

22.4 
22.6 
22.8 
23 
23.2 
23.4 
23.6 
23.8 
24 
24.2 
24.4 
24.6 
24.8 
25 
25.2 
25.4 
25.6 
25.8 
26 
27.5 
29 
30,5 
32 
33.5 
35 
36 
57 
57.8 
38.6 
39.4 
10.2 
41 
41.8 
42.6 
43.4 
44.2 
45 
45.8 
46.6 
47.4 
48.2 
49 
49.6 
50.2 
50.8 
51.4 
52 
52.6 
53.2 
53.8 
54.4 
55 
55.6 
56.2 
56.8 
57.4 
58 
58.6 
59 

18.368 
18.758 
19.152 
19.550 
19.952 
20.358 
20.768 
21.162 
21.600 
22.022 
212.448 
22.878 
23.312 
23.750 
24.192 
24.638 
25.088 
25.542 
26.000 
28.875 
31.900 
33.075 
38.400 
41.875 
45.500 
48.600 
51.800 
54.810 
57.900 
61.070 
64.320 
67.630 
71.060 
74.550 
78.120 
81.770 
85.700 
89.310 
93.200 
97.170 

101.220 
105.350 
109.120 
112.950 
116.840 
120.790 
124.800 
128.870 
133.000 
137.190 
141.440 
145.750 
150.120 
154.550 
159.040 
163.590 
168.200 
172.870 
177.000 

XX. poglavje — 1, okrajni kreditni sklad 

točka c) 66% od dela dobička gospodarskih orga- 
nizacij, ki pripada okraju. 

XXV. poglavje: Uporaba proračunskih sredstev OLO 
Celotna   proračunska   sredstva   okrajnega   ljud- 

skega odbora v  višini  329,046.000 dinarjev  se bodo 
uporabila takole: 

a) prosveta in kultura 127,033.996 
b) ljudsko zdravstvo 51,834.500 
c) socialno skrbstvo 20,498.605 
č) državna uprava                               101,999.699 
d) za negospodarske investicije 21,260.000 
e) za proračunsko rezervo 6,420.000 

XXVI. poglavje: Negospodarske investicije okra- 
ja v letu 1954. 

Sredstva za okrajne investicije iz XXVII. poglav- 
ja se bodo v letu 1954 uporabila v tele namene: 

1. Načrti za nove šole v Prekmurju 1.000 
2. za popravilo gradu v Lendavi 3.000 
3. za nadzidavo šole v Rogašovcih 4.300 
4. za popravilo šole v Gradu 300 
5. za občino Bogojina 500 
6. za občino Martjanci 1.000 
7. za občino Kuzma 1.000 
8. za šolo v Moščancih 400 
9. za popravilo bolnišnice v Murski Soboti      260 

10. za most na Krki v Salovcih 800 
11. za popravilo šole v Crenšovcih 1.500 
12. za nakup zgradbe za počitniške kolonije 4.000 
13. za nabavo opreme za počitniške kolonije 2.000 
14. za nabavo tovornega avtomobila Upravi 

za ceste OLO 1.000 

2. člen 
Ta odlok velja po objavi v »Uradnem listu LRSc, 

uporablja pa se od 1. januarja 1954. 

St. 5O90/4-54 
Murska Sobota, dne 20. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Bela Brglcz 1. r. 

773, 

pri osnovi nad 300.000 
od razlike 70%, to je 
od vsakih nadaljnjih 
5.00O din osnove še 3.500 
dinarjev   več. 

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 XVII/3 zakona o druž- 
benem plaj • LRS za leto 1954 (Uradni list LRS, 
št. 14-43/54) je okrajni ljudski odbor Radovljica na 
seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
8. oktobra 1934 in 21. oktobra 1954 sprejel '   • 

ODLOK 
o določitvi stopenj dopolnilne dohodnine od dohod- 
kov gospodarskih delavnosti, samostojnih poklicev in 

premoženja za leto 1954 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilno dohodnine od do- 

hodkov gospodarskih delavnosti (obrtnikov) se pred- 
pisuje davčna lestvica za leto 1954* 
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1.000 1 10 64.000 4,68 2.995 235.000 24 56.400 475.000 44,8 212.800 
2.000 1 20 65.000 4,85 3.153 240.000 24,5 58.800 480.000 45 216.000 
3.000 1 30 66.000 5,02 3.313 245.000 25,25 61.863 485.000 45,2 219.220 
4.000 1 40 67.000 5,19 3,477 250.000 25,8 64.500 490.000 45,4 222.460 
5.000 1 50 68.000 5,36 3.645 255.000 26,4 67.520 495.000 45,8 226.710 
6.000 1 60 69.000 5,53 3.816 260.000 27 70.200 500.000 46 230.000 
7.000 1 70 70.000 5,70 3.990 265.000 27,6 75.140 505.000 46,1 232.803 
8.000 1 80 71.000 5,87 4.168 270.000 28,25 76.275 510.000 46,5 236.130 
9.000 1 90 72.000 6,04 4.349 275.000 28,85 79.538 515.000 46,4 238.960 

10.000 1 100 73.000 6,21 4.533 280.000 29,5 82.600 520.000 46,5 241.800 
11.000 1,1 121 74.000 6,38 4.712 285.000 30 85.500 525.000 46,6 244.650 
12,000 1.1 132 75.000 6,55 4.913 290.000 30,5 88.450 530.000 46,7 247,510 
13.000 1,1 143 76.000 6,72 5.107 295.000 51 91.450 535.000 46,8 250.360 
14.000 1,1 154 77.000 6,89 5.305 300.000 "-1,5 94.500 540.000 47 233.800 
15.000 1,1 165 78.000 7,06 5.507 305.000 32 97.600 545.000 47,2 257.240 
16.000 1,2 192 79.000 7,25 5.728 310.000 32,5 100.750 530.000 47,5 260.150 
17.000 1,2 204 80.000 7,50 6.000 315.000 53 103.950 555.000 47,4 263.070 
18.000 1,2 216 81.000 7,62 6.172 520.000 33,5 107.200 560.000 47,5 266.000 
19.000 12 228 82.000 7.74 6.347 325.000 35,8 109.850 565.000 47,6 268.940 
20.000 1,3 260 83.000 7,86 6.524 330.000 34.2 112.860 570.000 47,7 271.890 
21.000 1,3 273 84.000 7,98 6.703 335.000 34,6 115.910 575.000 47,8 274.850 
22.000 1,3 286 85.000 8,10 6.885 340.000 33 119.000 580.000 48 278.400 
23.000 1,4 322 86.000 8,22 7.069 345.000 55,5 121.783 583.000 48,1 281.365 
24.000 1,4 336 87.000 8,44 7.343 350.000 55,7 124.950 590.000 48,3 284.970 
25.000 1,5 575 88.000 8,56 7.533 535.000 36,1 128.155 595.000 48,4 287.980 
26.000 1,5 390 89.000 8,68 7.723 360.000 36,5 131.400 600.000 48,5 291.000 
27.000 1,6 432 90.000 8,80 7.920 365.000 36,8 134.320 605.000 48,6 294.030 
28.000 1,7 476 91.000 8,92 8.117 270.000 37,2 137.640 610.000 48,7 297.070 
29.000 1,8 522 92.000 9,04 8.317 375.000 57,6 141.000 615.000 48,9 300.735 
30.000 1,9 570 93.000 9,16 8.519 380.000 38 144.400 620.000 49 303.800 
31.000 2 620 94.000 9,28 8.723 383.000 38,3 147.435 623.000 49,1 306.875 
32.000 2,1 672 95.000 9,40 8.930 390.000 38,7 150.930 630.000 49,3 510.590 
53.000 2,1 693 96.000 9,52 9.139 395.000 39,1 154.445 635.000 49,4 513.690 
34.000 2,2 748 97.000 9,64 9.351 400.000 39,5 158.000 640.000 49,5 516.800 
35.000 2,2 770 98.000 9,76 9.565 405.000 39,8 161.190 645.000 49,6 519.920 
36.000 2,3 828 99.000 9,88 9.781 410.000 40,2 164.820 . 650.000 49,7 323.050 
37.000 2,3 851 100.000 10 10.000. 415.000 40,6 168.490 655.000 49,9 326.845 
38.000 2,4 912 105.000 10,5 11.025 420.000 41 172.200 660.000 50 330.000 
39.000 2,4 936 ÎIO.OOO 11 12.100 425.000 41,3 175.525 665.000 50,5 334.495 
40.000 2,5 1.000 115.000 11,5 13.225 ' 430.000 41,7 179.310 670.000 50,6 339.020 
41.000 2,5 1.025 120.000 12 14.400 435.000 42,1 183.135 675.000 "5(0,9 343.575 
42.000 2,6 1.092 . 125.000 12.5 15,625 440.000 42,5 187.000 680.000 51,1 347.480 
43.000 2,6 1.118 ' 130.000 13 16.900 445.000 42,8 190.460 685.000 51,4 352.090 
44.000 2,7 1.183 133.000 13,5 18.225 450.000 45,2 194.400 690.000 51,7 356.730 
45.000 2,7 1.215 140.000 14 19.600 435.000 45,6 198.380 695.000 52 361.400 
46.000 2,8 1.288 143.000 14,5 21.025 460.000 44,2 203.320 700.000 52,5 366.100 
47.000 2,8 1.316 150.000 15 22.500 465.000 44,4 206.460 nad 
48.000 2,9 1.392 153.000 15,5 24.025 470.000 44,6 209.620 700.000 55% 
49.000 2,9 1.421 160.000 16 25.600 
50.000 
51.000 

3 
3,1 

1.500 
1.581 

163.000 
170.000 

16,5 
17 

27.225 
28.900 

Za obračuni 
2. ôien 

ivanjo dopolnilno dohodnine od do- 

52.000 
53.000 

3,2 
3,3 
3,4 

1.664 
1.749 
1.836 

175.000 
180.000 
185.000 

17,5 
18 
18,5 

30.625 
32.400 
34.225 

hodkov samostojnih poklicev so predpisuje- tale davč- 
na lestvica za leto 1954:                                              , 

54.000 •J > «J 

55.000 3,5 i.925 190.000 19 36.100 1 a « IS 1 
0 56.000 3,6 2.016 195.000 19,5 38.025 o et 

' d 
d 
a •ï° ri* 

57.000 3,7 2.109 200.000 20 40.000 •z* o>y • >3-* "O a 
2 Om 1A at f 

58.000 
59.000 
60.000 

3,8 
3,9 
4 

2.204 
2.501 
3.400 

205.000 
210.000 
215.000 

20,6 
21,2 
21.8 

42.230 
44.520 
46.870 

•-ort se 
wo 

2 (*• 
»-t'O S-e-ë fi wo «.   £* 

1.000 1 10 5.000 1 50 
61.000 4,17 2.548 220.000 22,5 49.500 2.000 1 20 6.000 1 60 
62.000 4,34 2.671 2)25.000 23 51.750 3.000 1 30 7.000 1 70 
63.000 4,51 2.841 230.000 23,5 54.050 4.000 1 40 8.000 1 80 
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9.000 1 90 71.000 7.15 5.077 265.000 33 87.450 490.000 48,2 256.180 

10.000 1 100 72.000 7,5 5.256 270.000 53,5 90.450 495.000 48,5 240.075 

11.000 1,1 121 73.000 7,45 5.439 275.000 34 93.500 500.000 48,8 244.000 

12.000 1,1 132 74.000 7,6 5.624 280.000 34,5 96.600 505.000 49,1 247.955 

13.000 1,1 143 75.000 7,75 5.815 285.O00 35 99.750 510.000 49,4 251.940 

14.000 1,1 154 76.000 7.9 6.004 290.000 35,5 102.950 515.000 49,7 255.955 

15.000 1,1 165 77.000 8,05 6.199 295.000 36 1O6.200 1     520.000 50 260.000 

16.000 1,2 
1,2 

192 78.000 8,20 6.396 300.000 36,5 109.500 525.000 50,3 264.075 

îr.ooo 204 79.000 8,35 6.597 305.000 37 112.850 530.000 50,6 268.180 

18.000 1,2 216 80.000 8,5 6.800 310.000 37,5 116.250 535.000 50,9 272.315 

19.000 1,2 
1,3 

228 81.000 8,65 7.007 515.000 . 38 119.700 540.000 51,2 267.480 

20.000 260 82.000 8,8 7.216 320.000 38,5 123.200 545.000 51,5 280.675 

21.000 1.3 
1,3 

273 83.000 8,95 7.429 325.000 39 126.750 550.000 51.7 284.350 

22.000 286 84.000 9,1 7.644 530.000 39,5 130.330 553.000 51,9 288.045 

23.000 1,4 322 85.000 9,25 7.863 335.000 40 134.000 560.000 52,1 291.760 

24.000 1,4 336 86.000 9,40 8.084 340.000 40,5 137.700 565.000 52,3 295.495 

25.000 1,5 375 87.000 9,55 8.309 345.000 40,7 140.415 570.000 52,5 299.250 

26.000 1,5 390 88.000 9,70 8.536 350.000 40,9 143.150 575.000 52,7 303.025 

27.000 1,6 432 89.000 9,85 8.767 355.000 41,2 146.260 580.000 52,9 306.820 

28.000 1.7 476 90.000 10 9.000 360.000 41,5 149.400 585.000 53,1 310.635 

29.000 1,8 522 91.000 10,15 9.237 365.000 41,67 152.826 590.000 55,3 314.470 

30.000 1,9 570 92.000 10,30 9.476 370.000 42,24 156.288 595.000 53,5 318.325 

31.000 2 620 93.000 10,45 9.719 375.000 42,61 159.788 600.000 53,7 322.200 

32.000 2,1 672 94.000 10,6 9.964 380.000 43 163.400 603.000 53,9 326.095 

33.000 2,1 693 95.000 10,75 10.213 385.000 43,2 166320 610.000 54,1 530.010 

34.000 2,2 748 96.000 10,9 10.464 390.000 43,5 169.650 615.000 54,3 333.945 

33.000 2,2 770 97.000 11,05 10.719 395.000 43,7 172.615 620.000 54,5 357.900 

36.000 2,3 828 98.000 11,20 10.976 400.000 44 176.000 625.000 54,7 341.875 

37.000 2,3 
2,4 

851 99.000 11,35 11.237 405.000 44,2 179.010 630.000 54,9 345.870 

38.000 912 100.000 11,5 11.500 410.000 44,5 182.450 635.000 55,1 349.885 

' 39.000 2,4 936 105.000 12,57 12.989 415.000 44,7 185.505 640.000 55,3 353.920 

40.000 2,5 1.000 110.000 13,24 14.564 420.000 45 189.000 645.000 55,5 357.975 
41.000 2,5 1.025 115.000 14,11 16.227 425.000 45,2 192.100 650.000 55,7 362.050 

42.000 2,6 1.092 120.000 15 18.000 430.000 45,5 195.650 655.000 55,9 366.145 

43.000 2,6 1.118 125.000 15,75 19.688 435.000 45,7 198.795 660.000 56,1 370.260 

44.000 2,7 1.188 13O.O00 16,50 21.450 440.000 46 202.400 665.000 56,3 374.395 

45.000 2,7 1.215 135.000 17,25 23.288 445.000 46,2 205.590 , 670.000 56,5 378.550 

46.000 2,8 1.288 140.000 18 25.200 450.000 46,5 209.250 ' 675.000 56,7 362.725 

47.000 2,8 1.316 145.000 18.5 26.825 455.000 46,7 212.485 680.000 56,9 386.920 

48.000 2,9 1.392 150.000 19 28.500 460.000 47 216.200 685.000 57,1 391.135 

49.000 2,9 1.421 155.000 19,5' 30.225 465.000 47,2 219.480 690.000 57,3 395.370 

50.000 3 1.500 160.000 20 32.000 470.000 47,5 223.250 695.000 57.5 399.625 

51.006 3,1 1.581 165.000 20,75 34.237 475.000 47,7 226.575 700.000 57,7 403.900 

52.000 3,2 1.664 170.000 21,50 36.550 480.000 48 230.400 nad 
53.000 3,3 1.749 175.000 22,25 38.938 485.000 48,1 233.285 •••.•0• 58 

54.000 3.4 1.836 160.000 23 41.400 3. člen 
55.000 3,5 1.925 185.000 23,5 43.475 

45.600 
Za obračunavanje dopolnilne  dohodnine !  za do- 

56.000 3,6 2.016 190.000 24 hodke od premoženja in dohodke, ki niso v tatase- 
57.000 3,7 2.109 195.000 24,5 47.775 ekem, dohodku, se za leto 1954 predpis uje tale davčna 
58.000 3,8 2.204 200.000 25 50.000 lestvica: 
59.000 
60.000 

3,9 
4,0 

2.301 
2.400 

205.000 
210.000 

25,75 
26,50 

52.788 
55^650 a > 

i o 
61.000 4,3 2.623 215.000 27,25 58.588 1 a 

trt • '3 1 a • li 
62.000 4,6 2.852 220.000 28 61.600 fi «• a t!4 

'r? es 
a 

•63.000 4,9 3.087 225.000 28Ì50 64.125 »2 OKJ 

2-5 t 2£ S a 2^ 
64.000 5,2 

5,5 
5,8    • 
6,1 
6,4 
6,7 
7 

3.328 
3.575 
3.828 
4'.087 

230.000 
235.000 
240.000 
245.000 

29 
29,5 
30 
30,62 

66.700 
69.325 
72.000 
75.019 

S-š-g WO «.S •   O   •• 
••••• WO t—11? 

63.000 
66.000 
67.000 

1.000 
2.000 

2 
2 

20 
40 

6.000 
7.000 

2 
2 

120 
140 

68.000 4.352 250.000 31,24 78.100 3.000 2 60 8.000 2 160 

69.000 4.623 255.000 31,86 81.243 4.000 2 80 9.000 2 160 

70.000 4.900 260.000 32,5 84.500 5.000 2 100 10.000 2 200 
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11.000         5 550 73.000 27 19.710 275.000 55,8 153.450 495.000       64 316.800 
12.000         5 600 74.000 27 19.960 280.000 56 156.800 500.000       64 320.000 
13.000         5 650 75.000 27 20.250 285.000 56 159.600 503.000       64,3       324.715 
14.000         5 700 76.000 27 20.520 290.000 56 162.400 510.000       64,6       529.460. 
15.000         5 750 77.000 27 20.790 295.000 56 165.200 515.000       64,9       334.235 
16.000         5 800 78.000 27 21.060 •••.••• 56 168.000 520.000       65,2       339.040 
17.000         5 850 79.000 27 21.350 305.000 56,6 172.630 525.000       65,4       343.350 ' 
18.000         5 900 80.000 27 21.600 310.000 57,2 177.300 530.000       65,7       348.210 
19.000         5 950 81.000 27,8 22.518 315.000 57,8 182.070 535.000       66 355.100 
20.000         5 1.000 82.000 28,6 23.452 320.000 58,4 186.880 540.000       66,2       357.480. 
21.000         8 1.680 83.000 29,4 24.402 325.000 58,9 191.425 545.000       66,5       362.425 
22.000         8 1.760 84.000 30,2 25.368 330.000 59,5 196.350 550.000       66,7       366.850 
23.000         8 1.840 85.000 30,9 26.265 535.000 60 201.000 555.000       66,9       371.295 
24.000         8 1.920 86.000 31,7 27.262 340.000 60,5 205.700 560.000       67 375.250 
25.000         8 2.000 87.000 32,4 28.188 345.000 61 210.450 565.000       67 378.550 
26.000         8 2.080 88.000 53,1 29.128 350.000 61 213.500 570.000       67 381.900 
27.000         8 2.160 89.000 33,8 30.082 355.000 61 216.550 575.000       67 385.250 
28.000         8 2.240 90.000 34,4 30.960 360.000 61 219.600 580.000       67 388.600 
29.000         8 2.320 91.000 35,1 31.941 365.000 61 222.650 585.000       67 391.950 
30.000         8 2.400 92.000 35,7 32.844 370.000 61 225.700 590.000       67 395.300 
31.000 10,8 3.348 93.000 36 33.480 375.000 61 228.750 595.000       67          398.650 
32.000 13,5 4.320 94.000 36 33.840 380.000 61 231.80C 600.000       67         4•2.000 
33.000 14 4.620 95.000 36 34.200 385.000 61 234.850 605.000       67,2       406.560 
34.000 14 4.760 96.000 36 34560 390.000 61 237.900 610.000       67,4      411.140 
35.000 14 4.900 97.000 36 34.920 395.000 61 240.950 615.000       67,6       415.740 
36.000 14 5.040 98.000 36 35.280 400.000 61 244.000 620.000       67,8       420.360 
37.000 14 5.180 99.000 36 35.640 405.000 61,4 248.670 625.000       68         425.000 
38.000 14 5.320 100.000 36 36.000 410.000 61,8 253.380 630.000       63         428.400 
39.000 14 5,460      ,    105.000 36 37.800 415.000 62,2 258.130 635.000       68 431.800 
40.000 14 5.600 110.000 36 39.600 420.000 62,6 262.920 640.000       68         435.200 
41.000 14 5.740 115.000 36 41.400 425.000 62,9 267.325 645.000       68 •      438.600 
42.000 14 5.880 120.000 36 43.200 430.000 63,3 272.190 650.000       68         442.000 
43.000 14 6.020 123.000 38,3 47.870 435.000 63,7 277.095 655.000       68       ' 445.400 
44.000 14 6.160 130.000 40,5 52,650 440.000 64 281.600 660.000       68         448.800 
45.000 14 6.300 135.000 42 56.700 445.000 64 284.800 665.000       68         452.200 
46.000 14 6.440 140.000 42 58.800 450.000 64 288.000 570.000       68         455.600 
47.000 14 6.580 145.000 42 60.900 455.000 64 291.200 675.000       68         459.000 
48.000 14 6.720 150.000 42 63.000 460.000 64 294.400 680.000       68         462.400 
49.000 14 6.860 155.000 42 65.100 465.000 64 297.600 685.000       68          465.80• 
50.000 14 7.000 160.000 42 67.200 470.000 64 300.800 690.000       63         469.200 
51.000 15,6 7.956 165.000 43,6 71.940 475.000 64 304.000 695.000       68         472.600 
52.000 17,1 8.892 170.000 45 76.500 480.000 64 307.200 700.000       68         476.000 
53.000 18,5 9.805 175.000 46,4 81,200 485.000 64 310.400 nad 
54.000 19,9 10.746 180.000 47 84.600 490.000 64 313.600 700.000       69 
55.000 21,3 11.715 185.555 47 86.950 
56.000 22,6 12.656 190.000 47 89.300                                                 4 eien 

57.000 23,8 13.566 195.000 47 91.650              .-. ,     .     ' .      ,      ,  ., , ,    ,nîne 58.000 25 14.500 200.000 47 94.000             Osnovo za obračunavanje  dopaln.lne  dohodnine 

59.000 26,2 15.458 205.000 48,1 98.605 pod  l" 2' ,•  3' to5ko iega od,oka  se  zaokrožujejo- 
60.000 27 16.200 210.000 49,2 103.320              a) do 1OO.O00 din na celih 1000 din, in sicer tako. 
61.000 27 16.470 215.000 50,3 108.145 da se zneski do 500 din zaokrožujejo na nižjih ••* 
62.000 27 16.740 220.000 51,3 112.860 tisoÊ din- zneski nad 500.000 din pa na višjih pet tistfC 
63.000 27 17.010 225.000 52 117.000 dinarjev; 
64.000 27 17.280 230.000 52 119.600              b) nad  100-000  din na celih 5000 din, pri čemer 
65.000 27 17.550 235.000 52 122.200 5C zneski do 2500 din zaokrožijo na nižjih pet tisoe. 
66.000 27 17.820 240.000 52 124.800 din' zneski nad 2500 din pa na višjih pet tisoč dm- 
67.000 27 18.090 245.000 52 127.400 
68.000 27 18.360 250.000 52 130.000                                                 5- člen 
69.000 27 18.630 255.000 52,8 134.640              Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 
70.000 27       ,   18.900 260.000 53,6 139.360 od davka po najbližji nižji stopnji, povečan za raz- 
71.000 27 19.170 265.000 54,4 144.160 liko,   zaradi   katere   bi se   morala   uporabiti   viŠja 

72.000 27 19.440 270.000 55,1 148.770 davčna stopnja. 
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6. člen 
Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih 

se plača dopolnilna dohodnina tako ene kakor druge 
oblike, plača dopolnilno dohodnino po stopnji, ki 
ustreza seštevku .prvih in drugih dohodkov. 

Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohodnina 
od kmetijstva ali dohodnina od gospodarskih delav- 
nosti in samostojnih poklicev po pavšalni davčni 
osnovi za davčno leto vnaprej, poleg tega pa ima 
tudi dohodke od drugih virov, ki se ugotovijo in 
obdavčijo po preteku leta, ti ne vplivajo na odmero 
dohodnine od kmetijstva oziroma od gospodarskih 
delavnosti in samostojnih poklicev po pavšalni davčni 
osnovi dohodki iz drugih virov. 

Prav tako ne vpliva na stopnjo dopolnilne do- 
hodnine od dohodkov iz drugih virov višina davčne 
osnovne dohodnine iz kmetijstva oziroma pavšalne 
davčne osnove gospodarski delavnosti in samostojnih 
poklicev.   • 

7. člen 
Ta odlok velja za okraj Radovljica, razen za 

mestni občini Bled in Jesenice. 

8. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 

Hstu LRSc, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1954. 

St. 5434/1-54 
Radovljica, dne 21. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

774. 

Na pdlagi 4. člena uredbe o ureditvi in oprav- 
ljanju dimnikarske 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, je okrajni ljudski odbor 
Slovenj Gradec na 20. seji obeh zborov dne 18. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o dojočitvi in spremembi dimni- 
karskih okolišev ter o najvišji tarifi za' dimnikarske 

storitve # 

(Uradni list LRS, št. 15-250/54) 

1. člen 
1 6. člen odloka o določitvi in spremembi dimnikar- 

skih okolišev  ter o najvišji   tarifi   za  dimnikarske 

2. člen 
storitve se razveljavi 

Ta odlok velja takoj, objavi pa se v >Uradnem 
Ustu LRS«. 

St. 1/3-4742/2-54 
Slovenj Gradec, dne 18. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

775. 

Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih 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 Slovenj Gradec na seji okrajnega zbora dne 
18. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o obveznem fluorograiiranjn  (rentgenskem slikanju) 

prebivalstva v okraju Slovenj Gradec 

•   t. člen 
Zaradi preprečevanja in zatiranja tuberkuloze se 

izvede obvezno fluorografiranje  vseh  prebivalcev v 
okraju Slovenj Gradec, rojenih leta 1940 in starejših, 

2. čle,n 
Fluorografiranje bo brezplačno in gredo stroški 

zanj v breme okrajnega proračuna. 

3. člen 
Svet za ljudsko zdravstvo in sociailno politiko OLO 

Slovenj Gradec se pooblašča, da izda navodila, od- 
redbe in druge ukrepe za izvršitev tega odloka ter 
da določi tudi čas rentgenskega slikanja. 

4. člen 
Z  denarno  kaznijo do  3000 din   se  kaznuje  za 

prekršek, kdor se ne udeleži fluorografiranja in kon- 
. trolnega pregleda, 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 LRSc. 

St. III-5360/1-54 
Slovenj Gradec, dne 18. novembra 1954, 

v Predsednik OLO: 
Ivo Skerlovnik 1. r. 

776. 

Na podlagi 4. člena uredbe o ureditvi in uprav- 
ljanju dimnikarske službe (Uradni list LRS, štev. 
21-116/50) in 64. člena zakona o okrajnih ljndskih 
odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) je okrajni ljud- 
ski odbor Trbovlje na skupni seji okrajnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 26. aprila 1954 sprejel 

ODLOK 
o določitvi dimnikarskih okolišev na območju 

okraja Trbovelje 

1. člen 
V okraju Trbovlje se določijo dimnikarski okoliši 

takole: 
1. Okoliš Zagorje, ki obsega celotno mestno ob- 

čino Zagorje, razen delov, ki so sestavljali bivša 
krajevna ljudska odbora Loke-Kisovec in Izlake, 
dalje občini Čemšenik in Trojane, ter del občine 
Podkum, in sicer spodnji del naselja Sklendrovec. 

2. Okoliš Dole-Mlinše, ki obsega občine Dole pri 
Litiji,   Polšnik,   Senožeti   in   Mlmše   ter   del   mestne 

*& 
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občine Zagorje, ki je sestavljala bivša krajevna ljud- 
ska odbora Loke-Kisovec in Izlake. 

3. Okoliš Radeče, ki obsega mestno občino Ra- 
deče, razen delov na levem bregu Save in Savinje, 
občino Podkum, razen spodnjega dela naselja Sklen- 
diovec ter del mestne občine Hrastnik na desnem 
bregu Save. 

4. Okoliš Loka pri Zidanem mostu, ki obsega 
občino Loka pri Zidanem mostu ter levi breg Save 
in Savinje iz območja mestne občine Radeče. 

5. Okoliš Hrastnik, ki obsega mestno občino 
Hrastnik, izvzemši desni breg Save, občino Dol pri 
Hrastniku in del bivšega krajevnega ljudskega od- 
bora Ceče, na desni strani ceste Hrastnik—Trbovlje, 
ki je po komasacije bil priključen mestni občini 
Hrastnik. 

6. Okoliš Trbovlje, ki obsega mestno občino 
Trbovlje. 

2. člen 
Z uveljavitvijo, tega odloka se razveljavijo vsi 

predpisi o izvrševanju dimnikarske službe in o do- 
ločitvi dimnikarskih okolišev v •••••• Trbovlje in 
vse pravice, ki so v nasprotju « tem odlokom. 

3. člen 
Ta odlok velja  od  dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. aprila 1954. 
St. 1939/21-54 
Trbovlje, dne 26. aprila 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

777. 

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št 19/52) 
ter 57., 58. in 59. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) je okrajni 
ljudski odbor Trbovlje na seji okrajnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 28. septembra sprejfcl 

ODLOK 
o   opravljanju, gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom ter o oddaja- 

nju hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 

nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na. sej- 
mih, priložnostnih shodih in prireditvah, na ulicah in 
prometnih krajih in podobnih prilikah) je potrebno 
dovoljenje. 

Dovoljenje so izda za postrežbo z jedili in pija- 
čami le za določen čas oziroma, dokler traja prire- 
ditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo za gospo- 

darstvo ljudskega odbora okraja Trbovlje na prošnjo 
gospodarske organizacije, družbene organizacije ali 
osebe, ki namerava opravljati tako storitve, in po po- 
prejšnjem zaslišanju pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

Dovoljenje po prvem odstavku tega člena mora 
obsegati navodila, katerim sanitarnim, tehničnim in 
higienskim vodstvom mora ustrezati prireditveni pro- 

stor in pod kakšnim strokovnim vodstvom se mora 
prireditev izvesti. 

3. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko v turistični sezoni 

ali ob večjih slavnostih, izletih, shodih in podobnih pro- 
slavah kakor tudi, kadar so vso sobe v gostinskih 
prenočiščih zasedene, oddajo potnikom in turistom 
opremljeno sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
vanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, za katere 
ima najemnik stanovanja sklenjeno najemno pogod- 
bo z upravo stanovanjske skupnosti ali lastnikom sta- 
novanja. 

4. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 3. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; izda ga občinski ljud- 
ski odbor bivališča zasebnika, ki oddaja sobe. 

Oddajanje sob v podnajem za čas, daljši od 30 
dni, se ne šteje za oddajanje opremljenih sob po 3. 
členu. 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost in mora zasebnik zanj imeti dovoljenje 
po uredbi o zasebnih gostiščih. 

6. člen 
' Zasebniki, ki nameravajo oddajati opremljene 

sobe potnikom in turistom, morajo 1 mesec pred pri- 
četkom oddajanja priglasiti pristojnemu občinskemu 
ljudskemu odboru število in opis opremljenih sob, ki 
jih nameravajo oddajati, in pa cene, po katerih bodo 
oddajali te sobe. 

7. člen 
Na podlagi priglasitve po prejšnjem členu odre- 

di občinski ljudski odbor komisijski pregled prigla- 
šenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne pred- 
pise neoporečne in primerne za sprejem gostov ozi- 
roma ob kakšnih pogojih. ' 

V komisiji za pregled sob morata biti sanitarni 
inšpektor in zastopnik turistične organizacije, če ob- 
stoji v kraju, oziroma zastopnik okrajne gostinske 
zbornice. 

8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere komisija za 

pregled sob ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, izda ob- 
činski ljudski odbor dovoljenje, hkrati pa priglašene 

«eobe vpiše v seznam opremljenih sob. 
Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek, 

poklic in stalno prebivališče, število sob, število Po- 
stelj in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje 
občinski ljudski odbor še pred pričetkom sezone turi- 
stični organizaciji in okrajni gostinski zbornici. 

Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 
kljivosti, odredi občinski ljudski odbor, da se odpra- 
vijo in šele, ko so odpravljene, izda dovoljenje. 

9. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v ti- 

ste sobe, za katere je pristojni občinski ljudski odbor 
izdal dovoljenje in ki so vpisane v seznam opremlje- 
nih sob po 8. členu  tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom Jn 

turistom z zajtrkom ali brez njega, dajanje drugiö 
obrokov in pijač za plačilo pa se šteje za gostinsko 
delavnost. 
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10. člen 
Zasebna gospodinjstva lahko, postrežejo s hrano 

največ abonentom. Če zasebna gospodinjstva dajejo 
hrano več ikot 5 abonentom, se šteje to za gostinsko 
delavnost, za katero je potrebno dovoljenje po uredbi 
o zasebnih gostiščih. 

11. člen 
To odlok velja za okraj Trbovlje, razen za 

mestno občino Trbovlje. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske stori- 

tve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij ozi- 
roma gostišč. Če opravljajo gostinska podjetja oziro- 
ma gostišča gostinske storitve izven poslovnih prosto- 
rov brez dovoljenja, se kaznujejo po uredbi o gostin- 
skih podjetjih in gostiščih; 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 4. in 5. členom tega odloka. 

13. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

1.000 din: 
1. kdor v roku, predpisanem po 6. členu, no pri- 

glasi vseh opremljenih sob, ki jih oddaja potnikom 
in turistom; 

•  2. kdor za oddane opremljene sobe zaračunava 
višje cene, kot je navedel v prijavi; 

3. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi druge obroke hrane in pijače (drugi odstavek 9. 
člena). 

14. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRSc. 
St. 5055/1—54 
Trbovlje, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Martin Gosak 1. r. 

778. 

Na podlagi 25. člena in 12. točke 76. člena zakona 
o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Uradni 
list LRSt, št. 19/52) ter 2. in 28. člena, temeljnega 
zakona o proračunih (Uradni list FLRJ, št. 13/54) je 
ljudski odbor mestne občine Celje na seji dne 22. no- 
vembra 1954 sprejel 

ODLOK 
» spremembah odloka! o proračunu ljudskega odbora 

mestne občine Celje za leto 1954 

1. člen 
,V odloku o proračunu ljudskega odbora mestne 

občine Celje za leto 1954 se v 1. točki 1. člena spre- 
meni in glasi: 

I. mestni proračun   • 

z dohodki v znesku 615,901.290 din  ' 
z izdatki v znesku 615,901.290 din      , 

2. Člen 
Ta odlok začne veljati 8 dni potem, ko ga je 

«Prejel LO MO Celje, uporablja se od  1. januarja 

1954, objavi pa v >Biltenu LO MO< in v >Uradnem 
listu LRSt. 

St. II 7046/1954-3 
Celje, dne 22. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Fedor Gradišnik 1. r. 

779. 

Ljudski 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 16., 21., 73., 
90. in 93. členom uredbe o spremembah in dopol- 
nitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš (Urad- 
ni list FLRJ, št. 29-344/54) ter na podlagi sklepa 
XXVIII. seje z dne 20. avgusta 1934 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnine in skladih 

1. člen 
Najemnine za stanovanjske prostore se določijo 

glede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na kvadratni, meter 
stanovanjske površine se določi: 

a) v   I. okolišu na 0.24 din 
b) v •. okolišu na 0.21 din 

2. člen 
Pri izračunavanju najemnine po prednjem členu 

se ne upošteva površina sob preko 30 m1. 

3. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo vtov 

pri hišah poseben letni prispevek od 1 do 3 din za m', 
za sadna drevesa pa po donosnosti. 

Po prednji tarifi določi prispevek stanovanjska 
uprava po predlogu hišnega sveta oziroma lastnik 
hiše s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina 
in Se razdeli v skladih po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

novanjsko skupnost, se pred razdelitvijo najemnine 
na skiade izplača od mesečne najemnine: 

1. do lO.OOO'din „      10% 
2. od 10.000 do 50.000 din 7% 

toda ne manj kot 1000 din 

5. člen 
Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek po predlogu 
sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko ljud- 
skega odbora mestne ob&ine Jesenice, vendar ne 
preko 50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebne- 
mu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
ljudski odbor" ' mestne občine Jesenice. ' 

6. člen 
- Najemnina ' se   razdeli: 

a) najmanj 50% v amortizacijski siklad, 
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b) najmanj 20*% za vzdrževanje hiše, 
e) do 30% za hišno upravo. 
Svet stanovanjske skupnosti lahko določi za raz- 

delitev skladov pod a) in b) višji odstotek na račun 
zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

7. člen 
Stanovanjska uprava odvaja mesečno iz amorti- 

zacijskega sklada v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš ljudskega odbora mestne občine Jesenice 20% 
tistega dela najemnine, ki se plačuje v amortizacij- 
ski sklad. 

8. člen 
Od najemnin za poslovne, prostore v hišah, ki so 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih ali 
zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so 
vključene v stanovanjsko skupnost, odvaja stano- 
vanjska uprava v sklad za zidanje hiš 50%, ostalih 
50% pa se razdeli: 

a) najmanj 60% v amortizacijski sklad, 
b) najmanj 20% za vzdrževanje hiše, 
c) do 20% v hišno upravo. 
Svet stanovanjske skupnosti lahko določi za raz- 

delitev skladov pod a) in b) višji odstotek na račun 
manjšanja stroškov za hišno upravo. 

9. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri so poslovni prostori 

ki pa ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje hiš 70% od poslovnih najemnin. 

10. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost, v katerih njih lastniki • stanujejo, 
imajo pravico, do celotne najemnine, skladno s čle- 
nom 45 a) navedene uredbe. 

Z najemnino morajo vzdrževati stanovanjsko 
hišo v skladu z veljavnimi predpisi. 

Zasebni lastniki hiš,- ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne sta- 
nujejo, morajo odvajati 80 % stanovanjske najemni- 
ne v sklad za vzdrževanje stanovanjskih hiš, od ka- 
terega pa imajo pravico porabiti 70 % za vzdrževa- 
nje, 10 % pa se vplačuje v sklad za zidanje stano- 
vanjskih hiš. Najemnina se odvaja do 10. v mesecu. 

Sklad za vzdrževanje se vodi za take hiše lo- 
čeno pri stanovanjski upravi mesta Jesenic. 

11. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se za hiše, 

ki so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 
a) 80 % v amortizacijski sklad, 
b) 20 % v sklad za vzdrževanje hiše. 
Iz teh sredstev, ki gredo v amortizacijski sklad, 

se ne odvaja 20 % v sklad za zidanje stanovanjskih 
hiš. 

12. člen : 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka ljudskega odbora mestne občine Jesenice o 
delitvi sredstev skladov za vzdrževanje hiš (Uradni 
list LRS, št. 20/53). 

13. člen      . 
Prekršek stori- an se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din: 
a) odgovorna oseba ali zasebni lastnik, ki ne od- 

vaja pravočasno določenih delov najemnine v posa- 
mezne sklade; 

b) odgovorna oseba, ki samovoljno brez poprejš- 
nje pritrditve ljudskega odbora mestne občine Jese- 
nice zniža odstotek sklada za amortizacijo ali vzdr- 
ževanje; 

c) zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 
vanjsko skupnost, ki bi uporabili najemnino, dolo- 
čeno za vzdrževanje hiš, v druge namene. 

č) odgovorna oseba ali zasebnik, ki bi samo- 
voljno spreminjal z odlokom določeno tarifo. 

14. člen 
* S tem odlokom se razveljavlja odlok ljudskega 

odbora mestne občine Jesenice o delitvi sredstev 
skladov za vzdrževanje hiš (Uradni list LRS, štev. 
20/53), kolikor ni z 12. členom tega odloka posebej 
določeno glede uporabe še obstoječih sredstev. 

15. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 

1. avgusta 1954. 
16. člen 

Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem 
listu LRSc 

St. 1/1-1784/1 
Jesenice, dne 23. avgusta 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo z dne 6. XII. 1954, šte- 
vilka 1071/3-54. 

780. 

Ljudski odbor mestne občine Jesenice je .na pod- 
lagi 2. točke 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, štev. 
36-482/53) točke VI/2 odloka Izvršnega sveta Ljudske 
skupščine LRS o uporabi planskih instrumentov za 
leto 1954 (Uradni list LRS, št. 3-8/54) in na predlog 
sveta za gospodarstvo pri ljudskem odboru mestne 
občine na XXIX. seji dne 28. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine 

1. člen 
Za obračunavanje dopolnilne  dohodnine od do- 

hodka, ki ga imajo obrtniška gospodarstva od obrtni- 
štva, se predpisuje tale davčna lestvica: 

Stopnja 
dopolnilne dohodnine 

do   30.000 do   2% 
do   50.000 do   3% 
do   80.000 do   7,1 % 
do 100.000 do 10 % 
do 120.000 do 10.8 % 
do 160.000 do 13 % 
do 200.000 do 18 % 
do 250.000 do 23.4 % 
do 300.000 do 28.8 % 
do 400.000 do 35.6 % 
do 500.000 do 40.9 % 
do 600.000 do 47.1 % 
do 700.000 do 52.3 % 

53% . 

Davčna osnova 

nad 30.000 
nad 50.000 
nad 80.000 
nad 100.000 
nad 120.000 . 
nad 160.000 
nad 200.000 
nad 250.000 
nad 300.000 

. nad 400.000 
nad 500.000 
nad 600.000 
nad 700.000 
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Kegister gospodarskih 
organizacij 

V pisi 
Okrožna EospoOarsKa toclijča razslajajoi 

Besedilo: Kmetijsko posestvo, Šo- 
štanj (Ravne 18). 

Poslovni predmet: Proizvodnja iz 
poljedelstva, vrtnarstva, živinoreje 
in žage. 

Ustanovitelj OLO Šoštanj, odloč- 
ba z dno 2. X. 1954, št. 5730/1-54. 

Direktor: Ržen Vinko, Ravne pri 
Šoštanju. Skupaj z njim podpisuje- 
ta še Sekirnik Milena, knjigovodja, 
in Dobnik Ivan, predsednik delav- 
skega sveta, ki podpisuje v odsot- 
nosti enega izmed gornjih dveh. 

Celje, 4. decembra 1934. 
Fi 36/54 5914 

1985. 
Besedilo poslovalnice: Prodajalna 

konfekcije »Naprijed«, Celje, Tom- 
šičev trg 2. 

Poslovni predmet: Prodaja moške, 
ženske in otroške konfekcije vseh 
vrst. 

Ustanovitelj: »Naprijed«, tvornica 
od ječe, Zagreb, Radnička 42. 

Ime državnega organa, ki je iz- 
dalo dovoljenje: Ljudski odbor 
mestne občme Celje 27. IX. 1954, 
U. 11-5292/2-54. 

Poslovodja: Petek Emil, Celje, 
Sjanetova 17, podpisuje za posloval- 
nico. 

Vso konfekcijo za poslovalnico 
nabavlja podjetje. 

Celje, 14. decembra 1954. 
Fi 92/54 4O06 

1986. 
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Kmetijstvo«, Kočevje. 
. Poslovni predmet: Odkup, nakup 
in prodaja na debelo in na drobno 
kmetijskih pridelkov, gradbenega 
materiala, gozdnih zelišč in sadežev, 
kmetijskih strojev, semen, umetnih 
Snpjil, zaščitnih sredstev, čebelar- 
skih potrebščin in izdelkov, perut- 
nine, drobnice, klavne živine, jajc, 
alkoholnih pijač, mleka in mlečnih 
izdelkov, krmil za živino in perut- 
nino, gospodinjskih potrebščin, po- 
trebščine za lovstvo in vseh drugih 
Potrebščin za kmetijstvo, 

Z odločbo Okra jao zadružne zveze 
• Kočevju, št. 206/1 z dne 29, X, 1954 
Je bilo podjetje ustanovljeno. 

1  Direktor do konstituiranja: Zad- 
n>k Franc, Kočevje 413. 

Ljubljana, 18. novembra 1954. 
Zt 367/54 Rg III 78/1      3819 

1987. 
Besedilo: Elektrogospodarska 

skupnost Slovenije (Ljubljana, Haj- 
drihova ul. 2/H), skrajšano: »Eies«, 
Ljubljana. 

Gospodarska delavnost: Izkorišča- 
nje elektroenergetskih naprav, za- 
dovoljitev potreb potrošnikov po 
električni energiji in razširitev 
elektrogospodarskega sistema in 
elektrifikacije. 

Z odločbami Izvršnega sveta Ljud- 
sko skupščine LRS, št. 337/2-54 z 
dne b. Y. 1954, št. 337/3-54 z dne- 
24. VIII. 1954 in št. 337/4-54 z dne 
12. X. 1954 je bila skupnost usta- 
novljena. 

Skupnost je že bila konstituirana. 
Za skupnost samostojno podpisu- 

jeta direktor oziroma njegov na- 
mestnik. Vse -listine finančnega po- 
mena sopodpisujc računovodja ozi- 
roma njegov namestnik. 

Vpišejo se: ing. Korošec Veko- 
slav, direktor, Vodovodna 36, ing. 
Sebaher Henrik, namestnik direk- 
torja. Bethovnova 4. Jesih Franjo, 
računovodja, Smoletova 9, Živko 
Aleksander, namestnik računovod- 
je, Tržaška cesta 14 a. 

•Ljubljana, 2.'decembra 1954. 
Zt 341/54 Rg III 809/1       3912 

1988. 
Besedilo: Gostinsko podjetje 

»Grozd«, Črnomelj. 
Poslovni predmet: Nakup in pro- 

daja alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač, topla in mrzla jedila. 

Ustanovitelj: LO MO Črnomelj, 
sklep z dne 23. X. 1954, št. 755/1-54. 

Direktor do konstituiranja: Kump 
Janez, Črnomelj. 

Ljubljana, 6.-decembra 1954. 
Zt 370/54 Rs HI 82/1       5908 

19S9. 
Besedilo: Gostilna »Pri Slavcu«, 

Vogljc (Voglje 29). 
Poslovni predmet: Točenje pijač 

vseh vrst in postrežba z jedili. 
Ustanovitelj: Obč. LO Šenčur, od- 

ločba št. 565/1-54 z dne 27. VII. 1954. 
Gostišče so je že ^konstituiralo. 
Poslovodja: Kavčič Kristina, Vog- 

lje 29. 
Zt 346/54 Rg II 174/1      3948 

Besedilo: Gradbeno podjetje »Re- 
mont«, Lukovica. 

Poslovni predmet: Opravljanje 
gradbenih, zidarskih in tesarskih 
del. 

Z odločbo Občinskega ljudskega 
odbora Lukovica, št. 259/1 z dne 
14. V. 1954 se je podjetje ustanovilo. 

Podjetje se je konstituiralo. 
Za podjetje podpisuie poslovodja 

in po delovnem kolektivu poobla- 
ščeni namestnik, listine # finančnega 
pomena pa sopodpisujc računo- 
vodja. 

Vpišejo se: Lukman Janko, poslo- 
vodja, Lukovica, Volkar Ivan, na- 
mestnik poslovodje, Potočnik Ivan, 
računovodja, Lukovica. 

(Zt 389/54 Rg II 132/1       3947 
Ljubljana, 8. decembra 1954. 

1990. 
Besedilo: Autoprevozniško pod- 

jetje, Tolmin, obrat »Autoclektro«, 
Šentvid, Ljubljana. 

Poslovni predmet: Področje pro- 
izvodnje, izdelava nadomestnih de- 
lov iz področja autoeiektrike. 

Z odločbo Mestnega ljudskega od- 
bora Ljubljana, št. G-10297/1-54 
z dne 4. XII. 1954 je bila obratna 
enota ustanovljena. 

Poslovodja:     Tratnik     Gabrijel, 
strojni tehnik, Ljubljana, Pfžanj22, 

Zt 394/54 Rg III 815/1      3968 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Naš 

vrt«, Ljubljana. 
Poslovni predmet: Trgovina s 

kmetijskim orodjem, umetnimi gno- 
jili in sredstvi za varstvo rastlin, 
krznom, semenskim blagom, zele- 
njavo, sadjem in njihovimi izdelki, 
s surovimi kožami, volno in dlako 
malih živali, perutnino in jajci, na 
drobno. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G-9293/1-54 z dne 19. XI. 1954 je bilo 
podjetje ustanovljeBo. 

Direktor do konstituiranja: Pe- 
ruzzi Severin, Ljubljana, Tržaška 
cesta 187. 

2t 392/54 Rg III 816/1      3969 
Ljubljana, 9. decembra 1954. 

Spremembe 
Okrožna gospodarska sodišča laiglaSaJoi 
Ì9S1. 

Besedilo: Trgovina z živili »Sa- 
vica«, Celje. 

Vpiše se konstituiranje trgovine, 
in Planinšek Rudi, poslovodja. 

Glančnik Erna so pooblašča za 
podpisovanje v .odsotnosti poslo- 
vodje. 

Celje, 13. novembra 1954. 
Rgo JV 102/2 3865 

1992. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod- 

jetje, Sevnica, Glavni trg 25. 
Direktor: Drenek Jožko, računo- 

vodja Motore Lojze. 
Besedilo: Splošno trgovsko pod- 

jetje, Sevnica, trgovina 1, z meša- 
nim blagom na drobno, v mejah 
okraja Krško tudi na debelo. Pro- 
daja tekstilno, kratko in pleteno 
blago, konfekcijo, galanterijsko in 
bazarsko blago ter igrače, vrvarske 
izdelke, izdelke iz konoplje, jute, 
gume, kavčuka in plastičnih mas, 
elektrotehnični material, ure, izdel- 
ke iz plemenitih kovin, parfumerij- 
sko in kozmetično blago, pisarniški 
material, šolske potrebščine, knjige 
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in muzikalije, meso in mesne iz- 
delke, žito in mlevske izdelke, ži- 
vila, gospodinjske potrebščine, deli- 
katese, izdelke iz sladkorja in ka- 
kava, zelenjavo in sadje, mleko in 
mlečne izdelke, kruh in pecivo, 
ribe, alkoholne in brezalkoholne 
pijače, tobačne izdelke, vžigalice, 
izdelke   domače   in   umetne   obrti, 
fasilne priprave in drogerijsko 

lago. 
Poslovodja: Nagode Ivan, računo- 

vodja Motore Lojze, namestnik di- 
rektorja Nagode Ivan. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
etje, Sevnica, trgovina III. Dolenji 

stanj. Trguje z živili in gospo- 
dinjskimi potrebščinami, mešanim 
industrijskim blagom, tobačnimi iz- 
delki in  vžigalicami. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
jetje, Sevnica, trgovina IV, Šmarje. 
Trguje kakor trgovina III. in imata 
obe iste podpisnike, kakor trgo- 
vina I. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
jetje, Sevnica, trgovina z železnino 
in gradbenim materialom. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
jetje, Sevnica, trgovina z usnjem in 
obutvijo, Sevnica. 

Za trgovini podpisujejo: Drenek 
Jožko, direktor, Motore Lojze raču- 
novodja in Gradišar Ivan, poslo- 
vodja. * 

Vse trgovine nabavljajo blago 
samostojno. 

Celje, 2. decembra 1954. 
Rgo II 160/2 3885 

1993, 
Besedilo: Trgovsko podjetje, Ro- 

gatec. 
Besedilo odslej: Trgovina »Roga- 

tec«, Rogatec. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na z mešanim industrijskim bla- 
gom, živili in gospodinjskimi po- 
trebščinami, alkoholnimi in brez- 
alkoholnimi pijačami in gradbenim 
materialom. 

•      Celje, 8. decembra 1954. 
Rgo II 22/2 3942 

1994. 
Besedilo: Podjetje za izdelovanje 

sodavice in brezalkoholnih pijač, 
»Sok«, Piran. 

Nova upravičenca za podpisova- 
nje podjetja sta Vuk Jordan, knji- 
govodja, in Poropat Ivan, skladišč- 
nik, ti podpisujeta finančne in dru- 
ge interne dokumente. 

Izbriše se Grohovac Belizar. 
Koper, 22. novembra 1954. 

Reg I 90/2 Zt 296/54       3867 

Izb risi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
1996. 

Besedilo: Splošno trgovsko pod- 
jetje, Ivančna gorica. 

Ker se je spojilo s podjetjem 
Trgovsko podjetje »Tabore, Gro- 
suplje. 

Ljubljana, 2. decembra  1954. 
Rg I 61/3 * 3923 

Oklici o skrbnikih in r;>;q!ravab 
Postavljeni skrbniki bodo v tožbah zasto- 
jall tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroške dokler 
se   sami   ne   zglasijo   aH   ne   Imenujejo 

pooblaščence. 
G  151/54-4 " 7665 

Tožba za razvezo zakona. 
Valentinčič Marija, roj. Stucin, 

gospodinja, Nova Gorica, blok XI. 
proti Valentinčiču Jakobu, zdaj ne- 
znanega bivališča. Razprava bo dne 
2. februarja 1954 ob 7.30 uri pri tem 
sodišču. Skrbnik je valentinčič 
Andrej, kmet iz Zakojce 7. 

Okrožno sodišče v Gorici, 
dne 13. decembra 1954. 

89/1-1954-P z dne 28. 1. 1954 je pre- 
šlo podjetje Krajevni kamnolom, 
Bistrica ob Sotli v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

St. 10735/2 7219 
Z odločbo Občinskega ljudskega 

odbora Senovo, št. 1*102/2 z dne 
6. VIII. 1954 je prešlo podjetje »Ža- 
ga«, Vel. Kamen v likvidacijo. Pro- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

St. 10735/2 7220 
Z odločbo Občinskega ljudskega 

odbora Senovo, št. 1101/2 z dne *• 
6. VIII. 1954 je prešlo podjetje 
»Kamnolome, Vel. Kamen v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 
St. 10735/2 7221 

Z odločbo ljudskega odbora mest- 
ne občine Kostanjevica, št. 565/1 z 
dne 4. VI. 1954 je prešlo podjetje 
»Usnjarna«, Kostanjevica v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 
St. 10735/2 7222 

Z odločbo občinskega ljudskega 
odbora Boštanj, št. 73/3-54-P z dne 
3. III. 1954 je prešlo podjetje »Kro- 
jaško-šiviljska delavnica< v Bošta- 
nju v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni od te objave. 

Likvidacijska komisija 

Razne objave 

Okrožna  sodišča  razglašajo: 
19*5. 

Besedilo:   Klavnica   in   mesarija 
Obč. LO Štore. 
•.-Besedilo odslej: Klavnica in me- 

sarija, Štore. 
Izbriše se Boršič Avgust in vpiše 

se Dokler Emil, računovodja. 
Celje, 25. oktobra 1954. 

Rgo I 27/2 3646 

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. 3/54 7601 

Z odločbo OLO Šoštanj, št. 28S9/2 
z dne 15. novembra 1954 je Občin- 
ska mizarska delavnica, Rečica ob 
Savinji prenehala poslovati in pre- 
šla v likvidacijo. Priglasitveni rok: 
30 dni po tej objâVi. 

Likvidator 
St. 16226 7550 

Z'odločbo OLO Krško, št. 15691/1 
z dne 15. X. 1954 je prešlo podjetje 
Počitniški dom, Mokrice v likvida- 
cijo. Priglasitveni rok: 30 dni od te 
objave. 

Št. 18298 7364 
Z odločbo Občinskega ljudskega 

odbora Bistrica ob Sotli, številka 
91/1-54-P z dne 28. I. 1954 je prešlo 
podjetje Krajevna žaga. Bistrica ob 
Sotli v likvidacijo. Priglasitveni 
rok: 30 dni od te objave. 
St. 18298 7365 

Z odločbo Občinskega ljudskega 
odbora Bistrica ob Sotli, Številka 
90/1-54-P z dne 28. I. 1954 je prešlo 
podjetje Krajevna opekarna, Bi- 
strica ob Sotli v likvidacijo. Pri- 
glasitveni rok: 30 dni od te objave. 

Št. 1S29Ü 7366 
Z odločbo Občinskega  ljudskega 

odbora   Bistrica ob Sotli,   Številka 

Izgubljene listine 
p re k I i c u je j o 

Arhnaver Martin, Šmartno 42, 
osebno izkaznico, reg. št. 13783, ser. 
št. F-0333923 (Novo mesto).       7879 

Babšek Rozalija, Savinsko 32, po- 
šta Makole, osebno izkaznico, reg. 
št. 34570, ser. št. 0294538 (Ptuj). 7579 

Balažič Marija, Ljubljana, Brod 
št. 40, uveljavlja izgubljeno osebno 
izkaznico, reg. št. 17755, ker se je 
našla. 7858 

Bašel Avguštin, Ljubljana, Ze- 
ljarska 11, Invalidsko knjižico, šte- 
vilka 14379/53 in invalidsko izkaz- 
nico za znižano vožnjo, št. 94350- 
387/B  (Ljubljana).' 7844 

Bauman Matija, Gor. Dolič, P^Mi- 
' slin ja, osebno izkaznico, reg. štev. 
51923/54, ser. št. F-0173624 (Ljub- 
ljana). 7467 

Belšak Ivana, Sp. Breg 79 pn 
Ptuju, osebno izkaznico, reg. štev- 
33184, ser. št. S-0295745 (Ptuj).   7501 

Bezeljak Matilda, roj. Vertačnik. 
Maribor, Pregljeva 16, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 19171, ser. številka 
0008517  (Maribor). 7803^ 

Borovnik Viktorija, Maribor, 
Tomšičev drevored 41 a, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 31260, ser. številka 
0033398  (Maribor). 7807 

Božičnik Ferdinand, Veliki Ka- 
men 30, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 30735, ser. številka O*090^ 
(Krško). 7880 
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Božnar Ivanka, tovarna prešitih 
odej, »Odeja«, Skofja Loka, spriče- 
valo o opravljenem strokovnem iz- 
pitu za kvalificirano delavko, štev. 
204, izdano od OLÜ Kranj, 18. III. 
1954. 7810 

Brank Jože, Klane 34, p. Komen- 
da, osebno izkaznico, reg. številka 
27494/1, serijska številka F-0473404 
(Kamnik). 7811 

Breznik Rudolf, Sv. Primož nad 
Muro 38, osebno izkaznico, reg. št. 
32099, ser. št. G-0374809 (Slov. Gra- 
dec). 7894 

Cafute Gašper, Trniče, p. Starše, 
osebno izkaznico, reg. št. 15639, ser. 
Št. 0277420  (Ptuj). 7502 

Cehner Helena, Maribor, Tabor- 
ska 7, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 16874, serijska številka 0017789 
(Maribor). 7802 

Cehtel Jožefa, Dobrenje 32,^ p. 
Pesnica, osebno izkaznico, reg. šte- 
vilka 25218, ser. št. 0174537 (Mari- 
bor okolica). 7793 

Celeč Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 109846/54, ser. št. 
F-0137156  (Ljubljana).      t 7881 

Cenčič Jože, Kočevje, Trata 364, 
osebno izkaznico, reg. št. 2928, ser. 
št. F-0349238 (Kočevje); orožni list 
št. 478 (T^JZ Kočevje), ribiško iz- 
kaznico za leto 1954, sindikalno 
knjižico (sindikata rudarjev, Ko- 
čevje) in lovsko legitimacijo za le- 
to 1954. 7483 

Cerar Rudolf, Lukovica 12, evid. 
tablico za osebni avtomobil, štev. 
S-2047. 7845 

Cvelbar Marija, Ljubljana, Kne- 
zova 11, osebno izkaznico, reg. št. 
101825/53, ser. št. F-0476133 (Ljub- 
ljana). 7823 

Čare Angela, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 29933/51, ser. št. 
F-0052235,   (Ljubljana). 7859 

Daris Vladko, Ljubljana, Rožna 
dolina c. 11/11, osebno izkaznico, 
reg. št. 1387/54, ser. štev. K-014327 
(Ljubljana).    . 7824 

Doroslovac Georgije, Dom slepih, 
Stara Loka 28, p. Skofja Loka, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 21775, ser. št. 
1701313 (Vojvodina, Bačka Palan- 
ka). 7484 

Drstvenšek Marija, TNZ Krško, 
osebno izkaznico, reg. št. 1S983, ser. 
št. 0397293  (Krško). 7772 

Drvarič Janez, Obč. LO Cankova, 
orožni list, št. 159/52, izdan v Mur- 
ski Soboti. 7832 

Državni sekretariat za notranje 
zadeve, Ljubljana, prometno dovo- 
ljenje za osebni avtomobil, znamke 
Alfa Suppcrleggera S-1000, Jeep 
S-1497  in Jeep S-9159. 7846 

Dugi Feliks, Zlafoličje 11, pošta 
Straža, osebno izkaznico, reg. štev. 
%885, ser, št. 02621123 (Ptui).       7531 

Einspiler Zdravko, Ljubljana, 
Ivana Majcna 7, vozniško dovolje- 
nje št. 242 (Krško). 7825 

Ferenc Ferdinand,-'Videm 16, p. 
»idem ob ščavnici, osebno izkazni- 
?°-.reg. št. 16319, ser. št. 0073329 
(Radgona). 7854 

Galovič Ana, Ljubljana, Rimska 
"•  2,  osebno  izkaznico,   reg.   štev. 

49178/51,  ser.  št.  F-  0071488   (Ljub- 
ljana). * 7847 

Gorjan Cvetka, Vrtojba 206, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 15023, ser. št. 
G-0351401 (Gorica). 7834 

Grandušek Franc, Maribor, Mlin- 
ska 35, osebno izkaznico, reg. štev. 
325, ser. št. 0002235 (Maribor) in vo- 
jašiko knjižico, izdano od vojaškega 
okrožja v Beogradu 1954. 7809 

Gyòrek Steîan, Crenšovci 161, 
osebno izkaznico, reg. št. 19776 
(Lendava) 7013 

Hočevar Franc, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 85021-52, ser. 
št. 0107331 (Ljubljana). 7660 

Hrmčič Terezija, Maribor, Ruška 
št. 2, osebno izkaznico, reg. številka 
33506, serijska številka 0029336 (Ma- 
ribor). 7790 

Jahkel Greta, Maribor, Gorkega 
št. 57, delovno knjižico, reg. št. 7869, 
ser. št. C-279094 (Maribor). 7778 

>Jambor€, industr. elektro-stroj- 
nih konstrukcij, "Črnuče, evidenčno 
tablico avtomobilskega priklopnika 
z oznako S-908. 7368 

Kerbler Franc, Maribor, Ob bre- 
gu 2, osebno izkaznico, reg. številka 
41234, ser. št. 0041435 (Maribor). 7782 

Klavže Rozina, Creta 1 pri Sliv- 
nici, osebno izkaznico, reg. št. 13943, 
ser. št. F-769363 (Poljčane). 7784 

Klemenčič Andrej, Čagona, Cer- 
kvenjak v Slov. goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. številka 14702/5 (Rad-, 
gona). 6453 

Kmetic Jožefa, Maribor, Studenci, 
Frankopanova 14, osebno izkaznico, 
reg. št. 23970, ser. št. 0030388 (Mari- 
bor okolica). 7801 

Kobal Bernardo, Planina 89, p. 
Ajdovščina, osebno izkaznico, reg. 
št. 7690, ser. številka 00355000 (Ja- 
blanica). 7608 

Kobal Majda, Jesenice na Gor. 
Gosposvetska 22, osebno izkaznico, 
reg. št. 9625, ser. št. 0354335 (Jese- 
nice). 7864 

Kolman Franc, Kremberg, p. Zg. 
Sčavnica, osebno izkaznico, reg. št. 
115O0/II, ser. številka 0068610 {Za:. 
Sčavnica). 7469 

Korošec Anton, Radenski vrh 10, 
p. Slatina Radenci, izkaznico za 
znižano vožnjo, izdano od Invalid- 
ske Uprave v Ljubljani, št. 89766. 
leta  1951. 7583 

Korošec Alojzija, Metava 7 pri 
Malečniku, osebno izkaznico, reg. 
št. 2804, ser. št. F-0582715 (Maribor 
okolica). 7783 

Kosec Albert, Maribor, Cankar- 
jeva 22, osebno izkaznico, reg. št. 
55182, ser. št. 0656054 (Maribor). 7804 

Kosi Vida, Ljubljana, Miklošiče- 
va 19, osebno izkaznico, reg. štev. 
12357/50, ser. št. F-0035167, (Liub- 
ljana). 7848 

Kotar Anton, Smihel pri Novem 
mestu, osebno izkaznico, reg. štev. 
24074/51, ser. št. SF 0016584 (Ljub- 
ljana). 7812 

Kralj Aleš, Trojane, sindikalno 
izkaznico, št. 40587  (Zagorje).    7882 

Krajne Ana, Črnuče, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 73441, ser. šf. 324517 
(Ljubljana). N 7861 

Kramberger Stanko, Dogoše 29 
pri Mariboru, osebno izkaznico, 
reg. št. 17362, ser. št. 057804« (Mari- 
bor). 7797 

Kremžar Ivan, Vransko 59, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 40643, ser. št. 
15210  (Celje okolica). 7883 

Kristančič Bernard, Gorica, Strel- 
ska ulica 51, osebno izkaznico, reg. 
št. 40482, ser. številka S-0300652 (Go- 
rica). 7849 

Kristl Slavko, Maribor, Meljska 
št. 70, vojaško knjižico, izdano od 
vojaškega okrožja v Mariboru, leta 
1954. 7806 

Krumar Martin; Krško, Kreških 
žrtev št. 46, osebno izkaznico, reg. 
št. 20422, serijska številka 0398752 
(Krško). 7866 

Kumpuš Stanislava, Maribor, Gor- 
kega 5, osebno izkaznico, reg. štev. 
41315, ser. št. 0194941 (Maribor). 7780 

Lampič Karel, Ljubljana, Vič 128, 
vozniško dovoljenje za vsa motorna 
vozila,  št.   16-50,   (Ljubljana).    7884 

Lang Jože, Ljubljana, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 30966, ser. številka 
0112476  (Murska Sobota). 7885 

Lipovšek Jože, Vodenska 54, Tr- 
bovlje, osebno izkaznico, ser. štev. 
0658358. 7201 

Lončarič Franc, Stojno selo 56, 
Rogatec, osebno izkaznico, reg. Št. 
10293, ser. št. 07952 (Poljčane), in 
vojaško knjižico, izdano od vojnega 
odseka Šmarje pri Jelšah. 7586 

Lončarič Herta, Maribor, Parti- 
zanska 44, osebno izkaznico, reg. št. 
44439, ser. št. 0046625 (Maribor). 7789 

Maguša Stefan, Maribor, Cesta 
zmage 19, vojaško knjižico (Mari- 
bor). 7792 

Margon Darinka, Ljubljana, 
Brdo, Legatova 24, osebno izkazni- 
co, reg. št. 56998/51, serijska števil- 
ka F-0079308  (Ljubljana). 7813 

Marko Gabrijel, Slatinski dol 19, 
p. Zg. Kungota, osebno izkaznico, 
reg. št. 26374, ser. št. 0191994 (Mari- 
bor okolica). 7796 

Markovič Anton, Zg. Velka, pošta 
Velka v Slov. Goricah, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 7232, ser. številka 
G-0064032 (Radgona), 7470 

Mehle Ferdo, Lenart v Slov. Go- 
ricah, Mariborska cesta 6, osebno 
izkaznico, reg. št. 11783, ser. števil- 
ka 0587867 (Maribor okolica).     7533 

Merhar Karol, Dolenja vas pri 
Ribnici, osebno izkaznico, reg. št. 
5554, ser. št. 0551864. 7852 

Mesojedic roj. Zitko Vida, Radom- 
lje, osebno izkaznico, reg. št. 26030, 
ser. št. F-0471940 (Kamnik).        7886 

Mihalič Franc, Grad 150, osebno 
izkaznico, reg. št. 27443, ser. števil- 
ka 0109153 (Murska Sobota).      7587 

Mrak Marija, Medvode 63, (Deka- 
ni 6), osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 25108, ser. št. 0128418 (Ljubljana 
okolica). 7826 

Mušič Jernej, Smrečje, p. Martin 
na Poh., osebno izkaznico, reg štev. 
16208, serijska štev. 0771928 (Polj- 
čane). 7779 
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Oder Ferdinand, Ruta 12, p. Fala, 
osebno izkaznico, reg. št. 42608, ser. 
št. 0200031  (Maribor okolica).   7837 

Pandič Nurija, Ljubljana, Metel- 
kova 4, osebno izkaznico, reg. štev. 
637, ser. št. S-1266556 (Cazin).   7887 

Peričič Smilja, Dubrovnik, Prek- 
murje, maturitetno spričevalo, izda- 
no od Bjelovarske gimnazije leta 
1943. 7902 

Perles Adolf, Ljubljana, maturi- 
tetno spričevalo III. drž. gimnazije 
v Ljubljani, šol. leto 1942/43.    7814 

Peinek Martin, Zagaiski vrb, Sp. 
Sčavnica 77, osebno izkaznico, reg. 
št. 18049, ser. št. 0066876 (Maribor 
okolica). 7794 

Peteline Marija, zdaj tovarna 
>Sava«, Kranj, osebno izkaznico, 
reg. št. 12225, ser. štev. F-018S555 
(Kranj). 7862 

Piberšnik Jakob, Samski dom, Je- 
senice na Gor. osebno izkaznico, 
reg. št. 9738, ser. št. 35448, (Jese- 
nice). 7891 

Pirnat Franc, Krtina 22, osebno 
izkaznico, reg. št. 212*16/51, ser. štev. 
F-0467126  (Kamnik). 7851 

Pisanec Ivan, Maribor, Stolna 7, 
osebno izkaznico, reg. št. 4469, ser. 
št. 0000881   (Maribor). 7786 

Pole Rozika, Slov. Javornik, Ce- 
sta v Rovte 2, osebno izkaznico, 
reg. št. 10697. 7690 

Potočnik 'Vera, Bled, 2eječe 20, 
osebno izkaznico, reg. št. 18481, ser. 
št. 0S09391 (Radovljica). 7588 

Razpotnik Vida, Ljubljana, matu- 
ritetno spričevalo, izdano leta 1945 
od Drž. učiteljišča v Ljubljani. 7903 

Rebernak Vlado, Gomilice, p. De- 
sternik, delovno knjižico, reg. štev. 
2867, ser. št. 194362. 5098 

Recek Slava, Martjanci 68, osebno 
izkaznico, reg. št. 30750, ser. štev. 
0112460 (Mursia Sobota). 7489 

Riboli Ana roj. Kapun, Jurij ob 
Pe$nici 41, -osebno izkaznico, reg. 
št. 27002,'ser. št. 0173121 (Maribor 
okolica). 7800 

Roth Amalija, Zavodice 51, pošta 
Nazarje, osebno izkaznico, reg. št. 
17619 (Šoštanj). 7462 

Rožič Erna, Kamnik, osebno iz- 
kaznico, reg. št. 46270, ser. številka 

F-0156022, in sindikalno izkaznico, 
izdano v Duplici — >Stok.        7688 

Ručigaj Franc, Ljubljana, Povše- 
tova 12, osebno izkaznico, reg, štev. 
71755/51, ser. št. F-0094065 (Ljub- 
ljana). 7827 

Sabol Rafael, Maribor, Leningraj- 
ska 27, osebno izkaznico, reg. št. 
0493, ser. št. 0047122 (Maribor). 7787 

Sintič Franc, Ošterc 3, p. Kosta- 
njevica, osebno izkaznico, reg. št. 
25332, ser. št. 0403642 (Krško).   7490 

Slabe Terezija, Sinja gorica 1, p. 
Vrhnika, osebno izkaznico, reg. st. 
51488/54, ser. št. F-0173169 (Ljublja- 
na okolica). 7628 

Slovenija-vino, Ljubljana, Fran- 
kopanska M, delovno knjižico 
uslužbenke Tominec Dane, ser. št. 
85676, reg. št. 24186. 7590 

Slovša Tončka, Horjul 50/100, 
osebno izkaznico, reg. št. 21699, ser. 
št. F-01260O9 (Ljubljana ok.).     7S29 

Strlič Tončka, Ljubljana, <Drav- 
lje, Sojerjeva 11, osebno izkaznico, 
reg. št. 8756-50 (Ljubljana). 7830 

Salamon Herman, Slovenski Ja- 
vornik, Javornik na Gorenjskem, 
osebno izkaznico, reg. št. 1825, ser. 
št. 0178135 (Kranj). 7831 

Santej Veronika, Maribor, Mlin- 
ska 9, osebno izkaznico, reg. štev. 
36593, ser. št. 0668103 (Celje).     7798 

Semerl Franc, Ljubljana, Verov- 
škova 23, osebno izkaznico, reg. št. 
43*696/51, ser. št. ^-0066006 (Ljub- 
ljana). 7815 

Šinkovec Marija, Ljubljana, Kolo- 
dvorska 18, osebno izkaznico, reg. 
štev. 21154, ser. številka 0399464 
(Krško). 7904 

Skerlak Karel, Sulinci 34, osebno 
izkaznico, rog. št. 41609, ser. štev. 
G-0123319 (M. Sobota). 720Ô 

Slegl Jožica, Maribor, Melje, Ko- 
cenova 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 20387, ser. številka 0024753 (Ma- 
ribor). 7805 

Spehar Pavlina, Deskova vas 22, 
p. Stari trg ob Kolpi, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 8764, serijska številka 
0492054. 7839 

Stranj Dušan, Ljubljana, Poljan- 
ska 28, osebno izkaznico, rcg. štev. 

472/51, ser. štev. K-011022 (Ljub- 
ljana). 7905 

Tomanič Jože, Sp. Gorica 11 pri 
Pragrskem, osebno izkaznico, reg. 
št, 52329, ser. št. F-0O21937 (Maribor 
okolica). 7799 

Tomažič Jernej. Rakitnik pri Po- 
stojni, osebno izkaznico, reg. štev. 
3204, ser. številka F-0613514 (Po- 
stojna). 7560 

Udovič Irena, Voklo 26, osebno 
izkaznico, reg. št. 9295, ser. številka 
0189405 (Kranj). 7591 

Vdovič Terezija, Maribor, Rad- 
vanjska 28, osebno izkaznico, reg. 
št. 50298, serijska številka 0050818 
(Maribor). 7785 

Vedernjak Stanko, Sp. Velovljek, 
p. Moškanjci, osebno izkaznico, 
reg. št. 17830, ser. Številka 0274762 
(i .uj). 6646 

^išnjič Terezijo, Maribor, Koro- 
ška 47, osebno izkaznico, reg. števil- 
ka 51182, ser. številka 00515M, 
(Maribor). 7791 

Vodišek Jožef, Pečje 2, Sevnica, 
osebno izkaznico, reg. št. 41006, ser* 
št. 0385316 (Krško). 7857 

Zaletel Štefanija, Podgraje 4, po- 
šta Ilirska Bistrica, potni list. štev. 
039713, izdan od Notranjo uprave 
LRS. 78*2 

iZavuik Ivana Julij, Ljubljana, 
službeno legitimacijo NM, št. 30579, 
izdano od DJNZ, LRS in partijsko 
izkaznico, izdano v Ljubljani,   7963 

Zver Martin, Odranci 32, p. Bel- 
tinci, osebno izkaznico, registr. štev. 
11455, serijska, štev. 0234165 (Mur- 
ska Sobota). 7761 v 

Zidanik Marija, Maribor, Židovska 
12, osebno izkaznico, reg. št. 7457, 
ser. št. 0003667 (Maribor). 7768 

Zmavc Feliks, Maribor, Zemljice- 
va 7, preklic o izgubljeni osebni ii' 
kaznici, reg. št. 51150, ser. št. 04S1258 
Maribor), in vojaško knjižico, iz- 
dano od vojaškega okrožja v Stru- 
mici 1953. 7808 

Znidarič Stane, Ljubljana, vojaško 
knjižico, izdano od Vojnega odseka 
Ljubljano mesto. 7889 

Zunko Silva, Selnica ob Dravi 26. 
osebno izkaznico, reg. št, 35894, ser. 
št. 0198715 (Maribor okolica).     7795 

Zaradi izredno velikega obsega lista v tem letu, ki daleč presega obseg prejš- 

njih letnikov;, bo znašala celoletna naročnina »Uradnega lista LRS« v letu 1955 1000 

dinarjev za en izvod. Prosimo naročnike in druge interesente za naš list, naj poravnajo 

letno naročnino za prihodnje leto najpozneje do 15. januarja 1955. 

Položnice smo priložili že v št. 481 Uprava >Urađnega lis(a LFS, 

Izdala »Uradni Ust LBS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tükarna »Toneta Toražlt»« 
v LJubljani 
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2. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine od do- 

hodkov prostih poklicev se predpisuje tale davčna 
lestvica: 

Stopnja 
Davčna osnova dopolnilne dohodnine 

do   30.000 do   2 % 
nad   30.000 do   50.000 do   3 % 
nad   50.000 do   80.000 do   7,1 % 
nad   80.000 do 120.000 do 10.8 % 
nad 120.000 do 160.000 do 15 % 
nad 160.000 do 200.000 do 18 % 
nad 200.000 do 250.000 do 26 % 
nad 250.000 do 300.000 do 32 % 
nad 300.000 do 400.000 do 39 % 
nad .400.000 do 500.000 do 45 % 
nad 500.000 do 600.000 do 51 % 
nad 600.000 do 700.000 do 55 % 
nad 700.000 56 % 

3. člen 
Za obračunavanje dopolnilne dohodnine za do- 

hodke   od   premoženja   se   predpisuje   tale   davčna 
lestvica: 

Stopnja 
Davčna osnova dopolnilne dohodnine 

do   10.000 do   2% 
nad   10.000 do   20.000 do   5 % 
nad   20.000 do   30.000 do   8 % 
nad   30.000 do   50.000 do 14 % 
nad   50.000 do   80.000 do 27 % 
nad   80.000 do 120.000 do 36 % 
nad 120.000 do 160.000 do 42 % 
nad 160.000 do 200.000 do 47 % 
nad 200.000 do 250.000 do 52 % 
nad 250.000 do 3O0.O00 do 36 % 
nad 300.000 do 400.000 do 61 % 
nad 400.000 do 500.000 do 64 % 
nad 500.000 do 600.000 do 67 % 
nad 600.000 do 700.000 do 68 % 
nad 700.000 69 % 

4. člen 
Ce ima davčni zavezanec dohodke, od katerih se 

Plača dopolnilna dohodnina v eni kakor drugi obliki, 
Plača dopolnilno dohodnino po ustrezni davčni lest- 
vi in po stopnji, ki ustreza seštevku skupnih do- 
hodkov. 

Obrtniška gospodarstva, ki imajo polçg dohod- 
*°v od obrti in drugega pridobitnega dela tudi do- 
godke od premoženja, plačajo dopolnilno dohodnino 
0<1 teh dohodkov po lestvici dopolnilne dohodnine od 
Premoženja 3. člena tega odloka, in sicer po stopnjah, 
^1 ustrezajo seštevku dohodkov od obrti, pridobitne- 
Sa dela in dohodkov od premoženja. 

Za tisti del dohodkov, ki jih imajo obrtniška go- 
spodarstva iz prejšnjega odstavka od obrti in dru- 
ëpga pridobitnega dela, se uporablja stopnja iz lest- 
ve, navedene v 1. členu tega odloka, ki ustreza vi- 
šini teh dohodkov. 

' 5. člen 
. Ce se davčnemu zavezancu predpisuje dohod- 

ka od kmetijstva ali dohodnina od samostojnih po- 
klicev po pavšalni osnovi za davčno leto vnaprej, 
&°\<ig tega pa ima tudi dohodke iz drugih virov, ki 
Se ugotovijo in obdavčijo po preteku leta, ti ne vpli- 

vajo na odmero dohodnine od kmetijstva oziroma od 
^mostojnih poklicev po pavšalni davčni osnovi do- 
«odki iz drugih virov. Prav tako ne vpliva na stop- 

njo dopolnilne dohodnine od dohodkov iz drugih vi- 
rov višina davčne osnove dohodnine od kmetijstva 
oziroma pavšalne davčne osnove samostojnih po- 
klicev. 

6. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

se zaokrožijo' taikole: 
1. osnove do 1O0.O00 se zaokrožijo na tisoč dinar- 

jev, in sicer tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo 
na nižjih tisoč, zneski nad 500 din pa na višjih tisoč 
dinarjev; 

2. osnove nad 100.000 dinarjev se zaokrožijo na 
pet tisoč dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 2.500 
dinarjev zaokrožijo na • nižjih pet tisoč dinarjev, 
zneski nad 2.500 pa na višjih pet tisoč dinarjev. 

7. člen 
Davek po višji davčni stopnji ne sme biti večji 

od davka po najbližji nižji davčni stopnji, poveča- 
nega za razliko pri davčni osnovi, zaradi katere bi se 
morala uporabiti višja davčna stopnja. / 

8. člen 
Pri odmeri davka se priznajo davčne olajšave v 

okviru predpisov 129. člena uredbe o dohodnini. 

9. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem listu 

LRSc, uporabi pa se za odmero dopolnilne dohodnine 
za leto 1954. 

St. I/l 
Jesenice, dne 26. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Maks Dolinar L r. 

781. 

Na podlagi 3. in 14. člena uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) in dru- 
gega odstavka 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin je ljudski odbor mestne ob- 
čine Kranj na 34. seji dne 3. decembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi 

stanovanjske skupnosti in o volitvah  hišnih svetov 
in sveta stanovanjske skupnosti 

L.člen 
V prvem odstavku 1. člena odloka o ustanovitvi 

stanovanjske skupnosti in o volitvah hišnih svetov in 
sveta stanovanjske skupnosti (Uradni list LRS, štev. 
17-274/54) se črta besedilo: »in hiše zasebnih lastni- 
kov s tremi ali več stanovanji«:, namesto tega pa 
doda flovo besedilo, ki se glasi: 

»in najemniške stanovanjske hiše zasebnih last- 
nikov s tremi večjimi ali več stanovanji. Pri dolo- 
čanju števila stanovanj se štejejo tudi poslovni pro- 
stori (lokali). 

2. člen 
2. člen odloka se črta. 

3. člen ' 
Besedilo 3. člena odloka se črta, doda pa novo, 

ki se glasi: 
»V stanovanjsko skupnost se ne vključijo: 
1. najemniške stanovanjske hiše zasebnih lastni- 

kov s tremi ali več stanovanji, če skupna površina 
stanovanj in poslovnih prostorov ne presega 240m*. 
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Pli določanju površine po prejšnjem odstavku 
se ne upošteva površina stanovanj, točkovanih z 
manj kot 56 točkami, in površina poslovnih prosto- 
rov, ki jih lastnik hiše uporablja sam za svojo obrt- 
niško delavnost; 

2. hiše gospodarskih organizacij, ki so industrij- 
skega pomena, čeprav so v njih stanovanja, če so v 
ograjenem prostoru tovarne; 

' 3. hiše, v katerih so stanovanja, ki so vezana ma 
službeni položaj (železniške zgradbe, cestarske hiše 
Ln podobno); 

4. samski. domovi in internatio 

4. člen 
Ta odlok velja takoj, objavi pa se v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1172/3-54 
Kranj, dne 3. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Vinko Hafner 1. r. 

782. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 2. točke 78. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Uradni list LRS, št. 19/52) in 6. člena uredbo 
o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56/53) je ljudski 
odbor mestne občine Nova Gorica na XVIII. seji dne 
13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah dopolnilno dohodnine od dohod- 

kov samostojnih poklicev in od premoženja 

1. člen 
V mestni občini Nova Gorica velja za obračuna- 

vanje dopolnilne dohodnine od dohodkov samostoj- 
nih poklicev in premoženja odlok o davčnih stopnjah 
dopolnilne dohodnine od dohodkov samostojnih po- 
klicev in od premoženja, ki ga je izdal okrajni ljud- 
ski odbor Gorica (Uradni list LRS, št. 54-683/54). 

2. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc, uporablja pa se za odmero dopolnilne 
dohodnine za leto 1954. 

St. 1583/1-54 
Nova Gorica, dne 13. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

783. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 78. člena za- 
kona o ljudskih odborih- mest in mestnih občin 
(Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 16., 73., 90. in 93. 
členom uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš 
(Uradni list FLRJ, št. 29/54) je ljudski odbor mestne 
občine Nova Gorica sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o stanovanjski tarifi, razdelitvi 

najemnin in skladih 

1. člen "* 
1. člen odloka o stanovanjski tarifi, razdelitvi na- 

' jemnin in skladih' se spremeni. • 

Novi 1. člen se glasi: 
Najemnina za stanovanjske prostore se določi 

gilede na površino, število točk in okoliš, v katerem 
je stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m2 stanovanjske po- 
vršine se določi: 

a) v prvem okolišu na 0,25 din, 
b) v drugem okolišu na 0,2ßdin. 

2. člen 
Ta odlok velja od  dneva objave v  »Uradnem 

listu LRS«, uporablja pa se od 1. avgusta 1954 dalje. 
St. 537-1610/16 
Nova Gorica, dne 3. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Ludvik Gabrijelčič 1. r. 

Izvršni svet Ljudske skupščino LRS je potrdil 
stanovanjsko tarifo z odločbo št. 1444/2-54 z. dne. 
10. XII. 1954, 

784. 

Na podlagi II. odstavka 23. člena, 2. točke 78. 
člena in 117. člena zakona o ljudskih odborih mest 
in mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19-52) v zvezi 
s 14., 32., 40. in 43. členom uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš Ln 4. in 8. člena temeljnega zakona 
o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 46/51) je ljudski 
odbor mestne občine Postojna na seji 15. julija 1954 
sprejel 

ODLOK 
o določitvi hiš, ki pridejo v stanovanjsko skupnost, 
organih upravljanje in stanovanjski tarifi ter delitvi 

najemnine v sklade za območje mestne 
občine Postojna 

I. Temeljne določbe 

1. člen 
Za upravljanje vseh stanovanjskih hiš, ki spa" 

dajo v stanovanjsko skupnost, in zemljiških parcel, 
na katerih so te hiše, se ustanovi za mestno občino 
Postojna ena stanovanjska skupnost. 

Stanovanjska skupnost je pravna oseba. 

2. člen 
V stanovanjsko skupnost spadajo vse hiše, ki *° 

last splošnega ljudskega premoženja, zadružna l*8* 
in last družbenih organizacij. Od hiš, last zasebnikov, 
spadajo vse v stanovanjsko skupnost, razen hiš z eni» 
ali dvema stanovanjema ali s tremi manjšimi sta- 
novanji. 

Za manjša stanovanja se štejejo dvosobna stano- 
vanja s kuhinjo in običajnimi pritiklinami. 

Kot  stanovanja   po  tem  odloku   se  ne  štejej°: 

1. kletna in podstrešna stanovanja, . 
2. stanovanja, ki jih sanitarna inšpekcija izl«*1 

kot za bivanje neprimerna, 
3. stanovanja VII. kategorije. 
Pri določanju števila stanovanj je treba upoš'e.' 

vati stavbni načrt in graditeljev namen ob zida«, 
kasnejših  zasilnih  preureditev  ni   treba  upoštevati. 

*3. člen 
Samski domovi podjetij, zadružnih in družbeni 

organizacij ter zavodov, internati in hiše, namenjen 
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za prenočišča delavcev, se ne vključijo v stanovanj- 
sko skupnost. 

4. Člen 
Odločbo o vključitvi hiš v stanovanjsko skup- 

nost izda svet za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MO Postojna. 

Zoper to odločbo jo dovoljena pritožba na Držav- 
ni sekretariat za splošno upravo in proračun LRS; 
vloži se v 8 dneh po prejemu odločbe v tajništvu 
LO MO Postojna. 

5. člen 
Po provnomočnosti teh odločb mora stanovanjska 

uprava brez odloga prevzeti vse v stanovanjsko skup- 
nost vključene hiše. Upravni organi in zasebni last- 
niki ali njih pooblaščenci morajo predati stanovanj- 
ske hiše šefu stanovanjske uprave ali njegovemu 
pooblaščencu in mu izročiti vse potrebne listine 
(kupno pogodbo, zemljiškoknjižni izpisek, posestni 
list itd.) in dati potrebne podatke ter izročiti hišo 
hišnemu svetu po njega izvolitvi. 

O prevzemu se sestavi zapisnik, ki mora obse- 
gati popis hiš in opis njihovega sedanjega stanja ter 
morebitna bremena. 

Zapisnik podpišeta šef stanovanjske uprave ali 
njegov pooblaščenec in navzoči upravni organ ali 

r lastnik hiše oziroma njegov pooblaščenec. 
Če se hišni lastnik ali njegov pooblaščenec pre- 

vzema noče udeležiti ali čo noče podpisati zapisnika, 
se to ugotovi v zapisniku. 

6. člen 
Z dnevom prevzema hiše preidejo na hišne svete 

Pravice upravnega organa oziroma hišnega lastnika, 
*• j. pravice do pobiranja najemnine, sklepanja po- 
godb, odpovedi najemnih razmerij ter dolžnost, vzdr- 
ževati hišo in odplačevati morebitne dolgove, ki 
spadajo pod določbo 2. točke 70. člena uredbe o 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

IL Hišni svet 

7. člen 
Hišni svet se ustanovi za vsako stanovanjsko 

hišo, ki je vključena v stanovanjsko skupnost.    _ 
Za dve ali več stanovanjskih hiš na isti zemljiški 

parceli se ustanovi en hišni svet le tedaj, če stano- 
valci skupno uporabljajo določene prostore, naprave 
in podobno v teh hišah. ' 

Upravičenci za izvolitev članov hišnega sveta so 
vsi polnoletni uživalci stanovanja (to so tisti, ki so 
sklenili najemno pogodbo, in hišni lastnik, ki stanuje 
v prevzetem poslopju). 

Hišni svet manjših hiš z enim ali dvema stano- 
vanjema tvorijo vsi uživalci stanovanj in polnoletni 
stanovalci; ti izvolijo izmed sehe predsednika in za- 
stopnika v svet stanovanjske skupnosti. 

V. hišni svet se volijo za hiše ki imajo 
do 5 stanovanj, 3 člani, 
od 5 do 10 stanovanj, 5 članov in 
od 10 in več stanovanj, pa 7 članov. 
Izvoljeni člani hišnega sveta izvolijo izmed sebe 

predsednika in zastopnika v svet stanovanjske skup- 
•   nosti. 

8. člen 
Hišni svet se izvoli na sestanku, na katerem 

mora biti navzočih najmanj polovica uživalcev in 
sostanovalcev hiše. Za izvolitev posameznega člana 
hišnega  sveta je potrebna   večina  glasov  navzočih. 

Ce so ob začetku sestanka ugotovi, da .se ga ni 
udeležila večina uživalcev in sostanovalcev, se opra- 
vijo volitve pol ure kasneje ne glede na število ude- 
ležencev. 

O volitvah se napiše zapisnik, katerega prepis 
se pošlje stanovanjski upravi in stanovanjski inšpek- 
ciji pri LO MO Postojna. Iz zapisnika mora biti raz- 
viden datum sestanka, število volilnih upravičencev, 
število navzočih, imena izvoljenih članov hišnega 
sveta, njegovega predsednika in izvoljenega zastop- 
nika v svet stanovanjske skupnosti. 

Hišni svet se izvoli vsako leto v januarju. 
Nadomestni'člani se med letom izvolijo po istem 

postopku. 
9. člen 

Naloge hišnega sveta so navedene v 31. členu 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš. 

Sestanki hišnega sveta so vsaj enkrat mesečno; 
skliče jih in vodi predsednik sveta. Sestanek lahko 
zahteva tudi  tretjina  članov hišnega sveta. 

Hišni svet je sklepčen, če se ga udeleži večina 
članov, in odloča z večino glasov navzočih. Sklepi 
hišnega sveta se vpišejo v knjigo sklepov, ki jo vodi 
in hrani predsednik hišnega sveta. 

Sklepe sporoča predsednik sveta uživalcem sta- 
novanj, sostanovalcem in stanovanjski upravi in 
skrbi, da se sklepi izvajajo. 

10. člen 
Vsaka 2 do 3 mesece skliče hišni svet sestanek 

vseh uživalcev stanovanj in sostanovalcev in jim 
poroča o svojem delu, sprejema predloge za bodoče 
delo in rešuje predloge in pritožbe uživalcev stano- 
vanj in sostanovalcev. 

11. člen 
Hišni sveti se morajo izvoliti v roku, ki ga.določi 

LO MO Postojna s posebno odločbo. 

III. Svet stanovanjske skupnosti 
12. člen 

Zastopniki hišnih svetov volijo izmed sebe svet 
stanovanjske skupnosti, ki šteje do 30 članov. Poleg 
teh sodelujejo v njem tudi zastopniki delavskih sve- 
tov in kolektivov, ki jih imenujejo po enega delav- 

, ski svet ali kolektiv tistih podjetij in zavodov, ki 
imajo sorezmerno največjo površino stanovanjskih 
prostorov v hišah, ki »so zidane za njihove delavce 
in uslužbence, in sicer: LIP Postojna, Gozdno gospo- 
darstvo Postojna, JDZ, JLA. ter republiška kobilarna 
Lipica-Prestranek. 

13. člen 
Svet stanovanjske skupnosti sklepa z večino gla- 

sov. Sklepčen je, če je na seji navzočih dve tretjini 
članov. Na prvi seji izvoli svet predsednika, pod- 
predsednika in tajnika ter tri člane poravnalnega 
sveta. Ce bi na prvi seji ne bilo navzočih dve tretjini 
članov, se opravijo ponovne volitve v 8 dneh in se 
sklepa ne glede na število navzočih. 

14. člen 
Svet stanovanjske skupnosti opravlja zadeve, ki 

' spadajo v njegovo pristojnost po 39. členu uredbe o 
upravljanju  stanovanjskih hiš. 

Zapisnik sestanka sveta stanovanjske skupnosti 
mora obsegati datum sestanka, število navzočih, ime- 
na izvoljenega predsednika, podpredsednika in taj- 
nika ter treh članov poravnalnega sveta. 

f> 
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Svet. stanovanjske skupnosti se zbere po potrebi, 
mora pa se vsak tretji mesec v letu. Sestanka sveta 
se obvezno udeležuje tudi zastopnik uprave stano- 
vanjske skupnosti. 

Izvoda sejnih zapisnikov -se morata poslati sta- 
novanjski upravi in stanovanjski inšpekciji. 

IV. Kategorizacija stanovanj 

15. člen 
Stanovanja se delijo na 7 kategorij glede na lego 

hiše, vpliv okolice, na razvid, dostop do stanovanja, 
dovoz do pritiklin, uporabo dvorišča in vrta, odtoke, 
starost stavbe, vpliv nadstropij, lego stanovanja, za- 
snovo stanovanja, razmerje sob in kuhinje do pri- 
tiklin, kvadraturo pritiklin, dnevno razsvetljavo, 
višino prostorov, oskrbo z vodo, sanitarne prostore, 
električno napeljavo, ogrevanje, toplotno osamitev, 
sestavo stropov obvarovanje proti vlagi, kakovost 
ometa, kakovost stavb, stenskih oblog, mizarske izdel- 
ke in okenske zaslone. 

16. člen 
Stanovanja kategorizira posebna komisija pri 

svetu za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Postojna na podlagi papisov stanovanj. Zoper odloč- 
bo o kategorizaciji je dovoljena pritožba na svet za 
gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO Postojna; 
vloži se v 8 dneh po prejemu odločbe v tajništvu 
LO MO Postojna. 

Stanovanja se kategorizirajo po točkovnem siste- 
mu, ki ga z razpredelnico določi svet za gospodar- 
stvo in komunalne zadeve LO MO Postojna in raz- 
predelnico objavi na krajevno običajni način. 

V. Najemnina in njena delitev v sklade 

17. člen 
Za določitev najmnine se za mestno občino Po- 

stojna določijo trije okoliši: 
I. okoliš: mesto Postojna razen hiše Poropat na 

Tržaški   cesti  in  zaselka  Ravbarkomanda; 
II. okoliš: naselje Prestranek brez poslopij repu- 

bliške kobilarne Lipica; 
III. okoliš: vse  drugo območje občine. 
Cena za posamezno točko na 1 m* stanovanjske 

površine se določi: 
a) v    I. okolišu 0,27 din, 
b) v   II. okolišu 0,24 din, 
c) v III. okolišu 0,20 din. , 

18. člen 
Glede na 15. člen tega odloka se stanovanja gle- 

de na število točk kategorizirajo takole: 
za I. kategorijo se šteje stanovanje, ocenjeno 

od 96 do 105 točk, 
za II. kategorijo od 83 do 95 točk, 
zâ III. kategorijo od 72 do 82 točk, 
za IV. kategorijo od 58 do 71 točk, 
za V. kategorijo od 41 do 57 točk, 
za VI. kategorijo od 22 do 40 točk, 
za VIT. kategorijo do 21 točk. 

19. člen 
Pri izračunavanju najemnine se ne upošteva po-- 

• vršina posameznih sob preko 30 m1. 

20. člen 
Najemnina po tej stanovanjski tarifi se plačuje 

od 1. avgusta 1954 dalje. 

21. člen 
Najemnino za vsako posamezno stanovanje do- 

loči stanovanjska uprava na podlagi stanovanjske 
tarife in na podlagi površine in točkovnega popisa 
stanovanja. 

22. člen 
Najemnine za stanovanjske prostore se delijo T 

amortizacijski sklad, sklad za vzdrževanje in sklad 
za hišno upravo v tehle odstotkih: 

a) najmanj 50% v amortizacijski sklad, 
b) najmanj 20% v sklad za vzdrževanje in 
c) do 30% za hišno upravo. 
Svet stanovanjsko skupnosti lahko določi za raz- 

delitev najemnine v sklade pod a) in b) višji odsto- 
tek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

23. člen 
Uživalci stanovanj plačujejo za uporabo vrtov 

pri hiši poseben letni prispevek od 1 do 3 din za m', 
za sadna drevja pa po donosnosti in dogovoru. 

Po prednjem odstavku določi prispevek stano- 
vanjska uprava po predlogu hišnega sveta oziroma 
lastnik hiše s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
se razdeli' v sklade po istih načelih. 

24. člen 
Stanovanjska uprava odvaja mesečno iz amorti- 

zacijskega sklada v sklad zazidanje stanovanjskih hi? 
LO MO Postojna 20% tistega dela najemnine, ki se 
plačuje v amortizacijski  sklad. 

25. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš, ki je name- 

njen za vzdrževanje posameznih 'Stanovanjskih hiš 
in še ni izrabljen, se za vse hiše, ki se vključijo v 
stanovanjsko skupnost razdeli na 50% za amortiza- 
cijski sklad in 50% za vzdrževanje hiš. 

Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 
skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš LO MO Po- 
stojna (Uradni list LRS, št. 21-231/53). 

26. člen 
Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki s° 

last splošnega ljudskega premoženja, družbenih, za- 
družnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, odvaja stanovanjska 
uprava v sklad za zidanje stanovnjskih hiš LO MO 
Postojna 50%, ostalih 50% pa se razdeli: 

a) najmanj 60% v amortizacijski sklad, 
b) najmanj 20% v sklad za vzdrževanje, 
c) do 20% v hišno upravo. 
Svet stanovanjske skupnosti lahko določi za raz- 

delitev najemnine v sklade pod a) in b) višji odsto- 
tek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

27. člen 
Zasebni lastniki hiš, v katerih so poslovni pr°" 

stori, ki pa niso vključene v stanovanjsko skupnost, 
oddajajo v sklad za zidanje hiš LO MO Postojna 
70% od poslovnih najemnin do vsakega 5. v mesecu. 

28. Člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene v stano- 

vanjsko skupnost in v katerih sami ne stanujejo, 
morajo oddajati 10% stanovanjske najemnine v skia 
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za zidanje stanovanjskih hiš LO MO Postojna, do 
vsakega 5. v mesecu, razen tistih lastnikov, ki ne 
morejo kljub sodni odpovedi stanovati v lastni hiši. 

O dolžnostih odvajanja izda odločbo svet za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve LO MO Postojna. 

29. člen 

Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v stano- 
vanjsko skupnost se pred razdelitvijo najemnine v 
sklade  izplača od  mesečne  najemnine: 

1. do 10.000 din 10%, 
2. od 10 do 50.000 din 7%, toda ne manj kot 1.000 

dinarjev, 
3. nad 50.000 din 5% toda ne manj kot 3.500 din 

m ne več kot 6.000 din. 

30. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki nima sredstev za 

preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti do- 
loči v okviru donosa hiše višji znesek po predlogu 
sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko LO 
MO Postojna, vendar ne preko 50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki gre zasebne- 
mu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
komisijo ljudskih odbornikov  LO MO Postojna. 

VI. Prehodne in končne določbe 

31. člen 
Določbe tega odloka se uporabljajo tudi za hiše, 

ki jih ima v misli 88. člen uredbe o upravljanju sta- 
novanjskih hiš, če med stanovanjsko upravo in taki- 
mi organi s pogodbo ni drugače določeno. 

32. člen 
Najemnino za poslovne prostore določi z odredbo 

svet za gospodarstvo in komunalne zadeve LO MO 
Postojna na predlog posebne komisije, ki jo sam 
imenuje. 

33: člen 
Zaradi prekrška se kaznuje z denarno kaznijo 

do 2.000 din, kdor ovira stanovanjsko upravo pri pre- 
vzemanju v stanovanjsko skupnost vključene hiše ali 
j'ini noče dati potrebnih podatkov ali izročiti potreb- 
ah listin. ' 

34. člen 
Ta odlok velja od dneva sprejema na seji ljud- 

skega odbora mestne občine Postojna in se objavi v 
»Uradnem listu LRS«. ' 

St. I/T-1351/6-54 
Postojna, dne   15.  julija   1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
sko skupščine LRS z odločbo z dne 6. XII. 1954, štev. 
1015/3-54. 

785. 

Na podlagi 23. člena zakona o ljudskih odborih 
mest in mestnih občin ter 57., 58. in 59. člena uredbe 
o gostinskih podjetjih in gostiščih izdaja ljudski od- 
bor mestne občine Postojna na seji dne 25. septem- 
bra 1954 

ODLOK 
o opravljanju   gostinskih   storitev   izven   poslovnih 
prostorov gostinskih podjetij in gostišč, o oddajanju 
opremljenih sob potnikom in turistom 1er o oddaja- 

nju hrane abonentom v zasebnih gospodinjstvih 

1. člen 
Na območju mestne občine je za opravljanje go- 

stinskih storitev izven poslovnih prostorov gostinskih 
podjetij in gostišč nn sejmih, priložnostnih shodih in 
prireditvah, na ulicah in prometnih krajih in v po- 
dobnih prilikah potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za potrežbo z jedili in 
pijačami ir le za določen čas oziroma najdalje, do- 
kler traja prireditev, za katero je dovoljenje izdano. 

2. člen 

Dovoljenje po 1. členu tega odloka izda tajništvo 
za gospodarstvo in komunalne zadeve ljudskega od- 
bora mestne občine na prošnjo gospodarske organi- 
zacije ali tistega, ki namerava opravljati take sto- 
ritve, in po zaslišanju pristojne okrajne gostinske 
zbornice. 

Dovoljenje se ne more izdati: 
1. če prosilec ne nudi dovolj poroštva za kulturno 

postrežbo, 
2. če prosilec ne nudi poroštva, da bo izpolnil hi- 

gienske in druge pogoje, ki jih ob izdaji dovoljenja 
predpiše tajništvo za gospodarstvo in komunalne za- 
deve ljudskega odbora mestne občine Postojna. 

Tajništvo za gospodarstvo in komunalne zadeve 
LO MÓ ob izdaji dovoljenja odredi, da nadzoruje 
opravljanje takih gostinskih storitev kvalificirana 
oseba. Za manjše prireditve se lahko nadzorstvo po 
kvalificirani oziroma polkvalificirani osebi spregleda. 

3. člen 
Zasebna gospodinstva lahko v turistični sezoni ali 

ob večjih slavnostih, izletih, shodih in podobnih pro- 
slavah kakor tudi, kadar so vse sobe v gostinskih 
prenočiščih zasedene, oddajajo potnikom in turistom 
opremljene sobe v okviru svojega zasebnega stano- 
vanja. 

Zasebno stanovanje obsega prostore, v katerih 
stanovalec običajno stanuje. 

4. člen 
Za oddajanje opremljenih sob po 3. členu tega 

odloka je potrebno dovoljenje; ki ga izda svet za go- 
spodarstvo in komunalne zadeve ljudskega odbora 
mestne občine. 

Oddajanje sob v podnajem, za čas daljši od 15 
dni, se1 ne šteje za oddajanje opremljenih sob po 3. 
členu tega odloka. 

5. člen 
Oddajanje opremljenih sob oziroma prenočišč, ki 

ne spadajo k rednemu stanovanju, se šteje za gostin- 
sko delavnost in mora zasebnik zanj imeti dovolje- 
nje po uredbi o zasebnih gostiščih. 
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6. člen 
Zasebniki, ki oddajajo opremljene sobe potnikom 

In turistom, morajo v roku, ki ga določi ljudski od- 
bor mestne občine, priglasiti temu ljudskemu odbo- 
ru število in opis opremljenih sob, ki jih nameravajo 
oddajati, in pa ceno, po katerih bodo oddajali te 
sobe. 

7. člen 
Na podlagi prijave po prejšnjem členu odredi 

ljudski odbor mestne občine komisijski pregled pri- 
javljenih sob, da se ugotovi, ali so glede na splošne 
predpise neoporečne in primerne za sprejem gostov 
oziroma ob kakšnih pogojih. 

V komisiji za pregled sob morata biti zdravnik 
in zastopnik turistično organizacije, če obstoji v kra- 
ju, oziroma zastopnfk pristojne okrajno gostinske 
zbornice. 

8. člen 
Lastnikom opremljenih sob, za katere so ugotovi, 

da izpolnjujejo pogoje, izda svet za gospodarstvo in 
komunalne zadeve ljudskega odbora dovoljenje, 
krati pa jih vpiše v seznam lastnikov opremljenih 
sob. 

Seznam mora obsegati: lastnikovo ime, priimek, 
poklic in ctalno bivališče, število sob, število postelj 
in ceno vsake sobe. Po en izvod seznama pošlje ljud- 
ski odbor mestne občine še pred pričetkom sezone 
pristojni okrajni gostinski zbornici. 

9. člen 
Če ugotovi komisija pri pregledu kakšne pomanj- 

kljivosti, odredi tajništvo sveta za gospodarstvo in 
komunalne zadeve ljudskega odbora mestne občine, 
da se odpravijo in šele, ko so odpravljene, izda do- 
voljenje. 

10. člen 
Potniki in turisti se smejo sprejemati samo v 

tiste sobe, za katere je svet za gospodarstvo in Komu- 
nalne zadeve ljudskega odbora mestne občine izdal 
dovoljenje in ki so vpisane v seznam opremljenih 
sob po 8. členu tega odloka. 

Opremljene sobe se lahko oddajajo potnikom in 
turistom z zajtrkom ali brez njega; oddajanje drugih 
jedil ali pijač ni dovoljeno. 

U.'člen 
Ce zasebna gospodinjstva oddajajo hrano več kot 

petim abonentom, se Šteje to za gostinsko delavnost, 
za katero je potrebno dovoljenje po predpisih uredbe 
o zasebnih gostiščih. 

12. člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

2000 din: 
1. kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 

ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij 
oziroma gostišč .(1. člen). Če opravljajo gostinska 
podjetja oziroma gostišča gostinske storitve izven 
poslovnih prostorov brez dovoljenja, se kaznujejo 
po uredbi o gostinskih podjetjih in gostiščih; 

2. kdor oddaja potnikom in turistom opremljene 
sobe v nasprotju s 3. in 4. členom tega odloka. 

13. člen 
Za prekršek z denarno kaznijo do 1000 din se 

kaznujejo: 
1. kdor v roku, predpisanem po 6. členu tega 

odloka, ne priglasi vseh opremljenih sob, ki jih od- 
daja potnikom in turistom; 

2. kdor nudi potnikom in turistom razen zajtrka 
tudi še drugo hrano ali pijačo (10. člen) ; 

3. kdor zaračunava za oddane opremljene sobe 
višjo ceno, kot jo je navedel v prijavi; 

4. imetnik dovoljenja po 1. in 4. členu, ki ne 
izpolnjuje pri svojem poslovanju higienskih in zdrav- 
stvenih predpisov ali drugače nekulturno posluje, 
če za tako dejanje ni že določena kazen v drugih 
predpisih. 

14. člen 
Ta odlok  velja  od dneva  objave  v  >Uradnem 

listu LES«. 
St. LT 1579/1-54 
Postojna, dne 28. septembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

786. 
Na podlagi 25. člena in 12. točko 78. člena zako- 

na o ljudskih odborih mest in mestnih občin ter 28. 
člena temeljnega zakona o proračunih (Uradni list 
FLRJ, št. 13/54) jo ljudski odbor mestne občine Po- 
stojna na redni seji dne 2. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o  spremembah   in   dopolnitvah  odloka  o  dodatnem 

proračunu mestne občine Postojna za leto 1954 

Odlok o ' dodatnem proračunu ljudskega odbora 
mestne občine Postojna za leto 1954, objavljen v 
Uradnem listu LRS, št. 42/648-54, se spremeni in do- 
polni tako, da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

1. člen 
Dodatni proračun mestne občine Postojna za leto 

1954 s posebnimi prilogami obsega: 
dodatni proračun mestne občine 
z dohodki v znesku 13,333.000 din 
in izdatki v znesku 13,333.000 din 
Skupni proračun mestne občine z dodatnim pro- 

računom znaša: 
dohodki v znesku 43,793.000 din 
in izdatki v znesku 43,793.000 din 

2. člen 
Ko bo proračun po 1. členu tega odloka uresni- 

čen, se od tedaj dalje nalagajo vsi proračunski do-   ' V 
hodki v sklad za kreditiranje gospodarskih investicij« 

3. člen . 
Ta odlok velja od dneva, ko je bil sprejet na 

seji ljudskega odbora. 
St.  1515/23-54 
Postojna, dne 2. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Jože Basa 1. r. 

787. 
Na podlagi 23. in 117. člena zakona o ljudskih od- 

borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19/52), v zvezi s 17., 24., in 27. členom uredbe o po- 
sojilih za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ. 
št. 4/54) je ljudski odbor mestne občine v Postojni 
na seji dne 2. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o oblikovanja investicijskega sklada in o posojilnih 

pogojih za gospodarske investicije 

1. člen 
Ustanovi 'se investicijski sklad LO MO Postojna- 
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,2. člen 
Investicijski sklad se oblikuje: 
a) iz sredstev, ki jih določa odlok o družbenem 

planu mostno občine Postojna, 
b) iz izkupička za prodana osnovna sredstva po 

uredbi o prenehanju podjetij in obrtov, 
c) iz sredstev, ki jih za ta sklad določi LO MO 

Postojna iz proračuna, 
č) iz anuitet in obresti od investicijskih posojil 

in od kreditov za stalna obratna sredstva, dovoljenih 
iz tega kredita. 

3. člen 
Posojilo iz investicijskega sklada daje Narodna 

banka FLRJ, centrala za LRS, podružnica 650 v Po- 
stojni. Posojila iz investicijskega sklada so namenje- 
na predvsem za manjše gospodarsko organizacije in 
T prvi vrsti za tiste gospodarske investicije, ki po 
svojem investicijskem programu izkazujejo največjo 
rentabilnost ter omogočajo z najmanjšimi sredstvi 
najvišji gospodarski uspeh (n. pr. odprava.ozkih grl 
v proizvodnji, rekonstrukcije, racionalizacije in po- 
dobno). 

Investicije morajo biti v skladu s smernicami 
družbenega plana mestne občine Postojna. 

4. člen 
Rok za vračilo iz investicijskega sklada ne sme 

biti daljši od 10 let. 
Prednost pri dodeljevanju  posojil imajo ponud- 

niki z ugodnejšimi odplačilnimi roki, in sicer ob ena- . 
kih pogojih. 

Ponujena obrestna mera ne more biti nižja 
od 2%. 

5. člen 
Zahteva za posojilo mora obsegati: 
a) namen, za katerega se posojilo zahteva; 
b) višino vsega posojila in višino trans po letih; 
c) višino stalnih obratnih sredstev, ki se bodo 

hkrati zahtevala iz drugih virov in višino trans 
Po letih; 

č) obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 
zahtevalcc kredita; 

d) rok za začetek ter rok za konec del ter dan, 
°d katerega začne teči rok za odplačevanje posojila; 

e) znesek vseh zahtcvalčevih dolgoročnih obvez- 
nosti in znesek letnih obresti ter odplačil teh obvez- 
nosti. , 

Hkrati z vlogo za kredit iz investicijskega sklada 
je treba predložiti tudi revidiran investicijski elabo- 
rat (investicijski program in glavni projekt). Iz in- 
yesticijskega elaborata morajo biti razvidni podatki, 
iz kateril se da presoditi družbena in gospodarska 
koristnost investicij. Za opremo se predloži ponudba 
aH predračuu o dobavi opreme, rentabilnostni račun 
ter amortizacijski načrt. » 

Če zahteva posojilo gospodarsko podjetje, mora 
Predložiti tudi sklep delavskega sveta, tako o njego- 
V|i pritrditvi glede zadolžitve, kakor tudi glede višine 
zadolžitve. 

6. člen 
Narodna banka FLRJ, podružnica Postojna določi 

v sporazumu z LO MO Postojna glede na razpoložlji- 
va sredstva investicijskega sklada roke za razpis na- 
jcčaja za investicijska posojila in višino sredstev, iz 
katerih se bodo dala investicijska posojila. 

7. člen 
Na podlagi pooblastila LO MO Postojna sklene 

kreditni  zavod  kreditno  pogodbo,  v  kateri  morajo 

biti določeni poleg višine obrestne mere in vračilnih 
rokov, še zlasti tile pogoji: 

a) določitev trans za črpanje kreditov; 
b) čas, kdaj so začnejo krediti izplačevati: 
c) sprejem obveznosti koristnika kredita, in sicer: 
1. da bo kredit uporabljen samo za določeni 

namen; 
2. da bo poleg nalogov za izplačilo iz dovoljenega 

kredita koristnik predlagal kreditnemu zavodu tudi 
listine, iz katerih bo razviden namen izplačila; 

3. da bo vračal uporabljeni kredit z obrestmi 
vred v roku zapadnosti v anuitetah, določenih v po- 
godbi, in da bo plačal stroške in provizijo po poseb- 
nih predpisih za finansiranje investicij; 

4. da bo koristnik obvestil kreditni zavod o od- 
tujitvi osnovnih sredstev; 

5. da bo iz kredita takoj zavaroval nabavljena 
osnovna sredstva pri Državnem zavarovalnem za- 
vodu. 

8. člen 
Svet za gospodarstvo in komunualne zadeve LO 

MO Postojna se pooblašča, da po potrebi predpiše 
navodila za izvajanje tega odloka. 

9. člen 
Ta. odlok velja od dneva, ko je bil  sprejet na 

seji ljudskega odbora. 
St. I/T-1775/1-54 
Postojna, dne 2. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
-   Jože Basa 1. r. 

783. 

Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 
2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 
III. odstavkom 14. člena, 33. in 43. členom uredbe o 
spremembah in dopolnitvah uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54) na seji 
dne 27. avgusta 1954 sprejel 

odlok 
o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjske skup- 
nosti ter o volitvah hišnih svetov in svetn stanovanj- 

ske skupnosti 

Odlok o ustanovitvi stanovanjske skupnosti ter 
o volitvah hišnih svetov in sveta stanovanjske skup- 
nosti z dne 13. II. 1954 ;>od št. 1/1-333/1-54 (objavljen 
v Uradnem listu LRS, št. 13-222/54) se spremeni tako, 
da se njegovo prečiščeno besedilo glasi: 

ODLOK 
o ustanovitvi stanovanjske skupnosti ter o volitvah 

hišnih svetov in sveta stanovanjske skupnosti 

I. Stanovanjsko skupnost 

1. člen 
Stanovanjske hiše v mestu Ptuju, ki so splošno 

ljudsko premoženje, zadružna last ali last družbenih 
organizacij, in zemljiške parcele, na katerih so te 
hiše ter zasebne hiše s tremi in več stanovanji, katerih 
celotna stanovanjska površina meri'več kot 210m1, 
tvorijo stanovanjsko skupnost. 

Poslovni prostori se štejejo kot stanovanjski pro- 
stori. 
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2. člen 
Organi stanovanjske skupnosti so: 
a) voljeni: 

1. svet  stanovanjske  skupnosti, 
2. poravnalni svet; 

b) imenovani: 
1. stanovanjska uprava, 
2. stanovanjska inšpekcija. 

3. člen 
Stanovanjske hiše, vključene v stanovanjsko 

skupnost upravljajo hišni sveti. V stanovanjskih hi- 
šah, ki imajo do dve stanovanji, tvorijo hišni svet vsi 
polnoletni stanovalci. 

V stanovanjskih hišah, kjer je 3 do 5 stanovanj, 
izvolijo uživalci najmanj tričlanski hišni svet, kjer 
je 5 do 10 stanovanj, petčlanski hišni svet in v hišah 
z nad 10 stanovanji pa sedemčlanski hišni svet. 

Podnajemniki ne morejo voliti in tudi ne biti 
voljeni v hišni svet. 

4. člen 
Hišne svete volijo po 3. členu tega odloka uži- 

valci stanovanj hiš, vključenih v stanovanjsko skup- 
nost, vsako leto v januarju na skupnem sestanku, 
kjer mora biti navzočih večina volilnih upravičencev. 

Ce se ob začetku sestanka ugotovi, da je 'navzo- 
čih manj kot polovica volilnih upravičencev, se opra- 
vijo volitve pol ure kasneje ob vsakem številu udele- 
žencev. 

5. člen 
Volilni upravičenci odločajo, ali se hišni sveti 

volijo javno ali tajno. 
Jav.no se voli z dviganjem rok za posameznega 

kandidata. 
Tajno se voli na podlagi seznama kandidatov, na 

katerih volilni upravičenec označi tistega kandidata, 
ki ga voli. Seznam kandidatov sestavijo volilni upra- 
vičenci ali na predvolilnem sestanku ali na samem vo- 
lilnem sestanku; na tem sestanku se tudi izvoli tri- 
članska volilna komisija. 

6. člen 
Hišni sveti izvolijo izmed sebe predsednika ter 

na 30 do 40 stanovanj po enega zastopnika za svet 
stanovanjske skupnosti. Okoliše za izvolitev zastop- 
nikov določi LO MO. Novi predsednik hišnega sveta 
sporoči v 5 dneh po volitvah vsa imena izvoljenih 
članov hišnega sveta stanovanjski upravi. 

7. člen 
Hišni sveti se sestajajo praviloma enkrat meseč- 

no. Izjemoma pa tudi preje, če to zahteva tretjina 
uživalcev stanovanj. 

Sestanek skliče predsednik hišnega sveta. 

8. ölen 
Vsi zastopniki stanovalcev po 6. členu tega od- 

loka tvorijo svet stanovanjske skupnosti. V primeru 
3. odstavka 40. člena uredbe o upravljanju stanovanj- 
skih hiš sodelujejo v svetu stanovanjske skupnosti 
kot enakopravni člani tudi zastopniki delavskega sve- 
ta 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 volitvah' morajo člani 
sveta stanovanjske skupnosti izvoliti izmed sebe 
predsednika, podpredsednika in tajnika, ki vodijo po 

direktivah sveta delo v stanovanjski skupnosti. Vo- 
lilpi upravičenci odločajo, ali naj bodo volitve javne 
ali tajne. Svet stanovanjske skupnosti se mora zbrati 
praviloma vsaka 2 meseca, po potrebi tudi večkrat. 
Zasedanje skliče predsednik, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik. Zasedanje sveta se lahko skliče tudi 
na zahtevo tretjine članov sveta stanovanjske skup- ' 
nosti. 

9. člen 
Hišni sveti in svet stanovanjsko skupnosti oprav- 

ljajo svoje zadeve do izvolitve novega sveta. 

II. Kategorizacija stanovanj 

10. člen 
Stanovanjski prostori v mestu Ptuju se po veli- 

kosti in kakovosti razdelijo na 7 kategorij. 
Višina najemnine je odvisna od velikosti stano- 

vanja in doseženih točk, pri čemer' se kot tarifna 
enota vzame m* — točka stanovanja. 

IIL Prevzem stanovanjskih hiš v upravo 

11. člen 
Svet stanovanjske skupnosti mora nazpoz-neje d° 

1. V. 1954 prevzeti v upravljanje vse stanovanjski hi- 
še, ki spadajo po 1. členu tega odloka v upravo sta- 
novanjske skupnosti. 

• - 12. člen 
Hiše se morajo prevzeti v upravljanje po tričlan- 

ski komisiji, ki jo imenuje svet stanovanjske skup- 
nosti. Pri prevzemu mora biti praviloma navzoč 
hišni lastnik ali upravitelj, ki skupaj s člani komisije 
podpiše zapisnik o prevzemu hiše v upravljanje. Za" 
pisnik mora obsegati popis hiše in stanje, v katerem 
je hiša. Ce se lastnik ali njegov namestnik noče ude- 
ležiti prevzema ali noče podpisati zapisnika o Pre* 
vzemu, se to zapiše v zapisnik. Zapisnik se napravi v 
2 izvodih, enega dobi uprava stanovanjske skupnosti, 
drugega pa predsednik hišnega sveta. 

13. člen 
Z dnem prevzema hiše preidejo na hišni svet Pta" 

vice hišnega lastnika do pobiranja najemnine, skle- 
panja najemnih pogoüb, odpovedi najemnih razmerij 
ter dolžnosti, vzdrževati hišo in odplačevati morebit- 
ne dolgove, ki spadajo pod določbo 2. točke 70. člena 
uredbe    upravljanju stanovanjskih hiš. 

14. člen 
Vse hiše s pritiklinami vred, ki po tem odloku 

preidejo v stanovanjsko skupnost, morajo hišni last- 
niki ali njih upravitelji izročiti v stanju in obsegu, 
v kakršnem so bile, ko je začela veljati uredba ° 
upravljanju stanovanjskih hiš. 

15. člen 
Zaradi nadzorstva nad upravljanjem stanovanj- 

skih hiš se ustanovi stanovanjska inšpekcija. 
Naloga stanovanjske inšpekcije je, da nadzoruje 

upravljanje stanovanjskih hiš, delo hišnih sve^ 
stanovanjske uprave ter pravilno in smotrno zasedbo 
stanovanj, in predvsem skrbi, da se ohrani oziroma 
izboljša obstoječi stanovanjski sklad. 

Glede vseh ugotovljenih nepravilnosti je stano- 
vanjska inšpekcija dolžna takoj postopati P°,^-,VÎ 
81. členu uredbe o upravljanju stanovanjskih «'• 
(Uradni list FLRJ, št. 29/54). 
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IV. Prehodne in končne določbe 
16. člen 

Prvo volitve hišnih svetov v letu 1934 bo izvedel 
LO MO Ptuj po posameznih volilnih enotah. 

17. člen 
Zaradi prekrška tega odloka se kaznuje z denar- 

no kaznijo do 2.000 din : 
1. kdor ob popisovanju stanovanjskih prostorov 

da netočne podatke, 
2. kdor ovira popisovalca stanovanjskih prostorov 

Pri zbiranju uradnih podatkov, 
3. popisovalec, ki nevestno in pomanjkljivo opra- 

vi poverjeno mu popise stanovanjskih prostorov, 
4. kdor odstrani ali namerno pokvari in spremeni 

inštalacijske naprave, pritikline in vodnjake ali pri- 
krije lastništvo teh pritiklin ter zataji njih uporabo 
Po stanovalcih, kolikor tako dejanje ni kazniv» po 
drugih predpisih, 

5. kdor pred volitvami ali na samih volitvah one- 
mogoči izvolitev hišnega sveta. 

18. člen - 
Ta odlok začno veljati z dnem objave v Uradnem 

listu LRSc 
S tem dnem preneha veljati odlok o ustanovitvi 

stanovanjske skupnosti ter o volitvah hišnih svetov 
• sveta stanovanjske skupnosti z dne 12. II. 1954, št. 
1/1-333/1-54 (Uradni list URS, št. 15/54). 

St. U/l-333/5-54 
Ptuj, dne 15. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

789. 

Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 
2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v_ zvezi s 
3- točko odločbo o državnih organih, ki smejo pred- 
pisovati cene in tarifo (Uradni list 7LRJ, št. 39/52) ter 
8- člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni list 
FLRJ. št. 46/51) na seji dne 30. septembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o najvišji tarifi za dimnikarske storitve 

1. člen 
Na območju ljudskega odbora mestne občine Ptuj 

se predpisuje tale najvišja  tarifa, do katere lahko 
. dimnikarski obrati določijo cene za dimnikarske sto- 
ritve vseh vrst. 

60 1. odprto kuhinjsko ognjišče w 

2. navadni  dimniki  vseh  kurilnih  naprav, 
razne naprave po 1. točki: 
a) v pritlični hiši 
b) v hiži z več nadstropji, za vsako nad- 

stropje 
•    3. plezalni dimniki: 

a) v pritlični hiši 
b) v hiši z več nadstropji za vsako na- 

daljnje nadstropje ^0 
*. dimna cev do 2 m . ^ 

za vsak nadaljnji meter 
5. dimniki centralnih ogrevalnih naprav ali 

parnih pekovskih peči: 
a) do vštetega I. nadstropja <° 

b) za vsako nadaljnje nadstropje    , 20 
' c) od etažnih peči, gostilniških in zavod- 

skih štedilnikov do I. nadstropja 20 
č) za vsako nadaljnje nadstropje 8 

6. kanal centralne ogrevalne naprave, pe- 
ske parne peči, velLkih zavodskih štedil- 
nikov in podobno: 
a) mali do 5 m 80 
b) veliki od 5 m naprej 160 

7. štedilniki, vštevši dimno cev do 1 m: 
a) z eno pečico in kotličkom ali z dvema 

pečicama 30 
b) z dvema pečicama in kotličkom ali s 

tremi pečicami 46 
8. štedilniki v gostinskih obratih ali zavodih: 

a) namizni, prosto stoječi ali z nastavkom 
v gostinskih obratih, javnih kuhinjah 
in podobno 90 

b) mizni, veliki, prosto stoječi ali z na- 
stavkom v velikih restavracijah, jav- 
nih kuhinjah in podobno 160 

9. grelec vode (bojler) 30 
10. grelci posodo 50 
11. pralni kotel s kanalizacijo za odvod dima      20 
12. običajna železna peč do 2 m cevi 30 
13. peč sistema Lutz in podobno — 
14. pekovska peč na premog ali drva: 

a) navadna, vštevši dimnik, kanal in 
duško 90 

b) dimnik peči- (poda) za vsako nad- 
stropje 20 

15. etažna peč za centralno gretje, vštevši 
dimne odvode 70 

16. centralne ogrevalne naprave, vštevSi 
dimne odvode: 
a) z majhnim kotlom do 8m! ogrevne 

površine (do 9 členov) 120 
b) s srednje velikim kotlom do 13 m* 

ogrevne površine (do 14 členov) 220 
17. izžiganje dimnikov z materialom 220 
18. pregled dimnikov v novih stavbah: 

I. pregled: 
a) v pritličnih hišah, ne glede na število 

dimnikov 60 
b) za vsako nadaljnje nadstropje. 10 

2. «len 
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 dimnikarske okoliša; 

b) •• 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 zaračunavati največ 30% pribitka, za 
nočno in nadurno delo, to je delo, opravljeno od 
22. do 6. ure, pa •5>% pribitka k tarifi iz 1. čkna tega 
odloka. 

4. člen 
Pavšalno plačevanje dimnikarskih storitev je 

dovoljeno, in to le mesečno ali pa največ četrtletno. 
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5. člen 
Ce stranka iz kakršnikoli razlogov trajno ni upo- 

rabljala kurilnih naprav, sporoči to dimnikarju 
vnaprej. V takem primeru mora iz vrzi ti dimnikar 
kontrolni pregled kurilnih naprav vsaj enkrat na leto 
in je upravičen za tak pregled zaračunati največ 50% ' 
tarife po 1. členu tega odloka, in to ne glede na kraj, 
kjer so kurilne naprave. 

Ce se po kontrolnem pregledu ugotovi, da je 
stranka uporabljala kurilno naprave v odpovedanem 
času, sme dimnikar zahtevati povračilo zadevne tarife 
po i. členu od dneva priglasitve oziroma zadnjega 
pregleda in kršilca naznaniti. 

6. člen 
Za dimnikarska dela, ki niso navedena v 1. členu 

tega odloka, kakor čiščenje tovarniških dimnikov, 
parnih kotlov, velikih kanalov itd., se določi odškod- 
nina po medsebojnem sporazumu na podlagi porab- 
ljenega časa za opravljeno delo. 

7. člen 
Dimnikar mora na zahtevo plačnika dimnikar- 

skih storitev izdati in izročiti za plačilo veljavno 
potrdilo s specifikacijo dimnikarskih storitev in cen. 

8. člen 
Z denarno kaznijo do 2000 din se zaradi pre- 

krška kaznuje: 
a) dimnikar, ki zahteva in sprejme pristojbino, 

čeprav ni izvršil določenega dela ali ni izvršil kon- 
kretnega pregleda; 

b) stranka, ki odpove uporabo kurilnih naprav, 
pa jih kljub temu uporablja; 

c) dimnikar, ki na zahtevo plačnika ne izda po- 
trdila o plačilu z navedbo storitve in cene. 

9. člen 
Svet za gospodarstvo, gradbene in komunalne za- 

deve pri LO MO Ptuj se pooblasti, da izda po potrebi, 
k izvajanju tega odloka poseben pravilnik. 

10. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v »Uradnem 

listu LRSc. 
St. 1/7-1769/1-54 
Ptuj, dne 16. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

790. 
Ljudski odbor mestne občine Ptuj je na podlagi 

2. točke 78. člena zakona o ljudskih odborih mest in 
mestnih občin (Uradni list LRS, št. 19/52) v zvezi s 
16., 21., 45., 45/a in 74. členom uredbe o spremembah 
in dopolnitvah uredbe o upravljanju stanovanjskih 
hiš (Uradni list FLRJ, št. 29/54-544) na seji dne 27. 
avgusta 1954 sprejel 

ODLOK 
o stanovanjski tarifi in razdelitvi najemnin na sklade 

za območje LO MO Ptuj 

1. člen 
Najemnine za stanovanje se plačujejo po stano- 

vanjski tarifi, ki veljajo za vsa stanovanja ne glede 
na to, ali so vključena v stanovanjsko skupnost ali ne. 

Stanovanjska tarifa za območje LO MO Ptuj se 
določa enotno na 0,30 din za posamezno točko »a 

1 m2 stanovanjsko površine. 

2. člen 
Najemnine hiš, ki so vključene v stanovanjsko 

skupnost, se po morebitnem odbitku zasebnemu last- 
niku pripadajočega dela porazdeli v telo sklade: 

a) v amortizacijski sklad 40%, od tega 
v sklad za zidanje novih hiš 20% 

b) v sklad za hišno upravo 23% 
c) v sklad za vzdrževanje hiše 37% 

3. člen 
Najemnina zasebnih hiš, ki niso vključene v sta- 

novanjsko skupnost in v katerih ne stanujejo lastni- 
ki, se odvaja po odbitku lastniku odpadajočega dela 
(10%) v odstotkih v tele sklade: 

a) v amortizacijski sklad 40%, od tega 
v sklad za zidanje novih hiš 20% 

b) v sklad za vzdrževanje hiše 37% 
Ostanek najemnine' v višini 23% pa ostane last- 

niku hiše. 
V delu najemnine, ki ostane hišnemu lastniku, so 

zajeti stroški za čiščenje skupnih prostorov, razsvet- 
ljava skupnih prostorov, pogon vodovodnih naprav, 
odvoz fekalij, smeti in plačilo za čiščenje skupnega 
dimnega voda, zavarovanje hiše pred požarom, vzdr- 
ževanje kanalizacije in podobno. 

4. člen 
Najemnina za poslovne prostore tako hiš, ki so 

v stanovanjski skupnosti, kakor tudi zasebnih hiš, ki 
niso vključene v stanovanjsko skupnost, se določi p° 
po prostem dogovoru med hišno upravo oziroma za- 
sebnim lastnikom hiše in uživalcem poslovnih pr°* 
štorov. 

Od najemnin za poslovne prostore v hišah, ki so 
last splošnega ljudskega premoženja, družbenih in 

zadružnih organizacij, ter v zasebnih hišah, ki s° 
vključene v stanovanjsko skupnost, se odvaja: 

a) v  amortizacijski  sklad 60%, od tega 
v sklad za zidan jo novih hiš 80% 

b) v sklad za hišno upravo 10% 
c) v sklad za vzdrževanje hiš 30% 
Zasebni lastnik hiše v kateri so poslovni prostori 

in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje novih hiš 60% od najemnine P°" 
slovnih prostorov. 

5. člen 
Za vrtove, ki pripadajo posameznim hišam, p]a' 

čujejo uživalci stanovanja poseben prispevek v višini 
2,5 din za m* vrta. 

Ta prispevek se odvaja pri hišah, ki so last spies* 
nega ljudskega premoženja v celoti v sklad za zi- 
danje novih hiš pri LO MO Ptuj. 

6. člen 
Zasebni lastnik hiše, ki je vključena v stanovanj- 

sko skupnost, kakor tudi zasebni lastnik hiše, ki nl 

vključena v stanovanjsko skupnost in hišni lastnik * 
njen ne stanuje, ima pravico *do 10% najemnine. 

Če  lastnik  hiše   razen- najemnine  nima drugi« 
sredstev za preživljanje, se mu pripadajoči odstote 
najemnine lahko zviša, vendar največ do 50%, i° P8 

le, 'če lastniku pripadajoči del najemnine ne presega 
mesečno 5.000 din. 
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Zvišanje odstotka lastniku pripadajoče najemni- 
ne dovoljuje na prošnjo lastnika hiše svet za gospo- 
darstvo, gradbene in komunalne zadevo po poprejš- 
njem zaslišanju sveta za zdravstvo in socialno poli- 
tiko pri LO MO Ptuj. 

7. člen 
Vodstvo vseh skladov po tem odloku prevzame 

stanovanjska uprava pri LO MO Ptuj. 
Predsedniki hišnih svetov ter zasebni lastniki hiš, 

ki niso vključene v stanovanjsko skupnost in v ka- 
terih lastniki no stanujejo, morajo najdalj do 10. v 
mesecu odvajati odpadajoči del najemnine v posa- 
mezno sklado pri stanovanjski upravi. 

8. člen 
Najemnino za stanovanja, določene po stanovanj- 

ski tarifi tega odloka, se pobirajo začenši s 1. VIII. 
1954. 

Nove stanovanjske pogodbe po tem odloku se 
morajo sklepati najdalj do 15. X. 1954 ter priglasiti 
stanovanjski upravi do vštetega 20. X. 1954. 

9. člen 
Z denarno kaznijo do 2.000 din se za prekršek 

kaznuje: 
1. najemnik ali zasebni lastnik, ki ne sklene ali 

°vira sklenitev najemne pogodbe po tem odloku; 
2. hišni lastnik, ki zahteva za stanovanje višjo 

najemnino, kakor znaša najemnina po stanovanjski 
tarifi; 

3. zasebni lastnik hiše, ki ne odvaja ali ne odvaja 
pravočasno dela najemnine v sklade po tem odloku. 

10. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Uradnem 

listu LRS<. 
St. 1/7-1419/2-54 
Ptuj, dne 7. decembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Janko Vogrinec 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo št. 767/31-54 z dne 7. 
VIII. 1954. 

791. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih od- 
horih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) v zvezi s 17. in 27. členom uredbe o posoji- 
lih za gospodarske investicije (Uradni list FLRJ, štev. 
4-30/54) in v zvezi z družbenim planom mestne občine 
Skofja Loka za leto 1954 je ljudski odbor .mestne 
občine Skofja Loka na seji dne 16. novembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
° oblikovanju investicijskega sklada LO MO Skofja 
Loka in o posojilnih pogojih za gospodarske inve- 

sticije 

name- 
1. člen 

V sklad mestne občine Skofja Loka, ki je •••- 
wJen za investicijska posojila, se stekajo: 

1. sredstva, ki jih v ta namen določi gospodarski 
Plan LO MO; 

2. anuitete za kredite, dane gospodarskim organi- 
zacijam; 

3. obresti od investicijskih posojil in obresti od 
kreditov za stalna obratna sredstva, ki so bili dani iz 
tega sklada; 

4. izkupiček za prodana osnovna sredstva po 
uredbi o prenehanju podjetij in obrtov; 

5. 50% premoženjske koristi, ki si jo je gospo- 
darska organizacija na območju LO MO pridobila z 
dejanjem proti določbam uredbe o gospodarjenju z 
osnovnimi sredstvi gospodarskih organizacij (ostalih 
50% gre v republiški investicijski sklad); 

6. 50% od denarnih kazni, ki jih gospodarske or- 
ganizacije plačajo po 73. in 74. členu uredbe o go- 
spodarjenju z osnovnimi sredstvi (Uradni list FLRJ, 
št. 52/55); 

7. sredstva, ki jih v ta sklad določi LO MO 
Skofja Loka iz proračuna. 

2. člen 
Posojila iz investicijskega sklada LO MO daje 

Narodna banka FLRJ, centrala za LR Slovenijo, po- 
družnica 6111 v Skofji Loki. Posojila iz tega sklada 
so namenjena predvsem za manjše gospodarske orga- 
nizacijo in za tiste gospodarske investicije, ki po svo- 
jem investicijskem programu izkazujejo največjo 
rentabilnost, to je, da omogočajo z majhnimi sredstvi 
velike gospodarske uspehe. 

Investicije morajo biti v skladu s smernicami 
družbenega plana LO MO in z navodili, ki jih daje 
svet za gospodarstvo LO MO. 

3. člen 
Najdaljši rok, za katerega se smejo dajati poso- 

jila iz tega sklada, je 10 let. Najnižja obrestna mera 
pa je 2%. 

4. člen 
Prošnja za posojilo za gospodarske investicije 

mora obsegati: 
1. namen, za katerega prosi gospodarska organi- 

zacija posojilo; 
2. višino vsega posojila in višino trans po letih; 
3. obrestno mero in odplačilni rok, ki ju ponuja 

gospodarska Organizacija; 
4. čas za začetek in konec del ter čas, od^ katere- 

ga začne teči rok za odplačevanje posojila; 
5. znesek vseh prosilčevih dolgoletnih obvezno- 

sti in znesek letnih obresti in odplačil teh obveznosti. 
Prošnji za posojilo je treba priložiti revidiran in- 

vesticijski elaborat. Iz njega morajo biti razvidni po- 
datki, iz katerih se da presoditi družbena in gospo- 
darska koristnost investicij. Za opremo se predloži 
ponudba ali predračun o dobavi opreme, rentabil- 
nostni račun ter amortizacijski načrt. 

Zahtevi za posojilo mora biti priložen tudi sklep 
delavskega sveta oziroma "delovnega kolektiva o nje- 
govi potrditvi glede zadolžitve in glede ^višine za- 
dolžitve. 

5. člen 
Narodna banka FLRJ, podružnica Skofja Loka, 

določi v soglasju s svetom za gospodarstvo LO MO, 
kdaj se razpišejo natečaji za investicijska posojila iz 
investicijskega sklada LO MO, in višino sredstev, iz 
katerih se bodo na natečaju dajala investicijska po- 
sojila. 

6. člen 
Na podlagi pooblastila iz tega odloka sklepa po- 

družnica Narodne banke kreditne pogodbe po 10. in 



Stran 1016 URADNI LIST Štev. 50 — 23. ••. 1954 

sledečih členih uredbe o posojilih za gospodarske in- 
vesticije. 

7. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS<, ve- 

ljati pa začne takoj. 
St. 1310/1-54 
Skofja Loka, dne 16. novembra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Svetko Kobal 1. r. 

6. člen 
Ta odlok völja od dneva objave v »Uradnem li- 

stu LRSc 

792. 
Na podlagi drugega odstavka 23. člena in 78. in 

117. člena zakona o ljudskih odborih mest in mesenih 
občin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) in 57. člena ured- 
be o gostinskih podjetjih in gostiščih (Uradni list 
FLRJ, št. 6-63/54) je ljudski odbor mestne občine 
Tržič na seji dne 13. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih pro- 
storov gostinskih podjetij in gostišč v mestni občini 

Tržič 
l.člen 

Za opravljanje gostinskih storitev izven poslov- 
nih prostorov gostinskih podjetij in gostišč (na vese- 
licah, prireditvah, zborovanjih in podobno, na ulicah 
in prometnih krajih)  je potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda samo za strežbo z jedačo in 
pijačo in le za določen čas, največ pa za čas trajanja 
prireditve, zaradi katere je izdano dovoljenje. 

Tajništvo sveta za gospodarstvo lahko predpiše 
ob izdaji dovoljenja izpolnitev določenih higienskih, 
sanitarnih in drugih pogojev v zvezi s kulturno po- 
strežbo in, da dovoljenie ne izda, če prosilec ne daje 
zadostnega   poroštva,  da  bodo  ti   pogoji   izpolnjeni. 

2. člen 
Dovoljenje po 1. členu izda tajništvo sveta za 

gospodarstvo LO MO Tržič na podlagi pismene 
prošnje gospodarskim ali družbenim organizacijam, 
ki nameravajo opravljati kake storitve izven poslov- 
nih prostorov, in sicer po zaslišanju okrajne gostin- 
ske zbornice. Prošnja mora obsegati utemeljitev in 
priimek in ime vodeče osebe. 

3. člen 
Opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov se lahko izvaja le ob zavarovanju vseh hi- 
gienskih in  zdravstvenih predpisov. 

4. člen 
Ce opravljajo gostinska podjetja ali gostišča go- 

stinske storitve izven poslovnih prostorov, se kaznu- 
jejo po uredbi o gostinskih podjetjih in gostiščih. 

Z denarno kaznijo do 2.000 din se kaznuje za pre- 
kršek: kdor brez dovoljenja opravlja gostinske sto- 
ritve izven poslovnih prostorov gostinskih podjetij ali 
gostišč in imetnik dovoljenja po 1. in 2. členu, ki ne 
izpolnjuje pri opravljanju gostinskih storitev higien- 
skih in zdravstvenih predpisov ali drugače nekultUT- 
no posluje, kolikor za taka dejanja ni določena ka- 
zen z dragimi predpisi. Kazen izreče komisija za pre- 
krške pri ljudskem odboru mestne občine Tržič. 

5. člen 
Organi sanitarne in tržne inšpekcije morajo skr- 

beti za pravilno izvajanje tega odloka. 

St. 135-1738/36 
Tržič, dne 16. oktobra 1954. 

Predsednik LO MO: 
Lovro Cerar 1. r. 

793. 
Na podlagi 20. in 117. člena zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o volitvah in odpoklicu odbor- 
nikov ljudskih odborov (Uradni list LRS, št. 31-102/33) 
je občinski ljudski odbor Brezovica pri Ljubljani na 
seji dne 11. oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v II. volilni 

enoti, ki obsega vas Lukovico pri Brezovici, za vo- 
litve v občinski ljudski odbor Brezovica. 

2. člen 
Ker se je odbornik ljudskega odbora občine Bre- 

zovica za H. volilno enoto Djuretič Savo odpovedal 
mandatu in je občinski ljudski odbor Brezovica od- 
poved sprejel, mu je na podlagi 3. točke 91. člena za- 
kona o občinskih ljudskih odborih prenehal mandat. 

3. člen 
Nadomestne volitve v II. volilni enoti Lukovica 

bodo v nedeljo, dne 13. februarja 1955. 

4. člen 
Ta odlok se objavi v »Uradnem listu LRS« in na 

krajevno običajni način v II. volilni enoti. 
St. 2-686/1-54 
Brezovica, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Alojzij Kušar 1. r. 

794. 

Občinski ljudski odbor Gaberje 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 18. seji sprejel 

ODLOK 
o razpisu nadomestnih volitev 

1. člen 
Razpisujejo se nadomestne volitve v 5. volilu* 

enoti, ki obsega vso vas Hotiza, ker je Faikasu^ I°" 
žofu, odborniku občinskega ljudskega odbora, ki, Je 

bil izvoljen v tej volilni enoti, prenehal mandat. 
2. člen 

Volitve bodo v nedeljo, dne 30. januarja 1955. 

3. člen 
Odlok so objavi v »Uradnem listu LRS< in v vasi 

Hotiza na krajevno običajni način. 
Št. 645/1-54 
Gaberje, dne 10. decembra. 1954. 

Predsednik Obč. LO: 
Jožef Bernjak 1. r. 
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Poätnina plačana v gotovini CENA 20 din 

LJUDSKE   REPUBLIKE SLOVENIJE 

teto XI V LJUBLJANI, dne 29. decembra 1954 Številka 51 
VSEBINA 

•. Odlok o pomilostitvi obsojencev. '99. 

Odloki ljudskih oflborovi 800. 
'95. Odlok  o prodaji stanovanjskih  hiš Iz sklada  splošnega 

ljudskega premoženja v mestu LJubljana. •        801. 
'96. Odlok  o  poslovnem  času  trgqvsklh  poslovalnic,  gostišč 

in obrtnih delavnic v mestu Maribor. 802. 
'97. Odlok o opravljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč v mestu Maribor.        803. 
'98. Odlok o davčnih stopnjah dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja Z3 leto 1954 v okraju Celje. — 

Odlok   o   začasnem   finansiranju   proračunskih   potreb 
okraja Črnomelj. 
Odlok o spremembi odloka  o  družbenem  planu okraja 
Ljublana okolica za leto 1S54. 
Odlok o stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin In skla- 
dih v okraju Novo mesto. 
Odlok  o  pogojih  za   sklepanje  stanovanjskih  pogodb  v 
okraju Ptuj. 
Odlok o ugodnostih za zidanje Individualnih stanovanj- 
skih hlS v okraju Radovljica. 
Popravek. 

191. 

Na podlagi 12. točke 72. člena ustavnega zakona o temeljih družbene in .politične ureditve in o organih 
oblasti Ljudske republike Slovenije, 2. in -"i. člena zakona o amnestiji in pomilostitvi in 85. člena kazen- 
skega zakonika izdaja Izvršni svet Ljudske skupščine LR Slovenijo 

ODLOK 
o pomilostitvi obsojencev 

1. člen 

Naslednjim osebam, ki  so po obsodbi  s svojim vedenjem, dokazale, da se bodo v bodoče vzdržale» 
izvršitve   kaznivih   dejanj,   se  odpusti   prestajanje glavne kazni: 

Aleksič (Matija) Franc 
Araič (Radiyoj) Velimir 
Aužin (Tomo) Franjo 
Babic (Nikola) Drago 
Babšek (Matija) Matija 
Bajramovič (Mehmed) Serif 
Barbi r (Ivan) Mate 
Batista (Jože) Terezija 
Beker (Djuro) Djuro 
Benčič (Anton) Božo 
Berden (Ludvik) Franc 
Beve (Miha) Stanislav 
Bito (Imro) Stjepan 
Borić (Vinko) Nikola 
Bos (Jakob) Drago 
Bosna (Božo) Mario 
Brecelj (Ciril) Peter 
Brioman (Jože) Rok 
Bruketa (Slavko) Neda 
Bucifnl (Franjo) Vlado 
Bučar (Franc) Jože 
Bulešič (Miha) Anton 
Bunjevčevič (Stipo) Ivan 
Cele (Jože) Frančiška 
Ceranič (Andrej) Vlado 
Cetin (Jože) Anton 
Cizerl (Martin) Jože 
Čolnar (Ivan) Janez 
Caki (Ljudevit) Pavel 
Capelja (Janko) Janko 
Capo (Bartol) Ivan 
Ceber (Djuro) Ivan 

Censki (Vinko) Anton 
Cinčurak (Andrija) Milan 
Cucek (Jurij) Albin 
Cuk (Franc) Francka 
Delakorda (Anton) Štefanija 
Dermišek (Franjo) Stjepan 
Diklič (Josip) Gvido 
Došen (Jure) Josip 
Dokič (Bogdan) Jovo 
Erzetič (Franc) Zorko 
Fekéto (Janoš) Janoš 
Firm (Jože) Jože 
Galik (Vendei) Djordje 
Gelo (Matej) Božo 
Giba (Franjo) Franjo 
Gobin (Stanko) Pavle 
Godina (Janez) Marija 
Goljeršček (Lenart) Vinko 
Gombar (Andrija) Andrija 
Gomboc (Jože) Stefan 
Grabas (Franjo) Stjepan 
Grajfoner (Leopold) Stanko 
Grbec (Franc) Anton 
Grgič (Agica) Emil 
Grgot (Ante) Dujo 
Grlj (Jože) Drago 
Grman (Mijo) Ivan 
Gudlin (Izidor) Zvonko 
Gunek (Stevo) Franjo 
Guša (Teodor) Čedomir 
Hafner (Valentin) Rajko 
Hafner (Ana) Viktor 

Herjavec (Anton) Vlado 
Hodžič (Halil) Mujp 
Ikac (Djuro) Aleksa 
Ilazi (Tefik) Bedžet 
Intihar (Franc) Franc 
Iskra (Ivan) Marija 
Ivančič (Jure) Nikola 
Jajčanin (Tomo) Ivan 
Jakič (Edvard) Edvard 
Jakončič (Ludvik) Ana 
Janžekovič (Alojz) Ladislav 
Jeras (Nikola) Josip 
Josič (Ivo) Ante 
Jovanovič (Savo) Radivoj 
Jukič (Ante) Peter 
Juričič (Viljem) Lucijan 
Jurišič (Ivan) Branko 
Jurkovič (Ante) Marko 
Jušič (Mato) Miroslav 
Kačičnik (Avgust) Marko 
Kastelic (Ivan) Alojz 
Katic (Ivan) Drago 
Keglič (Jovan) Zoran 
Kilemenčič (Franc) Anton 

-Knific (Albina) Ivan 
Kobal (Franc) Ljudmila 
Kočevar (Matevž) Anica 
Kodela (Miroslav) Miroslav 
Kolar (Ivan) Josip 
Kolar (Franc) Pavla 
Kolbl (Matilda) Roman 
Kolone (Amalija) Rozika 
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KoliČ (Jakob) Gvido 
Kopčok (Andrija) Andrija 
Korent (Ivan) Franc 
Koričič (Vaso) Dušan 
Kostanjšek (Anton) Vili 
Kovačič (Anton) Angel 
Kralj (Alojz) Ivan 
Kramar (Ivan) Pavel 
Kune (Jože) Adolf 
Kunej (Ivan) Franc 
Lalič (Milan) Gojko 
Lipovšek (Franc) Ludvik 
Lukrecija (Filip) Stevo 
Maglica (Anton) Anton 
Maglica (Ivan) Terezija 
Manojlovič (Milan) Velimir 
Markovič (Jovo) Marko 
Mašič (Mirko) Tomo 
Mernik (Jože) Ivan 
Mikulec (Mijo) Franc 
Miletič (Krsto) Rudi 
Mitrovič (Stanislav) Stojilko 
Mrkonjič (Ivan) Nedeljko 
Mujagič (Mehmed) Emver 
Mastajbegovič (Salif) Munib 
Mustajhegovič (Salif) Sulejiman 
Mušterič (Mate) Jerko 
Novak (Jože) Jože 
Novak (Lovro) 'Viktor 
Novosel (Mijo) Viktor 
Obran (Janez) Janez 
Obrez (Andrej) Karel 
Ocvirk (Anton) Marija 
Ozbič (Jože) Franc 
Pajič (Mihael) Mihael 
Paulus (Ivan) Mihajlo 
Pavičič (Luka) Drago 
Pavin (Peter) Josip 
Pavlovec (Anton) Milka 
Penko (Jože) Stanko 

Petrovič (Ivan) Franjo 
Piko (Franc) Franc 
Piko (Terezija) Gregor 
Podpečan (Anton) Ivanka 
Podvezanec (Stjepan) Stjepan 
Pohleven (Pavel) Hilda 
Polak (Ištvan) Imre 
Popit (Tomaž) Lenart 
Popovič (Silvester) Milan 
Potisek (Martin) Franc 
Pranič (Ivan) Avgust 
Prime (Franc) Franc 
Prinic (Ivan) Marija 
Puhar (Ivan) Stanko 
Radakovič (Milan) Vojislav 
Radeka (Ačin) Rade 
Radkov (Milan) Dobrivoj 
Radojevič (Stjepan) Vinko 
Radulj (Peter) Anton 
Radulovič (Kosta) Zdravko 
Rajner (Josip) Erna 
Ratajc (Jakob) Franc 
Rihter (Ivan) Slavica 
Ri toc (Ludvik) Ludvik 
Rogan (Jožefa) Karel 
Rojko (Janez) Julijana 
Rončevič (Josip) Ivan 
Rošker (Anton) Neža 
Rukavina (Vladislav) Ivan 
Sadikovič (Sulejman) Fadil 
Salikovič (Smail) Jusuf 
Samardžic (Sime) Peter 
Saydl (Ivan) Josip 
Selan (Jože) Miroslav 
Simčič (Alojz) Jože 
Simčič (Mate) Vera 
Simonovič (Damjan) Rade 
Skalar (Marija) Milan 
Skoblar (Marjan) "Franjo 
Slanic (Franc) Feliks 

Slivecko (Martin) Ivica 
Smojver (Franjo) Marija 
Starijaš (Simo) Nikola 
Stipič (Jože) Milan 
Stiplovšek '(Dragutin) Ivan 
Stramšek (Ana) Martin 
Stražar (Tomaž) Ivan 
Superina (Teodor) Ervin 
Sviličič (Peter) Ivan 
Sajina (Jakob) Jože 
Sebjanič (Stefan) Jožo 
Škafar (Anton) Stanko 
Šnajder (Ivan) Dragica 
Srajner (Maks) Rudolf 
Stirika (Nikola) Marica 
Suster (Janko) Pavel 
Tašner (Terezija) Janez 
Terek (Stjepan) Stjepan 
Tomas (Ivan) Ivo 
Tomašičevič (Nikola) Djuro 
Tomažič (Jožef) Ivan 
Tomšič (Jože) Filipa 
Tursio (Jakob) Viktor 
Urbiha (Anton) Jože 
Vesel (Vinko) Ruža 
Vesrič (Filip) Marko 
•Vnuk (Alojz) Jože 
Vrtelj (Franc) Rozalija 
Vujčič (Dragoljub) Milan 
Vukadinovič (Lazar) Tomklav 
Vukalovič (Stjepan) Biserka 
Vukovič (Juraj) Djuro 
Zec (Franjo) Nikolaj • 
Žemljic (Vinko) Jože 
Zidar (Ferdinand) Ferdinand 
Zorko (Maks) Julius 
Zerdin (Stefan) Ivan 
Zerdin (Anton) Zvonko 

2. člen 
Ta odlok  velja  od  dneva objave  v  >Uradnem listu LRSc. 
St. U 168/54 
Ljubljana, dne 27. decembra 1954. 

Izvršni svet   Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije 
Predsednik: 

Boris Kraigher 1. r. 

Odloki ljudskih odborov 
795. 

Na podlagi 2. odstavka 23. člena in 9. točke 65. 
člena zakona o ljudskih odborih mest in mestnih ob- 
čin (Uradni list LRS, št. 19-90/52) v zvezi s 3. členom 
uredbe o prodaji stanovanjskih hiš iz splošnega ljud- 
skega premoženja (Uradni list FLRJ, št. 17-101/53) in 
35. členom zakona o prometu z zemljišči in stavbami 
(Uradni list FLRJ, št. 26-290/54) izdaja mestni ljud- 
ski odbork glavnega mesta Ljubljane po sklepu 49. 
skupne seje mestnega zbora in zbora proizvajalcev 
z dne 3. decembra 1954 

ODLOK 
o prodaji stanovanjskih hii iz sklada splošnega 

ljudskega premoženja 
i. člen 

Iz sklada splošnega ljudskega premoženja se pro- 
dajo manjše stanovanjske hiše po določbah zakona o 

prometu z zemljišči in stavbami ter uredbe o prodaj1 

hiš iz sklada-splošnega ljudskega premoženja. 
Kot manjše stanovanjske hiše, ki se lahko proda- 

jajo iz sklada splošnega ljudskega premoženja* se 
štejejo eno in dvostanovanjske hiše in tiste hiše, & 
se ne vključijo v stanovanjsko skupnost po 2. člen« 
odloka mestnega ljudskega odbora glavnega *•*?• 
Ljubljane o organih upravljanja in določitvi hiš, & 
spadajo v stanovanjsko skupnost na območju mesta 
Ljubljane (Uradni list LRS, št. 11-160/54). 

2. člen 
Za prodajo stanovanjskih hiš postavi mestni Uu." 

ski odbor glavnega mesta Ljubljane p(osebno k?111'* 
sijo, katere člani so ljudski odborniki in strokov- 
njaki. 
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Komisija določi, katero stanovanjske hiše iz skla- 
da splošnega ljudskega premoženja se prodajo, raz- 
piše dražbo in določi dražbene pogoje. 

3.člen 
Hiše se prodajajo praviloma na javni dražbi. 
Razpis javne dražbe se razglasi v >Glasnikuc 

mestnega ljudskega odbora glavnega mesta Ljublja- 
ne in na oglasni deski. 

4. člen 
V raspisu dražbe je treba: 
a) določiti kraj in čas začetka javne dražbe; od 

dneva razglasitve razpisa do dneva dražbe mora pre- 
teči najmanj 15 dni, 

b) označiti bišo (ulico in hišno Številko), 
c) navesti izklicno ceno, 
č) navesti višino kavcije, ki jo je treba položiti 

Pred začetkom dražbe, 
d) označiti način in pogoje plačila kupnine. 

5. člen 
Javno dražbo opravi posebna komisija treh čla- 

nov, v kateri sta obvezna dva člana komisije iz 2. 
člena tega odloka. 

6. člen 
Vsak ponudnik mora pred začetkom dražbe polo- 

ziti v gotovini, v obveznicah notranjega posojila me- 
mesta Ljuljane ali v obveznicah državnega ljudskega 
Posojila kavcijo v višini 10% izklicne vrednosti, sicer 
se ne sme pripustiti k dajanju ponudb. 

• 7. člen 
Izklicna cena, ki je enaka najmanjšemu spre- 

jemljivemu ponudku, znaša 80% cenilne vrednosti. 

8. člen 
Tisti, ki stanujejo v hiši kot uživalca stanovanja, 

morajo svojo zahtevo, da'se proda hiša enemu ali 
drugemu od teh uživalcev stanovanja ob enakih po- 
gojih, kot veljajo za najboljšega ponudnika, sporo- 
čiti pismeno komisiji najkasneje v 3 dneh po dnevu 
dražbe. 

Ce je več prednostnih ponudnikov, velja prva 
Priglasitev. 

9. člen 
Ko komisija ugotovi, da se ni priglasil kak pred- 

nostni upravičenec in da izpolnjuje najugodnejši po- 
nudnik vse zakonite pogoje, sprejme ponudbo in o 
t&m sprejemu obvesti ponudnika najkasneje v 20 
dneh. 

10. člen 
Kupec mora najkasneje v 3 dneh po tem, ko prej- 

me sporočilo, da je sprejeta njegova ponudba, plačati 
v gotovini najmanj 40% kupnine, za katero je bila 
Ponudba sprejeta, ostanek kupnine pa v roku in na 
način, ki se določi s kupno pogodbo, toda najkasneje 
v dveh letih. 

Komisija lahko iz utemeljenih razlogov .podaljša 
knpcu tridnevni rok za plačilo dela kupnine, vendar 
največ za 7 dni 

O kupoprodaji ee sestavi pismena pogodba. 

11. člen 
Kupoprodajna pogodba, ki jo sklene mestni ljud- 

ski odbor glavnega mesta Ljubljane s kupcem, mora 
Poleg določb, ki veljajo za kupoprodajo obsegati tu- 
di določbo o kupčevi pravici do brezplačne in trajne 

uprabe zemljišča, ki ostane last splošnega ljudskega 
premoženja. 

12. č!~n 
•Z dnem podpisa pogodbe preidejo na kupca vse 

pravice pa tudi vsa javna bremena iin nevarnost pro- 
dane hiše. 

13. člen 
Ce se javne dražbe za vsako hišo ne udeležita 

najmanj dva ponudnika, se dražba ne sme opraviti. 
V takem primeru se razpiše ponovna javna dražba. 

Ce se tudi ponovna dražba ni mogla opraviti, spo- 
roči to komisija obema zboroma MLO v Ljubljani; 
ta potem odločita, ali se proda hiša izven dražbe in 
za kakšno kupnino. 

14. člen 
Kavcija v obveznicah se vrne ponudniku, ko pla- 

ča del kupnine, če pa je bila položena v gotovini, se 
vračuna v del kupnine. 

Drugim ponudnikom se kavcijo vr^c tukoj po 
opravljeni dražbi. 

15. člen 
Za del kupnine, ki ni plačan do sklenitve pisme- 

ùs kupoprodajne pogodbe, mora kupec v kupni po- 
godbi dovoliti vknjižbo zastavne "pravice na prodani 
hiši v korist mestnega ljudskega odbora glavnega 
mesta Ljubljane kakor tudi zavarovati kupljeno hišo 
za cenilno vrednost pri DOZ in vinkulirati zavaro- 
valno polico v korist MLO glavnega mesta Ljubljane. 

Prvi odstavek tega člena pa ne velja za sprejete 
ponudbe oseb, ki jim je zagotovljen kredit pri Na- 
rodni banki po 1. členu uredbe o dopolnitvi* uredbe 
o prodaji stanovanjskih hiš splošnega ljudskega pre- 
moženja (Uradni list FLRJ, št. 31-264/53). 

16. člen 
Svet za stanovanjske zadeve MLO glavnega me- 

sta Ljubljane izda po potrebi natančnejša navodila 
z izvajanje tega odloka. 

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

LRS«. 
St. lajn 1086/1-54 
Ljubljana, dne 3. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Dr. Marijan Dermnstia L r. 

796. 

Na podlagi 23. in 118. člena zakona o ljudskih od- 
borih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, štev. 
19-90/52) v zvezi s 66. členom uredbe o trgovanju ter 
o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list FLRJ, 
št. 56-483/53), 48. členom uredbe o gostinskih pod- 
jetjih in gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6-63/54) in 25. 
Členom uredbe o obrtnih delavnicah in obrtnih pod- 
jetjih, (Uradni list FLRJ, št. 5-48/54) 1er v zvezi s 3. 
in 8. členom temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je mestni ljudski odbor Ma- 
ribor po sklepu 42. skupne seje mestnega zbora in 
zbora proizvajalcev dne 2. in 4. decembra 1954 
sprejel 

•ODLOK 
o poslovnem času trgovskih poslovalnic, gostišč in 

obrtnih delavnic 

l.člen 
Poslovni čas trgovskih podjetij, trgovin, gostin- 

skih podjetij, gostišč, obrtnih podjetij in obrtnih de- 
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lavnic določajo delovni kolektivi teh gospodarskih 
organizacij in zasebni lastniki gostišč in obrtnih de- 
lavnic, kolikor ni s tem odlokom drugače predpisano. 

S tem odlokom je predpisan .najkrajši poslovni 
čas za trgovska podjetja, trgovine, gostinska podjet- 
ja, gostišča, obrtna podjetja, obrtne delavnice in dru- 
ge gospodarske organizacije, ki poslujejo s stranka- 
mi, ter najdaljši poslovni čas, do- katerega smejo biti 
odprta gostinska podjetja in gostišča. 

2. člen 
Ce je predpisano, da mora biti ob določenem ča- 

su odprtih nekaj poslovalnic, pa te poslovalnice niso 
določene z odlokom, določa take poslovalnice pristoj- 
na zbornica. Razpored določi pristojna zbornica tako, 
da se poslovalnice izmenjavajo. 

3. člen 
Poslovni čas je različen pozimi in poleti. Zimski 

čas traja od 1. oktobra do 51. marca, poletni čas pa 
od 1. aprila do 30. septembra. 

Kot nočni čas se šteje čas od 22. do 5. ure. 

*     4. člen 
Vse dni morajo biti podnevi in ponoči  nepretr- 

goma odprti: 
a) hoteli in prenočišča, 
b) ena bencirska črpalka, 
c) ena avtomehanična delavnica, vodnoinstalacij- 

ska  delavnica in  elektroinstalacijska delavnica. 
e 

5. člen 
Trgovska podjetja in trgovine so načelno odprte 

v zimskem času od 7.30 do 12. in od 15. do 18. ure; v 
poletnem času pa od 7. do 12. in od 16. do 18.30 ure. 

Ob sobotah popoldne smejo biti trgovska podjet- 
ja in trgovine zaprte. 

Prodajalne tobačnih izdelkov pa smejo biti za- 
prte ob torkih popoldne. 

Izjeme od tega načela sor tele: 
a) trgovine s kurivom so odprte v zimskem času 

od 7. do 12. in od 13.30 do 17. ure; v poletnem času 
pa od 7. do 12. in od 14.30 do 18. ure; ob sobotah so 
izjemoma odprte le od 7.30 do 13. ure; 

b) prodajalne svežega in prekajenega mesa ter 
rib so odprte v zimskem času 7. do 12. in od 15. do 
17.30 ure; v poletnem času pa od 6. do 11. in od 16. 
do 18.30 ure; ob ponedeljkih popoldne so prodajalne 
za,prte; 

c) prodajalne kruha so odprte od 6. do il. in od 
14. do 17. ure; 

č) prodajalne slaščičarskih izdelkov so odprte od 
8. do 12. in od 14. do 18. ure; 

d) trgovine s sadjem, zelenjavo in poljskimi pri- 
delki so odprte v zimskem času od 7. do 12. in od 15. 
do 18. ure; v poletnem času pa od 6. do 11. in od 15. 
do 18. ure; 

e) mlekarne so odprte v zimskem času od 6. do 
10. in od 15. do 18. ure; v poletnem času pa od 6. do 
10. in od 13. do 16. ure. Mlekarne smejo biti popoldne 
zaprte, vendar morajo v tem primeru obratovati več- 
je mlekarne do 12. ure. Ob sobotah in dnevih pred 
praznikom pa porajo biti vse mlekarne odprte tudi 
popoldne; 

f) prodajalne tobačnih izdelkov so odprte r zim- 
skem času od 8. do 12. in od 14. ào 18. ure; v polet- 
nem času pa od 7. do 11. in od 14. do 18 ure. Tri pro- 
dajalne tobačnih izdelkov v središču mesta morajo 
biti odprte nepretrgoma od 6. do 20.  ure. 

Glede poslovnega časa potovalnih pisarn veljajo 
načelna določila o poslovnem času trgovskih podjetij 
in trgovin. 

6. člen 
Obhodna prodaja blaga, kolikor je dovoljena, je 

pred 8. uro in po 18. uri prepovedana. 
Izjemamo je dovoljeno prodajanje časopisov, re- 

vij in pečenega kostanja od 6  do 21. ure. 

7. člen 
Glede poslovnega časa na sejmih in tržnih pro- 

storih veljajo predpisi  tržnega in sejemskega  reda. 

8. člen 
Gostinska podjetja in gostišča morajo biti dnevno 

odprta (minimalni poslovni čas): 
a) hoteli in prenočišča, kot je določeno v 4. členu 

tega odloka, 
b) kavarne od 7. do 24. ure, 
č) bari od 23. do 3. ure zjutraj, 
č) restavracije od 7. do 22. ure, 
d) gostilne od 7. do 21. ure, 
e) bifeji od 7. do 20. ure; ob nedeljah in drugih 

dela prostih dnevih od 7. do 13. ure, 
f) zajtrkovalnice, v katerih se ne točijo alko- 

holne pijače, v zimskem času od 5.30 do 19. ure, v po- 
letnem času pa od 5.30 do 20. ure, 

g) gostišča, ki oddajajo le hrano, imajo obrat od- 
prt po potrebi. 

9. člen 
Gostinska podjetja in gostišča smejo biti dnevno 

odprta (maksimalni poslovni čas): ^ 
a) kavarne od 5. do 1. ure zjutraj, ob sobotah, 

nedeljah, dnevih pred praznikom in ob prazniku do 
2. ure zjutraj, 

b) bari od 21. do 5. ure zjutraj, 
c) restavracije od 5. do 23. ure; ob sobotah, ne- 

deljah, dnevih pred prazniki in ob praznikih do 
24. ure, 

č) gostilne od 5. do 22. ure; ob sobotah, nede- 
ljah, dnevih pred praznikom in ob prazniku do 
23. ure, 

d) bifeji od 5. do 21. ure, 
e) zajtrkovalnice, kot je določeno v 8. členu, 
f) kolodvorska restavracija smo biti odprta vso 

noč. 
10. člen 

Gostinska podjetja in gostišča ne smejo po času, 
določenem v 9. členu, postreči ne s pijačo in ne z je- 
dili; poslovne prostore pa morajo izprazniti in za- 
preti najpozneje četrt ure po tem času. 

Izjemoma smejo restavracije in gostilne v sestavu 
hotelov postreči gostom, ki prispejo z vlakom, še eno 
uro po prihodu zadnjega večernega vlaka. 

11. člen 
Za občasno opravljanje gostinskih storitev se do- 

loči poslovni čas ob izdaji dovoljenja. 

12. člen 
Kavarne, restavracije in gostilne smejo biti n& 

pustni torek in v noči od 31. decembra na 1. januar 
odprte vso noč. > 

13. člen 
Obrtna podjetja in obrtne delavnice so odprte v 

zimskem času od 7.30 do 12. in od 14. do 18. ure, v po- 
letnem času pa od 6.30 do 12. in od' 15. do 18; ure, ob 
sobotah so obtna podjetja in obrtne delavnice odpr- 
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te v zimskem času od 7.30 do 13. lire, v poletnem času 
pa od 6.30 ure do 12. ure. 

Izjeme od tega pravila so tele: 
a) nedeljcn poslovni čas, in sicer pozimi od 7. do 

15. ure, poleti pa od 6. do 14. ure, je dovoljen za tele 
obrtne stroke: 

livarstvo, mehanika, vodovodno instalaterstvo, 
kleparstvo, avtokleparstvo, ključavničarstvo, izdelo- 
vanje tehtnic, izdelovanje štanenih nožev, elektro- 
instalaterstva, vse stroke gradbene panoge, vse stroke 
lesne panoge, razen sitarstva, ter vulkanizerstvo; 

b) brivsko-frizerske delavnice so odprte v zim- 
skem času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v polet- 
nem času pa od 7.30 do 12. in od 15. do 18.30. Naj- 
manj tri brivsko-frizerske delavnice morajo biti 
dnevno odprte do 20. ure. 

/ Od teh delavnic morata biti dve delavnici na le- 
vem bregu Drave, en delavnica pa na desnem bregu 
Drave. J 

Ob nedeljah dopoldne je odprta ena brivnica pri 
kolodvoru; 

c) fotografske delavnice so odprte v zimskem 
Času od 8. do 12. in od 14. do 18. ure, v poletnem času 
Pa od 7. do 12. in od 16. do 19. ure. 

14. člen 
Za prodajalne obrtnih podjetij in delavnic velja- 

jo ustrezne, določbe o poslovnem Času trgovskih pod- 
jetij in trgovin. 

Določbe 6. člena tega odloka veljajo tudi za ob- 
hodne obrti. 

15. člen 
Določbe tega odloka o najkrajšem poslovnem ča- 

su obrtnih podjetij in obrtnih delavnic veljajo tudi 
z& občino Kamnica, dokler občinski ljudski odbor 
Kamnica na podlagi 2. odstavka 25. člena uredbe o 
obrtnih delavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list 
FLRJ, |ti 5/•• ne bo o tem izdal svojih predpisov. 

16. člen 
Tajništvo za gospodarstvo MLO Maribor sme v 

izjemnih primerih dovoliti, da se poslovalnica zapre 
Wed poslovnim časom. 

Tajništvo za notranje zadeve MLO Maribor sme 
' J izjemnih primerih dovoliti gostinskim podjetjem 

*n gostiščem podaljšanje poslovnega časa proti pla- 
chi predpisane takse po odloku o uvedbi mestnih 
taks in mestnega davka na promet (Uradni list LRS, 
št. 34/53) s'kasnejšimi spremembami in doponitvami. 

17. člen 
Poslovni čas mora biti vidno objavljen v vsaki 

trgovski, gostinski in obrtni poslovalnici. 
Ce je poslovalnica zaprta zaradi izjemnega do- 

voljenja po 16. členu lega odloka, mora biti na vid- 
n&m mestu v poslovalnici objavljen podatek o tem, 
koliko časa bo poslovalnica zaprta, kdo je izdal do- 
v°ljenje, ter številka in datum dovoljenja. 

18. člen 
Svet za gospodarstvo MLO je pooblaščen, da na 

Prošnjo gospodarske organizacije ali po predlogu pri- 
stojne zbornice določi v posameznih primerih druga- 
••• poslovni čas, kot je določen s tem odlokom, če 
80 dani za to razlogi. 

Svet za gospodarstvo MLO je tudi pooblaščen, da 
,   daJè tolmačenje in pojasnila k temu odloku. 

19. člen 
Kazenske določbe. 
Trgovsko podjetje oziroma trgovina in odgovor- 

na oseba trgovskega podjetja oziroma trgovina, ki ni- 
ma odpite poslovalnice med časom obveznega poslo- 
vanja, se kaznuje po 101. členu uredbe o trgovanja 
ter o trgovskih podjetjih in trgovinah (Uradni list 
FLRJ, št. 56/53). 

Gostinsko podjetje oziroma gostišče in odgovorna 
oseba v gostinskem podjetju oziroma gostišču, ki ne 
posluje med obveznim poslovnim časom, se kaznuje 
po 76. členu uredbe o gostinskih podjetjih in gosti- 
ščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54). 

Odgovorna oseba v gostinskem 'podjetju oziroma 
gostišču, ki ima gostinsko .poslovalnico odprto v času, 
ko bi ne smela biti odprta, se kaznuje z denarno kaz- 
nijo do 3.000 din. 

Obrtna organizacija in odgovorna oseba v obrtni 
organizaciji, ki ne posluje med obveznim poslovnim 
časom, se kaznuje po 100. členu uredbe o obrtnih de- 
lavnicah in obrtnih podjetjih (Uradni list FLRJ, 
št. 5/54). 

20. člen 
Za kaznovanje prekrškov določb tega odloka je 

pristojen sodnik za prekrške MLO Maribor, kolikor 
ni pristojno gospodarsko sodišče. 

21. člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
S tem dnem preneha veljati odlok MLO Maribor 

o obratovalnem Času gospodarskih podjetij (Uradni 
list LRS, št. 1-1/53) ž vsemi kasnejšimi spremembami 
in dopolnitvami. 

St. 11-7688/9*54 
Maribor, dne 4. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

797. 

Na podlagi 23., 65. in 118. člena zakona o ljud- 
skih odborih mest in mestnih občin (Uradni list LRS, 
št. 19/52) ter 57. člena uredbe o gostinskih podjetjih 
• gostiščih (Uradni list FLRJ, št. 6/54) je mestni ljud- 
ski odbor Maribor na 42. skupni seji mestnega zbora 
in zbora proizvajalcev dne 2. in 4. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o oprelvljanju gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč 

1. člen 
Za opravljanje gostinskih storitev izven poslovnih 

prostorov gostinskih podjetij in gostišč, na sejmih, 
priložnostnih shodih, na ulicah, prometnih krajih dn 
podobnih prilikah je potrebno dovoljenje. 

Dovoljenje se izda za čas trajanja prireditve. 

2. člen 
Dovoljenje za opravljanje gostinskih storitev po 

prednjem členu se daje gospodarskim, zadružnim, 
* družbenim in množičnim organizacijam, predvsem pa 

tistim organizacijam, ki imajo lastna gostinska pod- 
jetja in gostišča. 

Dovoljenje po 1. členu da tajništvo za gospodar- 
stvo mestnega ljudskega odbora na prošnjo. 

Dovoljenje se izda: 
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1. če prosilec nudi dovolj poroštva za kulturno 
postrežbo, 

2. če so izpolnjeni higienski, sanitarni in drugi 
pogoji za kulturno postrežbo, 

3. če so na razpolago potrebne naprave za shram- 
bo živil in pijač ter potrebne sanitarne in požarne 
varnostne naprave, 

4. če je podano poroštvo, da se bodo gostinske 
storitve opravljale pod vodstvom strokovno kvalifici- 
rane osebe. 

Tajništvo za gospodarstvo lahko pri izdaji dovo- 
ljenja predpiše še druge potrebne pogoje. 

3.člen 
Za prekršek se kaznuje z denarno kaznijo do 

3.000 din, kdor brez dovoljenja opravlja gostinske 
storitve izven poslovnih prostorov gostinskih podje- 
tij oziroma gostišč. Ce opravlja gostinsko podjetje 
oziroma gostišče gostinske storitve izTen poslovnih 
prstorov brez dovoljenja, so kaznuje po 77. členu 
uredbe o gostinskih podjetij in gostiščih (Uradni list 
FLRJ, št. 6/54). 

4. člen 
Ta odlok velja od dneva objavo v >Uradnem li- 

stu LRS«. 
St. II-7897/1-54 
Maribor, dne 4. decembra 1954. 

Predsednik MLO: 
Miloš Ledinek 1. r. 

Osnova % Davek Osnova Davek 

798. 

Na podlagi drug< ;,• odstavka 15. člena zakona o 
okrajnih ljudskih odborih (Uradni lisi LRS, številka 
19-89/52) v zvezi s prvim odstavkom 6. člena uredbe 
o dohodnini (Uradni list FLRJ, št. 56-462/53) in v 
zvezi s 3. in 4. točko XVII. poglavja zakona o druž- 
benem planu LRS za leto 1954 (Uradni list LRS, šte- 
vilka 14-43/54) je okrajni ljudski odbor Celje na seji 
obeh zborov dne 3. novembra 1954 sprejel 

ODLOK 
o davčnih stopnjah  dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev in premoženja za leto 1954 

1. člen v 
Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od samo- 

stojnih poklicev se za območje OLO Celje izven 
mestne občine Celje predpisuje za leto 1954 tale 
davčna lestvica: 

Osnova % Davek Osnova % Davek 

1.000 1 
2.000 1 

-3.000 1 
4.000 1 
5.000 1 
6.000 1 
7.000 1 
8.000 1 
9.000 1 

10.000 1 
11.000 1 
12.000 1 
13.000 1 
14.000 1 
15.000 1 

10 16.000         1 
20 17.000         1 
30 18.000         1 
40 19.000         1 
50 20.000         1 
60 21.000         1 
70 22.000         1 
80 23.000         1 
90 24.000         1 

100 25.000         1 
110 26.000         1 
120 27.000         1 
130 28.000         1 
140 29.000         1 
150 30.000         1 

160 . 
170 
160 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 ' 
260 
270 
280 
290 
300 

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 
76.000 
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 
95.000 
96.000 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2 
2,1 
2,1 
2,2 
2.3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 

•2,8 
2,9 
3 
3,1 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3.6 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4 
4,1 
4,1 
4,2 
4,3 
4,4 
4,5 
4,6 
4,6 
4,7 
4,8 
4,9 
5 
5, i 
5,1 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5,6 
5,6 

310 
320 
530 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
451 
462 
516 
572 
630 
690 
752 
768 
833 
900 
969 

1.040 
1.113 
1.124 
1.210 
1.288 
1.368 
1.450 
1.534 
1.560 
1.647 
1.736 
1.827 
1.920 
2.015 
2.064 
2.144 
2.244 
2.346 
2,450 
2.556 
2.592 
2.701 
2.812 
2.925 
3.040 
3.157 
3.198 
3.318 
3.440 
3.564 
3.690 
3.818 
3.864 
3.995 
4.128 
4.263 
4.400 
4.539 
4.590 
4.732 
4.876 
5.022 
5.170 
5.320 
5.376 

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 
300.000 
305.000 
31O.O0O 
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 

5,7 
5,8 
5,9 
6 
6,6 
7,1 
7,7 
8,2 
8,8 
9,4 
9,9 
10,4 
U 
11,5 
12,1 
12,6 
13,2 
13,7 
14,3 
14,8 
15,3 
15,9 
16,4 
17 
17,8 
18,6 
19,4 
20,2 
21 
21,8 
22,6 
23,4 
24,2 
25 
25,8 
26,6 
27,4 
28,2 
29 
29,8 
30,6 
31,4 
32,2 
33 
33,5 
34 
34,5 
35 
35,5 
36 
36,5 
57 
37,5 
38 
38,5 
39 
39,5 
40 
40,5 
41 
41,5 
42 
42,5 
43 
43,3 
43,5 

5.529 
5.684 
5.841 
6.000 
6.930 
7.810 
8.855 
9,840 
11.000 
12.220 
13.365 
14.560 
15.950 
16.250 
18.755 
20.160 
21.780 
23.290 
25.025 
26.610 
28.305 
30.210 
31.980 
34.000 
36.490 
39.060 
43.710 
44.440 
47.250 
50.140 
53.110 
56.160 
59.290 
62.500 
65.790 
69.160 
72.610 
76.140 
79.750 
83.440 
87.210 
91.060 
94.990 
99.000 

102.175 
105.400 
108.675 
112.000 
115.375 
118.800 
122.275 
125.800 
129.975 
133.000 
136.675 
140.400 
144.175 . 
148.000 

151.875 
'154.800 
159.775 
163.800 
167.875 
172.000 
175.365 
178.350 
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Opozorilo naroinikom 
Zaradi izredno velikega obsega Hata v tem letu, ki daleč presega obseg prejš- 

njih letnikov, bo znašala celoletna naročnina »Uradnega lista LRS« v letu 1955 1000 

dinarjev za en izvod. Prosimo naročnike in druge interesente za naš list, naj poravnajo 

letno naročnino za prihodnje leto najpozneje do 15. januarja 1955. 

. Položnice smo priložili že v št. 48! Uprava sUradnega Hsta LRSs 

Kegister gospodarskih 
organizacij 

Vpisi 
Okrožna gospodarska sociiSča razglašajo: 

199?. 
Besedilo: Komisijsko skladišče 

»Sadje — zelenjava«, Izola. 
Sedež: Celje, Cankarjeva št. 13, 

skladišče, Tončke Cečeve 3, 
Poslovni predmet: Prodaja zele- 

njave, sadja in njihovih izdelkov, 
na debelo. 

Ustanovitelj: Trgovsko podjetje 
>Sadje — zelenjava<, Izola, dne 
1. XII. 1954. 

Upravnik: Kegl Lovro. 
Državni organ, ki je izdal dovo- 

ljenje: LO MO Celje, številka 
II-6227/1-54 z dne 4. XI. 1954. 

Celje, 4. decembra 1954. 
Fi 33/54 .       3906 

1998. 
Besedilo: Gostinsko podjetje »Re- 

stavracija Kladivar«, Celje (Kersni- 
kova ulica, Celje, Dom AD Kladi- 
varja). 

Poslovni predmet: Prodaja vseh 
vrst jedil in pijač. 

Ustanovitelj: Atletsko društvo 
>Kladivar<, Celje, dne 25. IX. 1954. 

Podpisniki: Godec Jože, priprav- 
ljalni upravnik, Modec Jože, v. d. 
računovodje, Meštrov Mirko, podpi- 
suje v odsotnosti enega izmed gor- 
njih dveh. 

Celje, 7. decembra 1954. 
Fi 51/54 3940 

1999. 
• Besedilo:   »Vinogradniško   poses- 
tvo« OZZ, Celje v Virštanju. 

Gospodarska dejavnost: Kmetij- 
stvo, vinogradništvo, vzgoja matiČ- 
njakov. 

Ustanovitelj: Okrafna zadružna 
zveza. Celje, dne 17. XI. 1954. 

Direktor: Lovrenčič Janez, kme- 
tijski tehnik, Celje. 

Celje, 8. decembra 1954. 
Fi 46/54 3938 

2000. 
Besedilo: Gostilna »Pri opekarni« 

(Celje, Mariborska cesta 92). 
Poslovni predmet: Prodaja in to- 

čenje alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač ter prodaja toplih in mrzlih 
jedil. 

Ustanovitelj: LO MO Celje, štev. 
II-5107/3-54 z dne 9. VIII. 1954. 

Poslovodja: Ozek Majda, je upra- 
vičena samostojno voditi gostišče in 
ga zastopati po veljavnih predpisih 
in pravilih gostišča. 

Fi 63/54 3995 

Besedilo poslovalnice: »Gostilna« 
zemljoradničke zadruge, Petrova- 
radin, Žalec (2alec). 

Poslovni predmet: Prodaja vina 
in žganja, na drobno, ter opravlja- 
nje gostiteljskih uslug. 

Ustanovitelj: Zemljoradnička za- 
druga, Petrovaradin, z dne 18. IX. 
1954, 

Poslovodja: Rupret Anton. 
Fi 75/54 3993 

Besedilo: Zadružno podjetje za 
odkup in predelavo mleka »Mleko«, 
Celje (Celje). 

Gospodarska delavnost: Odkup 
mleka, jajc, medu, mlečnih izdel- 
kov ter predelavo mleka v mlečne 
izdelke. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza Celje, dne 16. X. 1954. 

Fi 74/54 3994 

Besedilo: Zadružno kmetijsko po- 
sestvo, Latkova vas. 

Gospodarska delavnost: Kmetij- 
stvo. 

Ustanovitelj : Okrajna zadružna 
zveza, Celje, sklep z dne 17. XI. 
1954. 

Direktor: Podbregar Mirko, kme- 
tijski tehnik, Latkova vas 6. 

Fi 62/54 3992 
Celje, 10. decembra 1954. 

2001. 
Besedilo: »Veletrgovina«, trgo- 

vinsko preduzećc industrijskom ro- 
bom, na veliko, Sarajevo, skladi- 
šče v Ljubljani (Parmova 33). 

Poslovni predmet: osnovna delav- 
nost: Trgovinska kupoprodaja, na 
debelo, v notranjem prometu po 
trgovinskih strokah: življenjske po- 
trebščine in predmeti za hišne po- 
trebe, alkoholne in brezalkoholne 
pijače, tobačni izdelki, vžigalice in 
pribor, tekstil, kratka pletena roba 
in konfekcija, vrvarska roba, izdel- 
ki iz konoplje in jute, obutve, iz- 
delki iz gume, kavčuka in plastič- 
nih mas, gradbeni material, drva za 
kurjavo in premog, pohištvo, žele- 
zna in metalna roba, bicikli, šivalni 
stroji in pribor, muzikalni instru- 
menti, radijski aparati in pribor, 
elektrotehnični material, barve, la- 
ki, kemikalije in pribor, steklo, 
porcelan in keramična roba, pisar- 
niški material, papir, pisalni m šol- 
ski pribor, galanterija, drobna roba 
in igrače; vzporedna delavnost: do- 
delava industrijskih proizvodov. 

Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 
G 166/5-54 z dno IS. X. 1954 je bilo 
skladišče ustanovljeno. 

Delovni mesti sta: na Rimski ce- 
sti 16 in na Dolenjski cesti 6. 

Poslovodja: Ceč Marjan, Ljublja- 
na, Strossmayer jeva 4. 

Ljubljana, 29. oktobra 1954 
Zt 344/54 It/ III 793/1       3657 

2002. 
Besedilo: Trgovina z manufaktu- 

ro in konfekcijo, na drobno, »Pri 
Kranjcu«, Kranj  (Cankarjeva 7). 

Poslovni predmet: Trgovanje s 
tekstilnim, kratkim in pletenim 
blagom. 

Ustanovitelj: Delavski svet Tr- 
govskega podjetja >Tkanina«, 
Kranj z dne 18. VI. 1954. 

Trgovina se je že konstituirala. 
Upravnik: Vidmar Srečko, Kranj, 

Prešernova 1, podpisuje za trgovino 
samostojno oz. po kolektivu poobla- 
ščeni nameščenec. Listine finančne- 
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ga    pomena    sopodpisuje    računo- 
vodja. 

Ljubljana, 26. novembra  1934. 
Zt 142/34 lig • 172/1       3SS6 

2003. 
Besedilo: Vinska klet »Belokranj- 

ska vina« v Metliki. 
Gospodarska delavnost: Odkup 

grozdja in grozdne brozge, prede- 
lava tega v vino, žganje in druge 
sadne proizvode iz tropin in odpad- 
kov na produkcijski način, vskla- 
diščenje Ln šolanje vina in drugih 
alkoholnih proizvodov ter njihova 
prodaja. 

Ustanovitelj: Okrajna zadružna 
zveza v Črnomlju, sklep občnega 
zbora z dne 8. V. 1954. 

Direktor do konstituiranja: Jak- 
ljevič Franc, Metlika. 

Ljubljana 2. decembra 1934. 
Zt 576/54 Rg III 81/1        3913 

2004. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo, 

Preddvor (Potoče, OLO Kranj). 
Poslovni predmet: Vzreja ple- 

menske goveje živine in pečanje s 
sadjarstvom. 

Ustanovitelj: OLO Kranj, odloč- 
ba št. 6527/1 z dne 15. IX. 1934. 

Direktor do konstituiranja, Teka- 
vec Ivan, Preddvor. 

Ljubljana, 6. decembra 1934. 
"      Zt 361/34 Rg II 173/1       3907 

2005. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Po- 

trošnik«,  Črnomelj. 
Z odločbo Okrajnega ljudskega 

odbora Črnomelj, štev. II-345S/1-54 
z dne 21. IX. 1954 se je podjetje 
ustanovilo. 

Podjetie  se  je  že  konstituiralo. 
. Gospodarska delavnost: Trgovska 

kupoprodaja    blaga   v    notranjem 
Erometu, na drobno, z mešanim 

lagom, to je v strokah: živila in 
kolonialno blago, manufaktura, ga- 
lanterija, pohištvo. 

Za podjetje podpisuje direktor, 
v njegovi odsotnosti pa po uprav- 
nem odboru pooblaščena oseba. 

Direktor: Povše Stane, Črnomelj, 
Sašek Karlina, poslovodja, Črno- 
melj. 

Ljubljana, 8. decembra 1954. 
Zt 386/54 Rg III 83/1      3946 

2006. 
Besedilo: Gostilna »Pri kolo- 

dvoru« (Stari dvor 25 pri Skofji 
Loki). 

Poslovni predmet: Gostinska de- 
lavnost gostilne. 

Ustanovitelj: LO MO Škof ja Lo- 
ka, odločba št. II-847/1-54 z dne 20. 
VII. 1954. 

Gostišče se je že konstituiralo. 
Poslovodja: Barič Peter, Stari 

dvor 25 pri Skofji Loki, podpisuje 
samostojno ali .po delavskem svetu 
pooblaščena oseba. Listine finanč- 
nega pomena sopodpisuje računo- 
vodja. 

Ljubljana, 9. decembra  1954. 
Zt 391/54 Rg II 175/1       3970 

2007. 
Besedilo: Gostilna »Hmeljniki«, 

Ljubljana (Tomačeva ulica 9). 
Poslovni predmet: Gostinske sto- 

ritve. 
Z odločbo MLO Ljubljana, štev. 

G-7829/4-54 z dne 24. VIII. 1954 se 
je  gostišče ustanovilo. 

Gostišče se je že konstituiralo. 
Poslovodja: Semrajc Frančiška, 

Ljubljana, Tomačevska 9. 
Ljubljana, 11. decembra 1954. 

Zt 396/54 Rg III 817/1       3973 

Spremembe 
Okrožna gospodarska sodUSa razglašajo: 
2008. 

Besedilo: Občinska gostilna, Sliv- 
nica pri Celju. 

Besedilo odslej: Gostišče »Slivni- 
ca«, Slivnica pri Celju, Gorica 29. 

Izbriše se Herman Alojz. 
Celje, 4. decembra 1954, 

Rgo I 7/2 3916 
2009. 

Besedilo: Kovinsko podjetje, Go- 
renje. 

Besedilo odslej: Kovinsko indu- 
strijsko eksploatacijsko podjetje, 
Gorenje. 

Celje, 8. decembra 1934. 
Rgo I 69/2 3941 

2010. 
Besedilo: »Mesopromet«, Občine 

Rečica. 
Besedilo odslej: »Mesnica«, Re- 

čica. 
Poslovodja: Hrastnik Jakob, ra- 

čunovodja Hropot Angela. 
Celje, 10. decembra 1954. 

Rgo II 312/2 3991 
2011. 

Besedilo: Trgovsko podjetje »To- 
bak«, Šmartno ob Paki. 

Vpiše se konstituiranje podjetja 
in maloprodaja tobaka: Šmartno ob 
Paki 1, Mozirje 2, Rečica ob Savi- 
nji št. 3, Ljubno 4, Luče 5, Šoštanj 
6, Šoštanj 7, Šoštanj 8, Velenje 9 
in Velenje 10. 

Direktor: Napotnik Jožica. 
Celje, 13. decembra 1954. 

Rgo I 144/2 4009 
2012. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Mi- 
zatstvo«, Brežice. 

Besedilo odslej: »Oprema«, mizar- 
sko podjetje, Brežice. 

Celje, 16. decembra  1934 
Rgo III 64 4033 

2013. 
Besedilo: Čevljarsko podjetje, 

Divača. 
Izbriše se upravnik Božeglav Ru- 

dolf in z istimi i pravicami vpiše 
Obrsncl Valentin. 

Gorica, 8. novembra 1954. 
Zt 352/54-2 3738 

2014. 
Besedilo: Trgovina pri »Kolodvo- 

dvoru«, Škof ja Loka. 
Trgovina se je konstituirala. 
Poslovodja:  Triler  Marija,  Stara 

Loka  16, podpisuje  samostojno oz. 
po delonem  kolektivu   pooblaščeni 

nameščenci. Listino finančnega .po- 
mena sopodpisuje knjigovodja. 

Ljubljana, 18. novembra 1954. 
Rg II 142/2 3823 

2015. 
Besedilo: Invalidsko puškarsko 

podjetje, Ljubljana. 
Besedilo odslej: Puškarsko pod- 

jetje »Jelen«, Ljubljana. 
Rg I  15/10 3855 

Besedilo: »Torbica«, usnjena ga- 
lanterija, Ljubljana. 

Izbriše se Okretič Miroslav in 
vpišo Knol Andrej, namestnik di- 
rektorja, Ljubljana, Šentvid 28. 

Rg I 173/11 3855 
Ljubljana, 22. novembra 1954 

2016. 
Besedilo: Mizarstvo in kolarstvo, 

Medvode. 
Izbrišejo se Žagar Vinko, Sever 

Alojz, Tomažin Simona in vpišejo 
novi Jamnik Lovro, poslovodja, 
Dol 2, Žagar Vinko, namestnik po- 
slovodje, vaše 9 in Celar Angela, 
knjigovodja, Zg. Senica 2. 

Rg II 114/4 3894 
Besedilo: »Kovinar«, Kranj. 
Izbrišeta se Lazar Jože in Lebar 

Nada ter vpišeta Lazar Jože, direk- 
tor, Kranj, in Grošelj Alojz, glavni 
računovodja, Kranj, Partizanska 12. 

Rg II 96/3 3920 
Besedilo: »Autoservis«, prevoz, 

Kranjska gora. 
Vpiše se Oitzl Andreja, knjigo- 

vodja, Kranjska gora. 
Rg II 6/3 3976 

Besedilo: Krajevno krojaško pod- 
jetje, Lesce. 

Besedilo odslej: Krojaško pod- 
jetje, Lesce. 

Rg I 77/2 3893 

Besedilo: Krajevno mesarsko P0^' 
jetje, Lesce. 

Besedilo odslej: Mesarsko podjet- 
je, Lesce.     Rg I 238/2 3S91 

Besedilo: Krajevno podjetje ce- 
mentnih izdelkov, Nova vas Prl 

Lescah. 
Besedilo odslej: Podjetje cement- 

nih izdelkov, Nova vas pri Lescah. 
Rg I 95/3 3S92 

Ljubljana, 26. novembra 1954. 
2017. 

Besedilo: Podjetje za prevoz pot- 
nikov, turistov in tovora, Skofja 
Loka. 

Na podlagi odločbe LO mestne 
občine Skofja Loka, št. 247/3-54 • 
dne 6. V. 1954 se to Zadružna špe- 
dicija Kranj - Škofja Loka v Skofji 
Loki (Zadr VIII 78/6) spojila s tem 
podjetjem. 

Ljubljana, 2.  decembra  1954. 
Rg II 74/5 3919 

2018. 
Besedilo: Rudnik barita Pl<*e' 

Škofljica pri Ljubljani. ... 
Besedilo odslej: Posavski rudniki 

svinca, cinka in baritn, Škofljica- 
Rg II 98/8 >9K 

Besedilo: Tovarna glasbil, Mengeš- 
Na   zasedanju   delavskega   svet 

dne  13.  VII.   1934  so bila  sprejeta 
nova pravila. 
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Za podjetje samostojno podpisu- 
jeta direktor oziroma po njemu po- 
oblaščeni vodilni uslužbenec, vse 
listine finančnega pomena sopod- 
pisuje računovodja oziroma njegov 
namestnik. 

Na podlagi odločbe OLO Ljub- 
ljana okolica, it. 27/2S3-54 z dne 
6. XI. 1954 se je spremenil 1. člen 
pravil. 

Besedilo odslej: »Melodija«, lo- 
varna glasbenih inštrumentov, Men- 
geš. 

Rg II 101/5 3951 
Ljubljana, 6. decembra 1954. 

2019. 
Besedilo: Moto-montaža. in »Agro- 

servis«, Novo mesto. 
Besedilo odslej: »Motomoutaža«, 

Novo mesto. 
Poslovni predmet odslej: Podjet- 

je za remontna in servisna popra- 
vila ter proizvodnja motornih vozil 
DK.W v kooperaciji, kovinsko pre- 
delovalne panoge m montaža avto- 
mobilov ter motorjev. 

Ljubljana, 7. decembra 1954. 
Rg III 22/3 3936 

2020. 
Besedilo: Gostinsko podjetje, 

Črnuče. 
Izbrišo se Marinšek Francka in 

vpišo Dobaja Franjo, računovodja, 
Črnuče. 

Rg II 65/3 3955 

Besedilo: »Karton«, konfekcija s 
papirjem. Ljubljana. 

Izbriše se Lapajne Viktor in vpi- 
še Šinkovec Frančiška, računovod- 
ja, Ljubljana, Gosposka ul. 10. 

Rg I 20/10 3954 

Besedilo: Trgovsko izvozno pod- 
jetje za domačo in umetno obrt 
»Dom«, Ljubljana. 

Gospodarska delavnost odslej: 
Prodaja izdelkov domače umetne 
obrti, galanterijskih artiklov, ko- 
šarsko- pletarskih proizvodov iz 
protja, koruznice, viter in slame, 
ua debelo, in izvoz. 

Rg I 137/12 3955 
Ljubljana, 8. decembra 1954. 

2021. 
Besedilo: Mestno podjetje »Efek- 

tni«, Ljubljana. 
Besedilo odslej: »Elektro«, Ljub- 

ljana. 
Izbrišo se Habe Otmar  in  vpiše 

Tajnikar Franc, namestnik direktor- 
ja, Ljubljana, Na Korošici 5. 

Ljubljana, 11. decembra 1955. 
Rg I 175/10 3975 

2022. 
Besedilo: Okrajna izdelovalnica 

pohištvenega okovja, Kamna gorica- 
Delovni kolektiv je dne 14. VIII. 

1931 sprejel nova pravila. 
Besedilo odslej: »Okovje«, Kaimna 

gorica. 
Sedež:  Kamna  gorica. 

Rg I 108/3 3997 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Pro- 
pet« za nakup in zbiranje odpad- 
kov, Kočevje. 

ZBORNIK ZNANSTVENIH RAZPRAV PRAVNE FAKULTETE 
UNIVERZE V LJUBLJANI. XXIV. LETNIK 

•• pomembna znanstvena izdaja s področja pravne vede 
tudi po vojni najuspešneje nadaljuje s tradicijo objavljanja 
znanstvenih razprav odličnih pravnih znanstvenikov naše^uni- 
rerze. Letnikom, ki so izšli v I. 1946, 1948 in 1950 se pridružuje 
idaj XXIV. letnik, ki ima na 230 straneh tole vsebino: 

Dr. Aleksander Bajt: Nenormalne reakcije potrošniko- 
rega povpraševanja na spremembe cene — Dr. Alojzij Finž- 
gar: Darila med zakonci — Dr. Jože Coricar: Sociologija 
r luči teorije marksizma — Dr. Viktor Korošec? Slovenski 
prevod določb Hammurabijevega zakonika — Dr. Gorazd Ku- 
š e J : O načelu enotnosti m delitve oblasti pa o razmerju zveznih 
organov oblasti po ustavnem zakonu z dne 13. 1. 1953 — Dr. Rudi 
K. y o v s k y : Mednarodni zakonik o delu in njegova uporaba 
pri nas — Dr. Rudolf Sajovic: Pozakomtev m ugotavljanje 
oezakonskega rojstva — Ut. Lado Vav petič: Vpliv družbe- 
nih sprememb pn nas na nekatere pojme državne uprave — 
Dr. Gorazd Kušej in dr. lludolf Sajovic; Pravna fakulteta 
v prvih treh desetletjih. Bogato znanstveno gradivo zaključujeta 
na kraju prispevka dr. Rudolfa Sajovica v spomin pokoj- 
nima zaslužnima pravnikoma: dr. Rudolfu Andrejki • dr. Ru- 
dolfu Skumoviču. 

Zbornik si lahko nabavite pri >Uradnexn listu LRSt. Ljub- 
ljana, Erjavčeva 11 a in po knjigarnah. Cena 460 din. 

Izbrišejo   se   Vodušek   Oto,   Per 
Franc in Perko Anton in vpiše Lu- 
kežič Franjo, računovodja, Kočevje. 

Rg I 76/7 4O00 
Besedilo: Ključavničarstvo, Ra- 

dovljica. 
Izbriše se Mavec Leopold in vpiše 

Iskra Francka, Radovljica, Cesta 
talcev 1. 

Ljubljana, 13. decembra 1954. 
Rg I 87/7 3998 

2023. 
Besedilo: Vrtnarija, Radovljica. 
Izbriše se Mavec Leopold, in vpiše 

Iskra Franoka, Radovljica, Cesta 
talcev 1.        Rg I 96/7 3999 

Besedilo: Trgovsko podjetje »Lo- 
kal«, škof j a Loka. 

Delavski svet je dne 3. XII. 1954 
sprejel nova pravila. 

Besedilo odslej: Veletrgovina »Lo- 
ka« (Škofja Loka). 

Poilovni predmet odslej: Živila in 
gospodinjske potrebščine, alkoholne 
in brezalkoholne pijače, tobačni 
izdelki, vžigalice in potrebščine, 
kozmetika in kozmetični izdelki. 

Rg I 195/8 4001 
Ljubljana, 13. decembra 1934. 

2024.   
Besedilo: Trgovsko podjetje 

»Plavž«, Jesenice. 
Vpišeta se: Knaflič Marta, računo- 

vodja,   Jesenice,   in   Ražen   Minca, 
poslovodja, Jesenice. 
* Rg I 75/3 4019 

Besedilo: »Žaga«, Ljubljana. 
Vpiše se: Navinšek Roman, raču- 

novodja, Ljubljana, Krakovski na- 
sip 10/1, v Rg I 282/4 4020 

Besedilo: Krajevno gostinsko pod- 
jetje, Sodražica. 

Obč. LO je dne 18. VI. 1954 pred- 
pisal nova pravila, ki jih je pod- 
pisal delovni kolektiv. 

Besedilo odslej: »Gostišče pri 
Sodčku«. 

Sedež: Sodražica 58. 
Poslovni predmet odslej: Prodaja 

vseh alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač ter raznih mrzlih in toplih 
jedil. 

Poslovodja: Gačnik Ignac, Zamo- 
stee 50. 

Rg I 47/2 4021 
Besedilo: Gostinstvo, Smarje-Sap. 
Delovni kolektiv jo dne 15. VIII. 

1954 sprejel nova pravila. 
Na podlagi odločbe OLO Ljub- 

ljana okolica, št. II-2-2-9441/1-54 z 
dne 6. VIII. 1954 se je sedež go- 
stišča prenesel v Šmarje 4. 

Izbriše se Frbežar Anion in vpiše 
Žitnik Marija, poslovodja, Šmarje. 

Rg II 52/4 4023 
Besedilo: Krajevna čevljarska de- 

lavnica, Šmarje-Sap. 
Delovni kolektiv je dne 16. VII. 

1954 sprejel nova pravila. 
Besedilo odslej: Čevljarska delav- 

nica, Šmarje (Šmarje 21). 
Poslovni predmet odslej: Izdelo- 

vanje in popravila vse vrste obutve. 
Izbriše se Frbežar Anton, in vpiše 

Rozman Vladimir, knjigovodja, 
Šmarje. 

Rg I 17/4 4018 
Besedilo: Krajevna mesarija, 

Smarje-Sap. 
Delovni kolektiv je dne 16. VII. 

1954 sprejel nova pravila, 
Besedilo odslej: Mesarija, Šmarje 

(Šmarje 7). 
Poslovni predmet odslej: Klanje 

živine, prodaja mesa in predelava 
mesa v manjšem obsegu. 

Rg I 69/5 4024 
Ljubljana, 15. decembra 1954. 
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2025. 
Besedilo: Gostilna, Podnart. 
Delovni koleiktiv je dne 23. X. 

1954 sprejel nova pravila. 
Besedilo odslej: Gostišče »Pod- 

nart« (Podnart 17). 
Poslovni predmet odslej: Točenje 

alkoholnih in brezalkoholnih pijač, 
prodaja  toplih in mrzlih  jedil ter 
tobaka, in oddaja prenočišč. 

Ljubljana, 16. decembra 1954. 
Rg I 90/5 4038 

2026. 
Besedilo: Trgovsko podjetje »Tek- 

stil«, Ljubljana. 
Poslovni predmet odslej: Trgovi- 

na s tekstilnim, kratkim in plete- 
nim blagom, in konfekcijo, na de- 
belo. 

Izbrišejo se tele poslovalnice: 
Pred Škofijo 3, Čopova 2, Tyrše- 
va 18, Stritarjeva 6, Frančiškan- 
ska 5, Čopova 5, Kongresni trg 15, 
Cankarjeva 3, Sv. Petra 1, Stritar- 
jeva 4, Celovška 71, Miklošičeva 18, 
Frančiškanska 5, Frančiškanska 3, 
Frančiškanska 3, Frančiškanska 5, 
Celovška 56, Pred škofijo 21, Pred- 
jämska 24, Gosposvetska 1, Tyrše- 
va 53, Tyrseva 9, Šentvid 18, Kar- 
lovška 30, Sv. Petra 22, Florjan- 
ska 14, Židovska 1, Miklošičeva 30, 
Frančiškanska 4, Celovška 61, Čo- 
pova 16, Smartinska 15, Vodnikov 
trg 7, Litijska 29, Poljanska 1, Stari 
trg 1, Tyrseva 51 a, Mala vas, Je- 
zica, Zaloška 31, Stritarjeva 6, Na- 
brežje 20, Vodnikov trg, Vodnikov 
trg, Mestni trg 4, Miklošičeva 18, 
Miklošičeva 18, Tržaška 6, Sv. Pe- 
tra 41, Pod trančo, Pred škofijo 9, 
Čopova 38, Sv. Petra 16, Čopova 9, 
Sv. Petra 11; skladišče: Stari trg 14, 
Stari trg, Sv. Petra 41, dežnikarska 
popravljalnica, Pred škofijo, pletar- 

' ska delavnica, Sv. Petra 22, poprav- 
ljalnica nogavic, Čopova 20. 

Izbrišejo se Furlan Olga, Bernik 
Viljem,   Marušič   Alojz   in   Babšek 
Vera ter vpiše Uršič Vlasto, raču- 
novodja, Ljubljana, Opekarska 27. 

Rg I 283/8 4052 
Besedilo: »Tekstil-Impcx«, pod- 

jetje za izvoz in uvoz, Ljubljana. 
Podjetje se je konstituiralo. 
Besedilo odslej: »Texstil-Impcx, 

podjetje za izvoz in uvoz, Ljub- 
ljana. 

Direktor: Novak Franjo, Ljublja- 
na, Slomškova 9. 

Rg III 671/2 4053 
Ljubljana, 17. decembra 1954. 

Okrožna sodisfa  razglaSaJoi 
2027. 

Besedilo: Občinska klavnica, mes- 
nica in jprekajevalnica, Črenšovci, 
Prekmurje. 

Na podlagi odločbe OLO Murska 
Sobota, št. •2-6206/1-54 z dne 7. VI. 
1954 v sporazumu z LO Črenšovci, 
št. 51/54 z dne 25. V. 1954 je prešlo 
občinsko podjetje v likvidacijo. 

Likvidator: Lutar Tibor, računo- 
vodja v Murski Soboti. 

Maribor, 10. septembra 1954. 
Reg št. 57/1 3091 

Izbrisi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
2028. 

Besedilo: Invalidsko podjetje »Pu- 
škama«, Kranj. 

Zaradi ustanovitve novega podjet- 
ja Puškama in tovarna lovskih 
patron v Kranju. 

Rg I 96/4 4025 
Besedilo: Invalidsko podjetje »To- 

varna lovskih  patron«, Kranj. 
Zaradi ustanovitve novega pod- 

jetja Puškama in tovarna lovskih 
patron,  Kranj. 

Rg I 58/8 4027 
Ljubljana, 15. decembra 1954. 

Register 
ustanov s samostojnim 

finansiranjem 

Vpisi 
Tajništva okrajnih oziroma mestnih 

ljudskih odborov razglašajo) 
2029. 

Besedilo: »Uprava stanovanjske 
skupnosti«, Rogaška Slatina. 

Poslovni predmet: Upravljanje s 
stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost. 

Ustanovitelj: Obč. LO Rogaška 
Slatina. 

Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Obč. LO Rogaška Sla- 
tina. 

Za zavod podpisuje: Križan Franc, 
šef. 

St. II-B/9-10/287-54 3697 
Besedilo: Uprava stanovanjske 

skupnosti, Store. 
Poslovni predmet: Upravljanje e 

stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost. 

Ustanovitelj: Občinski LO Store. 
Organ, pristojen za zadeve in na- 

loge zavoda: Občinski LO Store. 
Za zavod podpisujeta: Jošt Josip, 

in Vovk Milena. 
St. II-B/9-11250/54, 11249/1   3861 

Besedilo: Uprava stanovanjske 
skupnosti, Žalec. 

Poslovni predmet: Upravljanje s 
stanovanjskimi hišami, ki so vklju- 
čene v stanovanjsko skupnost, Ža- 
lec. 

Ustanovitelj: Občinski LO Žalec. 
Organ, pristojen za zadeve in nalo- 
ge zavoda: Občinski LO Žalec. 

Za zavod podpisuje: Fišer Jožef, 
šef. 

St. II-B/9-10002/1 3696 
OLO Celje, 2. novembra 1954. 

2030. 
Besedilo: Uprava stanovanjske 

skupnosti, Frankolovo. 
Poslovni predmet: Upravljanje s 

hišami, ki so vključene v stano- 
vanjsko skupnost. 

Ustanovitelj: Občinski LO Fran- 
kolovo. 

Organ, pristojen za zadeve in na- 
loge zavoda: Občinski LO Franko- 
lovo. 

Izšla je bogato ilustrirana, po najnovejših izsledkih umnega 
kmetijstva izpopolnjena knjiga 

UVOD V KMETIJSTVO 

V splošnem delu so v zgoščeni obliki obdelane vse lastnosti 
ozračja, izgorevanje • dihanje, dalje ustroj, razmnoževanje in 
hrana rastlin. Poseben del ie odmerjen klimatskim prilikam, 
snovi in energiji, vlagi, padavinam m klimi nasploh. Slede 
poglavja o kemični sestavi snovi, o kameninah in njihovem na- 
stanku, preperevaniu in sestavi tal, o nitrifikaciji, humusu, 
gnojenju in gnojilih, delovanju apna v zemlji, o fizikalnih last- 
nostih, temperatun, izsuševanju, obdelovanju tal in podobno. 

Posebni del je namenjen proizvodnji rastlin. Obdelane 
so vse lastnosti žit. industrijskih m knnskih rastlin, kolobarjenje 
in plodored, vloga travništva in pašništva in konserviranje krme. 
Še posebej pomembno je poglavje o razmnoževanju, cepljenju, 
sajenju, negi in pomlajevanju sadnega drevja ter o obiranju 
in predelavi sadja, dalje vinogradništvo • umno kletarstvo, 
škodljive žuželke in glivične bolezni. 

Obsežen zaključni del knjige obravnava ustroj živali, 
sestavo krme in njeno prebavljivost, rejo in plemenitev konj, 
govedi, prašičev in ovc priznanih plemenskih vrst, dalje perutni- 
aarstvo in čebelarstvo itd. Knjiga, ki jo je po dela angleškega 
strokovnjaka J. VV. Patersona »Science in agriculture«, London 
(delo je izšlo v priznani založbi Messrs. Longmans, Green & Co. 
Ltu., of 6 and 7 Clifford Street. London, W. 1.) in drugi domači 
te>- tuji literaturi priredil in za naše razmere dopolnil dipl. agr. 
A. Jamnik, s sodelovanjem dr. J. Lavriča, je v priznanje izdaja- 
telju Zavodu za statistiko in evidenco LRS, po zunanji opremi in 
lepem tisku pa tudi tiskarni >Toneta Tomšiča< v Ljubljani. Vse 
gradivo ponazoruje bogat ilustrativni material z nad 270 slikami, 
diagrami in zemljevidi, na  kraju  pa  pregledno si 
Strani 360, cena 530 din 

stvarno kazalo 
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Za zavod podpisujeta: Ribič Ste- 
fan, predsednik in Kračun Maks, 
žef uprave. 

0L0 Celje, 16. novembra 1954. 
St. •-•/9-12094/1-54        3863 

Direktor do konstituiranja: Zalo- 
kar Jože, Novo mesto, Stemburjeva 
ulica št. 4. 

Ljubljana, 13. decembra 1954. 
Zt 385/54 Zadr IV 103/1     4003 

Spremembe 
2031. 

Besedilo:   Lekarna,   Vipava. 
_ Vpiše se, da je ustanova odslej 

finančno samostojen zavod (odloč- 
ba OLO Gorica, št. 2969/1-54 z dne 
3. VIII. 1954). 
Nova Gorica,  15. novembra  1934. 

St. 11/3-3258/1-54       3799 

Zadružni register 

796. 
Vpisi 

Okrožna gospodarska sodlSča razglašajo: 
. Besedilo: Zadružno kovinsko pod- 
jetje »Partizan«, Ribnica na Dolenj- 
skem (Ribnica 155). 

S sklepom zadružne skupščine 
kmetijske zadruge z o. j. Ribnica 
na Dolenjskem z dne 16. V. 1954, 
»t. 382/1-54 se je podjetje ustano- 
vilo. 

Poslovni predmet: Podjetje bo v 
svoji glavni delavnosti izdelovalo 
tot dokončne proizvode, osipalnike, 
izruvače za krompir, gnojnične čr- 
palke in podobne kmetijske stroje. 
Nadalje razno telovadno orodje kot 
predvsem bradlje, telovadne drogo- 
ve, konstrukcije za kroge in na- 
prave za dviganje krogov. Kot po- 
stranska delavnost podjetja pa bo 
opravljanje vseh kovaških in meha- 
ničnih uslug. 

Direktor do konstituiranja: Zbona 
Stanko, Ribnica 155. 

Ljubljana, 11. decembra 1954. 
Zt 395/54 Zadr IV 102/54   3977 

?9?. 
Besedilo: Kmetijske zadruge Bo- 

hinjska Bistrica, Bohinjska Srednja 
v&s in Stara fužina, prodajalna 
mleka in mlečnih izdelkov lastne 
zadružne proizvodnje, Ljubljana, 
(Kidričeva 5, pasaža). 
. Poslovni predmet: Prodaja mleka 
• mlečnih izdelkov lastne zadružne 
Proizvodnje, na malo. 

Ustanovitelj: MLO Ljubljana, od- 
ločba G-8465/54 z dne 27. X. 1954. 

Poslovodja: Podlipnik Jakob, 
Ljubljana, Drenikova 24. 

Ljubljana, 12. decembra 1954. 
Zt 363/54 Zadr VIII 124/1   3976 

?98. 
. Besedilo: Zadružno trgovsko pod- 
jetje, »Les«, Novo mesto (Novo me- 
s'o, Ljubljanska cesta). 

S sklepom delavskega sveta Za- 
družnega trgovskega podjetja No- 
vo mesto z dne 26. XI. 1954 je bilo 
Podjetje  ustanovljeno. 

Poslovni predmet: Odkup in pro- 
daja vseh vrst gozdnih sortimenfov 
lesa, odkup in prodaja rezanega in 
'esanega lesa, na debelo, in za ši- 
roko potrošnjo. 

Spremembe 
Okrožna gospodarska sođiSca razglašajo: 

799. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o. 

j., Dobjc. 
Na   občnem   zboru   zadruge   dne 

3. X. 1954 so bila sprejeta nova za- 

VSEM GOSPODARSKIM 
ORGANIZACIJAM! 

V letu 1955 skoraj ne boste 
mogli uspešno poslovati brez 
»Gospodarskega koledarja 
1955«. To bo važen gospo- 
darski priročnik, ki bo vsebo- 
val vse polno tabel, podatkov, 
praktičnih navodil, pojasnil 
in člankov. Naročite čimprej 
potrebno število izvodov »Go- 
spodarskega koledarja 1955« 
po prednaročniški ceni 500 din 
za izvod. 

Z vednostjo Državnega se- 
kretariata za gospodarstvo 
LRS, s sodelovanjem Zavoda 
za statistiko in evidenco LRS 
ter po pooblastilu vseh repu- 
bliških gospodarskih zbornic 
pripravljamo tisk »Gospodar- 
skega odresarja LR Slovenije«. 
Ta publikacija bo trajnega 
pomena. Reklamni in propa- 
gandni oglasi in uvrstitev na- 
slovov gospodarskih organiza- 
cij v »Gospodarski ndresar 
LR Slovenije« bodo kar naj- 
bolj popularizirali vsako go- 
spodarsko organizacijo, njeno 
proizvodnjo, trgovsko blago, 
obrtniške izdelke, storitve itd. 
Zato naj sleherna gospodar- 
ska organizacija naroči v last- 
nem interesu čimprej objavo 
oglasov in uvrstitev naslov v 
tej publikaciji. Vsaka gospo- 
darska organizacija naj se 
zaveda, da je moralno dolžna 
po svoji moči finančno pod- 
preti izdajo »Gospodarskega 
adresarja LR Slovenije«. Na- 
ročila za oglase in uvrstitve 
oddajte tajnikom okrajnih 
zbornic, poobla'ščenim akvizi- 
terjem ali pa jih pošljite ne- 
posredno na naslov: 

»Nova proizvodnja«, Ljub- 
ljana, Trubarjeva 15. telefon 
22-951, tek. rač. NB Ljubljana 
601-T-160. 

družna pravila, po katerih odslej 
zadruga deluje. Upravni odbor se- 
stavlja do 7 članov. Delež znaša 
lOOOdin. Vsak član jamči z 10-krat- 
uim zneskom vpisanih deležev. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega   odbora,   katerih   enega 

lahko nadomešča uslužbenec zadru- 
ge, ki ga jo za to pooblastil upravni 
odbor. 

Celje, 8. decembra 1954. 
Zadr VII 148/10 3945 

800. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j. v Dramljah. 
Na občnem zboru dne 9. VIII. 1934 

so bila sprejeta nova zadružna pra- 
vila, po katerih zadruga odslej de- 
luje. Upravni odbor sestavlja 7 do 
9 članov. Delež znaša 1000 din. Vsak 
član jamči z 10-kratnim zneskom 
vpis*anih deležev. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča uslužbenec zadruge, ki ga je 
za to pooblastil upravni odbor. 

Celje, 8. decembra 1954. 
Zadr VII 99/7 3944 

801. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z o- 

j., Ponikva pri Grobelnem. 
Na občnem zboru 29. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova zadružna pravi- 
la, po katerih odslej zadruga de- 
luje. Upravni odbor sestavlja 5 do 
9 članov. Delež znaša 1000 din. Vsak 
član jamči z 10-kratnim zneskom 
vpisanih deležev. Za zadrugo pod- 
pisujeta po dva člana upravnega 
odbora, katerih enega lahko nado- 
mešča uslužbenec zadruge, ki ga je 
za to pooblastil upravni odbor. 

Celje, 10. decembra 1954. 
Zadr VIII 1/6 3996 

802. 
Besedilo: Kmetijska delovna za- 

druga »Savinja« v Mozirju. 
Izbrišejo se: Miklavc Vlado, Bri« 

nove Anton, Cokan Franc, Puncer 
Franc in Gregom Frančiška, in vpi- 
šejo Skornšek Štefan, predsednik, 
Janžovnik Anton, odbornik, Ramšak 
Anton, odbornik. 

Za podpisovanje zadruge in go- 
stilne, se pooblaščajo Skornšek Ste- 
fan in Kampuš Rafael, tajnik. 

Celje, 13. decembra 1954. 
Zadr VIII 79/5 4012 

805. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Loka pri Zidanem mostu. 
Na občnem zboru zadruge dne 

17. X. 1954 so bila sprejeta nova za- 
družna pravila, po Katerih zadruga 
odslej deluje. Upravni odbor se- 
stavlja do 13 članov. Delež znaša 
500 din. Vsak član jamči s 15-krat- 
nim zneskom vpisanih deležev. Za 
zadrugo podpisujeta po dva člana 
upravnega odbora, katerih enega 
lahko nadomešča uslužbenec zadru- 
ge, ki ga je za to pooblastil uprav- 
ni odbor. 

•Vpiše se poslovalnica: Pitališče 
KZ, Loka pri Zidanem mostu. 

Poslovni predmet: Pitanje goveje 
živine za izvoz preko »Agrotehni- 
ke« v Ljubljani. 

Upravnik:   Jezernik   Jurij.   Poleg 
njega še podpisujejo Svagan  Ivan, 
Zagore Franc in Dojčman Maksa. 

Celje, 16. dcembra 1954. 
Zadr VIII 23/12 4035 
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804. 
Besedilo: Kmetijska zadruga v 

Dobnmjah. 
Izbrišejo se člani upravnega od- 

bora Milavç Franc, Svetek Janez, 
Kamnar Marija, Vrečar Alojz, Pe- 
terca Franc in vpišejo novi: 

Keber Jože, Zagradišče 9, Kamnar 
Janez, Zadvor 27, Trtnik Srečko, Za- 
dvor 21, Anžič Ciril, Dobrunje 23, 
Kotar Franc, Podmolnik 14, Narobe 
Ivan, Cešnjica 11, Dežman Anton, 
Sadinja vas 27, kmetje; dalje Jau- 
čar Ivan, upokojenec, Zadvor 54, 
Marolt Anton, delavec, Podmolnik 
št. 8. 

Na rednem letnem občnem zboru 
dne 7. XI. 1954 so se spremenila za- 
družna pravila v 1. in 2. členu. 

Besedilo odslej: Kmetijske zadru- 
ga z omejenim jamstvom, Dobru- 
nje. Člani odgovarjajo za obvezno- 
sti zadruge z desetkratnim zneskom 
vpisanega enkratnega temeljnega 
oziroma družinskega deleža. 

Zadr V 98/8 3926 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

omejenim jamstvom, Ribnica. 
Na zboru dne 29. VIII. 1954 so 

bila sprejeta nova pravila. 
Besedilo odslej: Kmetijska zadru- 

ga z omejenim jamstvom, Ribnica 
na Dolenjskem, 

Upravni odbor je sestavljen iz 
19 članov. 

Vpišejo se člani upravnega odbo- 
ra: 2bona Stane, obratovodja, Rib- 
nica 110, Zobec Dominik, namešče- 
nec, Dane 21, Zakrajšek Ivan. mi- 
zar, Gorenja vas 59, Pakiž Emil, 
obratovodja, Ribnica 79, Podboj 
Slavko, mesar, Ribnica 69, Gradišar 
Franc, nameščenec, Ribnica 28, Ko- 
smač Rado, delovodja, Ribnica 43, 
in Ruparčič Franc, ključavničar, 
Ribnica. 

Zadr II 39/13 3958 
Ljubljana, 6. decembra 1954. 

805. 
Besedilo: Lončarska produktivna 

zadruga v Komendi, zadruga z ome- 
jenim jamstvom. 

Na izrednem občnem zboru dne 
20. V. 1954 so bila sprejeta nova 
pravila. 

Besedilo odslej: Lončarska obrtna 
zadruga, Komenda. 

Poslovni predmet odslej: Izvrše- 
vanje lončarsko-keramične obrtne 
stroke. 

Delavski svet je najvišji organ 
zadruge, ki ga sestavljajo vsi člani 
delovnega kolektiva. Delavski svet 
polnoveliavno sklepa, če je prisot- 
nih preko polovico članov. Delež 
znaša 2000 din. 

Poslovodja: Zamik Stanko, Ko- 
menda, podpisuje polnoveljavno aH 
druga pooblaščena oseba; Bremšak 
Jožef, namestnik poslovodje. Listine 
finančnega pomena sopodpisuje 
knjigovodja. 

Izbrišejo se člani upravnega od- 
bora Kepic Franc, Kepic Jožef, Stele 
Miha in Kern Lovro. 

Ljubljana, 11. decembra 1954. 
Zadr II 37/16 3979 

806. 
Besedilo: Kmetijsko posestvo OZZ, 

Ljubljana okolica, Stična. 
Izbriše se Hrast Tinca, in vpiše 

Grm Julija, knjigovodja, Stična 1. 

Ljubljana, 15. decembra 1954. 
Zadr Vili 118/54 4022 

Okrožna   sodišča   razglašajo: 

807. 
Besedilo: Kmetijska zadruga z 

o. j., Ravnica. 
Na podlagi sklepa občnega zbora 

z dne 18. •. 1954 se izbrišejo člani 
upravnega odbora: Filipčič Stanko, 
Rijavec Fani, Rijavec Slavka, Rija- 
vec Alojzij, Belinçar Anton, Rija- 
vec Leopold, Plesničar Avguštin, in 
vpišejo novi izvoljeni člani: Pavlin 
Anton, Ravnica 31, Petrovčič Alojz, 
Ravnica 43, Belingar Stanko, Rav- 

V tisku je knjižica 

BABISKA SLUŽBA 

Babiška služba je izredno 
pomemben činitelj v razvoju 
našega naroda. Tega se v pol- 
ni meri zaveda naša ljudska 
oblast, ki je izdala vrsto za- 
konskih predpisov v korist 
babicam, porodnicam in no- 
vorojenčkom. Da pa bo tudi 
babiška služba ustrezala vsem 
modernim predpisom pri od- 
govorni nalogi, je Svet za 
zdravstvo in socialno politiko 
LRS izdal posebna strokovna 
navodila. Poleg teh navodil 
za opravljanje bablške službe 
bo knjižica vsebovala tudi 
vse zakonske predpise, ki so 
i tem v zvezi. Zato bo knji- 
žica koristna nele babicam, 
temveč vsem, ki imajo oprav- 
ka z nosečnicami, porodnica* 
mi in novorojenčki. 

niča 25, Rijavec Jožef, Ravnica, Pod- 
gozd 63, Belingar Štefanija, Rav- 
nica, Podgozd 57, kmetje; Rijavec 
Cirila, Ravnica 16. Pavlin Anton, 
Ravnica 31, delavca. 

Gorica, 20. oktobra 1954. 
Zadr. VI/11-13 3576 

Razglasi sodišč 

Oklici o skrbnikih in razpravah 
Postavl.'ont skrbniki bodo v tožbah zasto- 
pali tožence, katerih bivališče nI znano, 
na njihovo nevarnost In stroSkc dokler 
se sami ne zglasijo aH ne Imenujejo 

pooblaščence. 
G 405/54 7939 

Razboršek Antonija roj. Poličnik, 
gospodinja, Trbovlje, Keršičeva 47 
proti Razboršku Alojzu, električar- 
iu, nazadnje stanujočem v Preva- 
ïjah, zdaj neznanega bivališča. Raz- 
prava bo 13. januarja 1955 ob 8. uri 
pri tem sodišču v sobi štev. 52/11. 
Skrbnik je dr. Terseglav Alfonz, 
višji referent Okrožnega sodišča v 
Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 18. decembra 1954. 

Amortizacije 
Uvede    se    postopanje    za    amortizacijo 
vrednotnlc, kr.tcTtti imetnik) se pozivajo, 
naj v danem roku priglasijo sodišču svoje. 
pravico  sicer se bodo vrcdnotnlce Izrekle 

za neveljavne. 

IV R 1413/54-6 7906 

Vcrdel Frančiška roj. Krašovec, 
uslužbenka iz Celja, Savinjska ul. 3, 
prosi za amortizacijo življenjske 
police Državnega zavarovalnega za- 
voda, podružnice Celje, št. 215048, 
na ime Krašovec Štefka. Pričetek 
zavarovanja 1. IX. 1948; zavaroval- 
na vsota 28.800 din. doba 20 let. 
Priglasitveni rok: 2 meseca po tej 
objavi. 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 15. decembra 1934. 

Razne objave 

St. 578/54 8005 
Objava 

Marijan Fink jo z dnem 21. de- 
cembra 1954 vpisan v Odvetniško 
zbornico v Ljubljani kot odvetnic 
s sedežem pisarne V Celju. 
Izvršilni odbor Odvetniške zbornice 

v Ljubljani 

Izbrisi 
Okrožna gospodarska sodišča razglašajo: 
808. 

Besedilo:     Zadružna     špedicija 
Kranj - Škof ja Loka, 

Ker   se   je   spojilo   s podjetjem 
>Avtoprometc v Škof ji Loki. 

Ljubljana, 2. decembra 1954. 
Zadr VIII 78/6 3925 

Poziv upnikom in dolžnikom 
naj v danem roku priglasijo terj»*ve 

oziroma poravnajo svoje obveznosti do 
podjetij   v    likvidaciji,    sicer   se    boa° 

dolgovi sodno Izterjali. 
St. 770/54 7628 

Po soglasnem sklepu redne Jetne 
skupščine z dne 22. marca 19p3 JÇ 
Ribarska zadruga z o. j. v Maribor» 
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prešla  v likvidacijo, ter je odbor ser. št. 0880275 (Maribor okolica) in dinic, št. KO-26, in  priklopnik št. 
ustanovljenega   Ribiškega   društva knjižico za kolo št. 83810, znamke S-4023.                                         7923 
Maribor po soglasnem sklepu skup- »Exstrac                                     7929 Konjedic Ivanka, Imenje. p  Koj- 
ščme pooblaščen, da likvidacijo iz- Q       Ljudmila,   Maribor,   Marci- sko-  osebno   izkaznico,   registr.   št. 
h     m-            Pojave:    A.   decern- čeva št. 7, osebno izkaznico, registr. 15388, ser. št. 0331789 (Gorica).   7532 

štev.   43711,   serijska   štev.   0045897 Kordiš Marija, Konec 8, p. Stara 
Likvidacijska komisija (Maribor).                                   7941 ••••••. pri Kočevju, osebno izkaz^ 

Gerkman France, Komenda št. 40, nico> registrska št. 2543, serijska št. 
osebno   izkaznico,   reg.   št.   1521/50, 0548453.                                          7%3 
ser. št.  F-0447831   (Ljubljana oko- Kukovec Ljudevit, Maribor,  Ru- 
boa)-                                              8005 §ka 6, osebno izkaznico, registr. št. 

Gjerek Stefan, Kobilje 115, p. Do- S®316- serijska štev. 0315091   (Sara- 
brovnik, osebno izkaznico,  reg.  št. ••••).                                             7932 

.    ,                                  Tr 513, ser. št. 0223223  (Dolenja Len- Lampret Ivan, Stražišče 4, p. Rav- 
Andreiaš    Frančiška,    Vrihre    36, dava).                                            760? ne na Koroškem, osebno izkaznico 

P: Cerklje ob Krki. osebno izkaz- Q^^   stefamja,   Skoke   30   pri registr. št. 23340, serij. štev. 0360650 
re-^'i r>es< Št- 2>M2, Ser" St> 04Oì«2 Slivnici, osebno izkaznico,  reg.  št. (Slovenj  Gradec).                        7964 
[ „   o)-                                         7551 2222. «er. št. 0379632 (Maribor oko- Ledinek   Stanislav.   Lepa   njiva. 
v Babnik Emilija, Ljubljana, Polje lica).                                              7949 p,  Mozirje,  osebno izkaznico   reg 
ŠiVn9?;-.osebn? iz^aZT?lc.^J-eFnr: u' Gorenc  Ivan,   St.   Lenart   št.   29, ftev.   21963,   serijska   štev.   0445265 
W26/31, serij. št. F-01020^6  (Ljub- p  Brežice, osebno izkaznico, reg. št. (Šoštanj).                                       7975 
••••)-                                            ?95J 1874, ser. št. 0367184 (Krško).   7909 Lešnjak Melanija. Ljubljana, štu- 

Beloglavec Anica Maribor Tezno. Haber Stefka>  Maribor.  Pristani- f^S^^gUimacijo. MVŠ'   izd«5£? 
Trg kragujevačkih žrtev osebno iz- ška 7  osebno izkaznico> registrska '• 1945"44 v Ljubljam.               800Û 
SSf'Ä'S1'          * ••••• št. 33744. serijska št. 0189672 (Mari- Malovič Margit. Maribor, Prešer- W43226 (Maribor).                        7940 ^                                              7943 nova 30a> osebno izkaznic0( regJstrt 

Blatnik Franc. Kitni vrh 25. p. Za- Hojnik JoŽ6i Sleme pri Zg. Kun- ^r
6S62' seriìska št- •<*>7•  (Mari- 

Tat*'  osebno ^iziiaznioo,   reg.   St. goti(
J
osebno  izkaznico,   registr.   št. ^'                                               '936 

U629   senjska  štev. 00119^9  (Novo §3322> ser< gt_ Qiegm Qfojßoi oko. Mosnec Jože. Sv. Duh pri Škof ji 
mest°)-                                           7876 lica).                                              7933 Loki, osebno izkaznico,  registr. št. 

Boben Marija. Brce 5. Grosuplje, Horvat Tomaž   Ljubljana, gmar- ^ s
T"&ka štev' M-2S57647 (Kla- 

osebno   izkaznico,   reg.   št    1797/50, ünska 2,  oseh^ izkazico, iegi8tr. njec. LRH).                                   7963 
Serijska   štev. F-0002107   (Ljubljana št> 10•452/54. ser. št. F-0S31762 (Ljub: Mihelčič Stanko, Babna polica 4, 
«Konca).                                        <*" ljana).                                            7967 osebno izkaznico, reg. št. 20909, ser. 

Bolko Ivan, Zg. Poljskava pri Ma- jančič jožefa> Setarjeyo 5 pri Le- št- F-0»1219 (Postojna).            7503 
riboru,  uveljavlja  najdeno osebno nartu   osebno 1••••••, registr. št. Mljač Stanko. Lokev 80. p. Divača, 
pfeîîS? ÂÎël-K    SÌvS'       7QII' "S86- ser- št- 038827° (Maribor oko- osebno izkaznico, reg. št 15266, ser / *-0S<91J2 (Maribor okolica).       7951 •••)>                                                 7931 §(. 215976 (Sežana).                       7976 

Božičnik roj. Bah Marija, Kopriv- Jerše Milena, Ljubljana,  Rimska Muhič  Franc,   Ljubljana,   Puhar- 
aica  21, osebno izkaznico,  reg. št. cesta, osebno izkaznico, registr. št. jeva  3,  vozniško dovoljenje,  kate- 
15272, ser. št. 0393381 (Krško).   8004 68055/51, serijska št. 0090365 (Ljub- éorija >A in B«, štev. 4823  (Ljub- 

Brodnjak   Katarina,   Dolane   22, «•»>•                                         7934 «»I'                                          "86 
P- Cirkulane, osebno izkaznico, reg. Junč Angela,  Zç.   Poljskava  pri Mulec Alojzij, Gor. Jezero št. 17. 
št. 31466, ser. št. F-0237176.       7513 Mariboru, uveljavlja najdeno oseb- p. Stari trg pri Rakeku, osebno iz- 

„.                                  •     _ no izkaznico, reg. št. 42028, ser. št. kaznico,  registr.  št.  1272,  serij.  št. 
Umermančič  Franc,  St.   Jost   10, 0877162  (Maribor okolica).         7952 F-0623031  (Postojna).                   7534 

fto«^275eb,Äi^Ä Ss§7290 •   Južnič por. Prančič Marija, Ljub- Nag lic Rezka, Smarca pri Kamni- 
(Novo mesto)         J                      7871 ljana'. osebno izkaznico, registr. št. k

p
u; °••«&£? » <£'. r,ef/ st- 7>> °> 

mesio,                                 <o 29334/51,   serijska   štev.   F-0051644 ,s.er\ st-   F-045J640   (Ljublana  oko- 
Uecman   Marija,  Selska  cesta   1, (Ljubljana)                                   7985 kca'-                                              79» 

P- Hajdina, Ptui. knjižica za žensko ' Nahlik Erna, Maribor, Razlagova 
avokolo, št. 78O90, na ime Goloman Kamerički Miha, Hudi Kot, Rib- št. 1, osebno izkaznico, registr  štev. 
orečko, Sp. Breg 175.                  7468 nica na Pohorju, osebno izkaznico, 6491, serijska št. 0016302 (Maribor), 

n.       . T    ,.       c     ,  r.    , ,   ,„- reg. št. 23536, ser. št. 0568394 (Rib- in   sindikalno   knjižico,  izdano   od 
nr- ï?°\ Jushna% SP°^-, »Wek i2y nica na Pohorju).                       7945 sindikalne podružnice >Svila< v Ma- 
Pri Mariboru, osebno izkaznico, reg. .               .            ,. riboru                                            70V» 
»t. 5825, serijska št. 0384535  (Mari- Kamerički  Frančiška.  Hudi, Kot. "••-         „.,,,,.,       ,. 79M) 

bor)                                                7934 Ribnica na Pohorju, osebno izkaz- Urtnaber Kudolf, Alanbor, 'Vrazo- 
r»   ,    .,   „                 „        ,    . nico, reg. št. 23259, ser. št. 0569217 va 53, osebno izkaznico, registr. št. 
Urotenik Margareta, Fram št. 59, /TKbnica na Pohorju).                7946 16545, serijska štev. 0013459  (Mari- 

osebno izkaznico, reg. št. 21032, ser. v bor).                                               7939 
«t     nr-Tonn/L    rtf^ü     _i._i..__\       •••7 *••   __v^_   \r .*_     ••..1.1:       l- 

ser. št. K-011407 (Ljubljana).     7916 Kliner   Cvetko,   Maribor,   Tezno. lica).                                              7987 
Fabjan Ivan. Nova Gorica, Erjav- Miklavška 12, knjižico o predvoja- Perčič   Jožefa,   Fužine,   Kamnik, 

čev  drevored  4, osebno izkaznico, ški vzgoji, izdano v Mariboru leta osebno izkaznico,  reg.  št.  26673/51, 
teg- št.  15010, ser. Št. 0351174 (Go; 1951.                                               7942 ser. Št. F-0472385   (Kamnik).      79SS 

-nca)-                                            7603 Kmetijsko    gozdarsko    posestvo Pezdirc Franc, Livold 25, osebno 
Firbas Ferdo Lenart v Slov. gori- Kočevje, Kmetijska uprava, Livold, -izkaznico, reg. št. 15446, serijska št. 

eah, osebno izkaznico, reg. št. 41039, prometni dovi jen ji za traktor >Lan- 0498757 (Črnomelj).                     7927 
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Pogorelec Josip, Primskovo 57 pri 
Kranju, osebno izkaznico, registi, 
št.  1898/52. ser. št. F-0187763.     7488 

Praznik Marija, Ljubljana, oseb- 
no izkaznico, reg. št. 18234/50, ser. 
št. F-0040544  (Ljubljana). 7956 

Rahne Milan, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 54782/54, ser. št. 
F-0077092 (Ljubljana). 7957 

Rakuša Franc, Blaguš 6, p. Videm 
ob Sčavnici, osebno izkaznico, reg. 
štev. 16500, serijska štev. 73510 (Rad- 
gona). 7559 

Rečnik Vinko, Zg. Selnica, p. Sel- 
nica ob Dravi, osebno izkaznico, 
registr. št. 41349, serij. št. 0194914 
(Maribor okolica). 7944 

Ropret Peter, Ljubljana, Cesto na 
Brdo 9, osebno izkaznico, reg. št. 
56578/51, serijska št. 0078888 (Ljub- 
ljana). 7958 

RupnLk Marija, Maribor, Mei j ska 
št. 44, osebno izkaznico, registr. št. 
8441, serijska štev. 0273151 (Slovenj 
Gradec). 7950 

Skalar Slavica, Ljubljana, Rud- 
nik 85, osebno izkaznico, registr. 
št.  14027/51   (Ljubljana). 7989 

Smonig Rupert, Slovenj Gradec, 
Stari trg 112, osebno izkaznico, reg. 
št. 27599, ser. št. 0172918 (Maribor 
okolica). 7935 

Starovasnik Erna, Lušioka vas 9 
pri Poljčanah, osebno izkaznico, reg. 

št. 16677, serijska št. 0770797 (Polj- 
čane). 7948 

Sterle Danilo, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 55833/51, ser. št. 
F-0078143   (Ljubljana). 7969 

Škufca Franc, Lažna 8, p. Hinje, 
osebno izkaznico, reg. št. 18744, ser. 
št. 0309354  (Novo mesto). 7870 

Stingi Ivana, Spod. Jakobski dol 
št. 42, osebno izkaznico, registr. št. 
38538, serij. št. G-0196786 (Maribor 
okolica). 7937 

Straub Viktor, Maribor, Studenci, 
Vokačeva 12, osebno izkaznico, reg. 
št. 6687, serijska št. 0016498 (Mari- 
bor). 7938 

Trošt Marija, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 13430/51 ser. št. 
F-0035740   (Ljubljana). 7990 

Uršič Peregrina, Tunjice št. 33, 
osebno izkaznico, reg. št. 7721/51, 
ser. št. F-0454031   (Kamnik).       7991 

Vernej Simon, voj. vojni invalid, 
Statenberg 23, invalidsko izplačilno 
knjižico, št. 7159. 7519 

Virt Danica, Ljubljana, osebno 
izkaznico, registr. št. 1372, ser. št. 
0311885 (Novo mesto). 7992 

Vodopivec Alojzija, Hrvaški brod 
št. 18, p. Šentjernej, osebno izkaz- 
nico, reg. št. 9314, ser. št. 0314514 
(Novo mesto). 7873 

Zadravec Jožef, Turnišče št. 100, 
osebno izkaznico, serij, št 0239079 
(Dol. Lendava). 7616 

Zafad Anton, Stara Sušica, pošta 
Košana, osebno izkaznico, registr. 
štev. 11815, serijska Štev. F-0622125 
(Postojna). 7914 

Zaje Alojz, Pristavica 9, p. Veliki 
Gaber, osebno izkaznico, registr. 
štev. 365, serijska štev. 504675 (Treb- 
nje). 7875 

Zorič Francka, Ljubljana, osebno 
izkaznico, reg. št. 59097/51 (Ljub- 
ljana). 8007 

Zupančič Ljudmila, Šentvid pri 
Stični, osebno izkaznico, registr. št. 
8007/50, serijska št. F-0008317 (Ljub- 
ljanaokolica). 7970 

Zabkar Alojz, Grmovlje 1, pošta 
Skocjan, osebno izkaznico, registr. 
št. 29212, serijska št. 0345412 (Novo 
mesto), in knjižico za kolo. 7874 

Zitko Mirko, Matenja vas pri Po- 
stojni, orožni list za lovsko puško, 
registr. štev. 114, izdan v Postojni 
13. II. 1951. 8008 

Vodopivec Matija, Hrvaški brod Župevc Alojz, Jagnenica 8, p. Ra- 
st. 18, p. Šentjernej, osebno izkaz- deče pri Zidanem mostu, osebno iz- 
nico, reg. št. 8334, ser. št. 0346584 kaznico, registr. št. 38188, serijska 
(Novo mesto).                                 7872 št. F-075149S.                                   7538 

Vse naročnike in druge interesente obveščamo, da je 

Kralevnl Beügsiteia MS 
že v knjigoveznici in da bomo začeli ? razpošiljanjem prvih izvodov še v tem mesecu. 
Knjiga, ki bo obsegala nnu 1000 strani, ima blizu 250 lepih pokrajinskih slik, 22 kras- 
nih celostranskih umetniških prilog, fotografij naših planinskih postojank ter 21 zem- 
ljevidov. Glede na število prebivalstva, socialno strukturo, zdravstvo, šolstvo, železni- 
ške postaje, pošto, nadmorsko višino itd. bo v knjigi prikazanih nad 8000 naselij in 
zaselkov v sestavu naših občin, predvsem pa bo leksikon pridobil na vrednosti tudi 
zato, ker bo prvič v zgodovini enotne slovenske samouprave opisana v njem v besedi 
in sliki tudi naša obmorska zemlja, okraj Koper. In ker je bil ta okraj priključen 
Sloveniji šele v oktobru, smo morali zaradi popolnosti izdaje počakati še na statistične 
podatke za ta del slovenske Istre, ki bo kot poseben dodatek priložen leksikonu. Inte- 
resenti, posebno še tisti, ki so se na leksikon naročili že prej,, naj to /amudo oproste; 
imeli bodo zato — sicer zaradi nepredvidenih stroškov za omenjeno izpopolnitev knji- 

ge za nekoiiko zvišano ceno — zbrano gradivo vsega slovenskega ozemlja v naši repu- 
bliki, od severnih mej do Jadrana. Vezava tako obsežnega dela gre zaradi vlaganja 
zemljevidov in umetniških prilog počasneje od rok, vendar pa bodo do kraja leta, pred- 
vsem pa v januarju prejeli interesenti eno najobsežnejših, glede na to pa tudi eno 
najcenejših  knjižnih  izdaj po osvoboditvi. Uprava »Uradnega lista LRS« 

Izdaja »Uradni list LRS« — Direktor to odgovorni urednik: Ivo Lapajne — Tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« 
v LJubljani 
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Osnova       %       Davek Osnova       %       Davek      Osnova       %       Davek Osnova       %        Davek 

4.15.000 
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 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 
570.000 

43,8 
44 
44,3 
44,6 
44,9 
45,1 
45,4 
45,7 
45,9 
46,2 
46,4 
46,7 
47 
47,2 
47,5 
47,7 
48 
48.3 
48,5 
48,8 
49 
49,3 
49,6 
49,8 
51,1 

181.770 
184.800 
188.275 
191.780 
195.315 
198.440 
202.030 
205.630 
208.845 
212.520 
215.760 
219.490 
223.250 
226.560 
230.375 
233.730 
237.600 
241.500 
247.350 
253.760 
259.700 
266.220 
272.800 
277.080 
285.570 

580.000 
590.000 
600.000 
610.000 
'620.000 
630.000 
640.000 
650.000 
660.000 
670.000 
680.000 
690.000 
700.000 
710.000 
720.000 
730.000 
740.000 
750.000 
760.000 
770.000 
780.000 
790.000 
800.000 
nad 
800.000 

50,3 
50,6 
50,9 

51.1 
51,4 
51.6 
51.9 
52,2 
52,4 
52,7 
52,9 
53,2 
53,4 
53,7 
53,9 
54,2 
54,5 
54,7 
55 
55,2 
55,5 
55,8 
56 

60% 

291.710 
298.540 
305.400 
311.710 
518.680 
325.080 
332.160 
339.300 
345.840 
553.090 
359.720 
367.080 
373.800 
381.270 
588.080 
393.660 
403.300 
410.230 
418.000 
423.040 
434.900 
440.082 
448.000 

Pri osnovi flad 800.000din od razlike 60%, t. j. 
od vsakih nadaljnjih 10.000 din ' osnove še 6.000 din 
dopolnilne dohodnine. 

2. člen 

Za izračunavanje dopolnilne dohodnine od pre- 
moženja ee za obmožje OLO Celje izven mestne ob- 
čine Celje predpisuje - ,~'- ""=' 4-'~ •--— 
lestvica: 

za   leto   1954   tale   davčna 

Osno' va % 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 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

80 
160 
240 
320 
400 
480 
560 

.   640 
720 
800 
880 
960 

1.040 
1.120 
1.200 
1.280 
1.360 
1.440 
1.520 
1.600 
1.680 
1.760 
1.840 
1.920 
2.000 
2.080 
2.160 
2.240 

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 

8 
8 
8,2 
8,5 
8,8 
9,1 
9,3 
9» 
9,9 

10,2 
10,4 
10,7 
11 
11.2 
11,5 
11.8 
12.1 
12,3 
12,6 
12• 
13,1 
13,4 
13,7 
14 
14,2 
14,5 
14,8 
15 

2.320 
2.400 
2.542 
2.720 
2.904 
3.094 
3.255 
3.456 
3.663 
3.876 
4.036 
4*.280 
4.510 
4.704 
4.945 
5.192 
5.445 
5.658 
5.922 
6.192 
6.419 
6.7O0 
6.987 
7.280 
7.426 
7.830 
8.140 
8.4O0 

57.000 
58.000 
59.000 
60.000 
61.000 
62.000 
63.000 
64.000 
65.000 
66.000 
67.000 
6S.O0O 
69.000 
70.000 
71.000 
72.000 * 
75.000 
74.000 
75.O0O 
76.000 
77.000 
78.000 
79.000 
S0.O00 
81.000 
82.000 
83.000 
84.000 
85.000 
86.000 
87.000 
8-3.000 
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 

15.3 
15,6 
15,9 
16,1 
16,4 
16,7 
16,9 
17,2 
17.5 
17,8 
18 
18,3 
18,6 
18,8 
19,1 
19,4 
19,7 
19,9 
20,2 
20,5 
20,8 
21 
21,3 
21,6 . 
21,8 
22,1 
22,4 
22,7 
22,9 
23,2 
23,5 
23,8 
24 
24,3 
24,6 
24,8 
25,1 
25,4 • 
25,7 
25,9 
26,2 
26,5 
26,8 
27 
27,9 
28,8 
29,7 
30,6 
31,5 
32,4 
33,3 
34,2 
35,1 
36 
36,9 
37,8 
38',7 
39,6 
40,5 
41,4 
42,3 
43.2 
44,1 
45 
45,6 

8.721 
9.048- 
9.381 
9.660 

10.004 
10,354 
10.647 
11.008 
11.375 
11.748 
12.030 
12.444 
12.834 
13.160 
13.441 
13.968 
14.371 
14.726 
15.150 
15.580 
10.016 
16.360 
16.827 
17.280 
17.658 
16.122 
18.592 
18.768 
19.465 
19.952 
20.445 
20.944 
21.360 
2L870 
22.251 
22.816 
23.345 
23.876 

• 24.415 
24.861 
25.414 
25.970 
26.532 
27.000 
29.225 
31.680 
34.155 
36.720 
39.575 
42.120 
44.955 
47.880 
50.895 
54.000 
57.195 
60.540 
63.855 
67.320 
70.875 
74.520 
78.255 
82.080 
85.995 
90.000 
93.480 

210.000 
215.000 
220.000 
225.000 
230.000 
255.000 
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 
505.000 
310.000 
315.000 

. 320.000 
325.000 
330.000 
333.000 
340.000 
345.000 
350.000 
353.000 
360.000 
565.000 
370.000 
575.000 
380.000 
385.000 
390.000 
595.000 
400.000 
405.000 
410.000 
415.000 
420.000 
423.000 
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 
510.000 
520.000 
530.000 
540.000 
550.000 
560.000 

/ 

46,2 
46,8 
47,4 
48 
48,6 
49,2 
49,8 
50,4 
51 
51,6 
32,2 
52,8 
53,4 
54 
54,6 
55,2 
55,8 
56.4 
57 
57,2 
57,4 
57,6 
57,8 
58 
58,2 
58,5 
58,7 
58,9 
59,1 
59,3 
59,5 
59,8 
60 
60,2 
60.4 
60,6 
60,8 
61,1 
61,3 
61,5 
61,7 
61,9 
62,2 
62,4 
62,6 
62,8 
63 
63,2 
63,4 
63,7 
63,9 
64,1 
64,3 
64,5 

' 64,7 
64,9 
65,1 
65,4 
65,6 
65,8 
66 
66,2 
66,4 
66,6 
66,9 

97.020 
100.620 
105.380 
108.000 
111.780 
115.620 
119.520 
123.480 
127.500 
131.580 
133.720 
138.920 
144.180 
14S.5O0 
152.880 
157.520 
161.820 
166.380 
171.000 
174.460 
177.940 
181.440 
iei.960 
188.500 
192.060 
195.975 
199.360 
203.205 
206.730 
210.315 
214.200 
218.270 
222.000 
225.750 
229.520 
233.310 
237.120 
211.345 
245.200 
249.075 
252.970 
256.833 
261.240 
265.100 
269.180 
273,180 
277.200 
232.240 
285.300 
289.835 
295.760 
298.065 

•302.210 
306.375 
310.560 
314.765 
318.-990 
525/730 
328.000 
333.580 
543.200 
347.560 
538.560 
366.300 
374.640 
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Osnova      %       Davek Osnova      %      Davek 

570.000 67,1 382.470 700.000 69,8 488.600 
580.000 67.5 390.340 710.000 70 497.000 
590.000 67,5 598.250 720.000 70,3 506.160 
600.000 67,7 406.200 730.000 70,5 514.650 
610.000 67,9 414.190 740.000 70,7 523.160 
620.000 68,1 422.220 750.000 70,9 531.750 
630.000 68,4 430.950 760.000 71,1 540.360 
640.000 68,6 439.040 770.000 71,4 549.780 
650.000 68,8 447.200 780.000 71,6 558.480 
660.000 69 455.400 790.000 71,8 567.220 
670.000 69,2 463.640 800.000 72 576.000 
6S0.000 69,4 471.920 nad 
690.000 69,6 480.240 800.000 74% 

Pri osnovi nad 800.000 din od razlike 74 %, i j. 
od vsakih nadaljnjih 10.000 osnove še 7.400 din dopol- 
nilne dohodnine. 

3. člen 
Osnove za obračunavanje dopolnilne dohodnine 

od samostojnih poklicev in premoženja se zaokro- 
žujejo takole: 

a) osnove do 100.000 din se zaokrožijo na celih 
1.000 din tako, da se zneski do 500 din zaokrožijo na 
nižjih 1000 din, zneski . nad 500 din pa na višjih 
1000 din; 

b) osnove nad 100.000 din do 500.000 din se zaokro- 
žijo na celih 5.000 din, in sicer tako, da se zneski do 
2.500 din zaokrožijo na 5.000 din navzdol, zneski nad 
2.500din pa na 5.000din navzgor; 

c) osnove nad 500.000 din se zaokrožijo na 10.000 
dinarjev, in sicer tako, da se zneski do 5.000 din za- 
okrožijo na 10.000 din navzdol, zneski nad 5.000 din 
pa na 10.000 navzgor. 

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. 

4. člen 
' Ta odlok velja od dneva objave • >Uradnem 
listu LRSc, dopolnilna dohodnina od samostojnih po- 
klicev in premoženja pa se po teh stopnjah odmeri 
za leto 1954. 

St. 1/1-12242/1 
Celje, dne- 3. novembra 1954. 

. Predsednik OLO: 
Riko Jerman 1. r. 

799. 
* Na podlagi 17., 19. in 64. člena zakona o okraj- 

nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) 
ter 2. m 29. člena temeljnega zakona o proračunu 
(Uradni list FLRJ, št 13/54) je okrajni ljudski odbor 
Črnomelj na skupni seji obeh zborov dne 8. decem- 
bra 1954 izdal 

ODLOK 
o začasnem finansiranju proračunskih potreb okraja 

Črnomelj 

I 
Do izdaje proračuna okrajnega ljudskega odbora 

v Črnomlju za leto 1955 se bodo proračunske potrebe 
okraja Črnomelj začasno finansirale na .podlagi me- 
sečnih proračunskih načrtov dohodkov in izdatkov 
v mejah proračuna okraja Črnomelj za leto 1954. 

• 
Zneski dohodkov in izdatkov, pobrani oziroma 

porabljeni na podlagi tega odloka, so sestavni del 
proračunskih dohodkov in izdatkov po proračunu 
okraja Črnomelj za leto 1955. 

III 
Ta odlok velja od 1. januarja 1955. 
St. 1-4589/1-54 
Črnomelj, dne 8. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Janez 2unič 1. r. 

800. 

Na podlagi 16. člena ter 2. točke 64. člena za- 
kona o okrajnih ljudskih odborih in 1. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem 
planu Ljudske republike Slovenije za leto 1954 (Urad- 
ni list LRS, št. 43-157/54) je okrajni ljudski odbor 
Ljubljana okolica na XXI. skupni seji okrajnega 
zbora in zbora proizvajalcev dne 18. decembra 1954 
sprejel 

ODLOK 
o spremembi odloka o družbenem platnu okraja 

Ljubljana okolica za leto 1954 
(Uradni list LRS, št. 27-39S/54 v zvezi z Uradnim li- 
stom LRS, št. 37-554/54, in Uradnim Ustom LRS. št. 

45-6S5/54) 

1. člen 
V ••. poglavju — Delež občinskih ljudskih od- 

borov na dohodkih — se 10. točka drugega odstavka 
spremeni tako, da se glasi: 

>10. od dobička, ki pripada okraju, katerega go- 
spodarske organizacije vplačajo na območju LO MO 
Kamnik, pripade LO MO Kamnik 6,5% (šest in pol 
odstotkov).« 

2. člen 
V •••. poglavju — Skupna sredstva okraja in 

viri sredstev — se spremenijo tile zneski, ki znašajo: 
A. V letu 1954 razpolaga okraj Ljubljana okolica 

s skupnimi sredstvi v visini 3,700.000 tisoč dinarjev. 
B. Ta sredstva bodo zagotovljena iz tehle virov (v 

tisočih dinarjev): 
I. Sredstva po planu 1934:   • 

1. ostanek dobička gospodarskih orga- 
nizacij 2,365.239 

2. 5% prometnega davka gospodarskih 
.   organizacij (izvzemši zadružne orga- 

nizacije in izvoz) 125.000 
3. 50%  prometnega  davka  zadružnega 

in zasebnega sektorja 98.000 
4. davek od tuje delovne sile 3.000 
5. dopolnilna dohodnina od kmetijskih 

gospodarstev 207.328 
6. dopolnilna dohodnina od samostojnih 

poklicev 39.772 
7. davek od dediščin in daril 15.1.67 
8. zemljarina 9-57° 
9. državne takse M-000 

10. dohodki UTadov in zavodov 8.000 
' 11. drugi dohodki lO-1^ 

s    ' 2,895.239, 
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11. Sredstva iz leta 1953: 
1. presežek proračunskih dohodkov 351.375 
2. presežek in davek od preseženih plač     453.375 

S04.761 
t 3. člen 
V XXIV. poglavju — Uporaba sredstev okraja 

Ljubljana okolica — se spremenijo tile zneski, ki 
znašajo: 

Sredstva v višini 3,700.000, s katerimi razpolaga 
v letu 1954 okraj Ljubljana okolica, se bodo upora- 
bila v tele namene (v tisoč din): 

a) gospodarske investicije 14.000 
b) subvencije gospodarstvu 2.4O0 
c) negospodarske investicije 685.632 
č) proračunski izdatki 712.969 
d) okrajni   kreditni   sklad  za   investicije   698.320 
e) prispevek  za  kritje  potreb  Ljudske 

republike Slovenije 1,872.000 

3,985.321 

Primanjkljaj 285.321 
4. člen 

Ta odlok  velja takoj, uporablja pa se od 1. ja- 
guarja  1954. 

St.  5992/5-1934 
Ljubljana,.dne 18. decembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Miha Berčič 1. r. 

801. 

' Okrajni ljudski odbor Novo mesto je na podlagi 2. 
odstavka 15. člena, 15. točke 64. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni list LRS, št. 19-89/52) v 
Zyezi s 16., 73., 90. in 93. členom uredbe o upravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) na 
13- seji okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 5. 
oktobra 1954 sprejel 

ODLOK 
» stanovanjski tarifi, razdelitvi najemnin in skladih 

l.člen 
Najemnina   za   stanovanjske   prostore   se   določi 

?lede na število točk, površino in okoliš, v katerem 
••• stanovanje. 

Cena za posamezno točko na 1 m* stanovanjske 
Površine so določi: 
1     a) v    L okolišu na 0.30 din. 

1>) v   II. okolišu na 0.25 din, 
"^-      c) v III. okolišu na 0.20 din. 

2. člen 
Pri  izračunavanju najemnine po prejšnjem čle- 

jju se ne upošteva površina sob nad 30 m« ter zaprtih 
"Odnikov in predsod nad 20 m*. 

3.člen 
.   Uživalci   stanovanj   plačujejo   za   uporabo   zele- 

njavnih vrtov pri hišah poseben  letni prispevek od 
«o 3 din, za sadne drevesa pa po donosnosti. 

,.    Po tej tarifi določi prispevek hišni svet oziroma 
h,šni lastnik s pogodbo. 

Prispevek se obravnava enako kot najemnina in 
Se razdeli v sklade po istih načelih. 

4. člen 
Zasebnemu lastniku hiše, ki je vključena v sta- 

n°vanjsko skupnost, se pred  razdelitvijo najemnine 

na sklade izplača od mesečne najemnine: 
do 10.000 din 10%, 
od 10.000 do 50.000 din 7%, toda ne manj kot 

1.000 din, 
nad 50.000 din 5%, toda ne manj kot 3.500 dm, a 

največ 6.000 din. 
5. člen 

Zasebnemu lastniku, ki nima drugih sredstev ,za 
preživljanje, lahko svet stanovanjske skupnosti po 
predlogu tajništva za .ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko OLO določi v okviru donosa hiše višji zne- 
sek, vendar ne nad 50% najemnine. 

Zoper določitev dela najemnine, ki pripada zaseb- 
nemu lastniku po tem členu, je dovoljena pritožba na 
okrajni ljudski odbor Novo mesto. 

6. člen 
Najemnina se razdeli: najmanj 75% v amortiza- 

cijski sklad in sklad za vzdrževanje, ki sta združena, 
do 25% za hišno upravo. 

Hišni svet lahko določi za razdelitev v amorti- 
zacijski sklad in sklad za vzdrževanje tudi višji od- 
stotek na račun zmanjšanja stroškov za hišno upravo. 

7. člen 
Hišni svet odvaja mesečno iz amortizacijskega 

sklada in sklada za vzdrževanje hiš v sklad za zida- 
nje stanovanjskih hiš ustreznega občinskega LO 10% 
dela najemnine, ki se plačuje v amortizacijski sklad 
in sklad za vzdrževanje. 

Za vsak občinski ljudski odbor se ustanovi pose- 
ben sklad za zidanje stanovanjskih hiš. 

8. člen 
Zasebni lastnik hiše, v kateri se poslovni prosto- 

ri in ki ni vključena v stanovanjsko skupnost, odvaja 
v sklad za zidanje hiš 50% hiš od poslovnih naejmnin. 

Občinski ljudski odbor lahko začasno oprosti za- 
sebnega lastnika hiše odvajanje v sklad za zidanje 
hi, če je bila hiša med vojno poškodovana in je bila 
obnovljena po osvoboditvi, za obnovo hiše pa si je 
lastnik hiše najel posojilo, ki ga še ni vrnil. 

9. člen 
Zasebni lastniki hiš, ki niso vključene • stano- 

vanjsko skupnost in v katerih njih lastniki ne stanu- 
jejo, morajo odvajati 10% stanovanjske najemnine v 
sklad za zidanje stanovanjskih hiš do vsakega 10. v 
mesecu, izvzemši tistih lastnikov, ki kljub sodni 
odpovedi ne morejo stanovati v lastni hiši. 

10. člen 
Dosedanji sklad za vzdrževanje hiš se 'a hiše, ki 

so vključene v stanovanjsko skupnost, razdeli: 100 % 
v amortizacijski sklad in sklad za vzdrževanje, pri 
tem se upošteva določba 7. člena. 

11. člen   . 
Lastniki hiš, ki niso vključene v stanovanjsko 

skupnost, črpajo še nadalje razpoložljiva sredstva 
dosedanjega sklada za vzdrževanje hiš po določbah 
odloka o delitvi sklada za vzdrževanje hiš (Uradni 
list LRS, št. 20 — 206/53). 

12. člen 
Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznijo 

do 3.000 din, kdor ravna v nasprotju s 4, členom tega 
odloka. 

13. člen 
Najemnina po tem odloku se bo plačevala od 

1. avgusta 1954 dalje 
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14. len 
Ta odlok ne velja za območje ljudskega odbora 

mestne občine Novo mesto in velja takoj. 
St. I — 6565/9-54 
Novo mesto, dne 5. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Viktor Zupančič 1. r. 

Stanovanjsko tarifo je potrdil Izvršni svet Ljud- 
ske skupščine LRS z odločbo- št. 468/4-54 z dne 20. 
decembra   1954. 

802. 

Na podlagi 15. člena in 15. točke 64. člena zakona 
o okrajnih ljudskih odborih (Uradni list LRS, štev. 
19-89/52), v zvezi s 25. členom uredbe o opravljanju 
stanovanjskih hiš (Uradni list FLRJ, št. 29-344/54) ter 
5. in 8. člena temeljnega zakona o prekrških (Uradni 
list FLRJ, št. 46-428/51) je okrajni ljudski odbor Ptuj 
na sejah okrajnega zbora in zbora proizvajalcev dne 
27. novembra 1954 sprejel 

O D L O C 
o pogojih za sklepanje stanovanjskih pogodb 

v okraju Ptuj 

1. člen 
V okraju Ptuj, razen v mestni občini Ptuj, skle- 

pajo stanovanjske pogodbe na podlagi odločb stano- 
vanjske uprave hišni sveti za stanovanja v hišah, 
ki so vključene v družbeno upravljanje, lastniki hiš 
pa za stanovanja v hišah, ki niso vključena v druž- 
beno upravljanje, z uživalci in sostanovalci, če na 
dan sklepanja stanovanjske pogodbe zadostijo po- 
gojem tega odloka. 

2. člen 
Po 1. členu tega odloka se ne more skleniti stano- 

vanjska' pogodba z uživalci in sostanovalci, ki na ob- 
močju občin okraja Ptuj: 

a) nimajo stalnega bivališča; 
b) ne morejo izkazati pravice do določenega sta- 

novanja. 
Salno bivališče pod a) se izkaže s potrdilom pri- 

javnega urada oziroma z osebno izkaznico, pravico 
do določenega stanovanja pod b) pa s sedanjo na- 
jemno pogodbo, odločbo pristojne^ stanovanjskega 
organa ali s kakim drugim veljaviu i naslovom. 

3. člen 
Stanovanjska pogodba za družinsko stanovanje 

se sklepa le z uživalci i"i sostanovalci, ki imajo 
družino. 

Saruì—a oseba lahko sklene stanovanjsko pogodbo 
ie za samsko sobo, za sobo v sklopu družinskega sta- 
novanja pa le podnajemno pogodbo. 

Izjemoma lahko samska oseba sklene stanovanj- 
sko pogodbo največ za enosobno stanovanje z običaj- 
nimi pritiklinami, če ji je iz zdravstvenih ali starost- 
nih razlogov potrebno lastno gospodinjstvo. 

Kot družina se štejeta tudi zakonca brez otrok 
in sorodniki, ki žive v skupnem gospodinjstvu. 

Z osebami, ki živijo v nedovoljenem razmerju 
(divjem zakonu), se ne sklene stanovanjska pogodba 
za družinska stanovanja. 

4. člen 
Z delavci in uslužbenci, ki stanujejo v hišah, ki 

-so jih sezidale gospodarske organizacije, zavodi in 
uradi in preidejo v družbeno upravljanje, se skle- 

pajo začasne  stanovanjske  pogodbe, čo delavci in 
uslužbenci  na  dan  sklepanja pogodbe z njimi niso 
več v delovnem razmerju in če je delovno razmerje^ 
prenehalo po njihovi krivdi ali volji. 

Za  sklenitev  stanovanjske pogodbe  v  hišah po 
prejšnjem odstavku da svojo pritrditev gospodarska ' 
organizacija, zavod ali urad, ki je hišo sezidal. Svoje 
pritrditve ne more odreči tistim, ki izpolnjujejo po* 
goje, predpisano s tem odlokom. 

5. člen 
Z najemniki oziroma uživalci in s sostanovalci, 

ki stanujejo v stanovanjih, ki so jim pravnomočno 
odpovedana oziroma odvzeta, sklenejo hišni sveti 
oziroma lastniki začasne stanovanjske pogodbe. 

6. člen 
Z lastnikom hiše, ki preide v družbeno upravlja- 

nje, se ne sklepa stanovanjska pogodba. 
Hišni svet sklene pismeno pogodbo s takim hiš- 

nim lastnikom glede pravic in dolžnosti iz 7. poglavja' 
uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš in drugih 
veljavnih predpisov. 

Določba 1. odstavka tega člena velja tudi za tiste 
osebe, ki se izkažejo : veljavno listino, da imajo 
pravico do brezplačnega stanovanja (užitek). 

7. člen 
Stanovanjske pogodbe, ki se sklenejo v nasprotju 

z določbami tega odloka, se razglase za neveljavne. 
Neveljavnost stanovanjskih pogodb razglasi P"' 

stojni občinski ljudski odbor, ki vodi nadzorstvo nad 
upravljanjem stanovanjskih hiš, oziroma organ, ki ga 
ta določi. 

8. člen 
Stanovanjske pogodbe se sklepajo po obrazcu 

Državne založbe Slovenije št. 0.73-B-1029-54. 

9. člen 
Za hiše, katerih vključitev v družbeno upravlja- 

nje je sporna, sklepa stanovanjske pogodbo hišni 
lastnik. 

10. člen 
Stanovanjske pogodbe po 1. členu tega odloka 

morajo biti sklenjene v 30 dneh po uveljavitvi tega 
odloka z veljavnostjo od 1. avgusta  1954. 

Stanovanjska pogodba se sklene v treh'izvodih. 
En izvod pogodbe morajo poslati hišni svet oziroma 
lastniki hiš upravi stanovanjske skupnosti občine v' 
8 dneh po sklenjpni pogodbi. 

11. člen 
•    Prekršek stori in se kaznuje z denarno kaznij0 

do 3000 din: _ S 
1. hišni lastnik in člani hišnega sveta, ki določi]« 

nižjo ali višjo najemnino, kot jo določa odlok o sta- 
novanjski tarifi; ; 

2. kdor sklene stanovanjsko pogodbo v nasprotju 
z določbami 2., 3. in 4. člena tega odloka; 

3. kdor ne sklene stanovanjske pogodbe v roku 
določenem v 10. členu tega odloka. 

Upravni kazenski postopek vodi sodnik za pie' 
krške pri OLO Ptuj. 

12. Člen 
Ta odlok velja od dneva objave v >TJradneiD 

listu LRS«. 
St. 1/2-8571/1-54    ' 
Ptuj, dne 27. novembra 1954. 

Predsednik OLO: 
Lojze Frangež 1. t. 
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807. 

Na podlagi i. odstavka 15. člena zakona o okraj- 
nih ljudskih odborih (Uradni liât LRS. it. 19-89/52) 
je okrajni ljudski odbor Radovljica na seji okraj- 
nega zbora in zbora proizvajalcev dne 21. oktobra 
1934 sprejel 

ODLOK 
o ugodnostih za zidanje individualnih stanovanjskih 

hiš v okraju Radovljica 

I. Splošne določbe 

1. člen 
Da bi se omogočilo in pospešilo^ zidanje indivi- 

dualnih stanovanjskih hiš in da bi se ustvarili eko- 
nomski pogoji za zgraditev organiziranih naselij, se 
dajejo graditeljem v okraju Radovljica ugodnosti, 
pomoč in olajšave po določbah tega odloka. 

Ugodnosti, pomoč in olajšave daje po svojih orga- 
nih okrajni ljudski odbor. 

2. člen 
Ugodnosti, pomoč in olajšave se dajejo gradite- 

ljem individualnih stanovanjskih hiš, če izpolnjujejo 
tele splošne pogoje: 

1. da so po poklicu delavci in uslužbenci gospo- 
darskih, zadružnih in družbenih organizacij, uradov 
ali zavodov, člani predstavniških ter njim odgovornih 
organov, ki prejemajo za svoje delo redne prejemke, 
pripadniki ljudske milice, uživalci osebnih in družin- 
skih pokojnin ter invalidnin ali zasebni obrtniki ozi- 
roma obrtni delavci, ki so zaposleni in stanujejo v 
okraju Radovljica; 

2. da ni graditelj ali njegov zakonski drug že 
lastnik ali solastnik stanovanjske hiše oziroma sta- 
novanja; 

3. da se hoče zidati hiša z največ dvema stano- 
vanjema in samo za graditelja ter eventualno še za 
eno stranko;  ' 

4. da se zida stanovanjska hiša na zemljišču, do- 
ločenem za gradbene namene in po zazidalnem na- 
črtu za zidanje individualnih hiš in da je za zidanje 
hiše določena lokacija; 

5. da imajo potrjen gradbeni načrt za zidanje 
stanovanjske hiše in izdano stavbno dovoljenje; 

6. da imajo izdelan predračun zidanja in zagotov- 
ljenih vsaj 20 odstotkov lastnih sredstev za zidanje 
v denarju ali materialu; ' 

7. da niso bili kaznovani za kazniva dejanja 
zoper ljudstvo in državo, zoper narodno gospodar- 
stvo, zoper družbeno in zasebno premoženje ter zoper 
uradno dolžnost. 

Za posamezne vrste ugodnosti, pomoči in olajšav 
se določijo še posebni pogoji. 

3. člen 
O dajanju ugodnosti, pomoči in olajšav odloča 

Praviloma svet za komunalne zadeve okrajnega ljud- 
skega odbora, kolikor niso posamezne olajšave dane 
•• po samem odloku. 

Svet za komunalne zadeve odloča po prostem 
Preudarku. 

V vsakem primeru imajo prednost borci in aktivni 
sodelavci NOB ter žrtve fašističnega terorja. Ob ena- 
kih pogojih imajo prednost graditelji, ki se za zida- 
nje individualnih hiš združijo v skupnost 

4. člen 
Graditelji, ki zidajo individualne stanovanjske 

hiše   z   ugodnostmi   po   tem  odloku,   imajo   pravico 

vknjdžiti v zemljiški knjigi svojo lastninsko pravico 
na sezidani hiši. 

II. Dodelitev gradbenega zemljišča 

5. člen 
Graditeljem individualnih stanovanjskih hiš, ki 

nimajo sami primernega lastnega stavbnega sveta, 
preskrbi in dodeli potrebno zemljišče iz splošnega 
ljudskega premoženja okrajni ljudski odbor. 

Če v predelu, ki je določen za zidanje indivi- 
dualnih stanovanjskih hiš, ni na razpolago zemljišč 
splošnega ljudskega premoženja, pridobi okrajni 
ljudski odbor zaradi dodeljevanja zemljišč po tem 
členu potreben svet z odkupom, zamenjavo ali z raz- 
lastitvijo. 

6. člen 
Stavbno zemljišče se dodeli v-ruživanje za ne- 

določen čas, dokler na njem stoji stanovanjska hiša. 
S prenosom lastninske pravice na hiši se prenese 
tudi pravica uživanja stavbnega zemljišča. Zemljišče 
se dodeli brezplačno. 

Dodeljeno stavbno zemljišče ostane splošno ljud- 
sko premoženje. 

III. Dodelitev stavbjfega lesa 

7. člen 
Graditeljem individualnih stanovanjskih hiš, ki 

sami ali njihovi zakonski drugi nimajo lastnega gozda 
ali drugačnega nepremičnega premoženja preko 1O0O 
kvadratnih metrov površine, se omogoči nabava lesa 
oziromo dodeli les iz gozdov splošnega ljudskega pre- 
moženja proti plačilu cene lesa na panju in pa režij- 
skih stroškov, kolikor lesa sami ne spravljajo iz 
gozda. 

8. člen 
Iz gozdov splošnega ljudskega premoženja se do- 

deljuje lesa do največ 30 kubičnih metrov vsakemu 
graditelju, in sicer samo za ostrešja, stavbno po- 
hištvo, strope in pode. 

Les se dodeljuje na podlagi razpisa in prošenj 
interesentov, tako da svet za gospodarstvo okrajnega 
ljudskega odbora določi količino lesa. ki se za pred- 
nostno individualno zidanje hiš poseka vsako leto 
spomladi in jeseni. 

Ceno lesa in način dodelitve določi svet za go- 
spodarstvo v razpisu. 

Interesentom, ki so bili kaznovani za prekršek 
po zakonu o gozdovih, se ne more dodeliti les po 
tem odloku. 

IV. Krediti 

9. člen 
Krediti za zidanje individualnih stanovanjskih 

hiš se dodeljujejo po odjoku okrajnega ljudskega 
odbora Radovljica o ustanovitvi sklada za zidanje 
individualnih hiš v okraju Radovljica z dne 3. ju- 
nija 1954. 

Tudi za dodeljevanje kreditov veljajo splošni 
pogoji iz 2. člena tega odloka. 

V. Druge ugodnosti in olajšave 
10. člen 

Graditeljem individualnih stanovanjskih hiš, ki 
se zaradi zidanja združijo v skupnost vsaj štirih 
graditeljev ali ki zidajo organizirano naselje vsaj 
štirih stanovanjskih hiš, napelje pristojni občinski 
ljudski odbor glavni elektrovod in vodovod, razen 
hišnih priključkov, ter zgradi potrebne ceste. 



Stran 1028 URADNI LIST Stöv. 51 — 29. XII. 1954 

11. člen 
Za vloge, rešitve in druge akte ter opravila- v 

zvezi z ugodnostmi, pomočjo in olajšavami po tem 
odloku se ne plačajo nobene občinske takse, prav 
tako ne občinske takse v zvezi z zidanjem hiše (za 
stavbno dovoljenje, ogled zemljišča, kolavdacijo itd.). 

VI. Končne določbe 

12. člen 
Graditeljem individualnih hiš se odvzamejo ugod- 

nosti, pomoč in olajšave: 
1. če se pri zidanju ne drže potrjenega gradbe- 

nega načrta; 
2. če ne prično zidati v enem letu ali ne dozidajo 

v treh letih po'dodclitvi ugodnosti, pomoči oziroma 
olajšave; 

3. če so kaznovani za kaznivo dejanje iz 7. točke 
2. člena tega odloka; 

4. če odtujijo stavbišče ali dodeljeni les drugi 
osebi. 

Ce ob pogojih, iz prejšnjega odstavka vrnitev 
lesa ni mogoča, je»treba plačati polno tržno ceno 
lesa v času nastanka obveznosti za vrnitev. 

Ukrepe po tem členu izreka svet za komunalne 
zadeve okrajnega ljudskega odbora. 

13. člen 

Ne glede na ukrepe iz prejšnjega člena se kaznu- 
je z denarno kaznijo do 3000 din za prekršek: 

1. kdor uporablja dodeljeno zemljišče v nestavb- 
ne namene ali ga da v uporabo drugemu; 

2. kdor dodeljeni les odtuji ali uporabi za druge 
namene v nasprotju z določbami tega odloka. 

Kazni izreka sodnik za prekrške. 

14. člen 
, Svet za komunalne zadevo izda navodila za iz- 

vajanje tega odloka. 
15. člen 

Ta odlok začne veljati z objavo v »Uradnem 
listu LRS«. 

St. 5419/1-54 
Radovljica, 21. oktobra 1954. 

Predsednik OLO: 
Milan Kristan 1. r. 

•     POPRAVEK 

Ob primerjanju izvirnega besedila odločbe o raz- 
glasitvi! Inštituta za turbinske stroje Slovenske aka- 
demije znanosti in umetnosti za finančno samostojen 
zavod s tiskanim besedilom (Uradni list LRS, štev. 
43-165/54) je bilo ugotovljeno, da se je pod 2. točko 
vrinila napaka, ter se tretja in četrta vrstica pra- 
vilno glasita: 

»strujanje tekočin in plinov, posebno glede na 
proizvodnjo turbinskih strojeve 

in ne »strujanja tekočih plinov, posebno glede na 
proizvodnjo turbinskih strojev«, kakor je bilo po- 
motoma objavljeno. 

St. 1-2285/54 
Ljubljana, dne 9. decembra 1954. 

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, Ljubljana 

'V odloku okrajnega ljudskega odbora Maribor 
okolica o kategorizaciji stanovanj in najemninah 
(Uradni list LRS, št. 48-733/54) "je treba popraviti V 
3. členu besedilo v spodaj navedenih zaporednih 
številkah razpredelnice tako, da se pravilno glasi: 

Zap, 
St Opi« vrednot, ki s« točkujejo 

6.   Uporabnost dvorižča, vrta in parka 

8.   Starost stavbe (stanovanja) do 1895 
1 

ne 
0 

1895—1914 
2 

_0 e e n a_ 
točke 

deloma 
0.5 

1915—1940 
4 

v celoti 
1 • 

po 1940 
5 

12.    Sestava (konstrukcija) atropa 
neustrezen 

strop 
0 

lesen strop     masiven strop 

2 3 

13.   Obvarovanje (Izolacij«) proti vlagi vlažno mestoma suho 
vlažno stanovanje 

— 2 0 2 

23   Kakovost tal v sobah in kuhinji cement   opeka 
0,5 

mehki   les        park.   lin. 
1                         2 

plošč, terac. 
1.5 

27.    Razmerje površin sob in kuhinje, 
do pritiklin 

površina 
1:1 

0 

površina             površina 
2:1                        3:1 

1                           3 

površina 
4:1 

5 

Iz sekretariata za zakonodajo LRS 

Izdaja »Uradni list LBS« — Direktor In odgovorni urednik: Ivo Lapajne — tiska tiskarna »Toneta Tomšiča« — vsi 
v LJubljani — Naročnina: letno 800 din — Posamezna Številka: 8 din do 8 strani, vsako nadaljnje 4 strani i din vec, po 
posti 8 din ve5 — Uredništvo in uprava:  LJubljana,  Erjavčeva ulica Ila, postni predal 338  - Telefon uprave 23-579 - 

Čekovni račun: 601-»2«-157 
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